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RESUMO 

 
O presente trabalho propõe uma análise acerca das estratégias discursivas de 

construção da autenticidade empregadas entre as lideranças políticas na rede social 

Instagram. Temos que, após uma “crise “fiduciária”, caracterizada segundo Landowski 

(2020) pela perda de confiança nas figuras políticas e nas instituições, muitos 

cidadãos se distanciaram das formas tradicionais de participação política. Isso exigiu 

dos políticos o investimento em estratégias que os distinguissem daqueles que 

representam o “establishment”, em suma, eles não querem se confundir com a figura 

do político de profissão, buscam se mostrar pertencentes ao mundo dos humildes, do 

povo (LANDOWSKI, 2020b) e, para isso, assumem um modo de presença do homem 

comum (DEMURU; SEDDA, 2020). Esse homem comum, portanto, enquanto 

assunção de uma postura de negação da política, reúne estratégias específicas de 

produção do efeito de sentido de autenticidade, sendo nosso objetivo identificá-las e 

analisá-las quanto à sua construção. A este respeito, temos como hipótese que, sob 

o perfil semiótico, o valor de autenticidade é construído a partir de arranjos figurativos 

e plásticos capazes de investi-lo de uma aura de aparente normalidade e simplicidade, 

um simulacro do sujeito comum que posta nas redes sociais, um cidadão que goza de 

uma vida comum e em comum com seus seguidores-eleitores. Para essa investigação 

e análise contamos com o suporte do referencial teórico-metodológico da semiótica 

discursiva de orientação greimasiana, em particular da semiótica figurativa e da 

semiótica plástica (GREIMAS, 1975; FLOCH, 1987; OLIVEIRA, 2004b), da 

sociossemiótica de Landowski (2004; 2014; 2016) e das recentes contribuições da 

semiótica no estudo do populismo contemporâneo (DEMURU; SEDDA, 2020, 

LANDOWSKI, 2020b). O corpus de análise foi extraído de 45 perfis do Instagram 

previamente selecionados a partir de critérios específicos, e concentrou-se somente 

em imagens publicadas no feed de notícias da rede social no período entre 1º de 

janeiro de 2018 e 1º de setembro de 2020. Foram analisadas 99.434 mil imagens e 

como resultado identificamos nove estratégias de construção da autenticidade: hexis 

e gestos; vestuário; a comida e o comer; tarefas ordinárias do dia a dia; a casa; família; 

os animais domésticos; o espaço do comércio popular; a plástica amadora das 

imagens. 

Palavras-chave: Política. Autenticidade. Redes sociais. Semiótica figurativa e 

plástica. Sociossemiótica.   



 
 

ABSTRACT 

 
This paper proposes an analysis of the discursive strategies for building authenticity 

among political leaders on the social network Instagram. We have that after a “fiduciary 

crisis”, characterized by Landowski (2020) by the loss of confidence in political figures 

and institutions, many citizens have distanced themselves from traditional forms of 

political participation. What required politicians to invest in strategies that distinguished 

them from those that represent the "establishment", in short, they do not want to be 

confused with the figure of the politician by profession, they really want to show 

themselves belonging to the world of the humble, of the people (LANDOWSKI, 2020b), 

and for that they assume a mode of presence of the common man (DEMURU; SEDDA, 

2020). This common man, therefore, while assuming a posture of denial of politics, 

gathers specific strategies for producing the effect of a sense of authenticity, and our 

objective is to identify and analyze them in terms of their construction. In this regard, 

we hypothesize that under the semiotic profile the value of authenticity is constructed 

from figurative and plastic arrangements capable of investing it with an aura of 

apparent normality and simplicity, a simulacrum of the common subject that he posts 

on social networks, a citizen who enjoys a common life and in common with his 

followers-voters. For this investigation and analysis we rely on the support of the 

theoretical methodological framework of discursive semiotics with a Greimasian 

orientation, in particular figurative semiotics and plastic semiotics (GREIMAS, 1975; 

FLOCH, 1987; OLIVEIRA, 2004b), from Landowski's sociosemiotics (2004; 2014; 

2016) and the recent contributions of semiotics to the study of contemporary populism 

(DEMURU; SEDDA, 2020, LANDOWSKI, 2020b). The analysis corpus was extracted 

from 45 Instagram profiles previously selected based on specific criteria, and focused 

only on images published in the news feed of the social network in the period between 

January 1, 2018 and September 1, 2020. There were 99,434 thousand images were 

analyzed and as a result we identified 9 strategies for building authenticity: hexis and 

gestures; cloting; the food and the eating; ordinary day-to-day tasks; the house; family; 

domestic animals; the popular trade space; the amateur plastic of images.  

 

Key-words: Politics. Authenticity. Social networks. Figurative and plastic semiotics. 

Sociosemiotics. 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Crescimento no número de usuários de internet, smartphones e redes 

sociais no Brasil..........................................................................................................26 

Figura 2 – Crescimento da posse de celulares no Brasil.............................................38 

Figura 3 – Percentual de usuários de internet no Brasil...............................................39 

Figura 4 – Rede social preferida segundo pesquisa Social Media Trends 

2019............................................................................................................................44 

Figura 5 – Pretensão de saída das redes segundo pesquisa Social Media Trends 

2019............................................................................................................................45 

Figura 6 – Dispositivo mais utilizado para acesso às redes sociais segundo pesquisa 

Social Media Trends 2019..........................................................................................45 

Figura 7 – Interface Instagram no smartphone............................................................47 

Figura 8 – Curtida em publicação com duplo toque.....................................................48 

Figura 9 – Layout do Instagram..................................................................................49 

Figura 10 – Layout do Instagram.................................................................................51 

Figura 11 – Layout do Instagram.................................................................................52 

Figura 12 –  Juscelino Kubitschek...............................................................................60 

Figura 13 – Juscelino Kubitschek................................................................................60 

Figura 14 – Estátua de JK...........................................................................................61 

Figura 15 – Estátua de JK e Sarah Kubitschek em Brasília.........................................62 

Figura 16 – Estátua no memorial JK............................................................................62 

Figura 17 – Mandela durante visita ao Brasil em 1998................................................64 

Figura 18 – Imagem do acervo de personalidades brasileiras do Estadão..................64 

Figura 19 – Fotomontagem de postagens realizadas na rede social de Geraldo 

Alckmin.......................................................................................................................65 

Figura 20 – Fotomontagem de postagens realizadas na rede social de Ângela 

Merkel.........................................................................................................................66 

Figura 21 – Cartaz da campanha para reeleição de Merkel em 2013..........................66 

Figura 22 – Total de ocorrências por estratégias.........................................................71 

Figura 23 – Incidência das estratégias entre o gênero masculino e 

feminino......................................................................................................................72 

Figura 24 – Incidência das estratégias entre as faixas etárias.....................................72 

Figura 25 – Divisão dos partidos políticos em blocos ideológicos................................76 



 
 

Figura 26 – Incidência das estratégias entre os blocos ideológicos.............................76 

Figura 27 – Incidência das estratégias em diferentes períodos...................................78 

Figura 28 – Fotomontagem das imagens analisadas – hexis e gestos.......................80 

Figura 29 – Fotomontagem das imagens analisadas – hexis e gestos........................84 

Figura 30 – Fotomontagem das imagens analisadas – vestuário................................87 

Figura 31 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer................93 

Figura 32 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer................97 

Figura 33 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer..............99 

Figura 34 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer..............101 

Figura 35 – Vídeo de mukbang.................................................................................103 

Figura 36 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer..............104 

Figura 37 – Boulos em campanha no bairro do Campo Limpo..................................106 

Figura 38 – Peça da campanha de Boulos nas eleições de 2020..............................107 

Figura 39 – Peça da campanha de Boulos nas eleições de 2020..............................107 

Figura 40 – Fotomontagem das imagens analisadas – tarefas ordinárias do dia a 

dia.............................................................................................................................108 

Figura 41 – Fotomontagem das imagens analisadas – tarefas ordinárias do dia a 

dia.............................................................................................................................114 

Figura 42 – Fotomontagem das imagens analisadas – a casa..................................115 

Figura 43 – Fotomontagem das imagens analisadas – família..................................118 

Figura 44 – Fotomontagem das imagens analisadas – animais domésticos.............120 

Figura 45 – Publicação de Joice no perfil @balaiodegatosdajoice............................122 

Figura 46 – Publicação de Eduardo Bolsonaro no perfil @berettabolsonaro.............122 

Figura 47 – Campanha do Banco Central para anúncio da cédula de R$ 200...........124 

Figura 48 – Material da Campanha de Boulos em 2020............................................124 

Figura 49 – Fotomontagem das imagens analisadas – o espaço do comércio 

popular......................................................................................................................126 

Figura 50 – Fotomontagem das imagens analisadas – a plástica amadora das 

imagens....................................................................................................................128 

Figura 51 – Fotomontagem das imagens analisadas – a plástica amadora das 

imagens....................................................................................................................130 

Figura 52 – Fotomontagem dos comentários de Bolsonaro na lotérica.....................134 

Figura 53 – Fotomontagem dos comentários de Bolsonaro no barbeiro....................135 

Figura 54 – Fotomontagem dos comentários de Manuela cozinhando.....................135 



 
 

Figura 55 – Fotomontagem dos comentários do quarto de Kim.................................136 

Figura 56 – Fotomontagem dos comentários sobre fim de semana de Ratinho Jr.....137 

Figura 57 – Fotomontagem dos comentários da casa de Tabata..............................138 

Figura 58 – Fotomontagem dos comentários do almoço de Romário........................139 

Figura 59 – Fotomontagem dos comentários do traje de Bolsonaro.......................140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Perfis de Instagram selecionados e listados pelo número de 

seguidores..................................................................................................................25 

Tabela 2 – Indicadores de análise e dados de coleta..................................................28 

Tabela 3 – Porcentagem de incidência das estratégias..............................................69 

Tabela 4 – Distribuição das estratégias por faixa etária...............................................73 

Tabela 5 – Distribuição das estratégias entre os blocos ideológicos...........................77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 14 

 

1 A AUTENTICIDADE ENTRE MÍDIAS SOCIAIS E POLÍTICA ............................... 34 

1.1 Ciberespaço e Cibercultura .............................................................................. 34 

1.2 Autenticidade e reconhecimento ...................................................................... 39 

1.3 Instagramismo.................................................................................................. 43 

1.4 Populismo contemporâneo e redes sociais ...................................................... 54 

 

2 A RETÓRICA DA AUTENTICIDADE POLÍTICA: ARRANJOS FIGURATIVOS E 

PLÁSTICOS .............................................................................................................. 68 

2.1 Hexis e gestos.................................................................................................. 79 

2.2 Vestuário .......................................................................................................... 87 

2.3 A comida e o comer ......................................................................................... 93 

2.4 Tarefas ordinárias do dia a dia ....................................................................... 108 

2.5 A casa ............................................................................................................ 115 

2.6 Família ........................................................................................................... 118 

2.7 Os animais domésticos .................................................................................. 120 

2.8 O espaço do comércio popular ...................................................................... 126 

2.9 A plástica amadora das imagens ................................................................... 128 

 

3 DISPOSITIVOS ENUNCIACIONAIS E REGIMES DE INTERAÇÃO E SENTIDO

 ................................................................................................................................ 133 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 142 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 146 

 

APÊNDICE 1 ........................................................................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUÇÃO 

 

O modo de presença dos políticos nas redes sociais digitais nos despertou 

certa inquietação por apresentar traços a partir dos quais reconhecemos algumas 

características do que se convencionou como populismo, por exemplo, figuras 

carismáticas com discursos sedutores destinados às massas. Entretanto, nosso 

trabalho não objetiva investigar, discutir ou tampouco propor novas compreensões 

acerca do fenômeno, uma vez que já existem inúmeras incursões ao tema que 

produziram pontos de vista diversos principalmente nos campos das Ciências Sociais 

e Políticas. Nossa pesquisa empreende uma análise no campo da Comunicação e da 

Sociossemiótica, e à esteira da indagação de Landowski (2020a) sobre a forma como 

a semiótica poderia contribuir com a investigação do tema, nos propusemos a 

compreender esses regimes de presença política e sua forma de mise en scène nas 

mídias digitais. 

 

Esse fator, que oferece a vantagem de explicar diretamente o fervor 
despertado por líderes como M. Salvini, B. Johnson, J. Bolsonaro, M. Le Pen, 
V. Orban, D. Trump e outros, é a forma de sua mise en scène. É o modo, 
basicamente comum a todos eles, pelo qual se apresentam publicamente e o 
tipo de ligação, por assim dizer “íntima”, que eles conseguem estabelecer 
com seus apoiadores, além ou aquém das medidas concretas que eles ou 
seus partidos têm de propor (LANDOWSKI, 2020b, p. 17). 

 

Landowski (2020b, p. 17) considera que a semiótica pode contribuir para o 

esclarecimento dessa relação estabelecida entre os líderes populistas e seus 

seguidores, pois “traria elementos de entendimento complementares aos fornecidos 

pelas abordagens mais correntes”, ou seja, aquelas que privilegiam a análise a partir 

de dados contextuais. Essa mise en scène marcada por uma suposta relação de 

intimidade é o que de fato nos interessa nessa investigação, uma vez que buscamos 

identificá-las nas práticas discursivas desses atores políticos na rede social, todavia, 

sendo esse tipo de interação um dos possíveis traços do populismo empregado na 

era digital, abordaremos de maneira breve e geral o assunto no capítulo 1. Ainda sobre 

algumas características do populismo que nos ajudaram a delimitar nosso objeto de 

investigação, Demuru e Sedda (2018, p. 16) apontam para a dimensão da 

corporeidade e sua capacidade de se estender para além dos limites convencionais, 

por exemplo, da mídia tradicional, no que chamam de “transformação do espaço 

medial em um espaço corporal”, referem-se a presença constante de imagens de 
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corpos coletivos e individuais que representam o coletivo, e ressalta a presença de 

corpos ordinários. 

 

Ao mesmo tempo, estão circulando imagens de corpos individuais "comuns" 
que traduzem e relançam os sofrimentos e aspirações do corpo coletivo, 
enquanto velhos e novos líderes políticos são levados a expor seu corpo 
cotidiano — Renzi de camisa branca com mangas dobradas — ou mesmo 
um corpo nu : Salvini posando (quase) nu em revistas populares, Grillo 
oferecendo seu corpo retorcido ao entusiasmo da praça (DEMURU; SEDDA, 
2018, p. 16). 

 

Para além das proposições de que esses corpos representam exemplares de 

uma encenação populista, aqui o que nos interessa investigar é como se realiza a 

encenação desses corpos em postagens veiculadas nas redes sociais, o efeito de 

sentido que produzem e a interação que estabelecem com outros corpos, objetivos 

que serão explanados detalhadamente mais adiante.  

Antes de adentrarmos nos procedimentos que nortearam nossa pesquisa, se 

faz necessário compreender o contexto em que surge a necessidade de realizá-la e 

para isso revisitaremos alguns acontecimentos da recente história política do país e 

do mundo. Embora tenha se tornado alvo de discussão recentemente devido às 

eleições brasileiras de 2018, a importante influência das redes sociais digitais sobre 

as eleições remonta à corrida presidencial americana de 2008. A campanha do então 

senador Barack Obama teve como característica o forte investimento em estratégias 

online, mudando a maneira de fazer marketing político, ainda na fase das primárias 

um dos fundadores da rede social Facebook, Chris Hughes, foi contratado para 

coordenar sua campanha na esfera digital. 

Além da mídia tradicional, sua presença foi intensa nas plataformas de mídias 

digitais1 que se consolidavam e ampliavam na época. Com o objetivo de ser visto em 

todos os lugares, seu portal oficial na internet apresentava a "Obama Everywhere", 

uma lista de links que direcionavam os internautas para outras inúmeras redes sociais: 

Facebook, MySpace, YouTube, Eons, Flickr, Digg, Twitter, MyBatanga, Eventful e 

LinkedIn. A campanha de Obama investiu mais de 16 milhões de dólares em 

publicidade online. Somente para estratégias empregadas na rede social Facebook 

foram 643 mil dólares, sua presença também contemplou redes sociais de nicho como 

                                                           
1 As mídias digitais são canais de comunicação online que se baseiam na internet e a utilizam como 
meio de distribuição. Ao contrário da mídia analógica, também conhecida como mídia tradicional ou 
mídia offline, a mídia digital geralmente oferece a possibilidade de feedback imediato por parte do 
receptor. 
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BlackPlanet destinada à população afroamericana, MiGente para hispânicos, 

AsianAve para asiáticos, Glee para comunidade LGBTQIA+ e FaithBase voltada para 

cidadãos católicos (GOMES et al., 2009, p. 33-35). 

A campanha de Obama – apesar do forte apelo digital – conseguiu produzir o 

efeito de que queria estar junto e de fato ouvir as pessoas. Em sua conta no Twitter 

ele seguiu mais de 168 mil pessoas, enquanto Hillary Clinton não seguiu ninguém e 

excluiu a conta após as primárias. Além de investir em inúmeras redes sociais, envio 

de e-mails marketing2 e SMS3, a campanha ainda investiu em anúncios patrocinados 

em jogos de videogame de empresas específicas em dez estados norte-americanos 

(GOMES et al., 2009). A partir da campanha de Obama podemos dizer que houve 

uma mudança significativa do papel da internet e suas ferramentas na democracia. 

Quase uma década depois, a corrida eleitoral norte-americana de 2016 e a 

brasileira de 2018, que resultou na vitória dos candidatos Donald Trump e Jair 

Bolsonaro, também foram historicamente marcadas pela influência das redes sociais 

digitais, plataformas como Twitter, Facebook e Youtube que já haviam sido utilizadas 

em campanhas bem-sucedidas como de Obama, ganham o reforço do Whatsapp, 

aplicativo de troca de mensagens instantâneas e comunicação em áudio e vídeo. A 

comunicação política digital das campanhas vitoriosas de Trump e Bolsonaro foram 

um marco no uso de automação política e propaganda computacional em ambiente 

eleitoral (ITUASSU et al., 2019). Contudo, no Brasil, o controle e fiscalização da 

Justiça Eleitoral sobre as campanhas realizadas no ambiente digital encontrou 

desafios inesperados, e ao contrário das mídias tradicionais, difícil de identificar, 

rastrear e censurar a disseminação de informações em tempo hábil. O tempo para 

averiguação e a velocidade com que os dados foram transmitidos e replicados se 

impuseram como obstáculos à veracidade e legalidade. 

Na ocasião das eleições de 2018, a criação de um manual para a propaganda 

eleitoral na internet realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (2018), cumpriu a tarefa 

de explicar de maneira simples, objetiva e ilustrada quais práticas eram permitidas e 

vedadas, todavia, a burocracia e deficiência tecnológica do sistema público parece ter 

perdido para a agilidade e sofisticação high-tech dos programas inteligentes da 

                                                           
2 “O email marketing é uma estratégia do Marketing Digital que se baseia no disparo de e-mails para 
um determinado público” (BORGES, 2019, n.p.). 
3 O SMS, do inglês Short Message Service, literalmente serviço de mensagens curtas, são as 
mensagens de texto trocadas entre dispositivos celulares, popularizadas no Brasil pela expressão 
“torpedo”, devido a velocidade da transmissão de dados (POZZEBOM, 2011). 
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iniciativa privada – as redes sociais. Isso porque as redes sociais foram plataformas 

importantes para a disseminação em larga escala de notícias falsas (fake news)4 e a 

falta de tratativas assertivas impossibilitou o controle do processo de desinformação, 

situação sobre a qual a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, 

desabafou: “Se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam as fake news, por 

favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre” (VENTURA, 2018, 

n.p.). 

A referência ao milagre como última aposta para resolução do problema sugere 

o tamanho da questão, que como sabemos hoje era fruto de redes especializadas em 

produzir fake news com apoio de robôs para impulsionamento de postagens e perfis 

falsos em diferentes redes sociais (FREITAS et al., 2020). Na mesma semana do 

pronunciamento da ministra Rosa Weber, seis plataformas de checagem de notícias5 

se uniram para uma grande verificação conjunta com vista a combater o máximo de 

fake news possíveis durante o 2º turno das eleições. O resultado apontou que no final 

de semana eleitoral cerca de uma informação falsa por hora foi divulgada 

(TARDÁGUILA, 2018). Segundo Fernandes, Oliveira e Gomes (2020, p. 247), as 

agências de checagem empregaram diferentes estratégias de verificação, uma vez 

que houve “uma diversidade de recursos na propagação das fake news”, em que o 

uso de conteúdo imagético como de vídeos e fotos foi recorrente, o que “remete à   

ideia largamente disseminada no jornalismo de que as imagens têm um alto poder de 

veracidade. ” 

Tentativas de compreender os motivos pelos quais notícias falsas se 

disseminaram tão amplamente pelo mundo, incentivaram estudos como o do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) que apontou que as fake news se 

espalham 70% mais rápido que notícias verdadeiras, além de serem pessoas e não 

algoritmos os principais responsáveis.  

 

 

                                                           
4 Fake News são notícias fabricadas e comprovadamente falsas, que podem circular em formato de 
textos verbais, vídeos, áudios, entre outros, e por vezes se disfarçam de textos jornalísticos com fins 
de obter credibilidade. A expressão se popularizou a partir da campanha de Donald Trump em 2016 e 
foi eleito o termo do ano de 2017 pela Universidade de Oxford (ARCANJO, 2020). 
5 As plataformas ou agências de checagem de notícias ou ainda de fact-checking são instituições 
responsáveis pela checagem de fatos, isto é, um confrontamento de histórias com dados, pesquisas e 
registros, ou seja, uma forma de qualificar o debate público por meio da apuração jornalística 
(FONSECA, 2017). 

http://www.mit.edu/
http://www.mit.edu/
http://www.mit.edu/
http://www.mit.edu/
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Ao contrário da sabedoria convencional, os robôs aceleraram a propagação 
de notícias verdadeiras e falsas na mesma proporção, implicando que os 
humanos, não robôs, são mais prováveis responsáveis pela dramática 
disseminação de notícias falsas (ARAL et al., 2018, p. 1146-1151). 

 

 A constatação de que as pessoas sejam possivelmente mais responsáveis pela 

disseminação de notícias falsas do que os robôs, assinala a existência do componente 

afetivo nas relações digitais, emoções que só podem emergir do sujeito e não da 

máquina. Entendemos, portanto, que o atual fazer político está imbricado com as 

relações estabelecidas no ambiente digital, e que essas relações embora pareçam 

frias e apáticas pelo distanciamento e intermediação da tecnologia, estão carregadas 

de paixão. Em entrevista à BBC News Brasil, o pesquisador Marco Aurélio Ruediger, 

da FGV, afirma que as redes sociais se tornaram o quinto poder no país e que “a 

política será cada vez mais permeável à pressão das novas tecnologias, processo que 

considera ser ‘irreversível’” (BARRUCHO, 2019, n.p.). Diante da possível 

irreversibilidade do cenário é necessário, então, pensar sobre como as redes sociais 

alteram a dinâmica das relações entre político, eleitores e opositores, tendo em vista 

sua capacidade de desintermediação. 

 

A desintermediação proporcionada pelas redes sociais implicou, de facto, a 
tendência para nivelar a percepção das diferenças entre opiniões individuais 
e conhecimentos objetivos, desafiando aquele afastamento entre factos e 
interpretações que reforça um tipo de credulidade falaciosa em notícias 
sempre mais distorcidas e alteradas. Neste contexto, quem tenta desmentir 
um boato ou uma teoria pouco fundamentada (na linguagem jornalística 
referido como fazer debuking), é logo alvo de injúrias e acusações de 
cumplicidade com os conspiradores (BALDI, 2018, p. 8).  
 

 Temos a desintermediação como uma mudança na lógica interacional, a partir 

desse ponto colocamos de lado a discussão sobre a produção de fake news e o uso 

de robôs, porque acreditamos haver uma nova estratégia discursiva na política 

contemporânea das redes sociais, em que a mentira e a máquina são substituídas por 

uma suposta verdade e figura humana. Com o acirramento das investigações sobre 

crimes eleitorais e a revelação de sua mecânica, as figuras políticas parecem buscar 

maneiras mais legais, no duplo sentido do termo, de se mostrarem. O populismo 

contemporâneo tem se caracterizado pela negação do corpo político institucional e a 

assunção de um corpo comum, ordinário o suficiente para gerar imediata identificação 

com um corpo maior – o do povo. 
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Do Brasil para a Itália, da Inglaterra aos Estados Unidos, a comunicação de 
lideranças, partidos e movimentos hoje identificados como populistas baseia-
se no abuso dos dispositivos de enunciação, dos regimes de interação e das 
estruturas plástico-figurativas das novas mídias digitais. Pense, por exemplo, 
na aura de autenticidade construída em torno de figuras como as de Jair 
Bolsonaro e Matteo Salvini, cujas selfies e retratos no Instagram e o 
Facebook exibem sua aparente normalidade, as fotos de Donald Trump e sua 
linguagem provocativa, às explosões de raiva dirigidas no Twitter contra os 
alegados inimigos do povo, à frequência estonteante com que eles postam. 
(DEMURU; SEDDA, 2020, p.1). 
 

 Sejam estratégias discursivas diretivas legais como a propaganda eleitoral, 

ilegais como as fake news ou ainda supostamente despretensiosas como os registros 

da vida íntima, o que fica evidente é a utilização das redes sociais como meio de 

comunicação eficaz para a efetivação dessas estratégias, o que antes era 

complementar torna-se central, capaz inclusive de interferir nos cenários políticos. Em 

pesquisa realizada pelo Data Senado (2019), 45% dos participantes afirmaram já 

terem decido voto com base em informações obtidas em rede social e 83% acredita 

que o conteúdo das redes sociais influencia muito a opinião das pessoas –  

possivelmente essa mudança de comportamento esteja relacionada também à 

ampliação do acesso à internet e aos smartphones.  

 Ainda de acordo com a pesquisa referente à principal fonte de informação, 79% 

dos entrevistados afirmaram utilizar o Whatsapp sempre e 14% o utilizam às vezes, 

considerando os mesmos parâmetros temos Youtube 49% - 39%, Facebook 44% - 

35%, Instagram 30% - 30% e Twitter 7% - 13%. O que notamos é a presença de redes 

sociais já populares no país, como o Facebook que surge por aqui em 2009 paralelo 

à decadência do extinto Orkut e o Youtube que é disponibilizado somente em 2007, 

já o Instagram tem seu lançamento brasileiro em outubro de 2010. Apesar da 

proximidade com que as plataformas são lançadas no Brasil, o Instagram só se torna 

popular nos últimos anos, contudo hoje já é a segunda rede social mais acessada por 

usuários e empresas de acordo com o relatório Social Media Trends (ROCK 

CONTENT, 2018). 

Dado o crescimento do Instagram e sua procura como fonte de informação, nos 

interessa a questão de como uma rede social predominantemente imagética e outrora 

associada a postagens mais elaboradas, como fotografias posadas e de paisagem, 

pode ser útil à classe política? Quais tipos de estratégias estariam sendo empregadas 

nesse ambiente improvável? Estariam essas figuras políticas burlando a etiqueta da 

rede social ou produzindo conteúdos de acordo com alguns tipos de usuários, 
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misturando-se a eles como pessoas comuns? Como são usados os arranjos plásticos 

e figurativos na produção do efeito de sentido dessas imagens? Qual o papel do 

regime de corporeidade nessa construção? E quais regimes de interação regem essas 

relações? Apesar das características compartilhadas entre as redes, acreditamos 

haver um modo de presença singular em cada uma delas, sendo o Instagram uma 

ferramenta ainda pouco investigada, mas, talvez, já amplamente utilizada como meio 

de estratégia discursiva política. Partindo dessas questões, o objetivo de nossa 

pesquisa é investigar e compreender quais estratégias de construção da autenticidade 

estão sendo empregadas pelos políticos, exclusivamente nas imagens que eles 

postam no feed da rede social Instagram, e como essas estratégias se efetivam. 

Inferimos que após os inúmeros escândalos políticos ocorridos no país nos 

últimos anos, a imagem do político tradicional tenha se tornado aversiva por ser 

associada a um comportamento frequente de corrupção e disputa pelo poder. 

Contudo, parece que o apreço pela imagem do estadista capaz de transmitir 

seriedade, importância e competência, marcas que anunciam a superioridade do 

enunciador, é substituído pela busca de um modo de presença mais próximo do sujeito 

comum, mas que ainda afirme os mesmos valores. Conforme Miguel (2011, p. 191) “o 

discurso político, portanto, precisa buscar um delicado equilíbrio entre as estratégias 

de simplificação e aproximação com seu público”, e neste caso não tratamos do “falar 

bonito” como abordado pelo autor, mas de um “falar simples”, “já que a estratégia 

discursiva mais adequada é determinada pelas características do público, pelo 

momento político e, em especial, pelas características da persona que o político 

deseja projetar” (MIGUEL, 2011, p. 191).  

Sendo as mídias digitais capazes de reduzir a hegemonia do controle das 

informações e dar vozes a atores periféricos, além de desorganizarem “as estruturas 

sociais anteriormente especializadas em regular o estatuto da visibilidade na 

comunicação política” (SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019, p. 20), temos que o 

momento político atual e o uso recorrente das redes sociais por figuras políticas 

favoreçam essas estratégias discursivas e formas de visibilidade. 

A Aversão a qual nos referimos, portanto, se manifesta pela repulsa e recusa 

de uma série de figuras relacionadas ao universo da política institucional, assim 

dizendo o discurso demagogo, ensaiado e prolixo, a hexis corporal e o vestuário 

formal, os cenários de Brasília, a tribuna e os salões das grandes recepções, e o 

retrato das coletivas de imprensa não convencem mais, o que Landowski (2020b, p. 
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18) chamou de “crise “fiduciária”: “a perda de confiança nas figuras políticas e nas 

instituições que distanciou das formas tradicionais de participação política uma massa 

de cidadãos”. Então, ao perceber o total desinteresse e descrédito de sua figura, o 

político quer ser tudo, menos se parecer com um político tradicional, de profissão. 

Contudo, acreditamos estar diante de uma estratégia discursiva diferente daquelas 

empregadas pela figura do bufão que busca lançar descrédito sobre a política ou da 

vedete que tenta repaginá-la a fim de torná-la mais atrativa, inclusive do ponto de vista 

estético (LANDOWSKI, 2004).  Nos referimos a esse regime de presença como aquele 

do “homem comum” (DEMURU; SEDDA, 2020), e temos como hipótese que sob o 

perfil semiótico seu valor de autenticidade é construído a partir de arranjos figurativos 

e plásticos que sustentam isotopias temáticas específicas, capazes de investi-lo de 

uma aura de aparente normalidade e simplicidade, como se fosse qualquer sujeito 

postando em seu perfil na rede social, um cidadão que goza de uma vida comum e 

em comum com seus seguidores-eleitores.  

 

Corpus, critérios e procedimentos de análise 

 

Para testagem das hipóteses, selecionamos 45 perfis no Instagram, dos quais 

39 foram escolhidos pelo critério de serem os políticos com maior número de votos 

nas eleições. Tomamos por base o levantamento das estatísticas eleitorais realizado 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (2018), que apontou os sete candidatos mais votados 

para os cargos de deputado estadual e federal, prefeito, senador, governador e 

presidente, nos anos de 2016 e 2018. Contudo, o total de 42 posições resultou na 

seleção de 39 perfis, já que três deles – Fernando Haddad, João Agripino da Costa 

Doria Junior e Celso Ubirajara Russomanno – apareceram por duas vezes no ranking 

devido a candidaturas em diferentes pleitos. Os outros seis perfis foram selecionados 

a partir de diferentes critérios de relevância que explicaremos mais adiante após a 

apresentação de cada um dos participantes da pesquisa. 

A seguir estão relacionados os políticos selecionados a partir do critério de maior 

número de votos nas eleições, ordenados de maneira decrescente quanto ao número 

de seguidores no Instagram, e com apontamento acerca do atual ou último cargo 

eletivo ocupado até o mês de dezembro de 2020. 

- Jair Messias Bolsonaro: 38º presidente da República eleito, atualmente cumpre 

mandato de 2019-2022; 
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- Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva: cumpre mandato de deputado federal 

por São Paulo; 

- Eduardo Nantes Bolsonaro: cumpre mandato de deputado federal por São Paulo; 

- Flávio Nantes Bolsonaro: cumpre mandado de senador pelo Rio de Janeiro; 

- Fernando Haddad: ex-prefeito da cidade de São Paulo (mandato 2013 a 2017);  

- João Agripino da Costa Doria Junior: cumpre mandato de governador de São 

Paulo; 

- Ciro Ferreira Gomes: ex-deputado federal pelo Ceará (mandato 2007 a 2011); 

- Marcelo Ribeiro Freixo: cumpre mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro; 

- Joice Cristina Hasselmann: cumpre mandato de deputada federal por São Paulo; 

- Kim Patroca Kataguiri: cumpre mandato de deputado federal por São Paulo; 

- Janaina Conceição Paschoal: cumpre mandato de deputada estadual por São 

Paulo; 

- João Dionísio Filgueira Barreto Amoedo: nunca foi eleito a cargos políticos; 

- Camilo Sobreira de Santana: cumpre mandato de governador do Ceará; 

- Celso Ubirajara Russomanno: cumpre mandato de deputado federal por São 

Paulo. 

- Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto: cumpre mandato de prefeito de 

Salvador; 

- Eduardo Matarazzo Suplicy: cumpre mandato de vereador por São Paulo; 

- Sérgio Olímpio Gomes: cumpre mandato de senador por São Paulo; 

- Arthur Moledo do Val: cumpre mandato de deputado estadual por São Paulo; 

- Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada: cumpre mandato de deputado estadual 

por São Paulo; 

- Romeu Zema Neto: cumpre mandato de governador de Minas Gerais; 

- Rui Costa dos Santos: cumpre mandato de governador da Bahia; 

- Marcel van Hattem: cumpre mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul; 

- Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos: cumpre mandato de deputado federal 

pelo Rio de Janeiro; 

- Gleide Nascimento Ângelo: cumpre mandato de deputada estadual por 

Pernambuco; 

- Marcelo Bezerra Crivella: cumpre mandato de prefeito do Rio de Janeiro; 

- Carlos Roberto Massa Júnior: cumpre mandato de Governador do Paraná; 
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- Fernando Destito Francischini: cumpre mandato de deputado estadual pelo 

Paraná; 

- Mauro Henrique Tramonte: cumpre mandato de deputado estadual por Minas 

Gerais; 

- João Henrique de Andrade Lima Campos: cumpre mandato de deputado federal 

por Pernambuco; 

- Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho: ex-governador de São Paulo (último 

mandato 2011 a 2018); 

- Jaques Wagner: cumpre mandato de senador pela Bahia; 

- Mara Cristina Gabrilli: cumpre mandato de senadora por São Paulo; 

- Ângelo Mário Coronel de Azevedo Martins: cumpre mandato de senador pela 

Bahia; 

- Márcio Luiz França Gomes: ex-governador de São Paulo (mandato 2018 a 2019); 

- Paulo Antônio Skaf: nunca foi eleito a cargos políticos; 

- Henrique de Campos Meirelles: nunca foi eleito a cargos políticos; 

- Carlos Alberto Giannazi: cumpre mandato de deputado estadual por São Paulo; 

- Rodrigo Otavio Soares Pacheco: cumpre mandato de senador por Minas Gerais; 

- Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy: ex-senadora por São Paulo 

(mandato 2011 a 2019). 

 

Entre os seis perfis selecionados por critérios diversos, temos o ex-futebolista 

e atual senador da República pelo estado do Rio de Janeiro, Romário de Souza Faria, 

que estreou na carreira política nas eleições de 2010 pelo Partido Socialista 

Brasileiro (PSB), figura entre os perfis com maior número de seguidores e publicações 

no Instagram, mas também no Facebook e Twitter, somando aproximadamente 5 

milhões de seguidores. Os números expressivos também aparecem no cenário 

político: em 2014 foi eleito pelo Podemos (PODE) com 4.683.963 votos, sendo 

considerado o senador mais votado na história do estado do Rio de Janeiro e o 4º da 

região Sudeste.  

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva soma quase 9 milhões de seguidores 

entre seus perfis no Instagram, Facebook e Twitter, sendo o personagem que mais 

recebeu votos na história política do país – cerca de 58 milhões – e o segundo no 

mundo, atrás somente de Vladmir Putin, presidente da Rússia. Consideramos também 

o fato de Lula ter sido apontado ao lado de Bolsonaro como líder nas pesquisas de 
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intenção de votos para a eleição presidencial de 2018 e, embora o registro oficial de 

sua candidatura pelo Partido dos Trabalhadores (PT) tenha sido impugnado, recebeu 

autorização judicial para uso de seu nome nas campanhas de Haddad (mesmo 

partido), que por sua vez alcançou o segundo lugar na disputa. 

A ex-deputada federal Manuela Pinto Vieira d'Ávila está entre os dez perfis 

políticos mais seguidos do Instagram; sua presença é marcante também no Facebook 

e Twitter, que totalizam cerca de 2,5 milhões de seguidores. Seu número total de 

publicações no Instagram ultrapassa 10 mil e supera inclusive as de Jair Bolsonaro, 

considerado um dos políticos que mais postam nas redes sociais (BITES, 2019). 

Manuela foi a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul em 2006 (271.939 

votos) e 2010 (482.590 votos), e também em 2012 para deputada estadual (222.436 

votos). O lançamento de sua pré-candidatura à presidência pelo Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB) representou fato inédito devido o partido não lançar candidatura 

própria para essa posição desde a redemocratização. Ao sair como candidata a vice-

presidente ao lado de Haddad, juntos alcançaram o segundo lugar, somando 

47.040.906 de votos.  

Guilherme Castro Boulos foi candidato à presidente em 2018 pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL). Embora seu desempenho na disputa com a conquista 

de 617.122 mil votos seja considerado o pior entre as participações do partido nas 

eleições presidenciais (FONTANA; VIDIGAL, 2018), ele segue como um dos políticos 

mais ativos nas redes, figurando entre os mais seguidos do Instagram. A colocação 

ruim das eleições de 2018 parece superada pelas pesquisas de intenção de voto que 

o assinalam em segundo lugar para a prefeitura de São Paulo (ALESSI, 2020). O 

crescimento de Boulos é exponencial também nas redes, sendo que ganhou cerca de 

400 mil seguidores somente no período da quarentena do COVID-19 (AMADO, 2020).  

Primeira presidente eleita da história do país, Dilma Vana Rousseff venceu a 

corrida presidencial de 2010 e 2014 pelo PT. Foi por duas vezes ministra durante o 

governo Lula, e mesmo após sofrer o processo de impeachment que a depôs do cargo 

em 2016, retornou em 2018 como a quarta candidata ao senado mais votada no 

estado de Minas Gerais (2.709.223 votos). Dilma está entre as mulheres da política 

mais seguidas no Instagram, conta ainda com 3 milhões de seguidores no Facebook 

e 6,3 milhões no Twitter.  

Tabata Amaral estreou na política em 2018 com 25 anos de idade e foi eleita a 

sexta deputada federal mais votada no estado de São Paulo (264.450 votos) pelo 
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Partido Democrático Trabalhista (PDT) e está junto do deputado Federal Kim Kataguri, 

eleito aos 22 anos de idade pelo Democratas (DEM), entre os 28 deputados eleitos 

com menos de 30 anos de idade (HAJE; SIQUEIRA, 2018). Tabata tem mais de 1 

milhão de seguidores entre seus perfis no Instagram e Facebook, sendo uma figura 

política feminina jovem que se tornou conhecida a nível nacional e considerada uma 

das 100 mulheres mais influentes no mundo em 2019 (BBC, 2019). A partir dos 

critérios apresentados definimos uma lista final de 45 perfis para análise, que foram 

organizados em ordem decrescente quanto ao número de seguidores. 

Entre os 45 perfis selecionados, temos, portanto, 33 políticos em cumprimento 

de mandato, oito sem exercer cargo eletivo algum e quatro que nunca se elegeram. 

Dentre os 33 em exercício, exceto o presidente da República que atua em esfera 

nacional, os demais se dividem entre 22 representantes da região sudeste, 7 da região 

nordeste, 3 da região sul e nenhum das regiões centro-oeste e norte. 

 

Tabela 1 – Perfis de Instagram selecionados e listados pelo número de seguidores 

Ranking Nome de usuário 
Número de 
seguidores 

Ranking Nome de usuário 
Número de 
seguidores 

1º jairmessiasbolsonaro 17,6 milhões 21º tabataamaralsp 598 mil 

2º tiririca 4 milhões 22º coroneltelhada 567 mil 

3º bolsonarosp 3,3 milhões 23º romeuzemaoficial 461 mil 

4º flaviobolsonaro 2,4 milhões 24º ruicostaoficial 455 mil 

5º romariofaria 2,1 milhões 25º marcelvanhattem 370 mil 

6º lulaoficial 1,9 milhões 26º cabodaciolo 360 mil 

6º manueladavila 1,9 milhões 27º gleideangelo 355 mil 

7º fernandohaddadoficial 1,8 milhões 28º mcrivella 338 mil 

8º guilhermeboulos.oficial 1,1 milhão 29º ratinho_junior 294 mil 

8º jdoriajr 1,1 milhão 30º fernando_francischini_ 281 mil 

9º cirogomes 1 milhão 31º maurotramontereal 161 mil 

9º marcelofreixo 1 milhão 32º joaocampos 157 mil  

10º joicehasselmannoficial 956 mil 33º geraldoalckmin_ 126 mil 

11º kimkataguiri 942 mil 34º jaqueswagner 117 mil 

12º janainacpaschoal 904 mil 35º maragabrilli 77,9 mil 

13º dilmarousseff 873 mil 36º angelo.coronel 68,8 mil 

14º joaoamoedonovo 801 mil 37º marciofrancasp 53,8 mil 

15º camilosantanaoficial 798 mil 38º skafoficial 39,9 mil 

16º celsorussomanno 787 mil 39º henriquemeirelles.real 36 mil 

17º acmnetooficial 783 mil 40º carlosgiannazioficial 33,6 mil 

18º eduardosuplicy 643 mil 41º rodrigootaviopacheco 26,5 mil 

19º majorolimpio 637 mil 42º martasuplicy 19,2 mil 

20º arthurmoledoval 631 mil       

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do Instagram em setembro de 2020. 
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O posicionamento dos perfis no ranking sofre alterações diárias devido às 

perdas e ganhos de seguidores, o que não compromete a delimitação do corpus uma 

vez que o número de seguidores não representa o critério principal. A escolha do 

retrato referente ao desempenho dos perfis em setembro de 2020 está alinhada ao 

recorte temporal da pesquisa que contempla o período entre 1º de janeiro de 2018 e 

1º de setembro de 2020. A escolha de 2018 se deve ao fato de ser um ano eleitoral 

importante para a história recente da política brasileira, período em que as redes 

sociais desempenharam um papel decisivo na definição dos pleitos. Partindo desse 

período e encerrando no segundo semestre de 2020, conseguimos contemplar as 

eleições estaduais, federais e as prévias das municipais, e assim pudemos analisar 

melhor a dinâmica das postagens em anos eleitorais e não eleitorais. Outros fatores 

importantes para a escolha do recorte temporal da pesquisa estão relacionados à 

ampliação do acesso de usuários de internet, smartphones e redes sociais no Brasil 

nos últimos anos – entre os anos de 2013 e 2015 alguns indicadores chegam a 

duplicar seus números (Figura 1). 

 

Figura 1 – Crescimento no número de usuários de internet, smartphones e redes sociais no Brasil 

 

Fonte: FERRARI, 2015, n.p. 

  

Mudanças como essas levaram à revisão das regras de propaganda eleitoral e 

à criação do art. 22 da Resolução – TSE nº 23.457, de 15 de dezembro de 2015, à Lei 

nº 13.488/2017 e ao Manual de Propaganda Eleitoral na Internet de 2018, a fim de 

orientar partidos, candidatos e profissionais da área de comunicação em relação às 

boas práticas de marketing político na internet. Ao observarmos a sequência 

cronológica que expusemos acima, a ampliação do acesso à internet, smartphones e 

redes sociais entre 2013 e 2015, o estabelecimento de regras para propaganda 

eleitoral na internet entre 2015 e 2018 e as características das campanhas eleitorais 
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de 2018, compreendemos que esse ano foi de extrema importância para o 

estabelecimento de estratégias políticas próprias do ambiente digital. 

 Definido o corpus, empreendemos a análise de cada uma das publicações 

realizadas no período. Para isso, retroagimos até a primeira postagem realizada em 

1º de janeiro de 2018 e seguimos até a última de 1º de setembro de 2020: essa 

retroação em 2 anos e 9 meses revelou um grande volume de postagens. As 

publicações no feed do Instagram podem ser de um único arquivo de imagem ou 

vídeo, e ainda na forma de galeria, ou seja, inúmeras imagens e/ou vídeos juntos. 

Contudo, nessa opção, mesmo que sejam vários os arquivos, o algoritmo da rede 

contabiliza como uma única publicação, havendo um só espaço para comentários e 

curtidas. Então, por exemplo, as mais de 10 mil publicações de Manuela não 

necessariamente refletem uma igual quantidade de imagens ou vídeos, podendo ser 

muito mais. Diante do exposto, definimos que neste trabalho investigaríamos somente 

as imagens principais, aquelas que ilustram o feed, e no caso das galerias, aquelas 

que lhes servem de capa. O feed refere-se tanto à página principal do perfil no 

Instagram, local onde se apresenta a biografia e todas as publicações do usuário da 

conta, como também ao espaço onde aparecem as atualizações das publicações dos 

perfis que o usuário segue, nesse caso é chamado de feed de notícias.  

 No caso das publicações no formato galeria, o usuário seleciona as imagens e 

vídeos que deseja postar, e define qual deles servirá de capa para o álbum, a imagem 

ou vídeo selecionado será a postagem visível no feed. No caso dos vídeos há 

possibilidade ainda de se escolher um frame6 específico para ilustrá-lo, o que de certa 

maneira se assemelha e cumpre a função de uma imagem. Caso o seguidor queira 

visualizar as demais imagens será necessário deslizar para o lado. A partir dessas 

constatações entendemos que nos casos das galerias a escolha da imagem de 

exibição no feed pode ter caráter intencional, afinal cabe a ela a tarefa de despertar o 

interesse do seguidor em ver as demais.  

 Estabelecidos esses critérios, focamos nossa análise orientada por uma 

pesquisa de caráter qualitativa interpretativa e quantitativa das imagens que compõem 

o feed, não sendo, portanto, considerados os conteúdos reproduzidos em vídeos ou 

no interior das galerias, nem tampouco aqueles veiculados nas ferramentas 

destaques, stories, reels e IGTV. A investigação se concentrou nos textos visuais 

                                                           
6 Uma das imagens em uma folha de película fotográfica, ou uma das imagens individuais que, juntas, 
formam um filme para televisão ou cinema (FRAME, 2020).  
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conforme o objetivo da pesquisa. No entanto, em alguns momentos os espaços 

enunciativos da legenda e dos comentários das postagens foram analisados a fim de 

evidenciar por meio do texto verbal aquilo que se pretendeu mostrar no imagético. A 

definição da pesquisa enquanto quali-quantitativa emergiu do interesse de 

aprofundarmos a análise sobre o tema investigado, realizarmos o cruzamento do 

maior número de dados obtidos possíveis e apresentarmos um resultado mais 

consistente e fidedigno, tendo em vista que pesquisas mistas minimizam a 

interferência da subjetividade e aproximam o pesquisador do objeto estudado 

(CRESWELL, 2010; CRESWELL, 2013). 

 Com a finalidade de atingirmos os objetivos propostos e obter os resultados 

esperados, desenvolvemos indicadores que nos permitiram coletar os dados 

qualitativos e quantitativos: a tabela a seguir nos serviu de suporte para o registro das 

estratégias encontradas e do número de vezes que se reiteravam. As informações 

adicionais da tabela ainda nos permitiram apresentar a incidência das estratégias 

conforme gênero, faixa etária e espectro político. Como dissemos anteriormente, a 

divisão da coleta de dados por ano nos permitiu avaliar se houve variação no uso das 

estratégias durante anos eleitorais. 

 

Tabela 2 – Indicadores de análise e dados de coleta 

Nome - usuário - nº de seguidores 

Gênero   

Faixa Etária   

Partido   

Bloco ideológico   

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

Total 
0 0 0 

0 

Total de publicações 0 

Total de publicações da conta até 01/09 0 

 
Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 
 

 Ao final da pesquisa analisamos manualmente 99.434 mil imagens postadas 

entre os 45 perfis de Instagram selecionados, já que não dispusemos de aparatos 
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tecnológicos para extração e cruzamento de dados. Como resultado, identificamos 

nove categorias de estratégias que somaram 3.332 imagens; dessas selecionamos 

222 para a elaboração de fotomontagens que nos permitiram analisar e mostrar, a 

partir da semiótica plástica e figurativa, como se efetivou o tema da autenticidade. O 

resultado qualitativo e quantitativo integral da pesquisa será apresentado e discutido 

no capítulo 2. 

 

Abordagem teórico metodológica 

 

 No que concerne à investigação e análise empreendida por essa pesquisa, 

contamos com o suporte do referencial teórico metodológico da semiótica discursiva 

de orientação greimasiana, em particular da semiótica figurativa e da semiótica 

plástica (GREIMAS, 1975; FLOCH, 1987; OLIVEIRA, 2004b), da sociossemiótica de 

Landowski (2004; 2014; 2016) e das recentes contribuições da semiótica no estudo 

do populismo contemporâneo (DEMURU; SEDDA, 2020; LANDOWSKI, 2020b).  

 Buscamos referência ainda em pesquisas específicas do campo da 

Comunicação relacionadas ao ciberespaço e à produção de subjetividades mediadas 

pelas redes sociais digitais. Trabalhos cujos autores se tornaram indispensáveis para 

discussão do tema, como Pierre Lévy (1999) e Manuel Castells (2003; 2013), 

pesquisadores em ciência da informação e da comunicação, Bruno Campanella 

(2014; 2018), pesquisador em comunicação com produções acerca da midiatização e 

produção de subjetividades, práticas de criação de visibilidade nas mídias e processos 

de reconhecimento midiático, e Lev Manovich (2006; 2016a, 2016b, 2016c, 2016d), 

pesquisador russo responsável pelo centro de pesquisa dedicado ao tema das 

humanidades digitais. O estado da arte do tema pesquisado será resgatado e 

abordado no capítulo 1, contudo antecipamos que de acordo com as pesquisas 

realizadas no Catálogo de Dissertações e Teses da Capes, não identificamos outro 

trabalho que apresentasse o mesmo objetivo, corpus ou referencial teórico 

metodológico que o nosso, o que reafirma a relevância e a originalidade de nosso 

estudo, além de sua contribuição à área de comunicação. 

 A fim de permitir uma melhor compreensão das análises que foram realizadas 

e que serão discutidas ao longo do trabalho, a seguir apresentaremos breves 

conceituações sobre o arcabouço teórico metodológico que utilizamos, sobretudo, 

aquele referente ao especifico campo da semiótica. A teoria do Percurso Gerativo de 
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Sentido nos permite compreender como se constrói o sentido do texto a partir de três 

diferentes níveis, o profundo ou fundamental, o narrativo e o discursivo (GREIMAS;  

COURTÉS, 2008). Para o linguista José Luiz Fiorin (2016, p. 20) os níveis são “uma 

sucessão de patamares cada um dos quais suscetível de receber uma descrição 

adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido, num processo que 

vai do mais simples ao mais complexo”.  

O nível profundo ou fundamental “abriga as categorias semânticas que estão 

na base da construção de um texto” (FIORIN, 2016, p. 21), e essas categorias se 

apresentam a partir de oposições, por exemplo, bem e mal, comum e incomum, 

homem e mulher, luz e sombra, rígido e flexível etc. Essas oposições podem ser 

representadas por meio do quadrado semiótico “representação visual da articulação 

lógica de uma categoria semântica qualquer”, o quadrado relaciona ao menos dois 

termos e repousa sobre uma distinção de oposição (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 

365). 

 O nível narrativo trabalha com dois tipos de enunciados: o de estado e o de 

fazer, o primeiro trata da relação de disjunção e conjunção entre sujeito e objeto e, o 

segundo, corresponde à passagem de um estado para o outro (inicial e final). Para 

Fiorin (2016, p. 29) os textos “são narrativas complexas em uma série de enunciados 

de fazer e de ser (de estado) que estão organizados hierarquicamente, estruturados 

em uma sequência canônica”.  

Essa estrutura é conhecida como Esquema Narrativo Canônico e nos permite 

compreender como se organizam os discursos narrativos. O esquema se divide em 

quatro fases: manipulação, competência, performance e sanção. Na manipulação, 

“[...] um sujeito age sobre o outro para levá-lo a querer e/ou dever fazer alguma coisa” 

(FIORIN, 2016, p. 29), na competência o sujeito é dotado de um saber e, ou poder 

fazer e por isso pode executar a transformação principal da narrativa. A performance 

é quando ocorre a mudança de um estado a outro, “uma transformação que produz 

um ‘um novo estado de coisas’” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 363) e a sanção é 

quando “ocorre a constatação de que a performance se realizou e, por conseguinte, o 

reconhecimento do sujeito que operou a transformação” (FIORIN, 2016, p. 31). 

 O último nível é o discursivo, patamar em que as formas abstratas 

características do nível narrativo se tornam mais concretas (FIORIN, 2016, p. 41), e 

para isso, diversos dispositivos enunciacionais são empregados pelo sujeito da 

enunciação, que “projeta para fora de si os atores do discurso, bem como suas 
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coordenadas espaço-temporais. Para constituir o discurso, utiliza-se das categorias 

de pessoa, de espaço e de tempo” (FIORIN, 2016, p. 57). Especialmente a análise 

desse nível nos dará suporte para a investigação que empreendemos, pois é nele que 

surgem os temas e figuras. Barros (2001, p. 68) pontua que “os valores assumidos 

pelo sujeito da narrativa são, no nível do discurso, disseminados sob a forma de 

percursos temáticos e recebem investimentos figurativos”.  

Grande parte das análises semióticas se concentravam no exame do plano do 

conteúdo, sendo os estudos de Jean Marie Floch importantes para essa mudança de 

paradigma, embora essas instâncias sejam sempre indissociáveis já que “uma 

expressão só é expressão porque é a expressão de um conteúdo, e um conteúdo só 

é conteúdo porque é conteúdo de uma expressão” (HJELMSLEV, 2003, p. 54).  

As imagens foram analisadas a partir das isotopias temáticas que se 

homologaram por meio dos formantes figurativos e plásticos. A Isotopia é a 

recorrência de categorias sêmicas, quer sejam estas temáticas (ou abstratas) ou 

figurativas (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 246). Segundo Fiorin, (2016, p. 112) é “o 

que dá coerência semântica a um texto e o que faz dele uma unidade de reiteração, 

a redundância, a repetição, a recorrência dos traços semânticos ao longo de um texto”. 

Já as figuras são os elementos do mundo natural que podem ser reconhecidas e 

nominadas, da qual o sentido tem validade somente no universo sociocultural em que 

se apresentam, por exemplo, o corpo humano, um cachorro, um prato, uma fruta, uma 

bicicleta, o mar etc. (GREIMAS, 1975). 

Os formantes plásticos são os traços topológicos (periférico/central, alto/baixo, 

frente/atrás, direita/esquerda etc.), cromáticos (preto/branco, saturado/não saturado, 

claro/escuro etc.), eidéticos (reto/curvo, redondo/quadrado, grosso/fino etc.) e 

matéricos (sólido/liquido, áspero/liso, molhado/seco etc.). Com intuito de compreender 

melhor a estratégia discursiva empregada na construção da tipologia do homem 

comum e traçar paralelos, revisitamos os regimes de presença e formas de 

popularidade propostos por Landowski (2016), o homem de ação, sujeito pragmático, 

minimalista na encenação pública e focado na resolutividade, o herói mediador, 

aquele que valoriza a experiência coletiva, sabe tocar e se deixar tocar, a vedete, que 

gosta de agradar e entreter, cosmetizada costuma propor o retorno do bom gosto e 

glamour à política, e por fim o bufão, que busca se distinguir dos pares pela 

excentricidade, inconveniência e transgressão de qualquer etiqueta política.  
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Sobre o regime da corporeidade, Landowski (2016, p. 199) afirma ser a hexis 

uma “maneira de ser e estar no mundo” por meio da qual se manifesta, via corpo e 

presença, um dado sistema de valores, e para compreender como esse modo de ser 

e estar no mundo se constrói recorremos ao estudo de Demuru e Sedda (2020) sobre 

as estratégias específicas de negação da política por meio do corpo, pesquisa em que 

os autores propõem três estratégias; a do disfarce: 

 

O disfarce, no sentido aqui dado, diz respeito apenas a formas de 
mascaramento explícito, em que o líder retira o papel do político para vestir o 
de outros profissionais reconhecidos - e reconhecíveis - da vida pública 
nacional: policiais, bombeiros, tropas alpinas, etc. (DEMURU; SEDDA, 2020, 
p. 2, tradução nossa). 
 

 A postura: 
 

A postura diz respeito à assunção de poses, estilos e atitudes corporais que 
podem ser facilmente rastreados até figuras estranhas à política, incluindo os 
militares, o bufão e o homem comum. Ao contrário do caso anterior, em que 
era o corpo vestido para ser o mestre, é aqui o corpo em carne e osso para 
se manifestar a distância dos estereótipos plástico-figurativos de poder 
tradicionalmente entendidos (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 2, tradução nossa). 

 

 E o mimetismo: 
 
O mimetismo afeta de perto as maneiras pelas quais o social-ista se disfarça 
de homem do povo, no entanto usando um termo em voga na semiosfera da 
mídia política italiana. Certamente é uma tipologia específica de disfarce. No 
entanto, o termo mimetismo parece-nos o que melhor capta e transmite a 
dinâmica de confusão entre líder e seguidores, ou melhor, entre ele e o 
simulacro de povo que emerge do discurso social-ista. Espécie de camaleão 
da rede, o líder é assim transformado, assumindo e exibindo intencionalmente 
seus traços, em um cidadão comum, em uma pessoa, em uma palavra, 
“normal” (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 2, tradução nossa). 

 

 A citação de um tipo de discurso “social-ista” feita pelos autores refere-se ao 

que eles denominam de “social-ismo”, que são discursos políticos investidos de 

linguagens e práticas semióticas comuns às redes sociais, “há uma morfologia do 

populismo do novo milênio, cujo devir é intimamente ligada à das redes sociais e vice-

versa” (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 2, tradução nossa). Os Regimes de Interação, 

conforme proposto por Landowski (2014), se fundam na oposição continuidade e 

descontinuidade constituindo em si um próprio sistema, que como o próprio autor 

sugere são regimes que podem articular-se entre si criando dinâmicas 

comunicacionais complexas que mesclam o sensível e o inteligível. São quatro os 

regimes: a programação, firmada na lógica da regularidade e previsibilidade; a 

manipulação, fundada em uma intencionalidade de tipo estratégico/cognitivo, busca 
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pela persuasão convencer alguém a agir de maneira já determinada por um 

destinador; o ajustamento, em que a interação acontece por vias estésicas, pela 

sensibilidade, o fazer sentir pelos corpos que se ajustam e o acidente, caracterizado 

pela imprevisibilidade, são os acontecimentos  que fogem a qualquer determinação, 

como no caso dos cataclismos da natureza (LANDOWSKI, 2014). 
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1 A AUTENTICIDADE ENTRE MÍDIAS SOCIAIS E POLÍTICA 

 

1. 1 Ciberespaço e Cibercultura 

 

Segundo Castells (2003) a internet surge em meio a emergência da cultura da 

liberdade individual que florescia no ambiente universitário dos anos 60 e 70. Apesar 

disso, suas pesquisas iniciais ainda estavam atreladas às instâncias do governo norte-

americano, por exemplo, pelo financiamento de pesquisa realizado pelo Pentágono 

em plena guerra do Vietnã.  

 

No entanto, estavam impregnados dos valores da liberdade individual, do 
pensamento independente e da solidariedade e cooperação com seus pares, 
todos eles valores que caracterizaram a cultura do campus na década de 
1960. Embora os jovens que integravam a Arpanet não fizessem parte da 
contracultura, suas ideias, e seu software, construíram uma ponte natural 
entre o mundo da big science e a cultura estudantil mais ampla que brotou 
nos BBSs e na rede Usenet News. Essa cultura estudantil adotou a 
interconexão de computadores como um instrumento da livre comunicação, 
e, no caso de suas manifestações mais políticas (Nelson, Jennings, 
Stallman), como um instrumento de libertação, que, junto com o computador 
pessoal, daria às pessoas o poder da informação, que lhes permitiria se 
libertar tanto dos governos quanto das corporações (CASTELLS, 2003, p. 
29). 

 

A Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) foi a responsável 

por implementar e gerir o primeiro conjunto de protocolos de comunicação entre 

computadores em rede, sendo controlada pelo departamento de defesa do governo 

dos EUA, o que na época representou um obstáculo à sua conexão com as redes de 

outros países. Com a internacionalização da internet, a situação tornou-se alvo de 

críticas por outros governos, particularmente na Europa (CASTELLS, 2003). Em vista 

disso, podemos afirmar que a internet desde seu princípio reunia os interesses 

individuais de busca pela liberdade e de disputa pelo poder político, um espaço em 

que o público e o privado se interpenetrariam cada vez mais, “o patriciado 

meritocrático encontrou-se com a contracultura utópica na invenção da Internet e na 

preservação do espírito de liberdade que está na sua fonte. A Internet é, acima de 

tudo, uma criação cultural” (CASTELLS, 2003, p. 38). 

A esse espírito de liberdade podemos atribuir a dinâmica das relações que 

viriam a se estabelecer nesse espaço virtual e às características das inúmeras 

ferramentas criadas. A proposição de Castells acerca da influência do movimento de 

contracultura na modelagem da internet permanece oportuna, tendo em vista o 
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cenário do atual ambiente digital em que sujeitos comuns buscam visibilidade e 

reconhecimento, querem ser vistos e ouvidos. Esse ambiente, suas tecnologias e 

ferramentas, assim como seus usuários e os modos de relações que estabelecem 

entre si são nomeados por Lévy (1999) de “ciberespaço” e “cibercultura”.  

 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 
1999, p. 17). 
 

 Estabelecendo um paralelo entre as ideias de Castells e Lévy podemos 

depreender que um dos principais valores da cibercultura seja aquele da busca pela 

liberdade que pressupõe a eliminação das barreiras criadas por instituições 

reguladoras, um meio de comunicação que permitisse a conexão direta e o trânsito 

livre de informações. Como pontua Lévy (1999, p. 127): 

 
Uma das ideias, ou talvez devêssemos dizer, uma das pulsões mais fortes na 
origem do ciberespaço é a da interconexão. Para a cibercultura, a conexão é 
sempre preferível ao isolamento. A conexão é um bem em si (LÉVY, 1999, p. 
127).  

 
 A conexão remota entre sujeitos de diferentes partes do globo propiciada pela 

internet inaugura um novo modo de interatividade em que a presença virtual é capaz 

de fundar o ato comunicacional, já que diante da tela do computador, assim como 

outrora da TV, o sujeito não está livre de estabelecer algum tipo de relação com as 

informações que recebe. 

 

O termo “interatividade” em geral ressalta a participação ativa do beneficiário 
de uma transação de informação. De fato, seria trivial mostrar que um 
receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo 
sentado na frente de uma televisão sem controle remoto, o destinatário 
decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas 
maneiras, e sempre de forma diferente de seu vizinho (LÉVY, 1999, p. 80). 
 

  A arquitetura da rede de internet tanto no nível das soluções desenvolvidas, 

como websites, correios eletrônicos e mais tarde as redes sociais, quanto no caráter 

das relações interativas remotas e em tempo real, representa um marco na história da 

comunicação humana, nas palavras de Lévy (1999, p. 113), “a emergência do 
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ciberespaço, de fato, provavelmente terá – ou já tem hoje – um efeito tão radical sobre 

a pragmática das comunicações quanto teve, em seu tempo, a invenção da escrita”. 

Ensaios mais recentes como o “Manifesto Onlife” (FLORIDI, 2015) têm investigado a 

intensificação do uso da internet na sociedade e a experiência da hiperconexão.  

 

Durante o ano anterior, trabalhamos intensamente em um projeto intitulado 
The Onlife Initiative: reengenharia de conceito para repensar as 
preocupações da sociedade na transição digital. Decidimos adotar o 
neologismo “onlife” que eu havia cunhado no passado para nos referirmos à 
nova experiência de uma realidade hiperconectada dentro da qual não faz 
mais sentido perguntar se se pode estar online ou off-line (FLORIDI, 2015, p. 
1, tradução nossa). 

 

O Manifesto Onlife é um documento que reúne uma série de ensaios 

produzidos por um grupo de pesquisadores que discutem sobre Tecnologias de 

Informação e Comunicação. As proposições dos sociólogos Manuel Castells (2003) e 

Pierre Lévy (1999) sobre a sociedade em rede parecem representar um estágio 

precedente ao exposto pelo Manifesto Onlife (FLORIDI, 2015). Desse modo, podemos 

verificar a partir do diálogo entre esses autores como se desenvolveu a internet 

enquanto meio e ambiente de comunicação. Notamos que a busca pela liberdade 

individual no ciberespaço, valor esse que segundo Castell (2003) é a fonte da criação 

da internet, e sua capacidade de fazer frente ao controle de governos e corporações 

garantindo autonomia ao sujeito, é enfraquecida pela dinâmica do ambiente digital 

atual em que em uma dimensão nos autogerenciamos e em outra somos gerenciados. 

 

Talvez o ONLIFE tenha duas dimensões, como sugerido acima. O primeiro 
diz respeito à autopublicação ou gerenciamento de reputação. É um tipo de 
rede social (Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram, YouTube, Training 
Intelligence Programs, Enhanced Reality), um ambiente abrangente de 
compartilhamento de autoimagens, textos breves, fotos, vídeos, localização, 
‘gostos’, ‘não gostos’, desempenho esportivo, estado de saúde ou reputação 
profissional. A segunda dimensão do ONLIFE diz respeito à medição 
onipresente, cálculo e manipulação dos dados que vazam dos 
comportamentos cotidianos, e a forma como esses dados comportamentais 
são usados para prever, antecipar e, assim, gerenciar futuros estados de 
espírito, escolhas e decisões, por exemplo no caso de publicidade 
comportamental, serviços baseados em localização, detecção de fraude, 
cálculos atuariais, assistência médica remota, neuromarketing ou perfis 
criminais. Ambos parecem atrair “usuários” individuais para o “social” de 
Arendt. Os “usuários” se tornaram o que ela chama de “sociedade”, um 
conjunto de indivíduos que gerenciam sua reputação, ao mesmo tempo que 
são gerenciados como um recurso para o governo e a indústria. Na verdade, 
a infraestrutura computacional emprega traços comportamentais como seu 
recurso cognitivo (FLORIDI, 2015, p. 185, tradução nossa).  
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 A necessidade de conexão, característica marcante da cibercultura de acordo 

com Lévy (1999), parece ter evoluído para um desejo de hiperconexão (FLORIDI, 

2015), o que acreditamos ser uma das molas propulsoras para a criação das redes 

sociais digitais. Isso porque, diferentemente de outros recursos de trocas de 

informação ou de entretenimento como os e-mails e os chats de bate papo, o uso das 

redes sociais ignora limites de tempo, espaço ou temática ao publicitar a vida cotidiana 

de seus usuários. 

 

Os SNS7 são espaços vivos que conectam todas as dimensões da vida das 
pessoas. Esta é uma tendência importante para a sociedade em geral. Ela 
transforma a cultura ao induzir ao compartilhamento. Os usuários dos SNS 
transcendem o tempo e o espaço, mas produzem conteúdo, estabelecem 
vínculos e conectam práticas. Temos agora um mundo permanentemente em 
rede em cada dimensão da experiência humana (CASTELLS, 2013, p. 169). 

 

 Essa conexão permanente entre todas as dimensões da vida das pessoas 

conforme apontado por Castell, corresponde à primeira dimensão do onlife, ou seja, 

aquela em que os sujeitos autopublicam e gerenciam suas reputações por meio de 

perfis no Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Tinder, plataformas diferentes e que 

abordam áreas distintas da vida. Contudo, o que coloca em risco a busca pela 

autonomia e liberdade individual é a segunda dimensão do onlife, aquela em que os 

dados dos usuários, seus comportamentos na rede, são gerenciados a fim de atender 

interesses dos governos e das corporações. Em vista disso, consideramos que o 

ciberespaço promove um sentimento duplo entre os usuários, o de autonomia e 

liberdade e ao mesmo tempo o de dependência e manipulação. 

 Além da ampliação ao acesso dos computadores individuais, essa 

hiperconexão se deve também à expansão e popularização dos smartphones, 

celulares inteligentes que mantem as funções de realizar ligações telefônicas e enviar 

mensagens de texto, acrescidos de um sistema operacional complexo, telas sensíveis 

ao toque e câmeras que permitem captar imagens de alta resolução. A evolução 

desses dispositivos os tornou uma espécie de microcomputador individual de bolso, o 

que permite acesso contínuo à rede de internet e seus serviços. Em vista disso, o 

avanço tecnológico dos hardwares8 permitiu o aprimoramento dos softwares9, que se 

                                                           
7 Sigla em língua inglesa para o termo Social Networking Sites, em português, sites de redes sociais. 
8 Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e 
equipamentos que fazem o computador funcionar.  
9 Software é a parte lógica do computador.  
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tornaram acessíveis e adaptados à rotina das pessoas, por exemplo, os apps10 que 

otimizam o acesso às redes sociais, mas também permitem acesso aos serviços de 

delivery de comida, agendamento no cabeleireiro, compras online, solicitação de um 

taxi ou Uber, e uma infinidade de facilidades. Possivelmente, repousando sobre essas 

facilidades, está o sentimento de autonomia e liberdade assim como de controle sobre 

seu comportamento online. 

 Para se ter uma ideia, 5,1 bilhões de pessoas têm celular no planeta, o 

equivalente a cerca de 67% da população mundial (VEJA, 2019b). Já no Brasil, 

segundo o Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV, 2020), há mais de um aparelho por habitante, sendo 234 milhões de 

smartphones, ao considerar o uso de outros dispositivos portáteis como tablets e 

notebooks, o número sobe para 342 milhões, algo em torno de 1,6 dispositivo por 

habitante. O aumento expressivo do número de smartphones e a expansão do 

acesso à internet no Brasil podem estar particularmente relacionados, conforme 

aponta pesquisa realizada pelo IBGE em 2011. 

 

Figura 2 – Crescimento da posse de celulares no Brasil 

 

Fonte: IBGE, 2011, p. 43. 

 

Entre o ano de 2005 e 2011 houve um crescimento de 107,2% no uso de 

telefones celulares no país, cerca de 59,7 milhões de pessoas a mais utilizando esse 

tipo de dispositivo (IBGE, 2011). 

 

 

                                                           
10 O App é um software para dispositivos eletrônicos que auxiliam os usuários a realizar determinadas 
tarefas. 
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Figura 3 – Percentual de usuários de internet no Brasil 

 

Fonte: IBGE, 2011, p. 33. 

 

 Considerando o mesmo período de 2005 a 2011, em relação ao acesso à 

internet, a pesquisa revelou um crescimento de 143,8%. Desse modo, em seis anos 

o número de internautas no país cresceu 45,8 milhões. Isto posto, ao menos no Brasil, 

podemos inferir que há uma relação direta entre a popularização dos smartphones e 

a ampliação do acesso à internet e seus serviços. A breve incursão sobre essas 

questões nos permitirá mais adiante compreender como a internet, especialmente as 

redes sociais, se tornaram espaços discursivos importantes para as figuras políticas 

brasileiras no contexto atual. 

 

1.2 Autenticidade e reconhecimento 

 

Nesta seção abordaremos a influência da mídia na produção de subjetividades, 

contanto, precisamos compreender que as novas tecnologias nos exigem uma revisão 

das noções que temos acerca do assunto, já que a mídia não se resume aos já 

consagrados meios de comunicação, mas também àqueles que emergem do 

ambiente digital. 

 

Por mídia, implicamos mais do que os meios tradicionais de comunicação 
centralizados com base em canais, como televisão, revistas e rádio. Também 
fazemos referência às plataformas de mídia social por meio da qual as 
pessoas atualmente organizam suas vidas e constroem sua realidade 
cotidiana (VAN DIJCK, 2013; COULDRY, 2017, apud CAMPANELLA, 2018, 
p. 1, tradução nossa). 
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 O tempo dedicado às redes sociais pode nos indicar o quanto esses meios, 

como aponta Campanella (2018), constroem a realidade cotidiana de seus usuários, 

tendo em vista que é na América Latina onde se passa mais tempo conectado às 

redes no mundo, uma média diária de 212 minutos, sendo o Brasil o segundo país 

mais conectado com cerca de 225 minutos – o primeiro da lista são as Filipinas onde 

a média diária é de 241 minutos (DUARTE, 2019). As cinco primeiras posições do 

ranking da pesquisa nos revelam que países emergentes como Filipinas, Brasil, 

Colômbia, Nigéria e Argentina estão consumindo mais mídias sociais que países 

desenvolvidos como EUA, alocado na 25ª posição, o que reforça a proposição de 

Campanella (2018). 

 

Em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, onde grandes 
segmentos da população são privados de formas básicas de reconhecimento, 
a mídia está profundamente enraizada nas práticas cotidianas que atuam por 
meio da produção de identidades (CAMPANELLA, 2018, p. 2, tradução 
nossa). 

 

Por razões que merecem uma investigação mais aprofundada, certas 
sociedades periféricas como o Brasil parecem estar mais do que prontas para 
se lançar em práticas sociais conectadas a modelos morais baseados na 
mídia (CAMPANELLA, 2018, p. 12, tradução nossa). 
 

 A privação de formas básicas de reconhecimento, é o que levaria então os 

sujeitos a buscarem espaço e atenção nas redes sociais, diferentemente da 

proposição de Castells (2003) o objeto de valor não se trata mais da liberdade, mas 

do reconhecimento. O que pode ser realizado, por exemplo, pela “oportunidade de 

estabelecer algum tipo de contato direto com celebridades, seja na forma de uma mera 

resposta de um tweet ou em um encontro físico, como uma sessão de 'meet & greet' 

com um cantor pop” (CAMPANELLA, 2018, p. 1, tradução nossa), e ainda participando 

de reality shows televisivos ou se tornando influenciador digital.  

 

O processo de construção da identidade, segundo Illouz, se desdobra de 
forma mais intensa nas plataformas da internet responsável pela construção 
de um self emocional público que deseja reconhecimento e que 
frequentemente precede a construção das relações da esfera privada. 
Embora o autor explore as consequências de tais dinâmicas principalmente 
à medida que aparecem por meio de sites de namoro, este é de fato um amplo 
fenômeno que cobre a mídia digital em geral (CAMPANELLA, 2018, p. 8, 
tradução nossa). 
 

 A busca por visibilidade e reconhecimento empreendida por pessoas comuns 

nas mídias digitais se pauta muitas vezes na “crença predominante de que o mundo 
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da mídia está ao alcance de todos” (CAMPANELLA, 2018, p. 9, tradução nossa), o 

que cria um imaginário de proximidade e intimidade entre esses sujeitos e as 

celebridades, e mesmo de que eles sejam celebridades, porque transitam nos 

mesmos espaços virtuais utilizando-se das mesmas ferramentas.  Nesse sentido, o 

fácil acesso às redes sociais, por serem a maioria serviços gratuitos e com 

funcionalidades claras que viabilizam a navegação sem conhecimento prévio, permite 

que essas pessoas se autopromovam e busquem reconhecimento público, seja ao 

compartilharem um talento ou simplesmente por mostrarem seu dia a dia. Ao contrário 

das celebridades tradicionais que investiram muito esforço para obter fama na mídia 

convencional, esses sujeitos tem as mídias digitais como um meio acessível 

(CAMPANELLA, 2018). 

 

Com o desenvolvimento de tecnologias digitais e da web 2.0, contudo, foram 
criadas novas práticas que trouxeram mudanças na construção e 
manutenção da fama, enfraquecendo o controle das grandes corporações 
midiáticas. Assim, pessoas “comuns” puderam ganhar notoriedade e status 
de celebridades – ou webcelebridades – devido ao sucesso em distintas 
mídias sociais sem necessariamente passar pelos meios de comunicação 
tradicionais. Dentro desse contexto, youtubers e influenciadores digitais 
ganham destaque no “mundo dos famosos” (KHAMIS, ANG e WELLING, 
2016) e o público começa a conversar diretamente com seus ídolos e a 
acompanhar, “em tempo real”, a vida deles (CAMPANELLA; NANTES; 
FERNANDES, 2018, p. 374). 
 

 Talvez seja nesse ponto que podemos recuperar a ideia de Castells (2003) 

sobre a busca da liberdade por meio do ambiente digital ao relacioná-la com a busca 

pelo reconhecimento desintermediada pela mídia tradicional. Assim dizendo, ao criar 

conteúdo e gerar visibilidade para si de maneira autônoma por meio de perfis nas 

redes sociais, alçando certa fama, ou mesmo acessando diretamente seus ídolos, 

podendo interagir de maneira imediata por meio de comentários e reações em fotos e 

vídeos, o sujeito transpõe as barreiras impostas, por exemplo, pela assessoria de 

imprensa, seguranças, burocracias e exigências dos meios tradicionais, e goza de 

uma liberdade antes inexistente. Por esse prisma, portanto, podemos considerar que 

a busca pelo reconhecimento apontado por Campanella guarda o cerne daquilo que 

Castells (2003) chamou de “espírito de liberdade” que está na fonte da criação da 

internet, um desejo pujante por uma comunicação livre. 

 Os valores de liberdade e reconhecimento propiciados pelo uso das redes 

sociais no cotidiano parecem permitir também o entrever da vida privada de seus 

usuários, como se desintermediados pela mídia tradicional os sujeitos não 
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precisassem mais cumprir certos protocolos, inclusive o da excessiva preocupação 

com a autoimagem, elaboração de cenários para registro de vídeos e fotos, e quanto 

ao vocabulário. Isso não significa que não haja reprodução dos padrões, por exemplo, 

televisivo de edição de imagens, uso de maquiagens, iluminação profissional, cenários 

elaborados. Todavia, aqui nos referimos à liberdade de poder se mostrar como é, sem 

edições, controle ou gerenciamento, uma visibilidade que permite outro tipo de 

reconhecimento, aquele baseado na autenticidade de alguém real, já que nas palavras 

de Castells (2013, p. 136) “a chave do sucesso de um SNS não é o anonimato, mas, 

pelo contrário, a autoapresentação de uma pessoa real conectando-se com pessoas 

reais”. 

  Esse modo autêntico, contudo, não representa exatamente uma oposição entre 

as formas de visibilidade e busca por reconhecimento nas mídias digitais em relação 

às tradicionais, mas uma estratégia mais bem-sucedida quando se trata das redes 

sociais, embora a televisão apresente excelentes exemplos de plataformas que deram 

oportunidades às pessoas comuns, como nos reality shows.  

 

Os reality shows, em especial a partir da década de 2000, promoveram uma 
espécie de “experimento social” ao permitir que os telespectadores 
acompanhassem “ao vivo” o cotidiano dos participantes, revelado em 
atividades rotineiras, como dormir, escovar os dentes, pentear os cabelos e 
tomar banho. Além disso, a participação de “pessoas comuns” na televisão e 
a abordagem da “vida real” e do cotidiano na tela funcionaram como uma 
promessa de que o que era exibido era autêntico. O fato do que era 
transmitido “ao vivo” envolver pessoas e situações reais tentava fazer o 
telespectador crer que o conteúdo televisivo era mais genuíno 
(CAMPANELLA, 2012, apud CAMPANELLA; ALMEIDA, 2017, p. 6).  

 

A exemplo dos reality shows, o modo de visibilidade nas redes sociais é 

caracterizado pelo imediatismo das imagens e tramas, um ao vivo que não concede 

tempo para edições e nem tampouco as deseja, porque o conceito é mostrar o real 

em tempo real. Assim como na TV, plataformas como Facebook, Instagram e Youtube 

oferecem recursos de vídeo e m formato “live”, que embora possam ser censurados 

quanto ao seu conteúdo posteriormente, no momento são veiculados livremente. 

Desse modo os usuários abandonam qualquer “netiqueta”11 uma vez que “a mídia 

social é adequada para exibir performances de autenticidade ao representar o privado 

na esfera pública [...]” (MANNING et al., 2016, p. 14, tradução nossa). 

                                                           
11 Do inglês netiquette: um conjunto de regras para comportamento/comportamento adequado entre 
usuários em uma rede de computadores (a Internet) ao trocar mensagens (NETIQUETTE, 2020, n.p.). 
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Como nos canais dos influenciadores digitais e nos reality shows “o fato de os 

participantes geralmente virem de contextos pessoais comuns (isto é, não terem 

conexões com à indústria cultural até a entrada no programa) é fundamental para a 

reivindicação de que tais programas representam o social (CAMPANELLA, 2014, p. 

9). Esse modo de visibilidade de pessoa comum, portanto, garante reconhecimento 

recíproco, ou seja, telespectadores e seguidores se vêm nessas pessoas e ao mesmo 

tempo entendem que podem ocupar esse lugar também, essa “capacidade de se 

reconhecer no outro é permeada por práticas cotidianas que visam aumentar a 

visibilidade midiática do sujeito” (CAMPANELLA, 2018, p. 10, tradução nossa). Esse 

modo de visibilidade e busca por reconhecimento nas mídias digitais empregado por 

pessoas comuns e celebridades será bastante importante mais adiante para 

compreendermos como os políticos se apropriam dessa tendência de informalização 

para construir estratégias especificas de autenticidade no campo político. 

 

1.3 Instagramismo 

 

As redes sociais apresentam características e objetivos diferentes, mas antes 

é importante esclarecermos que há múltiplas compreensões e usos do termo. Para a 

pesquisadora em comunicação e jornalismo digital, Caru Schwingel, o termo 

adequado seria mídias sociais, já que rede social se refere às trocas de informação e 

contato que sempre mantivemos em grupo, mesmo fora do ambiente digital, mas com 

a criação das plataformas de redes sociais online há uma apropriação desses meios 

lhes atribuindo uma função social (TV BRASIL, 2017). A consultoria global em 

marketing digital, Rock Content, também assinala uma distinção entre os termos, ao 

apontar que as “redes sociais são os grupos de conexões e relacionamentos que 

temos com outras pessoas. Já as mídias sociais são plataformas que garantem que 

isso aconteça” (SULZ, 2020, n.p.). Temos ainda os termos “sites de redes sociais” 

(Social Networking Sites) proposto por Castells (2013) e “plataformas de mídia social” 

citado por Campanella (2018), todavia a maior parte dos autores que trabalhamos 

nesse ensaio (FLORIDI, 2015; MANNING et al., 2016; MANOVICH, 2016a, 2016b, 

2016c, 2016d; CAMPANELLA, 2018; DEMURU; SEDDA, 2020; LANDOWSKI, 2020a, 

2020b) utilizam o termo redes sociais, por isso o tomaremos como referência. 

A diferença quanto as características e objetivos das redes sociais influencia o 

público de cada plataforma. Segundo Sulz (2020) basicamente as redes sociais se 
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dividem em quatro tipos: relacionamento, entretenimento, network e nicho. O 

Facebook, por exemplo, seria a principal da categoria relacionamento, o Youtube na 

de entretenimento, o Instagram seria tanto de relacionamento quanto entretenimento, 

Linkedin para networking profissional e no nicho estariam as redes com foco 

específico em um setor, como TripAdvisor e os interessados em viagens. Acreditamos 

que a coexistência de tantas plataformas está atrelada às diferenças de layout e 

funcionalidades afinal, se Facebook e Instagram podem ser consideradas redes de 

relacionamento e entretenimento, por que manter perfis ativos em ambas? Talvez a 

resposta esteja no que cada uma delas oferece de diferencial.  

Optamos por empreender a investigação na rede social Instagram exatamente 

por sua característica predominantemente imagética, não que o Facebook, Youtube e 

mesmo o Twitter não abarquem esse tipo de comunicação, mas acreditamos ser o 

Instagram uma rede social que trata de maneira completamente diferenciada a 

questão das imagens, sendo o que abordaremos nesta seção.  

 Antes de discutirmos sobre as potencialidades do Instagram em favor das 

estratégias de construção da autenticidade, importante notar como essa rede social 

ganha popularidade entre os usuários brasileiros e se aproxima daquela que na última 

década tem se mantido como a preferida – o Facebook parece perder espaço ao 

contar com a maior porcentagem de intenção para exclusão de perfis.  

 

Figura 4 – Rede social preferida segundo pesquisa Social Media Trends 2019 

 
Fonte: ROCK CONTENT, 2018, n.p. 
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Figura 5 – Pretensão de saída das redes segundo pesquisa Social Media Trends 2019 

 
Fonte: ROCK CONTENT, 2018, n.p. 

 

Como vimos, o crescimento exponencial do Instagram pode levá-lo a ser a rede 

social mais utilizada nos próximos anos no Brasil. Mas necessariamente o que isso 

significa? Para entendermos o motivo de uma rede social com foco em conteúdo visual 

e que o acesso completo às funcionalidades só é possível por meio de um smartphone 

faz tanto sucesso, teremos que examiná-la minunciosamente. O declínio do Facebook 

parece assinalar uma justificativa óbvia porém incerta, contudo a popularização dos 

smartphones nos parece mais interessante. Isso porque, o Instagram permanece 

restringindo a maior parte de suas ferramentas ao acesso via celulares, dessa forma 

o aumento no acesso às redes sociais por meio desses dispositivos pode ter facilitado 

a descoberta e experiência com o app do Instagram. 

 

Figura 6 – Dispositivo mais utilizado para acesso às redes sociais segundo pesquisa Social Media 

Trends 2019 

 
Fonte: ROCK CONTENT, 2018, n.p. 
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 Adentrando ao universo do Instagram, a plataforma foi criada no início dos anos 

2010 pelo engenheiro de software americano Kevin Systron e o brasileiro Mike 

Krieger. O projeto inicial era criar uma plataforma de check-ins com demais 

funcionalidades, a qual chamaram de Burbn, contudo o serviço ficou muito semelhante 

ao Foursquare12. Então decidiram mudar o projeto para focar no desenvolvimento de 

um serviço de compartilhamento de imagens: surge, então o Instagram, nome 

derivado dos termos instant camera e telegrama, ou seja, um tipo de telegrama 

instantâneo de imagens. 

Dessa forma, o Instagram tem como principal característica desde sua criação 

o registro e compartilhamento de imagens instantâneas. Ao conectar-se à câmera do 

smartphone, o aplicativo promove a experiência de captar o momento presente 

oferecendo ainda oportunidade de se aplicarem efeitos digitais diversos tanto em 

fotografias quanto em vídeos. Assim o diferencial do Instagram em relação às outras 

redes sociais é sua capacidade de produzir registros imagéticos interessantes e 

imediatos. O layout do Instagram, embora simples, impressiona pela quantidade de 

possibilidades de criação e compartilhamento de conteúdo, fotografias e vídeos, que 

podem ser postados de múltiplas formas quanto às proporções, duração e efeitos. 

A partir disso apontamos os principais motivos que avençamos ter levado 

pessoas comuns em busca de reconhecimento a buscar o Instagram. Nessa rede 

social o texto verbal exerce papel secundário ou complementar, o usuário decide se a 

imagem necessita de legenda, títulos ou descrições quanto ao conteúdo. Contudo, o 

que vemos é a redução do texto verbal às hashtags13 e ao uso de emojis14, ou seja, a 

imagem dispensa explicação, fala por si mesma, e o campo do texto é usado para os 

fins de direcionar a publicação ao público desejado e complementar o sentido por meio 

de dispositivos figurativos e iconográficos. Embora o espaço enunciativo destinado às 

legendas das publicações e comentário seja maior, os 150 caracteres destinados à 

descrição do perfil assinalam que se trata de um espaço para se mostrar ao mundo 

mais pelas imagens do que pelas palavras.  

Diante da quantidade de ferramentas e possibilidades do Instagram, podemos 

dizer que se trata de uma plataforma complexa, mas que tem a capacidade de se 

                                                           
12 Foursquare é uma rede geossocial e de microblogging que permite ao utilizador indicar onde se 
encontra, e procurar por contatos seus que estejam próximo desse local. 
13 Hashtag é um composto de palavras-chave, ou de uma única palavra, que é precedido pelo símbolo 
cerquilha (#) e serve para pesquisar tópicos e temas específicos entre as publicações nas redes sociais. 
14 Emojis são representações gráficas usadas em conversas online nas redes sociais. 
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mostrar simples, intuitiva e de fácil navegação, ao contrário de outras que parecem 

confusas e difíceis de operar, com muitos campos textuais para preencher e etapas 

para publicação. Então, o Instagram soa como ágil, prático, sem burocracia. A 

conexão entre a função câmera do app e a do dispositivo permite o registro de fotos 

instantâneas e editáveis em tempo real. Na sala de casa o sujeito tira uma foto, aplica 

o filtro desejado, acrescenta um emoji que substitui a necessidade de legenda, marca 

os amigos e compartilha nos stories, tudo isso em poucos segundos. Simplicidade, 

praticidade e liberdade, valores interessantes ao sujeitos que buscam se reconhecer 

e promover reconhecimento a partir de modos de presença reais e autênticos.  

Como na simplicidade dos emojis que com frequência substituem legendas, a 

navegação no aplicativo ocorre por meio de ícones facilmente reconhecíveis, 

estratégias comuns à grande parte das redes sociais e que dispensa conhecimentos 

prévios sobre o recurso.  

 

Figura 7 – Interface Instagram no smartphone 

 

Fonte: BOLSONARO, 2020a. 

 

Outro ponto importante se refere à própria característica de navegabilidade 

completa disponível apenas no app via smartphones: o layout e as ferramentas do 

Instagram parecem desenvolvidos de acordo com a mais alta tecnologia das telas 
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touch screen15. A criação e interação de conteúdos no Instagram valorizam a relação 

da sensibilidade dos dedos ao tocar a tela dos dispositivos, recurso explorado de 

maneira inteligente e pioneira pela plataforma, desde a navegação pelo feed de 

notícias, às curtidas que ocorrem com apenas um duplo toque sobre a publicação até 

o redimensionamento de imagens, aplicações de filtros e inserção de emojis, textos e 

figuras. Ações simples operadas menos por cliques e mais pelo deslizamento dos 

dedos, o que representa uma mudança significativa na interação, um reforço do 

sentimento de reconhecimento, proximidade, intimidade, como veremos mais adiante, 

interações fundadas na sensibilidade. 

 

Figura 8 – Curtida em publicação com duplo toque 

 

Fonte: BOULOS, 2020a. 

 

A seguir faremos uma breve incursão em algumas das principais ferramentas 

do Instagram. A primeira delas é o stories, que pode ser visualizado ao clicar sobre a 

foto de perfil da conta, um recurso que possibilita o compartilhamento de fotos e vídeos 

de até 15 segundos de duração com formato na proporção 9:16, podendo variar as 

                                                           
15 Touch screen significa “tela sensível ao toque”, e consiste numa tecnologia que permite a interação 
e comando direto e intuitivo de determinado dispositivo eletrônico através do toque. 
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dimensões de acordo com o tamanho do aparelho celular. O recurso permite a 

aplicação e criação de inúmeros filtros, inserção de textos, enquetes, trilha sonora 

entre outras ações. Contudo, o conteúdo postado nessa função pode ser visualizado 

por apenas 24 horas, sendo excluído ou permanecendo oculto em uma galeria privada 

após esse período. Os conteúdos publicados nos stories, por exemplo, se 

considerados relevantes pelo usuário, podem ficar disponibilizados de maneira 

permanente em um recurso chamado “destaques”, um espaço logo abaixo da “bio”16, 

em que ficam fixados os arquivos de stories. 

  

Figura 9 – Layout do Instagram 

 

Fonte: DAVILA, 2020a. 

 

O feed do Instagram é o espaço principal das interações, local em que os 

usuários compartilham e consomem os conteúdos publicados, o que faz bastante 

sentido quando pensamos no termo inglês “feed”17 e na ideia de se alimentar do que 

o outro posta. As imagens e vídeos publicados no feed costumam ser em três versões: 

vertical, em que a proporção desse formato é 4:5; quadrado com proporção 1:1 e 

                                                           
16 Bio: abreviação que os usuários do Instagram empregam para referir-se à biografia, espaço destinado 
a descrição do perfil. 
17 Feed, do inglês, pode ser traduzido como alimentação. 
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horizontal com proporção 1,9:1. A partir desse ponto em que abordaremos não só as 

ferramentas, mas os conteúdos característicos da plataforma, recorremos às 

pesquisas do teórico da cultura digital, Lev Manovich que, interessado em 

compreender a estética das imagens publicadas no Instagram, propôs o que chama 

de Instagramismo. 

 
Eu uso esse termo como uma analogia aos movimentos da arte moderna, 
como futurismo, cubismo, surrealismo, etc. Como esses ismos anteriores, o 
Instagramismo oferece sua própria visão do mundo e sua linguagem visual. 
Mas, ao contrário dos movimentos artísticos modernistas, o instagramismo é 
moldado por milhões de autores conectados e participando do Instagram e 
de outras redes sociais (MANOVICH, 2016b, p. 4, tradução nossa). 

 

Esses milhões de autores referidos por Manovich criaram modos particulares 

de publicar conteúdos no Instagram, sobretudo no espaço do feed, usos que segundo 

o autor estão relacionados ao emprego do espaço para anúncios publicitários de 

pequenas empresas, negócio próprio e trabalho freelance – a partir desse momento o 

número de fotos e feeds cuidadosamente planejados cresceu (MANOVICH, 2016b). 

 
Os autores que projetam fotos individuais e suas sequências podem ser 
considerados os verdadeiros “profissionais do Instagram”. Eles não seguem 
as regras de “boa fotografia” e estratégias desenvolvidas bem antes do 
Instagram para diferentes tecnologias de captura e edição de fotos, 
plataformas de publicação e exibição e mecanismos de circulação e 
feedback. Em vez disso, eles exploram sistematicamente as propriedades, 
possibilidades, vantagens e limitações específicas do meio Instagram 
(MANOVICH, 2016b, p. 130, tradução nossa).  

 

Entre os autores que projetam o feed, Manovich os dividem em dois grupos. 

 

Dadas as duas regras para “bons feeds do Instagram”, podemos dividir os 

autores do Instagram em dois tipos correspondentes. Alguns controlam as 

características de todas ou pelo menos a maioria de suas fotos individuais, 

mas não fazem nenhuma tentativa de sequenciá-las de nenhuma maneira 

particular. Outros controlam a estética das fotos individuais e a estética 

geral de uma sequência (MANOVICH, 2016b, p. 15, tradução nossa). 

 

Essa categoria de usuários que nos referimos para apresentar a ferramenta 

feed, veremos mais adiante que representa um dos modos de apresentação comum 

no Instagram, havendo outros que foram propostos por Manovich e que retomaremos 

em breve. Na sequência, a ferramenta Reels é um recurso que permite a criação de 

pequenos vídeos de até 15 segundos de duração com auxílio de diversos efeitos de 

imagem e áudio, e geralmente apresentam dimensões entre 1080x1920 px. Trata-se 
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de um serviço similar ao aplicativo chinês TikTok18. Os conteúdos produzidos pelo 

Reels podem ser compartilhados no feed, porém possuem uma galeria própria para 

armazenamento e navegação.  

 

Figura 10 – Layout do Instagram 

 

Fonte: DAVILA, 2020a. 

 

O direct messages (DM) é a ferramenta de mensagens diretas do Instagram, 

um tipo de “bate-papo” similar ao Messenger do Facebook, ou seja, permite troca de 

mensagens privativas, mas também o compartilhamento de conteúdo. Por exemplo, 

por meio desse recurso é possível encaminhar publicações dos stories, feed, heels e 

IGTV de um usuário para outro. O IGTV é uma ferramenta para criação e 

compartilhamento de vídeos longos e de alta qualidade, uma vez que os vídeos 

postados nos stories, heels e feed requerem uma duração menor. As lives19 realizadas 

no perfil quando salvas podem ser armazenadas no IGTV, que como o Reels, dispõe 

de galeria própria, mas pode ter prévias dos seus conteúdos divulgadas no feed.  

 

                                                           
18 TikTok é um aplicativo que permite a gravação de vídeos curtos com cerca de 15 a 60 segundos. O 
app chinês conta com uma série de recursos de efeitos visuais e sonoros, e se popularizou para fins 
de dublagem humorísticas. 
19 A live é um recurso do Instagram stories que permite a gravação e transmissão de vídeos ao vivo. 

https://neilpatel.com/br/blog/instagram-stories-o-que-e/


52 
 

Figura 11 – Layout do Instagram 

 

Fonte: DAVILA, 2020a. 

 

Retomando Manovich e suas proposições sobre o Instagramismo, o autor 

concebe que há três tipos comuns de imagens postadas no Instagram, sendo a casual, 

a profissional e as projetadas (MANOVICH, 2016b). Em pesquisa realizada com 

publicações feitas no centro de Londres, o autor identificou que 80% das imagens 

apresentavam uma estética casual, 11% profissional e 9% projetadas, o que o levou 

a discutir sobre a diversidade dos tipos de registros ao invés de tratar o Instagram 

como uma monocultura visual. As fotografias do tipo casual são aquelas em que não 

há investimento plástico a fim de ampliar sua qualidade, já que não são registros com 

fins de contemplação estética, mas registros de documentação. 

 

Nessas fotos, as características visuais como contraste, tons, cores, foco, 
composição ou ritmo não são cuidadosamente controlados, portanto, do 
ponto de vista de uma boa fotografia adequada, essas fotos costumam ser 
(mas nem sempre) ruins. Podemos supor que alguns usuários estão cientes 
dessas características, mas não querem perder tempo para controlá-las; 
outros tentaram tirar boas fotos, mas não conseguiram, e alguns 
simplesmente não sabem. Independentemente dos motivos, essas fotos são 
principalmente registros de documentação, em oposição a objetos estéticos. 
Ou, em outras palavras: o conteúdo das fotos casuais é mais importante para 
seus usuários do que seguir as regras da boa fotografia, portanto, uma “foto 
ruim” com o assunto importante é aceita em vez de rejeitada (MANOVICH, 
2016b, p. 59, tradução nossa). 
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As do tipo profissional, por sua vez, seguem os mesmos parâmetros da 

fotografia profissional tradicional, ou seja, há uma transposição dos mesmos valores 

estéticos do analógico para o digital. 

 

As listas de tais regras podem ser diferentes, mas o que é importante para a 
nossa caracterização de fotos profissionais do Instagram é que elas foram 
totalmente estabelecidas antes do Instagram e do estágio de fotografia móvel. 
Os exemplos de tais regras são a “regra dos terços”; exposição adequada 
que mostra detalhes em sombras, tons médios e realces; uso de linhas de 
orientação que afastem o olhar ou, ao contrário, tornem o objeto mais plano; 
cores balanceadas sem predomínio de qualquer matiz de cor (MANOVICH, 
2016b, p. 10, tradução nossa). 

 

O terceiro e último tipo é o das fotografias projetadas e que guardam 

semelhança com as imagens produzidas no campo do design. 

 
Essas são fotos que foram organizadas e editadas para ter uma aparência 
estilizada distinta. Embora retenham as propriedades básicas da fotografia 
moderna (cena mostrada em perspectiva produzida pela luz focada pelas 
lentes), essas imagens também possuem características do design gráfico 
moderno (MANOVICH, 2016b, p. 16, tradução nossa). 

 

O estudo de Manovich acerca da estética das fotografias publicadas no 

Instagram nos é caro, porque contesta a suposta homogeneidade visual ao propor 

que o Instagramismo tem como foco o humor e a atmosfera das imagens ao invés da 

representação ou comunicação das emoções, e de que essas estéticas não são 

oposições aos gêneros comerciais, mas que apresentam pequenas e sutis distinções 

em termos do que é mostrado, como é mostrado e com que propósito. Traçando um 

paralelo entre Manovich e Campanella, retomamos a discussão sobre o tema da 

autenticidade, e nos parece que aquele modo de visibilidade de pessoa comum que 

se permite registrar em situações corriqueiras do dia a dia, imagens informais e banais 

como os da rotina dos participantes dos reality shows, assemelha-se à estética das 

fotografias do tipo casual. Essa aproximação nos permite, portanto, entender melhor 

como o efeito de sentido de sujeito autêntico pode ser construído a partir de estéticas 

e temas específicos que são capazes de gerar reconhecimento entre quem posta e 

quem visualiza, e vice-versa.  
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Nossa análise computacional e informal e visualizações das imagens e dados 
coletados - mais de 15 milhões de imagens compartilhadas em 16 cidades 
globais durante 2012-2015 - sugerem que uma proporção maior de pessoas 
em muitos países que usam o Instagram segue um "modo doméstico" de 
fotografias no estilo século 20. O modo doméstico é um conceito 
desenvolvido por Richard Chalfen em 1987 no livro Snapshot Versions of Life. 
Conforme resumido por Miller e Edwards, “o ‘modo doméstico’ de 
comunicação de Chalfen mostrou que os consumidores normalmente 
compartilham imagens - fotografias, imagens de vídeo - de assuntos 
tradicionais, como aniversários e feriados em família”. Ele chamou os 
participantes desse modo doméstico de ‘Cultura Kodak’, que normalmente 
incluía família e amigos e conhecia as pessoas nas imagens (MANOVICH, 
2016b, p. 5, tradução nossa). 
 

 Acreditamos que essas proposições sobre o modo doméstico e tipo casual de 

fotografias nos contribua, sob o perfil semiótico, para a compreensão de como a 

recorrência de alguns temas e arranjos plásticos-figurativos nas imagens postadas 

pelos políticos consegue produzir certo efeito de amadorismo, simplicidade e 

autenticidade.  

 

Claro, olhando para muitos exemplos do Instagramismo contemporâneo, é 
possível argumentar que “a vida como improvisação” que os autores mostram 
é completamente encenada e planejada por eles. Mas a realidade é mais 
complicada. A fronteira entre autêntico e encenado, improvisado e planejado 
nem sempre é clara. Por exemplo, se o autor faz algumas edições básicas 
nas fotos capturadas, aumentando um pouco o brilho, o contraste e a nitidez, 
em que ponto declaramos essa foto como “calculada” em vez de “autêntica”? 
(MANOVICH, 2016b, p. 126, tradução nossa).  

 

De fato, os limites entre a encenação de um modo de presença autêntico 

espontâneo ou encenado por vezes são tênues e traiçoeiros, porque podemos incorrer 

em psicologismos e suposições infundadas. Por isso, nessa investigação nos 

ateremos na compreensão de como se constroem essas estratégias discursivas que 

produzem um efeito de sentido de autenticidade entre os perfis políticos no Instagram. 

A seguir abordaremos especificamente a recorrência desse tipo de estratégia na 

política contemporânea das redes sociais e como isso se relaciona com o populismo 

do novo milênio. 

 

1.4  Populismo contemporâneo e redes sociais 

 

Demuru e Sedda (2020) em recente ensaio sobre as estratégias de 

comunicação política empregadas por algumas figuras na atualidade, sugerem que o 
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populismo contemporâneo produz discursos fundamentados em uma dinâmica 

própria das plataformas de redes sociais digitais. 

 

Uma premissa está na raiz deste ensaio: o populismo contemporâneo se 
apresenta e pode ser definido em termos de um social-ismo real, isto é, de 
um discurso político bem fundamentado na exasperação das linguagens e 
práticas semióticas das redes sociais. Do Brasil à Itália, da Inglaterra aos 
Estados Unidos, a comunicação de lideranças, partidos e movimentos hoje 
apontados como populistas baseia-se no abuso de dispositivos enunciativos, 
regimes de interação e estruturas plástico-figurativas típicas das novas 
mídias digitais (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 1, tradução nossa). 

 

Entendemos que não se trata da revisão ou proposição de um novo populismo, 

mas a identificação de estratégias discursivas já características do fenômeno que se 

ajustam às possibilidades das ferramentas de comunicação atuais, “em suma, há uma 

morfologia do populismo do novo milênio, cujo desenvolvimento está intimamente 

ligado ao das redes sociais e vice-versa (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 1, tradução 

nossa). Desse modo, o líder populista com seu discurso carismático e apelativo às 

massas, busca se manter próximo de seus seguidores a partir de uma presença 

constante nas redes sociais e se mostrando íntimo e acessível. 

 
Ora, um dos principais talentos dos líderes populistas é precisamente saber 
se fazer passar por próximos de sua clientela. Para muitos entre eles, uma 
presença contínua nas redes sociais se tornou, como é sabido, o meio mais 
eficaz para manter com seu público um laço de familiaridade, por assim dizer, 
íntimo. Paralelamente, ao evidenciar que eles se comportam “como todo 
mundo” na vida de todos os dias, suas aparições nas telas grandes e 
pequenas atestam a cada instante que eles compartilham de “nossas 
preocupações”, e que, se assim o fazem, é porque eles também são “do povo” 
(LANDOWSKI, 2020b, p. 20). 

 

Antes de adentrarmos às estratégias discursivas específicas do populismo 

contemporâneo, vale pontuarmos a mudança significativa que houve na apropriação 

da internet como meio de comunicação para fins políticos. Segundo Castells (2003, p. 

159) até o início da década de 2000 seu uso era restrito e desinteressado, “governos 

em todos os níveis usam a Internet, sobretudo como um quadro de avisos eletrônico 

para divulgar sua informação sem se empenhar muito em interação real”. A estratégia 

discursiva até então seguia o modelo tradicional de comunicação em massa, ou seja, 

transmitir a mensagem para o maior número de pessoas por meio de meios populares, 

que tivessem presentes em grande parte dos domicílios, “a televisão, o rádio e os 

jornais continuam, contudo, sendo a mídia preferida uma vez que se ajustam melhor 

ao padrão de comunicação de um-para-muitos que ainda é a norma na política” 
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(CASTELLS, 2003, p. 160). O autor assinala que apesar das possibilidades e 

oportunidades claras oferecidas pela internet, seu uso enquanto canal interativo entre 

políticos e eleitores permaneceu pouco explorado. 

 

Num mundo de crise generalizada de legitimidade política, e de indiferença 
dos cidadãos por seus representantes, poucos se apropriam do canal de 
comunicação interativo, multidirecional, fornecido pela Internet, de ambos os 
lados da conexão. Os políticos e suas instituições divulgam suas declarações 
e respondem burocraticamente – exceto em época de eleição (CASTELLS, 
2003, p. 160).  
 

A Internet fornece, em princípio, um canal de comunicação horizontal, não 
controlado e relativamente barato, tanto de um-para-um quanto de um-para-
muitos. Como disse, o uso desse canal por políticos ainda é limitado 
(CASTELLS, 2003, p. 161). 

 

 Talvez a morosa apropriação da internet como meio de comunicação pela 

classe política esteja relacionada à essa horizontalidade e falta de controle, o que 

poderia colocar em risco os interesses de alguns, uma vez que as interações por esse 

meio poderiam “aprofundar a crise da legitimidade política ao fornecer uma plataforma 

de lançamento mais ampla para a política do escândalo” (CASTELLS, 2003, p. 162). 

Aqui nos parece importante resgatar a convicção de Castells de que a internet traz em 

sua fonte a busca pela liberdade, que nesse contexto passará a ser expressa pelo 

direito de exercer a democracia e reinvindicação por direitos. 

 

Na verdade, a liberdade nunca é uma dádiva. É uma luta constante; é a 
capacidade de redefinir autonomia e pôr a democracia em prática em cada 
contexto social e tecnológico. A Internet encerra um potencial extraordinário 
para a expressão dos direitos dos cidadãos e a comunicação de valores 
humanos. Certamente não pode substituir a mudança social ou a reforma 
política. Contudo, ao nivelar relativamente o terreno da manipulação 
simbólica, e ao ampliar as fontes de comunicação, contribui de fato para a 
democratização. A Internet põe as pessoas em contato numa ágora pública, 
para expressar suas inquietações e partilhar suas esperanças. É por isso que 
o controle dessa ágora pública pelo povo talvez seja a questão política mais 
fundamental suscitada pelo seu desenvolvimento (CASTELLS, 2003, p. 168). 

 

Essa ágora pública propiciada pela internet e que com o tempo passa a reunir 

cidadãos de todos os grupos etários, sociais e culturais, mobilizados por interesses 

diferentes, amplia o sentimento de participação democrática devido a interatividade 

promovida pelas redes sociais. 
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Visto que a era digital abre possibilidades tremendas para feedback em 
tempo real, pesquisas frequentes e votação online para praticamente 
qualquer assunto de qualquer lugar do planeta, na mente de muitos, mais 
votação significa mais democracia. A democracia direta, um termo cunhado 
recentemente, refere-se a um modelo específico (um de muitos) de 
participação democrática em que todos os cidadãos têm igual acesso, igual 
voz e igual poder de voto em todas as questões (FLORIDI, 2015, p. 126, 
tradução nossa). 

 

A participação, contudo, não se restringe ao debate de ideias nos fóruns 

digitais, mas à comunicação direta com os líderes políticos. O envio de 

correspondências ou e-mails e o agendamento de reuniões que dificilmente 

aconteciam foram substituídos por poucos cliques que colocam o eleitorado em 

contato direto com seus candidatos. É exatamente nesse ponto que retomamos as 

proposições de Campanella (2018) acerca da busca pelo reconhecimento 

intermediada pela mídia, e correlacionamos às ideias de Demuru, Sedda (2020) e 

Landowski (2020) a respeito das estratégias populistas contemporâneas. Políticos e 

eleitores buscam obter a atenção uns dos outros, almejam reconhecimento recíproco, 

podemos dizer que o primeiro quer manter influência política, reputação, apoio e 

votos, o segundo deseja ter suas queixas ouvidas, opinar nas propostas e sentir-se 

parte ativa da candidatura que ajudou a eleger.  

Algumas figuras expoentes do populismo tradicional, então, transpõem as 

estratégias discursivas outrora empregadas na TV, rádio e showmícios para as 

publicações das redes sociais – notemos que se trata da apropriação e ajustamento 

de estratégias populistas para um novo meio, mas que já eram amplamente operadas. 

Segundo Manning et al. (2016, p. 1, tradução nossa) “a mídia também ajuda a cultivar 

essa imagem menos formal e relacionável de alguns políticos, representando-os em 

ambientes ‘privados’ ou nos bastidores, como férias, em casa e com a família”. 

Esse modo de presença autêntico e informal que muitas vezes era mostrado 

em reportagens jornalísticas na televisão, revistas e jornais, e passa a figurar como 

estratégia comum na comunicação via rede sociais, de acordo com Manning et al. 

(2016, p. 1, tradução nossa) é uma forma que a classe política encontrou de driblar a 

“falta de confiança nos políticos, conexões fracas com os partidos políticos e baixos 

níveis de participação eleitoral”, o que Landowski (2020) se referiu como crise 

fiduciária.  
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Em termos de semiótica narrativa, estamos lidando aqui com uma crise 
“fiduciária”: é a perda de confiança nas figuras políticas e nas instituições que 
distanciou das formas tradicionais de participação política uma massa de 
cidadãos vítimas da conjuntura mundial, conduziu uma parte em direção à 
abstenção e empurrou os mais indignados, os mais revoltados ou os mais 
resolvidos para o lado de personalidades rejeitadas pela “classe política”. 
Para os eleitores que sonham em afastar do poder os representantes de um 
“establishment” tido como responsável por seu destino injusto, o que poderia 
ser mais lógico do que se aliar a “outsiders” que se proclamam os inimigos 
de toda e qualquer “elite”, em nome justamente do “povo”? (LANDOWSKI, 
2020b, p. 18). 

 

Entre essas personagens rejeitadas e que despertam o interesse do eleitorado 

frustrado com a política tradicional, podemos citar os inexperientes, aqueles que se 

destacam exatamente por não possuírem conhecimento prévio e com frequência 

desconhecerem os costumes e linguagens da esfera política, um tipo de virgindade 

política que os tornariam diferentes e uma opção válida (LANDOWSKI, 2020b, p. 18). 

De qualquer maneira o que parece importante nessa lógica é mostrar-se o mais 

distante possível da figura do político tradicional, uma estratégia discursiva que insiste 

“no pertencimento ao mundo dos humildes em oposição ao dos poderosos, ao ‘povo’ 

em oposição aos privilegiados” (LANDOWSKI, 2020b, p. 19). A visibilidade e 

reconhecimento desse modo de presença autêntico e de pessoa comum pode ser 

facilitado pela promoção das redes sociais. 

 
A mídia social pode facilitar as tendências de informalização descritas acima 
para a política e celebridades. Embora as plataformas de mídia social estejam 
longe de ser igualitárias ou apenas uma força para uma mudança social 
positiva (Freedman 2014), suas várias plataformas promovem formas de 
comunicação “autêntica” ao obscurecer a divisão público / privado. A mídia 
social fornece a publicidade de atividades cotidianas “privadas” (por exemplo, 
por meio de “selfies”), o compartilhamento de pensamentos e opiniões 
“privadas”, além de ser usada para divulgar partes “públicas” de sua vida (por 
exemplo, realizações profissionais). Além disso, a mídia social é instantânea, 
permitindo que a “vida real” seja capturada espontaneamente, tornando as 
postagens menos formais, compostas rapidamente, com muitas contendo 
gírias e abreviações ou parecendo um fluxo de consciência. Essas 
características se prestam a representações “autênticas” e “genuínas”, 
compostas rapidamente para documentar um momento ou compartilhar uma 
preocupação atual. Isso proporciona intimidade potencial com outros 
usuários de mídia social, na medida em que detalhes da vida diária e rotinas 
privadas são revelados na esfera pública (Beer e Penfold-Mounce 2009). Esta 
acessibilidade ao privado por pessoas “comuns” em um espaço público 
sugere uma distinta falta de script, trabalhando para fazer o privado em 
público parecer autêntico (MANNING et al., 2016, p. 4, tradução nossa). 

 

Na pesquisa realizada por Manning et al. (2016, p. 4, tradução nossa) um 

grande número de entrevistados sentiu que a presença dos políticos nas redes sociais 

os revelou “‘exatamente como nós’, mais ‘reais’ e ‘pé no chão’”. Essa busca por 
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parecer real seria com intuito de “evitar demonstrações de superioridade e se 

apresentarem como responsáveis, responsivos e conectados aos cidadãos comuns”. 

A classe política, portanto, busca estabelecer maior contato com seu público eleitor e 

manter essa proximidade a partir de perfis nas redes sociais, já que “a mídia social é 

adequada para exibir performances de autenticidade ao representar o privado na 

esfera pública (MANNING et al., 2016, p. 14, tradução nossa). Essas estratégias 

discursivas adotadas por alguns políticos são compreendidas por Demuru e Sedda 

(2020) a partir da análise que eles fazem de um conjunto de elementos, entre os quais 

o corpo exerce papel importante na efetivação do efeito de sentido pretendido. 

 

Entre outros, identificamos o corpo como um elemento-chave das atuais 
interações políticas. Corpos onipresentes, online e nas ruas; corpos 
contagiosos, catalisadores e canalizadores de ações e paixões coletivas mais 
ou menos definidas; corpos como territórios de tradução entre diferentes 
línguas; corpos como bases e ferramentas para construção de identidade e 
filiação política (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 1, tradução nossa). 
 
Nossa hipótese básica é que o corpo de alguns expoentes-chave do social-
ismo contemporâneo assume, com efeito, o status de um corpo apolítico. Em 
suma, um corpo que nega a postura, gestos, proxêmicas, características 
estilísticas e códigos estéticos da política institucional (DEMURU; SEDDA, 
2020, p. 1, tradução nossa). 

 

Entre as estratégias posturais, miméticas e de disfarce para negação da figura 

política, Demuru e Sedda (2020, p. 6, tradução nossa) apontam para aquela do 

homem comum, em que o corpo do sujeito é registrado e compartilhado nas redes 

sociais como no cotidiano de uma pessoa comum, “deitado no sofá de casa, à mesa 

ao almoçar ou tomar café da manhã, no bar, em uma pizzaria ou restaurante, na praia 

com a família e amigos, em lago, nas montanhas enquanto prepara um churrasco”. 

Essa estratégia de construção do efeito de sentido de autenticidade parece 

produzir a figura de um sujeito que supostamente não pertence à classe política, 

contudo de um modo diferente daquele apresentado pela figura do bufão e da vedete 

conforme proposto por Landowski (2016), pois mesmo que ridicularizem ou 

acrescentem elementos alheios à política, eles ainda pertencem a esse universo. 

Partindo de estratégias específicas, o sujeito o qual tratamos transita entre a 

antipolítica e a não-política, querem se passar por pessoas comuns e para isso 

assumem disfarces se preciso, sua figura produz um explícito contraste com os da 

política institucional e profissional, sendo identificado por Demuru e Sedda (2020) 

como a figura do “homem comum”.  
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 A fim de compreendermos melhor as estratégias de autenticidade empregadas 

pela figura do homem comum abordaremos e analisaremos brevemente, sob o 

arcabouço teórico metodológico da semiótica, sua representação contrária, a do 

político tradicional. Ao recorrermos à galeria de célebres personagens políticas 

brasileiras tomamos como referência o ex-presidente Juscelino Kubitschek (JK), que 

ocupou o cargo entre os anos de 1956 e 1961. Nos registros de suas aparições 

públicas feitos pela imprensa da época, com frequência o vemos com trajes em 

alfaiataria bem alinhada, às vezes com gravatas do estilo standard ora do tipo 

borboleta. Seu cabelo penteado para traz e fixado com brilhantina ou gel 

provavelmente só se desalinhava pelo uso do chapéu, item comum no vestuário 

masculino até os anos 50. 

 

Figura 12 – Juscelino Kubistchek 

 
Fonte: MIRANDA; NETO, 2020, n.p. 

 
 

Figura 13 – Juscelino Kubistchek 

 
Fonte: AGÊNCIA SENADO, 2002, n.p. 
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O regime de corporeidade manifestado na figura de JK se caracterizava por 

uma postura ereta, alinhamento que se reiterava pela modelagem de seus trajes, 

implicando no efeito de ser um homem mais alto e magro do que realmente era. O 

cromatismo das fotografias em escalas de cinza, tanto pela tecnologia diminuta do 

período quanto por serem as cores comuns aos trajes de alfaiataria, contribuem para 

associações afetivas e materiais. O branco promove associações afetivas de ordem, 

estabilidade e dignidade, o preto e cinza denotam austeridade e seriedade, além de 

estarem relacionados com a ideia de edificação (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006). 

Assim como as cores, a textura dos tecidos, os formantes matéricos favorecem ainda 

mais a construção da tipologia que apontamos, as superfícies planas, lisas, niveladas 

e livres de ranhuras reforçam a ideia de um sujeito igualmente alinhado e direcionado 

em suas ações políticas.  

A produção do sentido ainda se dá pela disposição eidética e topológica que se 

manifesta nesse caso também pelas linhas traçadas na superfície planar, as linhas 

podem ser consideradas como sequencias de pontos, que por sua vez cumprem uma 

trajetória, seja horizontal, vertical ou longitudinal (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006). 

Notamos que a reiteração das linhas nos registros de JK parece elevá-lo às alturas, o 

colocam como um sujeito reto tanto em hexis corporal quanto em caráter. Tais 

características se revelam em registros fotográficos bem como em forma de esculturas 

erigidas em sua homenagem.  

 
 

Figura 14 – Estátua de JK e Sarah Kubitschek em Brasília 

 

Fonte: VIAGEM EM PAUTA, 2021. 
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Figura 15 – Estátua de JK em Brasília 

  
Fonte: CRIZOSTOMO, 2020. 

 

 

 Figura 16 – Estátua no memorial JK 

 

Fonte: BARBOSA, 2019. 

 

O figurativo e o plástico como vemos, nos permite compreender como os 

regimes de corporeidade podem produzir diferentes efeitos de sentido e permitem a 

elaboração de juízos de valor acerca dele, no caso de JK o de um homem correto, 

formal, focado e visionário, um tipo de figura mítica que teve sua imagem fortemente 

construída a partir do discurso midiático.  

 

O título desta coleção, JK 50 Anos – Saudades do Brasil, traduz um 
sentimento intensamente associado à época e à figura de Juscelino. Temos 
saudade dele (mesmo aqueles que não nasceram a tempo de conhecê-lo) 
porque JK era um político visionário que transformava suas ideias em 
realizações. Também sentimos nostalgia do charme, da sedução e da 
distinção do homem que não tinha um pingo de beleza. E que, talvez por isso, 
conseguia arrancar suspiros femininos sem perder a simpatia dos homens. A 
naturalidade e o sorriso fácil eram outras qualidades de JK. Sem mudar de 
tom, posava com estrelas de Hollywood, visitava obras de engenharia e 
beijava mão de rainhas. Sendo assim, não é difícil explicar como nasceu o 
mito e por que, cinco décadas depois, continuamos a cultuá-lo e a sentir sua 
falta (ALMANAQUE ABRIL, 2005, p. 07, apud TAVARES, 2020, p. 279). 
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Nesta narrativa podemos dizer que JK ocupa o papel actancial do “sujeito 

realizador”, o próprio homem de ação como proposto por Landowski (2016), 

resolutivo, assertivo e direcionado, aquele capaz de fazer avançar 50 anos em 5, 

conforme prometia o slogan de sua campanha eleitoral. O uso constante de terno, por 

exemplo, reforça o sentido de trabalho, o traje social que, embora comum na geração 

dos anos 50, se tornou figuratividade do homem em atividade profissional, se 

ocupando de alguma tarefa de importância e responsabilidade nos dias de hoje, tanto 

que se mantém em uso em ambientes corporativos, repartições públicas e bancos. 

Os microgestos do rosto e dos membros dele também assinalam para olhares e 

apontamentos aéreos, como de um homem centrado, porém visionário, tanto que a 

cidade projetada por Lúcio Costa a pedido de JK foi pensada na forma de um objeto 

voador, segundo relatos sendo um avião, pássaro ou até mesmo uma borboleta. 

Vimos assim que o registro imagético de JK se mistura, inclusive, com os contornos 

da capital Brasília, tanto pelos traços plásticos quanto pelos valores políticos e sociais 

de conquista e progresso atribuídos. 

A exemplo do que acontece hoje pelas redes sociais, a percepção das pessoas 

sobre os políticos com frequência sofreu os efeitos da manipulação midiática, que a 

partir dos seus dispositivos comunicacionais criavam diferentes sentidos para as 

figuras públicas – JK foi amigo pessoal do diretor da revista Manchete e se beneficiou 

bastante da relação, sendo alvo de inúmeras reportagens que o alçaram à posição de 

um grande estadista. 

 

Adolpho Bloch [diretor e criador de Manchete] era amigo de Juscelino e 
dedicou irrestrito apoio ao seu governo, ajudando a tornar o presidente uma 
figura popular. “Brasília e Manchete cresceram juntas”, disse seu criador. A 
revista apresentava JK como homem simples, do povo, que transmitia 
confiança no destino do país. Essa confiança se fazia presente de forma 
concreta, já que JK era mostrado como um homem de ação, empreendedor 
e inovador (AMORIM, 2008, p. 19).  
 
 

Diante o exposto, podemos até dizer que o modo como JK era apresentado se 

assemelha ao que temos como figura populista, contudo se assim for, ainda nos 

referimos a um modo de presença distinto do que abordamos nesse ensaio. Ele que 

em inúmeras reportagens “é valorizado como estadista, como homem de ação, como 

excelente executivo, o mais capaz naquele momento de levar o Brasil a se 

desenvolver em todo o seu potencial [...]” (ARAGÃO, 2006, p. 52), ainda assim é 
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caracterizado pela figura de um político tradicional, de profissão, e não como o regime 

de presença do “homem comum” que discutimos aqui. 

Ainda sobre o político tradicional, ele costuma expressar somaticamente sua 

posição de responsabilidade por meio de uma “hexis mais formal, pacífica e 

complacente: que denominaremos como corpo institucional, que por sua vez pode ser 

reconhecida pela figura do político de profissão” (DEMURU; OLIVEIRA; CUEVAS-

CALDERÓN, 2020, p. 16, tradução nossa, no prelo). O ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que esteve no cargo entre o ano de 1995 e 2003, nos parece outro 

bom exemplo desse tipo de encenação pública, um corpo comedido e cortês.  

 

Figura 17 – Mandela durante visita ao Brasil em 1998 

 

Fonte: O GLOBO, 2013. 
 

 

Figura 18 – Imagem do acervo de personalidades brasileiras do Estadão 

 

Fonte: ESTADÃO, 2020. 
 

 Ao estabelecermos uma correlação entre esse regime de corporeidade, os 

regimes de interação e sentido, e os regimes de presença, podemos afirmar que a 
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figura do político tradicional se aproxima à do homem de ação e se funda em um tipo 

de sobreposição entre os regimes de manipulação e programação (LANDOWSKI, 

2004). O homem de ação é o sujeito que se impõe pela eficácia de seu fazer, pudico, 

evita qualquer entrever de sua vida privada, suas aparições têm caráter pontual e são 

geralmente restritas ao cumprimento de agendas, enquanto ator político seu estilo é 

minimalista e busca efetivar os valores da transparência e racionalidade 

(LANDOWSKI, 2016). O ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 

ilustra bem esse regime de presença política. 

 

Figura 19 – Fotomontagem de postagens realizadas na rede social de Geraldo Alckmin 

 

Fonte: Elaboração própria, 202020. 

 

A performatividade objetiva do homem de ação se traduz no mínimo contato 

necessário, inclusive físico, cabendo à comunicação clara e focal a tarefa de 

estabelecer algum tipo de aproximação entre ele e seus seguidores. A figura política 

profissional enquanto homem de ação, pode assumir então um modo de presença 

objetivante que se manifesta por um corpo contido, marcado pela economia dos 

gestos e das expressões (DEMURU; OLIVEIRA; CUEVAS-CALDERÓN, 2020, p. 18, 

tradução nossa, no prelo). Semelhante à JK e FHC, Alckmin investe em uma 

encenação pública mais formal, seja pela hexis corporal, gestos e proxêmica quanto 

pelo vestuário, a reiteração do sorriso limitado e as mãos juntas ao corpo revelam 

algum tipo de programação somática, típicos dos homens de ação e de sua política 

                                                           
20 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados no perfil 

@geraldoalckmin do Instagram (ALCKMIN, 2020). 
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programada (DEMURU; OLIVEIRA; CUEVAS-CALDERÓN, 2020, p. 8, tradução 

nossa, no prelo). 

 

Figura 20 – Fotomontagem de postagens realizadas na rede social de Angela Merkel 

 

Fonte: Elaboração própria, 202021. 

 

A inscrição do corpo político tradicional e de caráter profissional no regime da 

programação se deve aos seus traços de regularidade e previsibilidade, 

características comuns à essa lógica da interação e produção de sentido. A chanceler 

alemã Angela Merkel é um exemplo exponencial desse regime de presença e de como 

a corporeidade pode ser utilizada enquanto discurso político explícito. As repetidas 

aparições públicas em que fez o gesto da “mão de diamante” suscitou comentários 

diversos, inclusive sobre teorias da conspiração – dada a popularidade do gesto ele 

foi oficialmente incluído nas campanhas eleitorais para sua reeleição em 2013. 

 

O cartaz – com 70 metros de largura e 20 metros de altura – é composto por 
2150 pequenas fotografias de apoiantes da União Democrata Cristã, que, 
todas juntas, formam o característico gesto de Angela Merkel. Ao lado, letras 
brancas num fundo cor de laranja reforçam a ideia que o partido quer passar: 
“O futuro da Alemanha em boas mãos” (PUBLICO, 2013, n.p.). 

 

Figura 21 – Cartaz da campanha para reeleição de Merkel em 2013 

 

Fonte: PUBLICO, 2013. 

                                                           
21 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados no perfil @ 

bundeskanzlerin do Instagram (MERKEL, 2020). 
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As incursões realizadas neste capítulo tiveram como propósito resgatar o 

estado da arte do tema e situar o objeto de investigação desse trabalho em um campo 

de discussão interdisciplinar, tendo em vista que o fenômeno pesquisado envolve 

conhecimentos produzidos pelas áreas de Comunicação, Semiótica, Ciências Sociais 

e Políticas, Ciências da Informação e Tecnologia. Desse modo, a sustentação e 

validação das hipóteses desse estudo só teriam fidedignidade se pudéssemos colocar 

em diálogo diferentes pontos de vista e contribuições acerca do tema. No próximo 

capítulo concentramos a análise de todos os resultados qualitativos e quantitativos 

identificados ao longo da pesquisa. 
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2 A RETÓRICA DA AUTENTICIDADE POLÍTICA: ARRANJOS FIGURATIVOS E 

PLÁSTICOS 

 

Ao definirmos o objetivo de pesquisa do trabalho, entendemos que além de 

identificar, apresentar e mostrar quais e como se constroem as estratégias de 

autenticidade nos perfis políticos do Instagram, seria importante investigar informações 

que pudessem complementar esses resultados a fim de torná-los mais robustos e úteis 

à futuros estudos da temática. Partindo desse pressuposto, decidimos investir em uma 

pesquisa de caráter quali-quantitativa, tendo em vista que a utilização de abordagens 

qualitativas e quantitativas juntas aproximam o pesquisador do objeto de estudo e 

minimizam os efeitos da subjetividade ao longo do processo (CRESSWELL; PLANO-

CLARK, 2013).  

Ao analisar o corpus de imagens, nos propusemos inicialmente a identificar entre 

as publicações aquelas que apresentavam estratégias de construção do efeito de 

sentido de autenticidade, sendo necessárias organizá-las a partir de isotopias temáticas 

e figurativas, o que nos permitiu criar as categorias que veremos mais adiante. Contudo, 

ao identificar essas diferentes estratégias foi necessário quantificá-las quanto ao tipo e 

conforme o período que surgiram, por exemplo, se foi ao longo dos anos de 2018, 2019 

ou 2020. A análise qualitativa e quantitativa, portanto, ocorreu simultaneamente, do 

contrário assumiríamos o risco de perder dados importantes. Nesse sentido, adotamos 

um método misto concomitante, aquele em que o investigador coleta as duas formas 

de dados ao mesmo tempo e depois reúne as informações na interpretação dos 

resultados (CRESWELL, 2010). 

Embora a coleta de dados tenha ocorrido de maneira mista e concomitante, em 

um segundo momento realizamos análises qualitativas e quantitativas separadas, e por 

fim confrontamos os achados a fim de propor os resultados e conclusões. Devido seu 

caráter misto, portanto havendo liberdade na apresentação dos resultados, optamos 

por apresentar primeiramente as estratégias identificadas e sua incidência a partir da 

análise quantitativa. Entre a data de criação da conta e a delimitação final do recorte 

temporal – que foi em 1º de setembro de 2020, encontramos um total de 157.345 mil 

publicações entre os 45 perfis selecionados. Contudo, o recorte temporal da pesquisa 

compreende o período entre 1º de janeiro de 2018 e 1º de setembro de 2020, o que 

nos apresenta um total de 99.434 mil publicações efetivamente analisadas. Entre elas,  

identificamos 3.332 mil imagens que apresentavam estratégias de construção do efeito 
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de sentido de autenticidade, entre as quais dividimos em nove categorias: hexis e 

gestos; vestuário; a comida e o comer; tarefas ordinárias; a casa; família; os animais 

domésticos; o espaço do comércio popular e a plástica amadora. A seguir 

apresentamos de modo decrescente a porcentagem de incidências de estratégias por 

perfil.  

 

Tabela 3 – Porcentagem de incidências das estratégias por perfil 

 
Usuário no 
Instagram 

 
Nº de 

seguidores 

 
Nº de postagens 

no período 
analisado 

 
Total de 

imagens com 
ocorrência de 

estratégias 
 

 
Incidência 

das 
estratégias 

celsorussomanno 787 mil 465 196 42,16% 

jairmessiasbolsonaro 17,6 milhões 1635 207 12,67% 

cabodaciolo 360 mil 140 16 11,43% 

martasuplicy 19,2 mil 751 69 9,19% 

arthurmoledoval 631 mil 718 66 9,20% 

gleideangelo 355 mil 1581 136 8,61% 

romariofaria 2,1 milhões 3370 283 8,40% 

Tiririca 4 milhões 1776 146 8,23% 

ratinho_junior 294 mil 1036 74 7,20% 

manueladavila 1,9 milhões 5618 399 7,11% 

marciofrancasp 53,8 mil 1062 72 6,80% 

joaoamoedonovo 801 mil 1038 44 4,24% 

maurotramontereal 161 mil 981 41 4,19% 

fernando_francischini_ 281 mil 4290 162 3,78% 

angelo.coronel 68,8 mil 1661 60 3,67% 

eduardosuplicy 643 mil 1424 47 3,31% 

tabataamaralsp 598 mil 1880 51 2,75% 

coroneltelhada 567 mil 6673 182 2,74% 

kimkataguiri 942 mil 2967 80 2,70% 

marcelvanhattem 370 mil 1035 27 2,63% 

geraldoalckmin_ 126 mil 1093 27 2,48% 

flaviobolsonaro 2,4 milhões 2611 63 2,45% 

skafoficial 39,9 mil 609 14 2,30% 

marcelofreixo 1 milhão 4285 94 2,22% 

lulaoficial 1,9 milhões 1030 22 2,15% 

rodrigootaviopacheco 26,5 mil 982 21 2,14% 

janainacpaschoal 904 mil 1227 25 2,05% 

Jdoriajr 1,1 milhão 3819 77 2,04% 

acmnetooficial 783 mil 1696 34 2,01% 

dilmarousseff 873 mil 349 7 2,01% 

cirogomes 1 milhão 1988 37 1,88% 

guilhermeboulos.oficial 1,1 milhão 5127 95 1,87% 
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maragabrilli 77,9 mil 982 18 1,84% 

bolsonarosp 3,3 milhões 4688 85 1,83% 

camilosantanaoficial 798 mil 631 11 1,80% 

joicehasselmannoficial 956 mil 8812 156 1,78% 

fernandohaddadoficial 1,8 milhões 1131 20 1,77% 

joaocampos 157 mil 1289 21 1,63% 

romeuzemaoficial 461 mil 1845 26 1,42% 

majorolimpio 637 mil 4301 51 1,17% 

henriquemeirelles.real 36 mil 644 7 1,09% 

ruicostaoficial 455 mil 3482 28 0,82% 

carlosgiannazioficial 33,6 mil 3509 27 0,78% 

jaqueswagner 117 mil 1335 4 0,30% 

Mcrivella 338 mil 1868 4 0,22% 

 52.950.700 99.434 3.332  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do Instagram, 2020. 

 

 Em alguns casos, a porcentagem de incidência das estratégias parece 

pequena, todavia é preciso considerar que essas imagens foram identificadas em 

meio a milhares de publicações com conteúdo diversos, por exemplo, vídeos, 

memes22, prints23 de portais de notícias, reposts24 de outros perfis, propagandas 

eleitorais e mesmo outros regimes de presença que não foram alvo dessa pesquisa, 

portanto não podemos subestimar a importância desses resultados.  

Para além da incidência dessas estratégias, devemos considerar que esse 

modo de presença de “homem comum” (DEMURU; SEDDA, 2020), foi visualizado e 

gerou interação com aproximadamente 53 milhões de seguidores, que é o total 

apresentado pelos 45 perfis, sendo que só o presidente Jair Bolsonaro acumula mais 

seguidores do que 37 dos perfis constantes na lista, especificamente mais que 

aqueles que constam entre a 8ª e 42ª posição no ranking de seguidores (vide Tabela 

3). 

 

 

 

 

                                                           
22 Memes são conteúdos, geralmente, no formato de imagens ou vídeos com teor humorístico e que 
viralizam na internet. 
23 Print é a captura da imagem da tela durante a navegação em algum aplicativo ou site, popularmente 
conhecido como “foto de tela”, muito usado nos dispositivos celulares, mas também nos computadores 
convencionais.  
24 Repost é a ação de repostar a publicação de outro perfil, um tipo de compartilhamento específico do 
Instagram que prevê o apontamento dos créditos referentes ao autor.  
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Figura 22 – Total de ocorrências por estratégias. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 Considerando todos os perfis, identificamos uma predominância de três 

categorias de estratégia: a da plástica amadora; da família; e da comida e o comer. 

Porém, é importante pontuar que a proposição de tais categorias não representa uma 

ordem estanque de análise dos textos, mas um roteiro para compreensão do percurso 

de leitura, tendo em vista que tais elementos dialogam entre si e podem ser  

observados em unidades semânticas ou em conjunto. Queremos dizer com isso que 

em uma mesma imagem podemos identificar múltiplas estratégias, por exemplo, a 

casa, o animal de estimação e a família. No entanto, para a categorização e 

quantificação levamos em consideração os traços distintivos mais marcantes para a 

determinação, na etapa da análise qualitativa certamente isso será melhor ilustrado. 

 A partir desse ponto os resultados apresentarão os dados complementares que  

já nos referimos e que, junto aos dados quantitativos das estratégias, estão 

disponíveis para consulta na íntegra, de acordo com o formato proposto na Tabela 1, 

no item Apêndice. 
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Figura 23 – Incidência das estratégias entre o gênero masculino e feminino 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 Ao observar os números apresentados pelo gráfico, nos parece haver maior 

incidência no uso das estratégias no grupo do gênero masculino em relação ao 

feminino – importante salientar que nenhum dos políticos selecionados se 

identificaram com outro gênero ou mesmo na condição agênero, por isso adotamos a 

categoria binária para comparação. O gráfico da Figura 23 apresenta apenas o retrato 

da distribuição das estratégias entre os gêneros, contudo a análise dos dados revelou 

que entre os 45 perfis, 37 deles são de homens e apenas oito de mulheres, entre eles 

se concentram 78.234 mil postagens e 2.471 estratégias, e entre elas 21.200 

postagens e 861 estratégias. Desse modo, a incidência de estratégias foi maior entre 

o gênero feminino (4,1%) do que o masculino (3,1%). 

 

Figura 24 – Incidência das estratégias entre as faixas etárias 
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Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 Examinando os dados a partir da faixa etária (Figura 24), identificamos que o 

emprego das estratégias ocorre em maior parte entre a faixa dos 60 aos 69 anos, perfil 

em que se concentram 40% das estratégias. Contudo, assim como no caso dos 

gêneros, temos uma distribuição heterogênea entre as faixas etárias, o que pode 

distorcer a interpretação dos resultados. 

 

Tabela 4 – Distribuição das estratégias por faixa etária 

Nº de 
perfis 

Faixa etária 

 
Nº de 

estratégias 
 

3 20 - 29 anos 152 

7 30 - 39 anos 809 

5 40 - 49 anos 252 

16 50 - 59 anos 1341 

9 60 - 69 anos 626 

5 70 - 79 anos 152 

Fonte: elaboração própria, 2020. 

 

 Analisando a partir da média de distribuição das estratégias de acordo com o 

número de perfis enquadrados em cada faixa etária, temos que a faixa dos 30 aos 

39 anos é a que mais recorre ao uso de estratégias (média de 115,5 postagens por 

pessoa), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (média de 83,8), faixa dos 60 aos 69 

anos (média de 69,5), faixa dos 20 aos 29 anos (média de 50,6), faixa dos 40 aos 49 

anos e por último a faixa dos 70 aos 79 anos (média de 30,4). 

 Antes de discutirmos a incidência das estratégias conforme o espectro político, 

precisamos explicar o que nos orientou nessa definição. Devido à dificuldade de definir 

o posicionamento ideológico político de cada um dos 45 perfis analisados, entre outras 

coisas pela falta de auto posicionamento ou mesmo pelas constantes mudanças de 

filiação partidária, como no caso de Bolsonaro que trocou 9 vezes de legenda e 

atualmente está sem partido (FONSECA, 2017) e Ciro Gomes que já está na 7ª 

filiação diferente (SOARES, 2018), optamos por considerar o espectro político do 

partido. Contudo, a instabilidade do cenário político também nos impôs desafios, já 

que enquanto há partidos que se auto posicionam, outros transitam conforme seus 

interesses e alianças. Os critérios das pesquisas sobre o tema também variam, 

havendo os que classifiquem o espectro ideológico, por exemplo, a partir do 

comportamento dos parlamentares da sigla nas votações da câmara, como ocorreu 
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na pesquisa realizada pela BBC Brasil, o que apontaria um perfil mais estatista ou 

liberal na economia e um perfil mais conservador ou liberal nos costumes, formando 

um quadro em que cada partido ocuparia um ponto (SHALDERS, 2017). 

 Entretanto, como a pesquisa aponta, nesse modelo podem haver distorções 

conforme o tema e o período da votação analisada, sem, contudo, apresentar grandes 

desvios, mas ainda haveria problema em identificar o perfil de partidos com números 

reduzidos de parlamentares e os que não têm nenhum representante eleito. Por isso 

optamos pelo critério de definição proposto por Coppedge (1997) e discutido à luz do 

atual cenário político brasileiro por Codato, Berlatto e Bolognesi (2018) no artigo 

intitulado “Tipologia dos políticos de direita no Brasil: uma classificação empírica”. 

 O esforço dos autores em identificar o espectro ideológico dos atuais partidos 

brasileiros tomou por base sete dos 13 modelos originalmente propostos por 

Coppedge, sendo ordenados em: partidos confessionais de direita, partidos 

personalistas, partidos seculares de centro, partidos seculares de centro-esquerda,  

partidos seculares de esquerda, partidos seculares de direita e partidos sem 

classificação ou partidos desconhecidos (CODATO; BERLATTO; BOLOGNESI, 2018, 

p. 879). 

 

(i) partidos confessionais de direita: são partidos que baseiam a sua ideologia 
ou programa explicitamente em concepções religiosas e/ou estão ligados a 
igrejas e a movimentos com forte apelo conservador (“pró-vida”, “pró-família”, 
etc.). No exemplo escolhido por Coppedge, o modelo seria o dos partidos 
democratas-cristãos. No nosso caso, juntamos nessa classe o pen, da 
Assembleia de Deus, o PRB, da Igreja Universal, o Partido Social Cristão, o 
PR, dono da maior bancada evangélica na Câmara dos Deputados e o PSDC 
(herdeiro do antigo PDC, extinto em 1965). 
(ii) partidos personalistas: são os “partidos que baseiam o seu apelo no 
carisma, autoridade ou poder do seu líder em vez de em quaisquer princípios 
ou plataformas, que são demasiado vagas ou inconsistentes para permitir 
uma classificação plausível” (Coppedge, 1997b). Não são, assim, 
organizações ideológicas, no sentido estrito do termo, mas existem apenas 
em função das conveniências pessoais e/ou políticas dos seus dirigentes. No 
Brasil, utiliza-se o termo “fisiológico” (como oposição a “ideológico”) para 
esses partidos eleitoralmente oportunistas, que podem ligar-se 
indiferentemente à esquerda ou à direita.  
(iii) partidos seculares de centro: partidos centristas são partidos com um 
programa muito vago que enfatizam princípios políticos liberais – “ampla 
participação política, virtude cívica, Estado de Direito, direitos humanos ou 
democracia” –, mas que não possuem uma agenda social ou económica 
evidente” (Coppedge, 1997b). Uma vez no governo, adotam políticas que 
contemplam ora agendas de direita, ora de esquerda. O PMDB é o melhor 
candidato para essa definição e o PSDB, próximo de uma lean right, ainda 
poderia ser classificado nessa categoria. PPS e PV são regularmente 
incluídos pelos analistas no centro ou no centro-direita.  
(iv) partidos seculares de centro-esquerda: partidos que claramente 
“enfatizam a justiça, a igualdade, a mobilidade social ou a 
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complementaridade” entre a “distribuição” de renda “e a acumulação” privada 
de capital. São partidos eleitorais preocupados em atrair eleitores de classe 
média ou de classe alta (Coppedge, 1997b). Incluímos aqui o PT e seu 
partido-satélite, o Partido Comunista do Brasil, em razão da sua moderação 
nos últimos anos. A literatura costuma agregar a esse bloco o PDT e o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB).  
(v) partidos seculares de esquerda: são os “partidos que empregam a 
ideologia ou a retórica marxista e enfatizam prioritariamente a distribuição [da 
renda e da propriedade]; são contra a acumulação ou exploração da classe 
trabalhadora por capitalistas e pelos imperialistas; defendem, para o Estado, 
um papel forte a fim de corrigir injustiças sociais e económicas” (Coppedge, 
1997b). Na nossa definição entram aí os partidos da extrema-esquerda 
brasileira e um partido reformista radical, como o PSOL.  
(vi) partidos seculares de direita: conforme a definição de Coppedge, são 
organizações partidárias “patrocinadas por um governo militar, presente ou 
passado, que possuem uma mensagem conservadora (organicista, 
autoritária, elitista, retrógrada) e que não são, essencialmente, veículos 
personalistas para líderes autoritários” (Coppedge, 1997b). O próprio autor 
dá como exemplo a arena, partido da ditadura militar brasileira, e nós 
incluímos nessa categoria tanto o PFL/DEM, o PPB/PP e o novo PSD, como 
uma série de outros partidos autoritários [...]. 
(vii) partidos sem classificação ou partidos desconhecidos: são partidos cuja 
classificação é desconhecida, pois ou não há informações disponíveis 
suficientes sobre a sigla, ou os seus nomes são excessivamente genéricos 
(Partido “Independente”, “Popular”, “Social”, “Renovador”, etc.), o que impede 
de fornecer quaisquer indicações sobre as suas orientações ideológicas. No 
nosso caso, o Partido da Mobilização Nacional (PMN) foi o único dessa 
categoria e isso deveu-se mais às mudanças erráticas de orientação do 
partido a partir dos anos 2000 do que a qualquer outra coisa (CODATO; 
BERLATTO; BOLOGNESI, 2018, p. 881). 

  

Partindo das categorias de Coppedge (1997), Codato, Berlatto e Bolognesi 

(2018) alocaram os partidos políticos em diferentes blocos ideológicos (a partir de 

agora usaremos esse termo em substituição à espectro de acordo com a proposição 

dos autores), porém admitem ser uma ordenação aproximada, sendo possível que 

algumas siglas sejam transferidas de classificação. A Figura 25 apresenta a 

classificação realizada pelos autores sobre a qual nos baseamos. O único partido que 

não constava na classificação foi o Novo, nos cabendo a categorização, nos revelando 

o grau de dificuldade em fazê-lo e a real possibilidade de que em outros cenários eles 

sejam realocados de categoria. 
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Figura 25 – Divisão dos partidos políticos em blocos ideológicos 
 

 

Fonte: CODATO; BERLATTO; BOLOGNESI, 2018. 

 

 No caso de Jair Bolsonaro e Marta Suplicy que atualmente estão sem partido, 

adotamos o critério de se basear na última sigla pela qual foram candidatos – no caso 

de Bolsonaro, o PSL pelo qual venceu as eleições presidenciais de 2018 e Marta por 

sua última candidatura à prefeitura de São Paulo pelo MDB em 2016.  

 

Figura 26 – Incidência das estratégias entre os blocos ideológicos 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 Novamente o que vemos é uma simples distribuição dos números de 

estratégias empregadas entre políticos de diferentes blocos ideológicos, sendo 

preciso compreender percentualmente o quanto isso representa na relação número 

de perfis versus número de estratégias.  
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Tabela 5 – Distribuição das estratégias entre os blocos ideológicos 

Nº de 
perfis 

Bloco ideológico 
Nº de 

estratégias 

5 Confessional de Direita 370 

1 Personalista 283 

6 Secular de Centro 212 

13 Secular de Centro-Esquerda 855 

3 Secular de Esquerda 216 

17 Secular de Direita 1396 

Fonte: elaboração própria, 2020. 
 

 Percentualmente, o que temos é a predominância do emprego das estratégias 

no bloco personalista. Contudo, nessa pesquisa o bloco apresenta um único 

representante, Romário, com 283 estratégias. Na sequência temos o bloco secular de 

direita com 17 representantes e uma média de 82 postagens por perfil, o bloco 

confessional de direita com cinco representantes e média de 74 postagens, secular 

de esquerda com três representantes e média de 72 postagens, secular de centro-

esquerda com 13 representantes e média de 65 postagens, e por fim o secular de 

centro com seis representantes e média de 35 postagens. Estaria, portanto, a maior 

parte das estratégias concentradas entre o bloco personalista, secular de direita e 

confessional de direita, que juntos somam 2049 estratégias das 3332 totais, 

representando 61,5%. Diferentemente das análises realizadas pelas informações de 

gênero e faixa etária, o olhar a partir do espectro político ou bloco ideológico, conforme 

fizemos, apresenta desafios relacionados à própria característica do fenômeno 

político. Portanto reconhecemos que esse resultado merece uma melhor investigação 

em trabalhos futuros.  

 O intuito de analisar a incidência das estratégias entre 2018 e 2020 era  

compreender se havia uma alteração de frequência, por exemplo entre um ano 

eleitoral e um ano não eleitoral. No caso de 2020 não conseguimos obter dados 

conclusivos, uma vez que o recorte temporal da pesquisa não contemplou o ano 

inteiro, mas o que foi observado no período de nove meses nos permitiu fazer 

inferências. 
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Figura 27 – Incidência das estratégias em diferentes períodos 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 Conforme é possível verificar na Figura 27, o ano de 2018 concentrou 46% das 

estratégias e acreditamos que isso se deva ao fato de ser um ano eleitoral em que 

são disputadas cinco posições que se dividem nas esferas estadual e federal, 

portanto, há um maior número de candidaturas, tanto que 37 dos 45 políticos 

analisados nesse trabalho estavam em campanha. A concentração de estratégias no 

ano de 2019, embora inferior à de 2018, impressiona por não se tratar de um ano 

eleitoral, e 2020, apesar de ter apenas eleições municipais e não ter dados de um ano 

completo, apresentou um percentual significativo, visto que apenas nove dos 45 

políticos analisados estiveram em campanha. Considerando a média de estratégias 

por mês em cada ano, temos 128 para 2018, 91 para 2019 e 86,5 para 202. Se 

mantivéssemos a média de 2020 a fim de completar o período de 12 meses que a 

pesquisa não alcançou, teríamos 1038 estratégias, sendo 1541 para 2018 e 1099 para 

2019. Embora 2018 justificadamente concentre o maior número de estratégias, 

notamos um potencial crescimento nos anos seguintes, tendo em vista 2019 não ser 

um ano eleitoral e 2020 ser um ano eleitoral menos relevante.  

Discutidos os resultados quantitativos da pesquisa, seguiremos para a análise 

qualitativa, que contará com o suporte de fotomontagens que reúnem imagens 

representativas de cada uma das nove estratégias identificadas na investigação. O 

trajeto de análise parte dos elementos mínimos estendendo-se até a análise global da 

1541; 46%

1099; 33%

692; 21%

Ano de 2018

Ano de 2019

Ano de 2020
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imagem, examinando cada formante plástico e figurativo que concorre à construção 

do sentido e, para isso, contamos com o aporte teórico da semiótica plástica e 

figurativa (GREIMAS, 1975; FLOCH, 2000; OLIVEIRA, 2004b). Conforme proposto 

por Floch (2000) atuamos como bricoleur (bricoladores), partindo dos signos para 

chegar às estruturas fundamentais, “isso significa que o bricoleur faz ‘novo a partir do 

velho’ ao brincar com as harmonias e desarmonias formais sugeridas pelos efeitos 

sensoriais dos signos coletados” (FLOCH, 2000, p. 5, tradução nossa). A bricolagem 

como práxis enunciativa pressupõe, então, “que devemos estar atentos ao mundo 

sensorial, um mundo já dado pela história e pela cultura” (FLOCH, 2000, p. 5, tradução 

nossa). 

 

2.1 Hexis e gestos 

 

Em recente ensaio, Demuru e Sedda (2020, p. 2) discutiram sobre as 

estratégias de negação da política operadas pelos políticos no ambiente das redes 

sociais e como esses sujeitos tem assumido “um corpo que nega a postura, gestos, 

proxêmicas, características estilísticas e códigos estéticos da política institucional”, 

aderindo a outros papeis na encenação pública, por exemplo, como “policial, 

bombeiro, alpino, banhista, turista, paciente no atendimento, palhaço, fã, homem 

comum e muito mais. Qualquer coisa menos político [...]” (DEMURU; SEDDA, 2020, 

p. 1, tradução nossa). As estratégias de autenticidade que identificamos nesse 

trabalho nos permitiram traçar paralelos com as estratégias específicas de negação 

da política por meio do corpo propostas pelos autores; disfarce, postura e mimetismo, 

em especial sua aderência à figura do homem comum. 

 

A hexis do homem comum, da qual, além do de Bolsonaro, o corpo de Salvini 
também é um expoente significativo. Aqui o corpo é retratado em situações 
banais do cotidiano: deitado no sofá de casa, à mesa ao almoçar ou tomar 
café da manhã, no bar, em uma pizzaria ou restaurante, na praia com a 
família e amigos, em lago, nas montanhas enquanto prepara um churrasco. É 
um corpo relaxado e flexível, onde o sorriso prevalece (DEMURU; SEDDA, 
2020, p. 6, tradução nossa). 
 

Devido à proximidade entre a proposição teórica dos autores e os resultados 

que obtivemos quanto às estratégias de autenticidade, a partir daqui nos referiremos 

a esse conjunto de estratégias e ao próprio sujeito de “homem comum”. O corpo do 

homem comum contrasta com o corpo político por sua aparição livre de protocolos 
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cerimoniais, não é perfeito e nem pretende sê-lo, portanto não investe em fotos 

posadas e com aparência cosmetizada (LANDOWSKI, 2016), são registros que 

permitem o entrever da vida pessoal ou do cotidiano25.  

Com a facilidade de obter registros fotográficos e compartilhá-los 

instantaneamente por meio de smartphones, esse sujeito rompe com limites 

tecnológicos anteriormente impostos e pode se comunicar diretamente com seus 

seguidores, ele é enunciador de si mesmo. Então o corpo de terno e gravata sentado 

no gabinete e fotografado por alguém, dá lugar ao corpo despojado de uma tarde de 

feriado em casa, sendo essas imagens importantes para a construção do efeito de 

sentido do “eu sou como você”. 

 

Figura 28 – Fotomontagem das imagens analisadas – hexis e gestos. 

 
Fonte: Elaboração própria, 202026. 

  

  Uma das características do homem comum é a vulnerabilidade de seu corpo, 

suscetível portanto ao adoecimento e à finitude. Após sofrer um atentado na cidade 

de Juiz de Fora no dia 06 de setembro de 2018, período em que estava em campanha 

eleitoral, Bolsonaro passa a compartilhar em suas redes sociais uma série de 

                                                           
25 Por cotidiano entendemos aquilo que ocorre diariamente, que é comum, banal, vulgar. Conjunto de 
ações que ocorre com alguém todos os dias, de maneira habitual e sucessiva (COTIDIANO, 2020). 
26 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts em perfis do Instagram analisados 

neste estudo. 
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fotografias de suas internações hospitalares, os diferentes ângulos em que seu corpo 

abatido é registrado, em pé, deitado, sentado, andando amparado pelos corredores  

se assemelha a um grande calvário. A hexis corporal marcada pelos ombros 

arqueados (Fig. 28, Im. A), o dorso nu que revela a pele senil e com hematomas, rosto 

abatido e olhar perdido, cabelos despenteados, a baixa qualidade da imagem e o tom 

amarelado, além dos inúmeros aparatos médicos como a sonda nasogástrica 

responsável pelo suporte alimentar, o cateter de oxigênio para auxílio na respiração e 

os eletrodos de monitorização cardíaca, figurativamente compõem a isotopia temática 

da fragilidade e da doença. A exposição da fragilidade física de Bolsonaro, contudo, 

parece não o fazer menos popular e capacitado politicamente, pelo contrário, o faz 

mais humano e semelhante ao povo, sentido produzido pela trama plástica e figurativa 

das imagens e reforçado em entrevistas, por exemplo, quando questionado sobre um 

novo procedimento cirúrgico: “Eu devo ser submetido a uma cirurgia brevemente. Mas 

faz parte da vida da gente” (LOPES, 2019, n.p.). 

 Ângelo coronel (Fig. 28, Im. B) e Coronel Telhada (Fig. 28, Im. C), personagens 

com origem no universo militar assim como Bolsonaro, apresentam registros com a 

recorrência dos mesmos arranjos plásticos e figurativos, o emaranhado de suportes 

médicos, o tecido débil e amarrotado da camisola e roupas de cama hospitalares, o 

corpo vulnerável e a pele exposta em um cromatismo que parece se estender e se 

misturar com os tons de bege e amarelo do ambiente. Nas palavras de Demuru e 

Sedda (2020, p. 7, tradução nossa) “um corpo nu (e cru), cujo hematomas 

aparecem. Um corpo que voluntariamente expõe seu sofrimento e fragilidade, 

mostrando-se como um "corpo comum mortal", o corpo de um homem cuja vida, como 

a de todos, é destinado, um dia, a acabar”. 

Como vimos, o regime de presença do homem comum se caracteriza pelo 

abandono de qualquer formalidade, o corpo se mostra em estado natural, livre de 

roteiros, como se negasse a imposição de uma encenação, recusa corporal e gestual 

que manifesta uma possível aversão a determinados valores da política tradicional, 

figuras mais cotidianas, mas ainda bufonescas em certo grau. 
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Daí o privilégio concedido ao somático, como modo de expressão “natural”, 
não falsificado, por oposição aos artifícios da linguagem. O bufão não se 
limita, com efeito, a desmistificar dia a dia certos aspectos da atualidade 
política por propósitos (e, de preferência brincadeiras) que revelam 
supostamente o absurdo, a insignificância ou as imposturas dela; ele tem 
sobretudo o gênio, por assim dizer físico, de rebaixar o jogo político em seu 
conjunto, representando-o de novo à sua maneira, ao mesmo tempo 
esteticamente (segundo uma estética do mau gosto, evidentemente) e no 
plano da estesia, traduzindo e, se possível, tornando contagiosa a própria 
repugnância pela adoção sistemática de uma hexis corporal voluntariamente 
chocante (LANDOWSKI, 2016, p. 205). 

 

A hexis corporal adotada pelo homem comum não chega a ser chocante, 

indelicada ou incivil, e nisso reside a principal distinção entre essas tipologias: a hexis 

bufonesca opera uma subversão mais explícita e agressiva como nos gestos com 

mãos simulando armas e as risadas encenadas publicamente por Bolsonaro, ou ainda 

a performance de palhaço investida por Tiririca. O homem comum sorri e gesticula de 

maneira informal, contudo suave, de maneira relaxada e sem criar constrangimentos 

(DEMURU; SEDDA, 2020). 

Kim Kataguiri deitado de bruços (Figura 28, imagem K) com parte da cueca à 

mostra e Bolsonaro no sofá (Figura 28, imagem L) deixando entre ver parte de sua 

bolsa coletora no abdômen, não parecem incomodados ou envaidecidos de serem 

flagrados nessas circunstâncias, a não reação de adversidade ou mesmo a tentativa 

de pose diante do registro contribui para o aspecto de naturalidade e espontaneidade. 

A rotina repleta de tarefas pode levar qualquer corpo comum à exaustão, o repouso 

assim como a alimentação estão relacionados às funções biológicas que mantêm o 

sujeito vivo, então o cansaço arrebata até mesmo o chefe de Estado (Figura 28, 

imagem M), que deitado de maneira desconfortável cochilou no sofá, sem tempo hábil 

de tirar os óculos e o calçado. As persianas iluminadas pelo dia criam o clima de 

descanso pós almoço em meio ao expediente, hábito daqueles que trabalham perto 

de casa, contudo a legenda que assinala o feriado reforça o sentido de que até mesmo 

nesses dias ele não tem folga, um trabalhador como muitos: “Curto descanso após 

mais alguns compromissos! Bom final de feriado a todos!”.  

Eximido da formalidade, o corpo ousa diferentes ângulos (Fig. 28, Im. D, E, F, 

G, H, I e J), surgem sinuosidades, entorces, diagonais, e a flexibilidade física se 

configura como estratégia discursiva de se mostrar igualmente flexível no modo de 

ser. Dificilmente vemos os corpos políticos acionarem tais gestos em público e menos 

ainda publicizá-los na mídia, contudo esse modo de presença parece criar um efeito 

de proximidade diferente, um tipo de ajustamento em que o corpo não é só 
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contemplado à distância, mas vivido, sentido e compartilhado. Bolsonaro, que por 

vezes assume a hexis corporal militar, que tem como características os traços eretos, 

retos, rígidos, firmes, inflexíveis, angulares e ortogonais, sob a figura do homem 

comum os traços plásticos ganham curvas suavizadas, um aspecto de naturalidade e 

espontaneidade de uma pessoa que não teme mostrar as próprias imperfeiçoes 

(DEMURU; SEDDA, 2020, p. 6, tradução nossa). 

A figura política tradicional e a que se propõe uma autêntica pessoa comum as 

vezes são a mesma. Manuela trocando o tênis pelo sapato de salto alto (Fig. 28, Im. 

F) antes de entrar em um compromisso político, ilustra bem o trânsito entre essas 

diferentes tipologias. Na legenda que acompanha a imagem ela escreve: “Bom dia!!! 

Eu ia postar uma foto trabalhando na Assembleia Nacional Francesa e vocês iam 

achar que eu só ando no salto Paris a fora. Aí a @cristinaley decidiu mostrar a vida 

real: o salto alto é só da Assembleia pra dentro 😯 😂. ” A isotopia da autenticidade se 

manifesta tanto no verbal quanto no visual. Nessa enunciação sincrética Manuela joga 

com a questão do dentro e fora, do tira e põe, a vida real e a vida política, identificamos 

uma tentativa de separação entre o público e o privado da ex-parlamentar. Contudo, 

ao divulgar a “troca de pele” no Instagram, ela parece diluir essa fronteiras e anunciar 

que se trata da mesma pessoa, em que prevalece a mulher comum.  

Embora a troca de calçado aconteça ainda na área externa da Assembleia 

momentos antes de sua entrada, a mesma mulher comum que troca o tênis preto de 

modelo simples, sentada de forma improvisada e desconfortável em uma mureta, com 

os pés expostos e tocando o asfalto sujo, tirando um salto com a sola desgastada de 

um saco de pano, será a mulher política que ocupará um espaço de poder em seguida. 

Ou seja, embora sua postagem queira apontar que haja duas figuras diferentes, o que 

vemos é uma única, o que talvez não acontecesse se ela não compartilhasse esse 

momento de intimidade com seus seguidores. 

Não necessariamente esse corpo distenso tenha o ambiente doméstico como 

cenário, as vezes ocupa mesmo os espaços da política tradicional como Suplicy que 

durante coletiva de imprensa (Fig. 28, Im. I) se apresenta de maneira inesperada para 

o público. O ex-senador da República por quase três décadas está quase deitado no 

chão junto à fotógrafos e jornalistas, sua fisionomia é amistosa, seus gestos não 

parecem ensaiados, é como se tivesse simplesmente acontecido, e por isso 

consideramos a possibilidade da figura do homem comum ser diferente da figura 

bufonesca quanto a encenação de si. Ele não parece ter se jogado ao chão para 



84 
 

causar frisson, queria apenas se acomodar entre a audiência, produzindo um efeito 

mais de “gente como a gente” do que de alguém indelicado.  

A nudez de partes do corpo, sobretudo dos pés descalços ou com chinelos (Fig. 

29, Im. D, E, F e H) afirma a posição de ordinariedade, afinal quem usa sapatos em 

casa ou em um dia de folga? O modo de presença autêntico, portanto, se constrói a 

partir do simulacro de uma rotina de vida simples, onde o corpo senta-se de maneira 

desajeitada, deita-se, se cansa, se dobra, se expande e contrai, é dinâmico e real. 

 

Figura 29 – Fotomontagem das imagens analisadas – hexis e gestos. 

 

Fonte: Elaboração própria, 202027. 
 

A nudez, ainda que parcial, pode chocar, já que está associada à intimidade e 

também à provocação, como no caso dos protestos sem roupa, mas parece que nesse 

contexto surge um novo significado; corpos à mostra, livres confortáveis, despojados 

e inofensivos de um sujeito autêntico o suficiente para se deixar ver assim. Afinal, todo 

mundo vai à praia e para tomar banho de sol ou mar é preciso despir-se, contudo o 

que identificamos é a tentativa de despir-se também da figura política, e neste caso é 

o corpo nu que manifesta a (alegada) não adesão à classe política (DEMURU; 

SEDDA, 2020, p. 7). 

Se o sentido de uma roupa se completa ao vestir um corpo (OLIVEIRA, 2007, 

p. 24) como veremos adiante, o que dizer sobre as transparências e os tecidos que 

recobrem o mínimo possível revelando grande parte da superfície da pele? A pele 

                                                           
27 Montagem criada a partir de posts em perfis do Instagram analisados neste estudo. 
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recoberta ou ainda escondida pelos tecidos espessos e escuros dos trajes sociais 

formais é intocável e inacessível aos sentidos e contribui para a construção de um 

sujeito igual em valores. Então compreendemos a pele enquanto instituidora de limites 

físicos e consequentemente relacionais, e uma vez exposta pode sugerir 

receptividade e intimidade.  

 

De tentativa em tentativa, no contínuo ajeitar a aparência, depreende-se do 
pôr e tirar do corpo as roupas que a própria pele é já a sua primeira 
vestimenta. Cobrindo a estrutura anatômica de ossos e músculos, que 
edificam a conformação tridimensional do corpo em um tempo e espaço, a 
pele tem cores, tons e, graças aos salões de bronzeamento, aos cremes, ou 
ainda recorrendo aos liftings, ou aos bisturis, essa veste primeira pode ser 
remodelada e transformada com as formas da sua estrutura anatômica ou só 
em sua elasticidade mais ou menos estendida, em seu tom mais ou menos 
branco, amarelo claro, escuro, esverdeado, acinzentado, acobreado, 
avermelhado, ou um tom mais ou menos preto. Como todo tom tem 
luminosidade ou opacidade, introduz-se uma outra variável da determinação 
cromática (OLIVEIRA, 2007, p. 26). 

 

Os corpos atléticos de Arthur do Val (Fig. 29, Im. A) e de Bolsonaro e seus filhos 

(Fig. 29, Im. E) talvez não representem a estética mais próxima do homem comum em 

geral, mas ainda produzem certa identificação por estarem expostos e passíveis de 

encontrar entre os seguidores aqueles amantes de academia e práticas esportivas. 

Assim como Joice e Romário (Fig. 29, Im. B, C e F) que exibem um corpo modificado 

após questões de saúde, ela que emagreceu cerca de 15 kg em 5 meses (SARZI, 

2020) e ele que perdeu 10 kg após um tipo de cirurgia bariátrica para auxiliar no 

controle da Diabetes (O Estado de São Paulo, 2017). São, portanto, múltiplos tipos de 

corpos que se modificam, engordam, emagrecem, envelhecem e adoecem.  

Especialmente a trama narrativa de Joice revela como os papeis temáticos 

podem se inverter repentinamente. Após Bolsonaro se desfiliar do Partido Social 

Liberal – PSL e ambos romperem relações, a deputada que teve problemas de saúde 

e testou positivo para COVID-19 (ISTOÉ, 2020), ressurgiu saudável e mais magra, um 

enredo marcado por três atos: decepção política, doença e libertação. Enquanto era 

líder do governo na câmara e aliada de Bolsonaro, eles faziam parte de um mesmo 

corpo, aquele da guerra contra a corrupção e alternativo à velha política, após a 

ruptura e o adoecimento, Joice ressurge livre do mal, saudável e se torna opositora 

daquele que agora representa a velha política, da qual ela é a alternativa. Joice que 

após a ruptura com o governo passou a sofrer ataques na internet por parte da ala 
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bolsonarista, chegou a ser defendida até por representantes da esquerda (AMADO, 

2019). 

A política tradicional tornou-se então doença a se combater, inclusive no corpo, 

como ela relata na postagem intitulada: “Como emagreci 15kg em 5 meses: parte 1” 

(HASSELMANN, 2020a). Em um trecho do vídeo Joice desabafa: “Política engorda, 

estressa, destrói com nossa saúde. Se você não estiver bem preparado, bem 

estruturado, especialmente para suportar toda a pressão, você acaba ou cedendo ou 

se machucando”. Ao ressurgir bem mais magra e de costas (Fig. 29, Im. C), Joice foi 

acusada de não ser a pessoa da imagem ou de a ter alterado. Para confirmar a 

veracidade postou a versão frontal (Fig. 29, Im. B) e editou a legenda: “P.s: para quem 

tá perguntando, respondo: não, a foto não tem Photoshop. Um joelho está esticado e 

outro flexionado. A foto foi tirada ontem final da tarde do iPhone do meu marido. Aqui 

estou com todas as minhas imperfeições e perfeições, como toda mulher tem 😘”. 

Menos declarado é o caso de Marta, que ressurge como uma mulher madura e 

bem resolvida que aprendeu a curtir os bons e simples momentos da vida, seu corpo 

envelhecido não precisa ser escondido ou sofrer manipulações na edição de imagens 

(Fig. 29, Im. D). A pele senil do dorso nu de Marta ou de Bolsonaro durante internação 

hospitalar representam a dimensão da vulnerabilidade, mas também da naturalidade. 

Contudo, diferente da nudez materializada pelo despojamento de um dia de praia ou 

de um passeio no parque, o corpo atlético e a pele bronzeada iluminada pelo sol 

contrastam com o corpo frágil e opaco da figura doente, logo o corpo e a nudez podem 

produzir efeitos de sentido significativamente diferentes conforme o arranjo plástico-

figurativo. Todavia, ambas tipologias se configuram como estratégia discursiva para 

construção da autenticidade.  

Um certo acúmulo de gordura na região abdominal parece não incomodar a 

ponto de escolher um traje que valorize melhor a silhueta ou um ângulo que oculte a 

protuberância (Fig. 29, Im. G e H). Não há o que se esconder, eles se mostram como 

pessoas de verdade, aceitam as transformações do corpo ao longo do tempo e não 

se envergonham delas. Considerando que metade da população brasileira está acima 

do peso (VEJA, 2019a), esse regime de corporeidade é facilmente reconhecido e 

legitimado por grande parte dos enunciatários, porque é coerente com a realidade. A 

barriga saliente de Francischini e Tiririca, a exemplo da do Vice Primeiro-Ministro da 

Itália, Matteo Salvini, que costuma publicar imagens semelhantes, instaura entre eles 

e os enunciatários-seguidores “um reconhecimento recíproco.  É a seus corpos, pois, 
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que ele, exibindo sua ordinariedade e suas imperfeições físicas, dá voz e visibilidade” 

(DEMURU, 2020a, p. 13). 

 

2.2 Vestuário 

 

Figura 30 – Fotomontagem das imagens analisadas – vestuário 

 

Fonte: Elaboração própria, 202028. 
 

Enquanto discursa do alto da tribuna, o político não parece acessível tampouco 

maleável, os trajes retilíneos de tecidos encorpados, monocromáticos e sóbrios 

ocultam as imperfeições do corpo e impedem que o enunciatário o veja como um 

semelhante. No ambiente doméstico, todavia, ele pode se despir dessa caracterização 

e ser ele mesmo, e ainda mais, pode compartilhar dessa intimidade com seus 

seguidores sem restrição por não estar mais em serviço, embora em algumas 

situações ainda esteja. Os traços eidéticos lineares e retilíneos dão lugar às curvas e 

rotundidades, o corpo sob a roupa se revela imperfeito, surgem pelos, peles marcadas 

por expressões e efeitos do envelhecimento, pés desnudos e abdomens avantajados.  

 

 

                                                           
28 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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Com seu cromatismo, materialidade, corporeidade e forma, a roupa no corpo 
tem amplitude (solta vs presa; folgada vs apertada); tem espessura (grossa 
vs fina; rígida vs moldável/flexível; dura vs macia; estática vs dinâmica); 
consistência (firme vs frouxa, dura vs mole, pesada vs leve) textura (áspera 
vs aveludada). Distribuídas no eixo vertical, essas propriedades atuam no 
eixo horizontal que penetram em retas, curvas, diagonais, perpendiculares, 
na medida em que o próprio do corpo vestido como vertical movente é o seu 
dinamismo com uma actorialidade, espacialidade e temporalidade no espaço 
e tempo da vida. Com esses recursos, o corpo vestido é um enunciado e uma 
enunciação e os simulacros de enunciador e de enunciatário nele investidos 
possibilitam ao analista depreender quem é o destinador que faz o 
destinatário corpo vestido atuando no seu contexto, ser um sujeito 
(OLIVEIRA, 2007, p. 27). 

 

A formalidade dos gestos e dos trajes parece não representar mais boas 

estratégias de campanha, o que tem motivado mudanças no modo de presença dos 

políticos. Na corrida eleitoral de 2016, por exemplo, Marta tentou abandonar a postura 

de mulher da elite e apareceu na campanha pedindo desculpas pelos erros políticos 

do passado e com a “cara limpa”, usando pouquíssima maquiagem. Já João Dória Jr. 

o empresário multimilionário passou a usar roupas mais casuais e até um tênis esporte 

fino (SANTOS, 2016). 

A mudança da maneira como o corpo é exposto pode estar relacionada à 

extensão do espaço político ao ambiente doméstico e às facilidades de registro 

fotográfico promovidas pelo uso de smartphones. Ou seja, estando em casa e com 

oportunidade de se comunicar com seus eleitores em tempo real, o político não 

buscará um outro cenário ou trajar-se-á de maneira formal, não há intermediários ou 

necessidade de assessoria de imprensa ou imagem, ele estabelece um contato direto 

com seus seguidores e busca se apresentar da maneira mais autentica possível, 

sendo que corpo e vestuário se unem para transmitir esse modo de presença. 

 

A roupa não veste um suporte vazio, o corpo. Ao contrário, sendo carregado 
de sentido na sua malha de orientações, o corpo interage com as direções da 
roupa que, por sua vez, atuam como seus direcionamentos. Orientação com 
direção é sentido que se processa nos imbricamentos dessas duas plásticas 
expressivas que se sincretizam para veicular coesamente um mesmo plano 
de conteúdo. O sentido de uma roupa se completa ao vestir um corpo, quando 
o corpo vestido assume a sua competência de produzir uma visualidade para 
o sujeito, mostrando pelos seus modos de estar no mundo, o seu ser. Nos 
palcos de exposição do sujeito estão portanto não somente os modelos 
prescritos de corpo, mas também os prescritos para a indumentária e os tipos 
de apropriação que o sujeito desses modelos realiza para a construção da 
sua aparência (OLIVEIRA, 2007, p. 24).  
 

O sincretismo plástico entre o corpo e as roupas produz um sentido de 

despojamento e relaxamento inesperado a sujeitos incumbidos de tarefas tão sérias 
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e árduas em prol do coletivo; esperávamos um corpo e gestual mais tenso, contido, e 

vestuários característicos aos espaços da política institucional. Contudo, a 

formalidade cede espaço à liberdade e conforto, emerge um corpo apolítico que 

parece se negar a cumprir os protocolos e códigos de etiqueta. Marta Suplicy, que 

chegou a ficar marcada por sua coleção de tailleur, sobretudo o vermelho usado nos 

anos 2000 durante campanha eleitoral pelo Partido dos Trabalhadores – PT, agora 

surge de moletom (Fig. 30, Im. B) gozando de tanto conforto quanto Manuela em seu 

robe de pelúcia (Fig. 30, Im. A). Nesses dois casos a característica plástica matérica 

dos trajes produz o efeito de maciez, delicadeza e suavidade, em oposição ao 

encorpado traje de alfaiataria com modelagem linear, angulada e precisa, como se o 

traje informal representasse o homem comum em oposição à velha política 

figurativizada pelo traje social.  

A medida que os espaços oficiais da política são duros, frios, sóbrios, retilíneos, 

restritos e ásperos, o espaço doméstico é flexível, caloroso, colorido, sinuoso, 

permeável e confortável, portanto temos uma diferenciação e delimitação plástica 

importante, mas que em alguns momentos se interpenetram. A mesma lógica plástica 

se emprega ao vestuário, por isso a loungewear ou mais popularmente “roupa de ficar 

em casa” é o traje indispensável para composição da mise-en-scène do homem 

comum, o roupão flanelado, o casaco de moletom, o jeans e o tênis de modelo 

esportivo, chinelos, bermudas, camisetas regatas, esportivas e de tactel, são itens que 

têm em comum a qualidade de serem confortáveis.  

A oposição criada entre ambiente doméstico e institucional, que discutiremos 

mais adiante, assim como entre roupa informal e formal reforçam igualmente o sentido 

opositivo entre homem comum e político tradicional, em especial aquele da velha 

política. Assim a roupa cumpre um papel ao vestir o corpo, podendo o sujeito vestir-

se para si, vestir-se pela roupa, vestir-se com fins práticos ou vestir-se com fins 

simbólicos. Em grande parte das situações, o homem comum parece vestir-se com 

fins práticos criando um simulacro com o vestuário do povo. 

Numa relação de pressuposição com o vestir-se para si ou subjetal, ocupa a 
posição de sub-contrário, no mesmo eixo, um ser que veste a roupa pelos 
seus fins práticos. A roupa cumpre o seu papel de instrumento de vestir o 
corpo, ou o seu papel funcional de recobrir a nudez. Com o domínio do 
pragmático, o sujeito tem um propósito que a roupa lhe permite realizar e, 
assim, a roupa lhe presta um serviço e a relação entre corpo e roupa dão-se 
em função de propósitos que ambos realizam. Não chama a atenção nem 
para o corpo e nem para a roupa e o estado patêmico é o do corpo se sentir 
à vontade na roupa (OLIVEIRA, 2007, p. 33). 
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Embora impermeável e com a capacidade de não amassar, o traje para 

mergulho em tecido neoprene de Amoedo (Fig. 30, Im. C), está longe de significar 

qualquer formalidade. A elasticidade da malha e seu potencial de regular a 

temperatura tornam o vestuário extremamente confortável e flexível. Os calções do 

tipo shorts, conforme assinala o termo em inglês, são uma versão mais curta do que 

as bermudas (Fig. 30, Im. D, E e F). Algumas versões não possuem bolsos,  são 

confeccionadas em tecidos leves e seu uso está frequentemente associado às 

práticas esportivas ou momentos de lazer, exatamente devido ao seu conforto. O que 

notamos é uma recorrência do uso desses trajes, que embora apresentem 

características matéricas e cromáticas diferentes, produzem o mesmo sentido, a 

isotopia temática da flexibilidade, intimidade e simplicidade, manifestadas nesses 

arranjos plásticos e figurativos no plano da expressão, contribuindo para o efeito de 

sentido de que esses sujeitos possuem iguais valores. 

Sentado em postura relaxada, trajando uma camisa de time amarrotada que 

acentua seu abdômen avantajado, bermuda que deixa a mostra a perna, fazendo 

gesto de joia com as mãos e sorrindo para o fotógrafo (Figura 30, imagem I), 

Bolsonaro age amistosamente. Topologicamente, a distância em que o registro é feito 

parece tão pequena quanto o efeito de proximidade que a imagem cria em relação ao 

enunciatário, porém não se trata apenas do dispositivo plástico, mas do sentido que 

emerge da figuratividade da camisa de time, item recorrente no vestuário do 

presidente. 

 

Agora, vestir a camisa do time que você torce é uma prática recorrente no 
Brasil. Aos domingos, quando são disputados os jogos do campeonato, mas 
também nas noites de quarta e quinta-feira, quando se jogam partidas 
internacionais. Na rua, no ônibus, no bar ou supermercado, na casa de 
amigos e parentes, mas também, dependendo das circunstâncias, em 
contextos mais formais. Para quem conhece o papel que torcer e jogar futebol 
na cultura e no dia a dia do país sul-americano é evidente o primeiro 
significado das roupas de futebol do Bolsonaro: assumir a aparência de um 
homem comum, normal, comum, traço de quem, como a maioria dos 
brasileiros, depois de um churrasco com os amigos, ele se senta em frente à 
televisão, talvez com uma cerveja na mão, para assistir ao jogo (DEMURU; 
SEDDA, 2020, p. 8, tradução nossa). 

 

O uso de camisas de time posiciona o sujeito na condição de um simples 

torcedor, portanto que sofre, vibra e torce pelo seu time do coração (Fig. 30, Im. H, I 

e J), tendo em vista ser o futebol uma paixão brasileira e que exerce forte apelo 

emocional. O movimento de Freixo ao repuxar a camisa para evidenciar o brasão do 
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time que está impresso sobre a região do coração (Fig. 30, Im. G) ilustra bem a paixão 

a qual nos referimos, esses gestos assim como o de beijar a camisa são recorrentes 

entre os torcedores apaixonados.  

Em alguns registros de Bolsonaro (Fig. 30, Im. K, L, M e N) seu corpo comum 

adentra os espaços oficias da política sem troca de roupagem. Em uma das situações 

o vemos sentado em um poltrona de algum cômodo do palácio do planalto lendo um 

documento (Fig. 30, Im. K) e, em sua companhia, algum membro do governo usando 

trajes de alfaiataria enquanto ele usa calça estilo tactel, camiseta polo e um par de 

chinelos. De frente um ao outro temos o visitante usando terno escuro, par de sapatos 

lustrados, mãos sobrepostas e juntas ao corpo. Do outro lado o presidente com roupa 

esporte, calcanhar e dedos dos pés visíveis, há um contraste entre os dois corpos, 

assim como entre o corpo de Bolsonaro e o cenário, o que reforça o sentido de alguém 

fora de lugar, um tipo de corpo acidental. Nessas aparições Bolsonaro subverte as 

regras do universo político institucional, a nudez dos pés calçando chinelos, o par de 

bermudas e trajes esportivos impactam pela imprevisibilidade de ver o presidente em 

situações e espaços formais investido de trajes tão informais; desse modo seu corpo 

assume um caráter acidental, um corpo fora de lugar, por isso mais autêntico, contudo 

bufonesco (LANDOWSKI, 2014).  

A sofisticação da arquitetura e mobiliário do Palácio da Alvorada conflita com a 

imagem demasiadamente simples desse homem comum: o revestimento em mármore 

negro, o assoalho de madeira encerado e os espelhos criam o cenário necessário 

para identificação do espaço enquanto o palácio que se propõe ser para a morada da 

maior autoridade política do país. A edificação que é obra de Oscar Niemeyer foi 

decorada pelo próprio arquiteto e sua esposa Anna Maria Niemeyer nos anos 60, 

sendo tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como 

patrimônio e símbolo nacional de poder – o palácio presidencial não deve sofrer 

alterações que incorram em sua descaracterização como ocorreu durante o governo 

de Michel Temer (CASA VOGUE, 2017). Nesse e alguns outros registros não temos 

a descaracterização direta do cenário ou patrimônio, mas a inclusão de um corpo 

alheio a esse universo, um modo de presença incomum que por ali estar e compor o 

conjunto, indiretamente o confronta e modifica. 

 

 



92 
 

Trata-se, como no caso da hexis bufoniana, de corpos que visam distorcer a 
percepção e perturbar as sensibilidades do observador. No entanto, se o 
efeito acidental do hexis bufão é devido a gestos mais contundentes e 
marcadamente cômicos e zombeteiros - os chifres, a arma, o riso palhaço -, 
a acidentalidade do corpo deslocado se manifesta através da hexis e da 
natureza figurativa do homem comum. Coincidência bizarra: como o primeiro 
Mark Zuckerberg que anda de chinelo, os líderes social-istas aqui realizam 
uma mudança semântico-figurativa (e perplexa), inserindo, via corpo, a casa 
no palácio e o palácio na casa, o privado no público e o público no setor 
privado. Claro que sim beira o ridículo, mas é feito de uma maneira diferente 
da que o tolo declarado faz. Nesse caso, a intensidade é menor, a intenção, 
pelo menos na aparência, mais velada (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 12). 

 

Em um dos cômodos do palácio Bolsonaro surge na ponta de uma mesa 

durante reunião com ministros para tratativa de questões relacionadas à Reforma da 

Previdência, conforme a legenda da postagem (Fig. 30, Im. M); entre eles está o atual 

ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Trata-se, portanto, de uma atividade oficial e 

parte da agenda do presidente, os participantes trajam roupa social como de costume, 

à medida que ele usa uma camisa de time de futebol. Seu corpo no centro da imagem 

ladeado por membros do governo assinala sua posição de liderança, a sobriedade do 

ambiente se sustenta pelo cromatismo predominante nos tons de marrom do 

mobiliário em madeiras, e na escala entre o branco e o preto dos trajes, cortina e 

demais objetos, exceto por sua camisa verde e amarela que destoa tanto pela cor 

quanto pelo tecido débil que marca o corpo e revela a pele senil. Esse modo de 

presença se repete durante outras reuniões (Fig. 30, Im. L e N), em uma possível 

teleconferência a sala com mobílias em madeira escura adornada por livros e mesa 

em granito preto sofre um contraste cromático brusco pela camiseta esportiva verde 

limão trajada pelo presidente (Fig. 30, Im. N). Bolsonaro transgride os territórios com 

seus trajes tanto por serem impróprios às ocasiões, quanto pela troca constante que 

faz das camisas de time, contudo seu comportamento não parece ser interpretado 

como o de um “vira casaca” no futebol ou mesmo na política, mas do presidente de 

todos. 

 

Os uniformes de Bolsonaro têm uma tripla função semiótica: antes de mais 
nada, a de consolidar a imagem do líder como um homem simples e 
autêntico, cuja silhueta, em um estádio ou em frente a um tela grande, seria 
confundida com a dos outros fãs; em segundo lugar, o de corroborar pertença 
e apego ao território, à vida real, à realidade concreta de cada dia; terceiro, o 
de elevá-lo a presidente de todos, de transformar seu corpo numa espécie de 
“sentido vazio”, para dizer com Laclau, que, dependendo do momento e das 
necessidades, pode assumir diferentes valores (e cores) (DEMURU; SEDDA, 
2020, p.8). 
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 Ao vestir uniformes de diferentes clubes, principalmente das localidades que 

visita, Bolsonaro reveste seu corpo com diversas cores e insígnias representativas 

das regiões do país, e o sincretismo entre essa formação plástica e seu discurso 

verbal tem o poder de reafirmar a ideia de “todos”, do “meu partido é o Brasil”, então 

quanto mais cores e formas ele se apoderar, mais próximo estará dessa totalidade. 

   

2.3  A comida e o comer 

 

A ideia de que os políticos frequentam somente os melhores restaurantes e 

apreciam a mais alta gastronomia, pois gozam de generosos cartões corporativos 

para custeio da alimentação, inclusive gastando além da conta como apontam 

denúncias (BIG, 2016), é confrontada a partir das imagens postadas em suas contas 

no Instagram. Os jantares de gala, as recepções realizadas em grandes salões de 

prédios públicos ou hotéis cinco estrelas, os menus com iguarias e trajes a rigor dão 

lugar a cenários, pratos e trajes mais modestos. 

 

Figura 31 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer

 

Fonte: Elaboração própria, 202029. 
 

A estratégia discursiva empregada pela comida ou mesmo pelo ato de comer 

figurou como a terceira estratégia mais usada entre os perfis analisados, a recorrência 

                                                           
29 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts em perfis do Instagram analisados 

neste estudo. 
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desse tipo de registro imagético e sua relação com a política nos aponta para aquilo 

que Demuru (2020b) observou e classificou como gastropopulismo no caso de 

personagens como Bolsonaro e Matteo Salvini. 

 

Esta é a razão pela qual, na esteira da sugestão de Parasecoli 
(https://fabioparasecoli.com/gastropopulism-food-and-identity-politics/) e de 
Revelli e Telese (2019), considero aqui Bolsonaro e Salvini como dois 
proeminentes expoentes do que os autores definem como “gastropopulismo”, 
termo que pretende manifestar o vínculo íntimo entre a alimentação - 
sobretudo a comida “típica” nacional e popular - e o populismo na atualidade 
(DEMURU, 2020b, tradução nossa, no prelo). 

 

Primeiramente, trataremos daqueles que compartilham da típica refeição 

caseira, que diferentemente de “comer fora”, é uma escolha que prevê, ou ao menos 

sugere, a preparação de sua própria refeição assim como a apreciação do espaço 

doméstico e da companhia de pessoas íntimas. Na imagem G (Fig. 31), Romário 

registra uma selfie durante o almoço, na legenda: “vamos de ranguinho, na casa da 

irmã querida”. A refeição parece ser realizada na área externa da casa, talvez a 

lavanderia, pois é possível notar um varal suspenso e outro de chão encostado na 

parede, além de um par de chinelos e caixas de papelão, ao fundo através de uma 

porta e janela podemos ver a cozinha. A mesa de vidro, embora coberta por uma 

toalha branca de richelieu, bordado outrora associado à nobreza e usado pelo Cardeal 

de Richilieu, apresenta um cardápio popular de arroz branco, feijão preto e carne com 

batatas acompanhado de refrigerante Coca-Cola. O ato de comer em família persiste 

como ritual de encontro para troca de afetos, a comida como objeto de comunhão, 

partilha e celebração reaparece nas imagens A e B (Fig. 31), com pratos sobre a mesa 

a numerosa família tendo à cabeceira Romário, comemoram a noite de Natal e na 

outra o convite é feito: “Vão chegando e se servindo... kkk”. Os pratos ainda cheios 

com talheres repousados, taças com bebida pela metade, a garrafa de refrigerante 

aberta e o emprego do gerúndio no texto da legenda assinalam uma ação que está 

em andamento, como se o enunciatário chegasse em meio à refeição familiar e fosse 

convidado a sentar-se e cear junto.  

Como veremos em inúmeros registros, além do arranjo plástico e figurativo, a 

hexis corporal convidativa, direcionando o olhar e até o próprio prato em direção à 

câmera junto à legenda que reafirma a ação, vão criar o sentido de sente-se e coma 

comigo, a comida é simples e nós também, como no dito popular brasileiro “onde come 

um, comem dois”.  
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Ainda assim, essas não são as únicas formas por meio do qual o efeito de 
proximidade é construído e promovido pelos dois políticos. Nesse sentido, há 
também outro aspecto de seu discurso gastropopulista que merece destaque, 
que diz respeito tanto à enunciação visual quanto verbal, bem como sua 
intersecção. Percorrendo o feed do Instagram de Salvini, pode-se facilmente 
notar que na maioria das fotos ele olha diretamente para a câmera. Em várias 
ocasiões, ele parece oferecer o ingrediente, o prato ou a xícara de café ao 
observador, como também Bolsonaro ocasionalmente. Essa convocação do 
destinatário para o discurso visual do destinatário é reforçada, ao mesmo 
tempo, pela linguagem verbal. Ao entregar a comida ou a bebida ao seu 
companheiro de mesa virtual, Salvini costuma dizer ou perguntar algo para 
criar um vínculo imediato e inscrevê-lo em seu cenário de cotidiano: “café da 
manhã e beijos de Caserta. Bom Dia!"; “Sorvete de baunilha e Amarena 
Fabbri. Devo ir em frente? ”; “Queijo Parmigiano Grelhado (…) Boa noite, 
amigos, o que estão fazendo? ”, pergunta frequentemente Salvini. Da mesma 
forma, Bolsonaro muitas vezes deseja "bom dia!", aos seus seguidores 
enquanto lhes entregava uma xícara de café coado brasileiro (DEMURU, 
2020b, tradução nossa, no prelo). 

 

A imagem legendada com “Momentos para sempre. Isso é o que vale.” #Família 

#Amor”, ilustra o almoço do casal França (Fig. 31, Im. F), a exemplo dos outros 

registros, pratos, talheres e partes de comida preenchem o quadro livremente. O 

mesmo ocorre em quase todas as imagens da fotomontagem; note que eles não se 

intimidam ou tentam ocultar os pratos sujos, a louça popular, a bebida alcóolica e a 

marca de refrigerante, esse modo de presença sem reservas e vergonha de mostrar-

se como é criam o sentido de um sujeito autêntico. Isso porque itens como o conjunto 

de pratos Duralex marrom, popular nos lares brasileiros nos anos 90, a jarra e a 

travessa de vidro, a garrafa térmica de polipropileno, o pegador de macarrão de 

plástico, o azeite Galo, a porção de petiscos estilo boteco, a cerveja em vasilhame e 

o refrigerante em lata da marca Fanta laranja, representam grande parte dos lares, 

são figuras comuns no cotidiano e objetos acessíveis. Auxiliando as imagens na 

construção do sentido, as legendas reforçam muitas vezes o que não é necessário, 

pois não restam dúvidas do que se trata. Contudo, novamente o aspecto processual 

do gerúndio assinala a ação em andamento, cena banal, mas que o enunciador faz 

questão de descrever: “Fim de domingo tomando uma cerveja com @luizaerundina”.  

O que esperar da celebração do aniversário de um parlamentar? No caso de 

Suplicy a comemoração foi em família conforme legenda da publicação (Fig. 31, Im. 

P), bolo pequeno e caseiro partilhado com pessoas íntimas. Com aspecto de bolo de 

padaria ou de massa pronta com cobertura caseira, o prato não é tão bonito aos olhos, 

parece ter sido recoberto assimetricamente, de maneira improvisada com ajuda de 

uma colher, apresenta deformidades e partes em que se pode ver a massa do pão de 

ló. Como vimos até o momento, os traços plásticos das imagens são marcados pela 
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assimetria, sinuosidade, cores fortes e contrastantes, diferentes texturas e ângulos de 

registro, a constatação da predominância desses formantes é importante para 

entender como a imperfeição consegue criar o efeito de simplicidade, algo comum, 

feito à mão, por mim, mas que facilmente poderia ter sido feito igual por você. 

A imagem pode acionar outros sentidos além da visão, é o caso do olfato e 

paladar que recuperam memórias sensoriais que unem experiências afetivas e 

gastronômicas, trazendo a lembrança de pessoas que foram importantes em nossa 

vida, como Bolsonaro e seu pai durante churrasco improvisado sobre tijolos de 

construção no camping (Fig. 31, Im. M), o registro dos anos 90 desperta o sentimento 

de saudosismo como expresso na legenda; “À noite o churrascão para depois cair no 

colchão das barracas(...). Bons tempos!”. A foto envelhecida pelo tempo e já 

esmaecida retrata um momento de intimidade, como aqueles registros de viagens que 

são guardadas em baús no guarda-roupa, como se Bolsonaro se sentisse à vontade 

o suficiente para compartilhar tais recordações com seus seguidores. O contraste da 

fotografia produzida pela tecnologia analógica e postada na rede social digital contribui 

muito para a diferenciação entre o retrato da figura do político e do homem comum. O 

alimento nutrindo corpos e afetos se reitera também na relação parental entre 

Manuela e a filha (Fig. 31, Im. N e O), o aleitamento materno de outrora é substituído 

pela sopa caseira, que segundo a legenda, a criança comeu toda sem deixar nada 

para a mãe. Na primeira imagem elas comem juntas e sem constrangimentos a 

criança é fotografada com a boca suja por algum molho. Já no outro registro Manuela 

trajando camisa parece ter chegado do trabalho e aproveita para curtir a filha um 

pouco, cenas comuns de uma mulher que se divide entre o trabalho e a maternidade.  

Conforme dissemos na introdução desse capítulo, a análise quantitativa das 

incidências das estratégias foi realizada a partir dos traços distintivos predominantes, 

já que como vimos, pode ocorrer interposição de inúmeras estratégias, em alguns 

casos discutidos acima, por exemplo, a estratégia da comida estava aliada à da hexis 

corporal, do vestuário, da casa, da família e arrematada pela plástica amadora. Até o 

momento grande parte dos registros apresentaram mesas prontas e postas em casa, 

mas outras situações e cenários vão colocar essas figuras cada vez mais distantes do 

universo político tradicional e mais próximas da vida comum. Na imagem C (Fig. 31), 

Márcio França revela a preparação de seu almoço: em uma pequena bancada de 

granito ladeada por um fogão de quatro bocas, ele parece temperar uma peça de 

carne. Na legenda: “hora do almoço e quem me conhece, sabe que eu adoro cozinhar. 
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A especialidade da casa é fazer um prato bom e barato, ideal para um almoço de 

domingo. E na sua casa? Domingo é dia de qual prato especial?”. Diferentemente da 

imagem de um prato gourmet pronto, esse registro privilegia um ângulo que o 

enunciatário consegue identificar os materiais que ele usa para cozinhar, a cebola, 

salsinha, o socador de alho, a táboa de carne, o papel toalha, o saleiro fixado no 

azulejo, a colher de pau, isto é, um homem comum em uma cozinha comum. Na 

legenda, a referência ao preparado barato, portanto, acessível a todos e a pergunta 

sobre qual o prato especial na casa dos seguidores, buscar inscrever o enunciatário 

no cotidiano dele (DEMURU, 2020b, tradução nossa, no prelo).  

O contraponto da refeição feita em casa é aquela das ruas, botequins, 

lanchonetes, self-service, bandejão e eventos tornam-se os cenários dos cliques. 

Contudo, a isotopia da simplicidade permanece em flagrantes do ato de comer; boca 

cheia, suja, aberta ou mastigando, mãos ocupadas e destaque àquilo que está nos 

pratos. 

 

Figura 32 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer 

 
Fonte: Elaboração própria, 202030. 

 

Nas imagens, a bandeja evidencia que se trata de uma refeição do tipo self 

service, ou seja, a pessoa se dirige ao richô do buffet e monta seu prato entre as 

                                                           
30 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados nos perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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opções disponíveis, sendo comum o popular “prato do dia”. Essa tradição 

gastronômica brasileira determina um prato típico para cada dia, por exemplo, quartas 

feiras é dia de feijoada e sextas-feiras peixe com purê de batatas. Além da tradicional 

bandeja de plástico, outras figuras irão compor o universo semântico da simplicidade 

como os caldeirões de alumínio, copos descartáveis, o prato branco de cerâmica e 

alimentos do tipo gelatina, arroz e feijão, as fritas e o macarrão.  

Contudo, as refeições nesses espaços têm a característica de serem 

compartilhadas, são grandes mesas comuns em que se senta lado a lado com 

pessoas muitas vezes desconhecidas, como Suplicy na companhia de alunos da USP 

(Fig. 32, imagem B), Bolsonaro e caminhoneiros (Fig. 32, Im. C), França com clientes 

do restaurante popular Bom Prato (Fig. 32, Im. D), e Dória com os funcionários do 

palácio dos Bandeirantes (Fig. 32, Im. E). O registro dos políticos fazendo refeições 

populares na companhia de pessoas comuns em espaços sem sofisticação, consegue 

aproximá-los da realidade do enunciatário, se comemos e frequentamos os mesmos 

lugares, logo, somos iguais, pessoas comuns. 

Outro espaço requisitado para fazer refeições na rua são os barzinhos e 

lanchonetes com mesas nas calçadas, restaurantes pequenos em regiões com 

comércio popular e até padarias que servem almoço. Nesses espaços a bandeja e o 

self service dão lugar aos pedidos feitos ao garçom que serve uma salada de tomate 

e alface de entrada, em seguida o prato escolhido dividido em porções, que na maioria 

das vezes servem duas pessoas. Então o prato do dia, prato comercial, prato 

executivo, prato feito (PF) e sua apresentação tradicional em cumbucas de barro (Fig.  

32, Im. H, L e M), com menu de arroz branco, bife à parmegiana, vinagrete, entre 

outros, associados à arquitetura do espaço e à plástica amadora das imagens, 

compõem um quadro figurativo que tematiza a simplicidade.  
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Figura 33 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer 

 
Fonte: Elaboração própria, 202031.  

 
 

A comida as vezes é substituída por refeições rápidas e pequenas que se faz 

pela falta de tempo, como lanches ou ainda opções pouco saudáveis como as “junk 

foods”, que são feitas pelo simples desejo de comer alguma “besteira”. Em uma 

lanchonete Suplicy come bolo de cenoura com cobertura de chocolate junto ao café 

com leite (Fig. 33, Im. B). O pastel aparece e assim como o “pingado”, o tradicional 

café com leite no copo de vidro americano, são itens presentes em toda padaria e 

lanchonete paulista, e figurativizam a refeição popular de rua. Assim como a feijoada, 

o baião de dois e a canja mineira são pratos tradicionais e populares brasileiros, há 

também refeições tradicionais feitas na rua, por exemplo, em barracas montadas por 

vendedores ambulantes que vendem yakissoba (Fig. 33, Im. F), espeto de churrasco, 

churros, cachorro quente (Fig. 33, Im. G). 

O pastel é um dos mais apreciados, popularmente vendido nas feiras livres de 

rua, pode ser comido no local ou pedido para viagem, o cliente que opta por comer na 

hora tem disponíveis molhos de pimenta, ketchup, mostarda, maionese e vinagrete; a 

simplicidade e o fácil reconhecimento desses tipos de refeição de rua em todas as 

regiões do país, faz de seu consumidor alguém igualmente comum. Em Osasco, 

Manuela e Haddad (Fig. 33, Im. G) comem um cachorro quente de rua em pleno 

período de campanha eleitoral, os lanches ainda não mordidos, mantendo a cobertura 

de ketchup e mostarda intactas, embora a legenda indique que estão “comendo”. 

                                                           
31 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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O registro de Eduardo Bolsonaro (Fig. 33, Im. D) posando diante do que 

parecem ser pizzas de muçarela e calabresa, acompanhadas de refrigerante Coca-

Cola, copos descartáveis, soa como uma pausa para o lanche em meio, ou ao fim do 

expediente corrido, ou como assinala a legenda “batendo papo, alinhando ideias, 

planejando estratégias (...)”. Kim Kataguiri sentado na rua comendo yakissoba 

diretamente na embalagem de isopor (Fig. 33, Im. F), assim como Eduardo, se 

mostram como qualquer cidadão comum, a característica improvisada ou informal 

desse tipo de refeição valoriza a participação da embalagem, que por sua vez, confere 

ares de simplicidade e rusticidade. Assim como Kim que come direto na embalagem, 

a mesa de Eduardo não tem pratos, o que sugere que comerão com as mãos ou ainda 

que usarão a própria embalagem para improvisar pratos, costume muito popular entre 

os brasileiros.  

O café de Manuela servido em xícaras de louça (Fig. 33, Im. A) dividi o cenário 

com o pão de queijo e o pão francês, populares nos desjejuns feitos em casa e 

também na rua. A tradição da cafeicultura no país influenciou profundamente os 

hábitos alimentares, sendo apreciado sob diferentes formas. Ostentando algum tipo 

de sobremesa recoberta de chocolate, Tabata legenda sua postagem: “E saudade de 

andar de bicicleta, fazer trilhas, e comer besteira” (...) – “besteira” é o termo dado às 

comidas prontas, calóricas e pouco saudáveis do tipo fastfood. Ações simples como 

andar de bicicleta e comer besteira na rua são citadas em tom de saudosismo, talvez 

em referência à impossibilidade de fazê-las, não por ser uma personalidade política, 

mas devido às restrições da quarentena instituída para controle da pandemia por 

coronavírus – porque como pessoa comum está sujeita também às mesmas 

intempéries. 

Nesses registros, a figurativização de pratos populares da culinária brasileira, 

mas também de comidas e produtos consumidos no dia a dia, contribuem para a 

construção de um modo de presença autêntico, a visibilidade de pequenas ações do 

cotidiano em que são vistos comendo algo simples permite a identificação entre o 

enunciador e os enunciatários. As aparições da marca popular de refrigerante, do pão 

francês, do cachorro quente, do requeijão, leite condensado (Fig. 33, Im. E) e café, 

configuram significativa estratégia figurativa para produção do efeito de simplicidade 

e autenticidade (DEMURU, 2020b, tradução nossa, no prelo). 
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Figura 34 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer 

 
Fonte: Elaboração própria, 202032. 

 

Não falar de boca cheia é regra de etiqueta conhecida, e fotografar de boca 

cheia? Manuela não se intimida ao abrir a boca para morder um grande X salada que 

segura com as duas mãos (Fig. 34, Im. L). O hambúrguer com aspecto caseiro, desses 

vendidos em lanchonetes, está envolto por uma embalagem plástica já engordurada, 

e partes do alface e tomate podem ser vistos. A tarefa exige esforço conforme assinala 

a legenda: “Não é para amadores”. Na mesma linha, Zema abocanha o hambúrguer 

de uma famosa rede de fastfood (Fig. 34, Im. K) e avisa “hoje é dia de sanduba”. 

Nas imagens C e F (Fig. 34), novamente Manuela é flagrada em ação; no 

primeiro registro com metade de um grande morango na boca, no segundo com uma 

bergamota e na legenda: “No rigoroso inverno daqui, sentar para comer bergamota 

no Sol é um programa. Tu já provou?”. A simplicidade do programa a que se refere 

reflete a simplicidade da mulher que mostra ser. Notamos novamente o uso da 

estratégia discursiva de fazer perguntas ao enunciatário a fim de inscrevê-lo no 

cenário cotidiano do enunciador (DEMURU, 2020b, tradução nossa, no prelo).  A boca, 

agora cheia com pão e bolo (Fig. 34, Im. A e E), sacia a fome, necessidade fisiológica 

                                                           
32 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 



102 
 

básica e comum a todos os seres humanos, mais uma forma de aproximação à figura 

do sujeito comum, ainda assim o apelo emocional à comida persiste conforme 

assinala as legendas: “Felicidade em forma de comida é pão com manteiga e café 

com leite” e “Poxa vida, bolinho de milho no meio da tarde é bom demais”.  

A construção da autenticidade do sujeito comum, nesse caso se faz tanto pelos 

alimentos como analisamos anteriormente, como pelo ato de comer sem vergonha de 

ser visto, sem constrangimento de parecer feio, deselegante ou indigesto, comer é 

bom e todo mundo gosta. Posar para fotografia enquanto come algo cria alguns 

inconvenientes, a mastigação modifica a expressão do rosto e surgem caretas 

inevitáveis, que nesses registros parecem compreensíveis, afinal quem resistiria a um 

milho cozido fresquinho (Fig. 34, Im. D) e a um pão francês com mortadela (Fig. 34, 

Im. G). Ao que parece comer em público, mostrando seu desejo ou mesmo gula, 

mordendo, mastigando, salivando, lambendo os lábios, chupando os dedos, em um 

caráter aspectual da ação, já que a visão não é de alguém que simplesmente posa 

com a comida, mas que come diante das câmeras, é um tipo de nova moda nas redes 

sociais. 

 

Essa proliferação poderia ser lida como um reflexo da presença cada vez 
mais dos alimentos nas paisagens midiáticas de nossa vida cotidiana. O 
sucesso global de Masterchef, Topchef, Chef’s Table e outros programas 
culinários, bem como a disseminação desenfreada de imagens de comida 
nas linhas do tempo das redes sociais (Mangiapane e Jacob, 2019), mudou 
radicalmente o espectro quantitativo e qualitativo das representações 
alimentares na cultura ocidental contemporânea. Como Marrone (2014) 
ironicamente retomou, o início do século XXI provavelmente será lembrado 
como a era da “Gastromania”, ou seja, a obsessão geral pela comida e pelo 
imaginário gastronômico (DEMURU, 2020b, tradução nossa, no prelo). 
 

As imagens de comidas empregam estratégias plásticas indispensáveis para a 

produção do efeito de sentido, uma explosão de cores, formas, texturas e ângulos 

diversos que colocam o enunciatário dentro da imagem, mais precisamente dentro da 

comida. Assim, nos casos que mostramos acima, a proximidade criada é tão grande, 

que o enunciatário é capaz de sentir fome, nojo e até mesmo temer se sujar com 

algum respingo de molho ou gordura. No entanto, esse tipo de conteúdo é bastante 

apreciado nas redes sociais, pessoa comuns preparando e comendo gulosamente 

desde pratos simples até iguarias, o fenômeno da internet é conhecido como 

mukbang. 
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A expressão mukbang combina a palavra coreana para "comer" (muk-da) 
com a palavra "transmissão" (bang-song). São transmissões ao vivo pela 
internet em que pessoas comem comida suficiente para alimentar uma família 
inteira enquanto contam histórias engraçadas (JAUREGUILORDA, 2019, 
n.p.). 
 

Por que milhares de internautas assistem a vídeos de pessoas comendo uma 

quantidade enorme de comida, enquanto se sujam, lambem os dedos e mastigam 

repetidamente? Há ainda uma classe específica desses vídeos que além da imagem, 

há um foco nos ruídos da mastigação, da deglutição, dos engasgos, um tipo versão 

ASRM do mukbang. 

 

Os espectadores chegam com a esperança de experimentar uma sensação 
prazerosa conhecida como “Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano” 
(ASMR, na sigla em inglês) - a sensação de formigamento que se forma no 
topo da cabeça e emana para o resto do corpo em resposta a um determinado 
estímulo. E ela é apenas uma na crescente comunidade de produtores de 
filmes que têm criado conteúdo para pessoas que buscam essa sensação 
(FOWLER, 2018, n. p.). 
 

Temos que a inundação sensorial promovida pela plástica dos alimentos e do 

corpo em ação, promove um tipo de interação sensível mais que inteligível que afeta 

o corpo dos enunciatários, estratégia semelhante à empregada por Salvini em suas 

publicações, conforme aponta Demuru (2020b). 

 

O gastropopulismo de Salvini constrói uma ponte entre o visual e toda a 
experiência sinestésica do observador. A natureza de seu significado não é 
apenas cognitiva, mas também somática. Provoca uma verdadeira “pegada 
estética” (Greimas 1987; Landowski 2004), através da qual o Salvini parece 
afetar somaticamente seus seguidores (DEMURU, 2020b, n.p., tradução 
nossa, no prelo). 

 

Figura 35 – Vídeo de mukbang 

 

Fonte: JAUREGUILORDA, 2019. 

  



104 
 

O fenômeno mukbang apresenta características plásticas muito semelhantes 

ao “foodporn” ou “pornfood”, estratégia que identificamos em parte das postagens com 

temática gastronômica. Nesses registros a comida ganha mais destaque do que o 

corpo, os pratos se tornam protagonistas e os sujeitos coadjuvantes, e o 

enquadramento privilegia a captação de detalhes. 

 

Figura 36 – Fotomontagem das imagens analisadas – a comida e o comer 

 
Fonte: Elaboração própria, 202033.  

 

A importância dada à comida como se fossemos convidados ou seduzidos à 

experimentá-la, por vezes põe o enunciatário dentro do próprio prato, um ângulo 

explícito e por isso foram nomeadas de foodporn. O termo é uma referência à maneira 

como a indústria dos filmes pornográficos geralmente registram a nudez dos corpos, 

tal como nessas produções em que se vê detalhes, imperfeições e secreções, a 

foodporn permite entrever traços de gordura, queijo derretido e detalhes da comida, 

além do próprio caráter de sedução e convite à ação. 

 

Além da “Gastromania”, existe também outra expressão que explica e 
cristaliza essa compulsão, que é “food porn”. Embora muitas genealogias 
vinculem seu nascimento a um artigo de 1977 de Alexander Cockburn 
intitulado “Gastro-porn”, a origem do termo ainda é objeto de controvérsia 
(Hope Cleves, 2019). No entanto, é geralmente aceito na comunidade 
acadêmica que “food porn” é hoje empregue para designar imagens de 
comida que destacam as suas qualidades plásticas e sensoriais para seduzir 
fisicamente o observador (Lupton e Feldman 2020; Marrone 2019a) 
(DEMURU, 2020b, n.p., tradução nossa, no prelo). 

                                                           
33 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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A proximidade do registro permite que notemos a gordura que sai dos 

alimentos, a textura das fibras das carnes e da pele do pé do frango, a superfície 

tostada, grelhada ou ainda crua, o pão fatiado exibindo o recheio e o frescor das 

bolhas de gás da bebida gelada. Para que os formantes plásticos cromático, eidético 

e matérico possam ser apreendidos pela visão, o topológico deve ser valorizado ao 

colocar a comida no primeiro plano, mesmo quando há a presença de alguém na 

imagem.  

A estética da fotografia “food porn” nas redes sociais é marcada por algumas 
especificidades: o aparente amadorismo das imagens, que sugerem uma 
atuação espontânea do autor; a predileção por close-ups dos alimentos, onde 
muitas vezes se evita a presença do fotógrafo; a preferência por alimentos 
comuns e refeições do dia a dia, bem como comida de rua; a intenção de 
despertar os cinco sentidos dos espectadores em um vislumbre (Lupton e 
Feldman 2020; Marrone 2019a; Stano 2018b) (DEMURU, 2020b, n.p., 
tradução nossa, no prelo). 

 

Nas imagens A, B, C, D e E (Fig. 36), a comida é a figura que permite a criação 

do efeito de autenticidade, e mostra o enunciador tanto em uma posição de sedutor 

quanto de alguém seduzido, um homem comum que não deu conta do próprio desejo 

e gula. Em Suplicy (Fig. 36, Im. A) a estratégia de sedução é explicita, um convite 

declarado pelos olhos fitados na câmera, ou seja, no enunciatário, um corpo que se 

inclina para frente, a comida exposta e a colher como em direção à nossa boca, um 

registro menos invasivo que a do zoom na comida, mas igualmente sedutor e apelativo 

aos sentidos. 

A pizza de Manuela (Fig. 36, Im. D) preenche a maior parte do quadro como se 

estivéssemos abrindo a tampa da embalagem para petiscar uma calabresa. Essa 

maneira explícita como as comidas são retratadas, seduzem e repelem ao mesmo 

tempo, pois podem soar como nojentas, mas nesses casos criam um sentido de 

espontaneidade, algo não encenado, da vida real, autêntico, portanto. É o caso do 

cenário em que Bolsonaro toma seu café da manhã com pão francês e leite 

condensado (Fig. 36, Im. E) – ele serve-se do que parece ser café, ao lado um queijo 

minas com uma faca enfincada, a mesa sem toalha e guardanapos está 

desorganizada, farelos de pão se misturam a pingos de leite condensado, o celular se 

mistura no cenário caótico. Nada parece adequado, higiênico ou preparado, exceto 

pela lata de leite condensado com o logotipo do produto bem alinhado à câmera, 

porém soa como uma típica refeição improvisada pela manhã como a de qualquer 

brasileiro, “deve-se notar, aliás, que toda a comida que Bolsonaro come - pelo menos 
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aquela que pode ser vista nos perfis de suas redes sociais - é um emblema de 

ordinariedade, simplicidade, parcimônia e brasilidade (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 8, 

tradução nossa).  

 

O caso de Bolsonaro é bem diferente. Ao contrário de Salvini, o presidente 
brasileiro não tem o hábito de postar com frequência pratos nacionais 
icônicos socialmente reconhecidos, como, por exemplo, a feijoada, um caldo 
de feijão com carne de porco (Cascudo [1967] 2004). A estratégia 
gastropulista por meio da qual afirma sua brasilidade está mais voltada para 
as comidas, bebidas e hábitos culinários do dia a dia, mas que são cultural e 
socialmente identificados como expressões da cultura popular nacional 
(DEMURU, 2020b, n.p. tradução nossa, no prelo). 

 

Ao final dessa sessão vale citar um recente caso bem-sucedido do uso da 

comida como estratégia discursiva, mais precisamente enquanto estratégia de 

campanha de marketing político. Guilherme Boulos que já usara o trocadilho que 

fazem com seu nome na campanha presidenciável em 2018, voltou a usá-lo, porém 

de maneira mais incisiva, apostando tanto no discurso verbal quanto no plano 

figurativo. No Twitter Boulos (2020e) brincou: “Por causa do trocadilho com meu 

nome, qualquer lugar que eu vou me oferecem bolo. Se eu não aceito, é uma desfeita. 

Então tive que emagrecer um pouco antes de começar a campanha”. 

O jogo de palavras com o termo bolo em referência a Boulos se tornou um viral, 

e no figurativo emojis de bolo, cupcake e imagens de bolos diversos tornaram-se 

emblemas importantes de sua campanha. Seguindo a trilha do bolo, do café, da 

comida, pratos como a feijoada e o virado à paulista também chegaram a ilustrar a 

campanha oficial, que embora se trate de um objeto diferente do que abordamos 

nesse trabalho, pode ser explicada a partir das hipóteses que propusemos e dos 

resultados que obtivemos.  

 

Figura 37 – Boulos em campanha no bairro do Campo Limpo 

 
Fonte: BOULOS, 2020b.   
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Figura 38 – Peça da campanha de Boulos nas eleições de 2020 

 

Fonte: BOULOS, 2020c. 

 

Figura 39 – Peça da campanha de Boulos nas eleições de 2020 

 
Fonte: BOULOS, 2020d. 

 

Embora esse estudo não se proponha a investigar as estratégias de construção 

da autenticidade em campanhas políticas, pelo contrário, tenta compreender essas 

estratégias a partir do sujeito que se mostra não político, da figura do homem comum, 

as estratégias empregadas na campanha de Boulos merecem a atenção de futuros 

trabalhos. Isso porque sua campanha teve excelente êxito nos canais digitais, sendo 

Boulos líder de engajamento nas redes sociais com média de 6,7 mil interações por 

publicação durante o primeiro turno na disputa pela prefeitura de São Paulo (CARTA 

EXPRESSA, 2020). Boulos, que chegou ao segundo turno das eleições e foi derrotado 

pelo candidato Bruno Covas, lançou mão de estratégias de autenticidade muito 

próximas das que apresentamos aqui, contudo encontrou maneiras de colocá-las em 

uso na campanha oficial sem que isso soasse forçado, fez de modo que parecesse 

espontâneo: “algumas semanas depois, o candidato filmou parte de sua casa e a rua 
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onde mora, no bairro de Campo Limpo. Populismo barato? Sim. Mas nenhum outro 

político faria o mesmo sem muito constrangimento” (PRAÇA, 2020, n.p.). 

 

2.4  Tarefas ordinárias do dia a dia 

 

Figura 40 – Fotomontagem das imagens analisadas – tarefas ordinárias do dia a dia 

 
Fonte: Elaboração própria, 202034. 

 

A expectativa criada sobre a rotina dos políticos como sendo preenchida por 

ações extraordinárias e tarefas de grande importância é rompida por imagens que os 

recolocam em um lugar de humanidade, afinal não era comum vê-los em situações 

íntimas como tomando sol na praia, fazendo a barba ou mesmo amamentando, o 

cotidiano do homem comum se revela simples. 

 

Aqui o corpo é retratado em situações banais do cotidiano: deitado no sofá 
de casa, à mesa enquanto almoça ou toma café da manhã, no bar, na pizzaria 
ou restaurante, na praia com a família e amigos, no lago, nas montanhas 
enquanto prepara um churrasco. É um corpo relaxado e flexível onde 
prevalecem os sorrisos, mas não os zombeteiros da hexis bufona. Agora se 
trata de sorrisos mais suaves e calmos, que mostram paz, serenidade, 
descontração, aceitação, que a política parece simplesmente esquecer, 
omite, deixe de lado por um momento (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 6, 
tradução nossa). 

 
Nas imagens A, B, C, D e E (Fig. 40), temos registros de momentos em que a 

bicicleta, os trajes despojados e a hexis relaxada figurativizam a temática da 

                                                           
34 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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simplicidade e humildade. Na configuração da estratégia a que chamamos de tarefas 

ordinárias, outras estratégias como a do vestuário e da hexis e gestos serão 

fundamentais para compreensão do efeito de sentido produzido, porque aqui o corpo 

empreende ações simples, mas que exigem certo dinamismo, ajustamento estésico, 

sem, contudo, parecer algo programado ou encenado. As ações do corpo enquanto 

movimentos voluntários ou involuntários, por exemplo, os batimentos cardíacos e o 

peristaltismo do intestino que não são controláveis, e a marcha e a fala que são, 

envolvem um querer fazer, uma intencionalidade. O andar de bicicleta é uma tarefa 

que exige certa habilidade para se equilibrar sob duas rodas, coordenação motora, 

senso de direção, reflexo e força, sendo assim uma atividade que depende de um 

corpo dinâmico.  

Na imagem A (Fig. 40), Manuela anda de bicicleta levando sua filha em uma 

cadeirinha traseira no que parece um registro de self, as duas vestindo roupas do 

mesmo tom de vermelho e usando capacete, parecem estar ajustadas tanto 

fisicamente quanto afetivamente, como mãe e filha que se divertem juntas. Similar ao 

registro de Manuela, França passeia de bicicleta com sua neta (Fig. 40, Im. B.) e 

novamente há o ajustamento entre os corpos, ele coloca a bicicleta infantil sobre o 

guidão de sua bicicleta para que a garota se sinta pedalando assim como o avô. A 

bicicleta infantil na cor rosa sobre a bicicleta grande e o homem mais velho com 

cabelos grisalhos guiando a criança, reiteram a temática da família, uma relação de 

proteção do ancião com a criança. Francischini ao lado do filho sobre a bicicleta (Fig. 

40, Im. E e F) com o cenário de uma rua popular ao fundo, se assemelha a qualquer 

pai que ensina o filho a pedalar em um dia de domingo – notemos novamente que as 

estratégias se sobrepõem, nesse caso o vestuário, a hexis e a temática familiar que 

dão o tom da ação cotidiana. 

Os registros imagéticos amadores, o cenário de rua, o vestuário leve, o 

desnudamento e contornos do corpo à vista contribuem para a construção do sentido 

de uma ação ordinária, do dia a dia. Ainda no que parece ser um dia de lazer 

ensolarado, Suplicy passeia por uma rua residencial (Fig. 40, Im. C), devido as 

características da edificação ao fundo, embora seu vestuário não pareça tão 

confortável para a atividade, a simplicidade da ação e a forma como seu corpo senil 

se ajusta aos movimentos apontam para um sujeito comum.  Como no dito popular,  

uma vez tendo aprendido a pedalar nunca mais se esquece. A bicicleta, além de meio 

de transporte, locomoção, também figurativiza o próprio momento de lazer e passeio, 
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portanto, o corpo sobre a bicicleta da maneira que vemos cria um simulacro de 

proximidade que permite que o enunciatário se veja na mesma situação cotidiana que 

eles.  

Os registros de momentos de autocuidado de Bolsonaro e Suplicy são 

intrigantes (Fig. 40, Im. F, I e J), pois, não se trata do antes e depois do ter feito a 

barba ou o cabelo, mas o enquadramento do processo de barbear e aparar os fios, o 

produto final da ação poderia gerar o efeito de beleza e asseio ou até mesmo de 

transformação, contudo, o que dizer sobre a ação em andamento? No caso de 

Bolsonaro, a proximidade com que a foto foi tirada coloca o enunciatário dentro de 

seu banheiro, rugas, manchas e imperfeições de sua pele reforçam esse efeito de 

proximidade física. A exposição de sua pele, que preenche grande parte da imagem, 

cria o efeito de intimidade e também fragilidade, é uma pele senil, sendo acariciada 

por um barbeador popular na região do pescoço, uma imagem que desperta certo 

sentimento de agonia.  

A angulação com que Bolsonaro é fotografado privilegia o sentido vertical em 

que a lamina desliza sobre a pele, enquanto seu maxilar forma uma linha diagonal, 

movimentos comuns feitos pelo homem enquanto se barbeia, leitura que os olhos do 

enunciatário também faz. Os dois barbeadores de modelos simples e acessíveis 

financeiramente que Bolsonaro usa, ocupam um lugar privilegiado nas imagens, e 

figurativizam o homem simples em um modo de presença autêntico. O barbear 

masculino, que muitas vezes ocorre no banheiro logo pela manhã antes da rotina 

começar ou ao fim antes de dormir, se torna um ritual compartilhado, como se 

Bolsonaro afirmasse: pode entrar, eu estou me barbeando, mas você é de casa. 

Nessas aparições em situações extremamente íntimas eles parecem criar um 

espetáculo em torno de si mesmos ao se promoverem em ações banais. 

 

Este parece ser o caso com procedimentos de mimetismo com o homem 
comum operado pelos políticos contemporâneos. Um mimetismo, pode-se 
dizer, sensacionalista, cujo o sentido não está apenas em assumir a 
aparência, a fisionomia, de gente normal, mas em desfrutar o espetáculo da 
própria mímica, em se mostrar enquanto a pratica, em “querer ser visto 
”enquanto ficamos confusos (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 11, tradução 
nossa). 

 

Menos íntimo, mas ainda próximo de Suplicy é poder acompanhá-lo em uma 

visita ao cabeleireiro (Fig. 40, Im. F). A angulação de seu registro na fotografia nos 

coloca como se estivéssemos o vendo de cima para baixo, estamos em pé ao seu 
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lado enquanto tem seus fios aparados. O topo da cabeça desnuda pela calvície expõe, 

assim como no caso de Bolsonaro, a pele senil e ocupa a porção central inferior da 

imagem, o vulto do pente na mão da profissional anuncia a ação em andamento e o 

registro espontâneo de um homem que não se intimida de ser fotografado em um 

momento de intimidade.  

Do salão de cabeleireiro partimos à praia com Manuela (Fig. 40, Im. G). Em um 

registro de self traja par de biquínis e bebe água de coco sentada na areia com a linha 

do horizonte do mar ao fundo, a tez ocupa a maior parte do quadrante em que as 

curvas do corpo feminino sobressaem no primeiro plano da imagem. Por trás de seus 

óculos escuros, um sorriso de alguém que parece estar curtindo um dia de sol, o corpo 

comum e marcado por duas tatuagens não demonstra realizar grandes esforços, 

parece relaxado, a figura do coco e da praia figurativizam um momento de descanso 

e lazer. 

Em outro registro podemos vê-la de corpo inteiro (Fig. 40, Im. H) ocupando o 

quadrante direito da imagem. Em oposição ao sol tem parte de seu corpo iluminado, 

no quadrante oposto e em segundo plano avistamos sua filha que parece se divertir 

na areia. A ausência de outros objetos em meio aos elementos terra, água e ar, e a 

distância entre os corpos de mãe e filha criam o efeito de imensidão e liberdade, 

contudo sem perda de contato, como se estivessem curtindo um dia feliz de praia em 

família. O corpo bastante desnudo pelos trajes de banho e o cenário natural produzem 

um grande contraste plástico e figurativo com os corpos e espaços tradicionais da 

política. 

O desnudamento do corpo ainda será registrado em outras tarefas como na 

amamentação, na fotografia em selfie do pós-parto no leito de maternidade (Fig. 40, 

Im. O): a proximidade do registro é tão grande que coloca o enunciatário dentro do 

quarto, como se estivesse em pé na cabeceira da cama para conhecer o recém-

nascido, tal como os familiares mais íntimos costumam fazer. Na presença de 

familiares que partilham de sua intimidade como pais e irmãos não há porque se 

envergonhar por estar trajando uma camisola ou mesmo deixando à mostra o mamilo. 

Ainda durante a amamentação (Fig. 40, Im. P e T), o corpo de mãe e filha estão tão 

conectados que parecem um só, a boca que suga o seio une as peles e se estendem 

como uma única superfície. Nesse momento de aconchego entre mãe e filha parece 

não haver espaço para mais ninguém, a não ser para o enunciatário que ocupa o lugar 

da câmera e por um instante parece incomodar a pequena garota.  
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A narrativa da mãe comum que partilha de uma rotina que se divide entre 

momentos de trabalho e lazer com a família reincide nas postagens de Manuela, como 

quando parece aguardar um voo no aeroporto enquanto toma um café (Fig. 40, Im. L). 

Trajando roupas confortáveis e tênis está acompanhada novamente de sua filha que 

dorme em um carrinho de bebê disponibilizado pela companhia aérea. A temática da 

maternagem é recorrente em registros que exploram situações de intimidade e do 

cotidiano de mãe e filha, sobre o registro do aeroporto podemos pensar em inúmeras 

mães que cumprem suas tarefas diárias, mesmo profissionais, levando consigo seus 

filhos, pois não têm com quem deixá-los ou não abrem mão de levá-los.  

Como vemos, não há presença de uma babá ou de um carrinho de bebê 

próprio, pressupõe-se, portanto, que Manuela chegou ao local com sua filha no colo 

ou segurando pelas mãos e que durante a espera do voo gozou do benefício 

disponibilizado pela companhia, uma trajetória comum para uma mãe cansada que se 

divide entre diferentes responsabilidades, como sugere a legenda da postagem: “Uma 

mãe com café na mão e bebê dormindo no carrinho não quer guerra com ninguém”. 

Uma das tarefas corriqueiras das mães é o acompanhamento de atividades que 

propiciem a diversão e o desenvolvimento da criança, como trabalhos escolares, 

debruçadas sobre a mesa mãe e filha colorem com tinta em bastão um tecido com 

gravuras (Fig. 40, Im. O) – na legenda: “Nosso dia das crianças tem tempo pra pintar 

e costurar matrioskas de pano”. A imagem tem forte apelo emocional, já que remete 

às memórias infantis de grande parte das pessoas, quando aprenderam desenhar, 

pintar ou mesmo escrever com o apoio dos pais ou de algum educador incumbido da 

missão. Importante pontuar que tal postagem ocorre em um momento importante da 

corrida eleitoral de 2018, dias antes do segundo turno em que se decidiria o futuro 

presidente do país, sendo Manuela vice de um dos candidatos. A figura de política e 

mãe comum dividindo o mesmo espaço foi marcante durante sua campanha e sobre 

essa escolha Manuela disse: “Enquanto um homem brilha construindo a sua carreira, 

tem uma mãe abrindo mão da sua dentro de casa”. 

Na imagem S (Fig. 40) os papéis se invertem, agora o político ocupa o lugar de 

filho. Contudo, o apelo afetivo imagético à relação mãe filho-prevalece, em um sofá e 

deitado com a cabeça no colo da mãe, o senador Romário é acariciado como em um 

gesto terno feito por uma mãe em sua criança e, na legenda, “Esse carinho é 

Fantástico. Te amo minha Rainha!”. O registro fotográfico feito de cima para baixo 

sobre seu corpo franzino encolhido em posição fetal com a mão da mãe sobre a 
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cabeça, revela um sujeito, que apesar de adulto, inspira cuidados e valoriza os 

momentos em família.  

Como vimos, o cotidiano do político tornou-se motivo de interesse de seus 

seguidores nas redes sociais, contudo, não sua agenda política nos espaços 

convencionais, mas sua vida doméstica e familiar, até mesmo as situações mais 

banais e que talvez nem merecessem algum tipo de registro, como Suplicy que, 

apertado entre os passageiros se apoia na barra e segue viagem no transporte público 

da cidade como qualquer paulistano em horário de pico (Fig. 40, Im. N).  

Embora perceptível do que se trata a imagem, a legenda explicita: “No metrô a 

caminho do lançamento do livro “40 anos de janela” – Em comemoração aos 40 anos 

da Cohab.”, a referência ao meio de transporte escolhido e o título do livro permite até 

a interpretação de que são 40 anos usando metrô, já que ambos possuem janela. A 

temática da simplicidade se expressa pela escolha do transporte público, afinal, como 

parlamentar poderia ter ido em veículo próprio, taxi ou Uber, contudo, seu corpo alto 

e apertado entre as pessoas e o teto, carregando sua mochila transversal nos ombros 

o coloca no lugar de um homem comum, sujeito às mesmas intemperes do povo assim 

como Telhada (Fig. 40, Im. M) que segue viagem em pé no ônibus e se queixa do 

trânsito: “Indo para o centro de São Paulo em mais um dia de trânsito complicado”. 

“Oficina”: com essa legenda Manuela compartilha um registro em que está 

sentada entre pilhas de pneus, como quem aguarda o fim do reparo de algum 

problema, talvez com o pneu de seu carro ou bicicleta (Fig. 40, Im. Q). Não se trata 

do cenário de uma oficina de grande porte ou da assistência de um seguro, mas um 

tipo de borracharia popular. Como veremos mais adiante, não somente o corpo e as 

tarefas que ele cumpre, mas também os cenários têm funções figurativas de produção 

do simulacro de proximidade com a realidade do povo. Inclinada para frente apoiando-

se sobre as pernas e com a mão levada ao queixo, Manuela não parece apressada, 

com os cabelos tingidos de rosa, traje completo vermelho e mochila lilás de tiras nas 

cores do arco íris, parece uma jovem adolescente à espera de alguém a concluir uma 

ação para que possa seguir viagem, talvez o borracheiro que executa o conserto. 

Novamente situações do cotidiano, da imprevisibilidade que ocorre na vida de 

qualquer sujeito. 

A cozinha de França (Fig. 40, Im. K) não parece ser muito ampla, do tipo 

planejada pode ser até mesmo em um apartamento. De dentro do forno elétrico ele 

tira um peixe assado, na legenda: “Quem me acompanha por aqui sabe que eu adoro 
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cozinhar. [...]”. O corpo de um homem comum vestindo calça jeans preparando a 

refeição no cenário de uma cozinha simples, sem grandes sofisticações, consegue se 

mostrar e colocar-se com o enunciatário de maneira muito próxima, tanto pelo apelo 

do corpo no desejo, e posteriormente na ação de comer, quanto pela presença da 

comida como parte do cenário, que nos próximos registros se tornam importantes fios 

condutores da narrativa. 

 

Figura 41 – Fotomontagem das imagens analisadas – tarefas ordinárias do dia a dia 

 

Fonte: Elaboração própria, 202035.  
 
 

Ao abordar a estratégia plástico-figurativa das tarefas ordinárias podemos 

observar com clareza as estratégias de negação da política propostas por Demuru e 

Sedda (2020): o disfarce, o comportamento e o mimetismo. Certamente que em todas 

as demais estratégias identificadas por esse estudo podemos observar as estratégias 

apontadas pelos autores, no entanto, nessas, em razão de analisarmos o sujeito no 

cumprimento de uma tarefa, podemos de modo mais completo ilustrá-las.  

Notemos como os políticos realizam um modo de exibição nas redes sociais que 

se aproxima ao máximo da realidade da vida comum, assumem o papel do homem 

comum que vai à academia, que pesca, ajuda os filhos nas tarefas escolares, vai ao 

cinema, ao dentista, conserta algum eletrodoméstico em casa e se diverte em um 

churrasco com amigos ou no carnaval de rua. Temos que ao se disfarçarem de uma 

figura facilmente reconhecível, ao assumirem atitudes corporais que os coloquem em 

posição de ordinariedade e simplicidade, e por se mostrarem de tal maneira parecidos 

com seus enunciatários a ponto de serem confundidos com eles, esses sujeitos operam 

                                                           
35 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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ao mesmo tempo o disfarce, o comportamento e o mimetismo da figura do homem 

comum (DEMURU; SEDDA, 2020). 

 

2.5 A casa 

 

Seguindo o percurso que propusemos, os corpos em ação ocupam espaços 

que se apresentam em cenários, que por sua vez também contribuem para a 

construção do sentido de autenticidade. O ambiente doméstico como cenário dos 

registros é interessante, pois revela não somente um corpo e uma rotina ordinária, 

mas também uma casa comum seja pelos mobiliários, dimensão física, decoração ou 

localização. A isotopia temática da simplicidade revelada pelos bastidores de uma vida 

comum e sem glamour parece gerar um reconhecimento imediato do enunciatário que 

partilha da mesma realidade.  

 

Figura 42 – Fotomontagem das imagens analisadas – a casa 

 
Fonte: Elaboração própria, 202036.  

 

O azulejo antigo que reveste a cozinha (Fig. 42, Im. A), o prato de fruta sobre a 

toalha colorida de mesa e o fogão com panelas cobertas por um pano de prato ao 

fundo, figurativizam a cozinha popular da tia e da mãe de Romário e de grande parte 

da população, registro semelhante ao da lavanderia da casa da mãe de Bolsonaro 

(Fig. 42, Im. B), onde novamente o azulejo antigo do tipo 15x15 cm reveste o espaço, 

a toalha de mesa também está presente, assim como o tanque e máquina de lavar 

                                                           
36 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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roupas e a cadeira de plástico branco. De volta à cozinha (Fig. 42, Im. E), agora da 

casa de Tabata, o armário antigo de mogno e a porta de alumínio que leva à área 

externa figurativizam a casa simples assim como os elementos que entrevemos ao 

fundo, cesto de lixo, água sanitária, cabos de vassoura e uma parede de superfície 

irregular pintada à cal onde é possível ver gaiolas de passarinho penduradas.  

O cenário não é esteticamente belo e nem de longe recorda a arquitetura dos 

apartamentos funcionais ou hotéis que os políticos residem e se hospedam, contudo, 

pode parecer com a casa de muitos seguidores do seu Instagram. A localização e 

legenda da fotografia contribuem para a construção da narrativa de superação e 

origem popular de Tabata; “Minha mãe sofreu muito preconceito quando chegou em 

São Paulo”, o local do registro é assinalado como Vila Missionária, bairro periférico da 

zona Sul de São Paulo – nesse caso há um sincretismo entre imagem e texto.  

Embora um pouco diferente, a cozinha de Manuela e Freixo ainda apresentam 

traços populares (Fig. 42, Im. D e O), a taboa de carne, panelas, pratos e talheres 

expostos em um escorredor de louças, tupperware, filtro de barro e eletrodoméstico 

de linha branca. O modelo da cozinha de Suplicy (Fig. 42, Im. L) é mais moderno e 

sofisticado, armários planejados, bancada e piso de granito, e janelas de alumínio 

branco, sendo o sentido de simplicidade produzido por outros objetos, exatamente 

pela capacidade que eles têm de contrastar com o restante, roubam a cena, como a 

leiteira, a garrafa térmica e o filtro de café popular (Fig. 42, Im. M e N). Na imagem K 

(Fig. 42), ocorre o mesmo na cozinha de Bolsonaro, a pia aparentemente revestida 

em marmoglass e torneira de inox contrastam com itens tão populares, além da louça 

suja que ocupa o centro do retrato e um detalhe notado por um dos seguidores: 

“aquela estratégia de deixar detergente ao contrário pra aproveitar a última gota”. 

A garrafa térmica de plástico ainda surge sobre uma mesa de madeira (Fig. 42, 

Im. J), outros elementos compõem o cenário como o copo americano de vidro, o piso 

antigo e desgastado, a casca de banana e farelos de pão, e os fios de carregadores 

de celular, uma certa bagunça à mostra, mas que não constrange, porque na 

intimidade é assim e você como é intimo pode ver. Adentrando a casa chegamos à 

sala, a de Bolsonaro (Fig. 42, Im. P e R) não é tão simples ao ponto de ser considerada 

popular por si mesma, mas como dissemos a análise leva em consideração a 

intersecção entre o corpo, suas ações e os cenários, mesmo quando um ou outro 

prevalece, ainda assim todos concorrem para a produção dos sentidos. Com o corpo 

repousado no sofá segurando o celular sobre a barriga, Bolsonaro traja uma camisa 
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de time de futebol e bermudas, mantém as pernas estendidas e cruzadas entre si 

sobre o braço da mobília, no tapete um par de chinelos e o cachorro deitado, na mesa 

de centro material de leitura e um controle remoto, a figurativização do ambiente 

doméstico e do sujeito ocioso em dia de folga. A figura do animal de estimação 

enquanto “bicho doméstico”, de casa, da família, traz uma contribuição importante 

para esses registros, pois tem um apelo afetivo. 

Diante da TV, Bolsonaro e Ângelo Coronel estão à vontade assim como Kim 

em seu quarto, a hexis corporal e o vestuário são estratégias importantes para 

efetivação da casa como ambiente de intimidade e descontração em oposição à 

formalidade do espaço da política institucional (Fig. 42, Im. Q, R e S), por isso a 

importância do investimento nesse tipo de cenário, já que ele sustenta o efeito de 

sentido de autenticidade e trata de diferenciar esse homem comum daquele homem 

político.  

Como os cômodos da casa, a área externa pode dizer mais que qualquer 

legenda, é o caso do quintal de Tabata (Fig. 42, Im. G), muitos vasos de plantas, 

cachorros e gaiolas vazias dividem um espaço pequeno limitado por paredes sem 

reboco, escurecidas pela ação das chuvas e com tijolos à vista. A faixada da casa 

(Fig. 42, Im. H) localizada na Vila Missionária e marcada na rede social como Cidade 

Ademar, o subdistrito, é simples, tem partes inacabadas em cimento, revestimento em 

três tipos diferentes, manchas de humidade e tinta descascada. “O cachorro é sempre 

o primeiro a nos receber” [...], o registro de uma casa comum de vila onde o animal de 

estimação é uma figura recorrente, aproxima Tabata à realidade dos enunciatários, 

morem eles na mesma vila ou não, afinal há traços comuns entre os bairros populares. 

A paisagem que circunda a casa (Fig. 42, Im. I) e situa a localidade do registro 

escancara a realidade, construções populares, inacabadas, improvisadas, esse 

quadro visual e social apresenta a origem periférica da qual não se envergonha.  

“Em repouso. Mas atenta”, é uma referência que Manuela faz à cachorra vira-

lata que descansa, enquanto sua filha brinca de pique esconde (Fig. 42, Im. F), o 

quintal que lhes servem de cenário chama atenção pela simplicidade da construção 

com paredes marcadas, fios à mostra e os pisos quebrados, imperfeições, que como 

nos casos anteriores não se pretende ocultar. 
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2.6 Família 

 

Figura 43 – Fotomontagem das imagens analisadas – família 

 

Fonte: Elaboração própria, 202037.  

 

Melhor que defender os valores da família em um discurso ensaiado é 

demonstrá-los na prática, e não haveríamos de esperar um simulacro familiar que se 

distanciasse do modelo popular, assim eles assumem os papeis desempenhados pelo 

homem comum, os de pai, mãe, esposo, esposa, avô, avó, genro, nora, tio, tia etc. 

Importante assinalar que essa categoria representou 25% do total, sendo depois da 

plástica amadora, a segunda maior empregada. O tema familiar está diretamente 

ligado à intimidade, aos segredos que são partilhados e aos momentos 

compartilhados, tratam-se de pessoas que efetivamente gozam do convívio e por isso 

nessas relações há um predomínio do contato somático, das relações em que se 

permitem beijos, abraços, afagos e demonstrações de afeto que se fundam em uma 

lógica de ordem estésica.  

Estamos diante da estratégia que talvez mais estabeleça intersecções com as 

demais, já que a família, enquanto organismo naturalmente grupal, está em muitas 

situações reunida em torno da comida, ocupando o espaço da casa, despreocupada 

quanto aos trajes e posturas corporais já que estão na presença dos seus. Os pets já 

                                                           
37 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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são considerados membros do clã, os encontros na maioria das vezes se configuram 

como uma tarefa corriqueira e os registros seguem a estética amadora dos registros 

feitos por smartphone. Portanto, temos que a estratégia da família é capaz de 

mobilizar as demais mais que qualquer outra e por isso talvez seja uma das mais 

usadas. 

Retomando a importância do somático nessa estratégia, notemos como em 

todas imagens há a relação do corpo a corpo, a proximidade física, o toque e a 

predominância dos sorrisos. O corpo do político por um momento abandona sua 

rigidez e se torna permeável, proximal, um corpo humano, real “e é por isso que seus 

corpos ‘contagiam’: pelo fato de serem corpos ‘não-políticos’, que quebram as normas 

estéticas e comportamentais da política institucional (DEMURU, 2019, p.18)”. 

 Esses corpos agem como catalizadores de emoções e parecem direcioná-las 

ao enunciatário os arrebatando em cheio, especialmente algumas partes do corpo que 

são mais acionadas como os olhos, a boca, os braços e as mãos. Os olhos, quando 

não fitam a câmera em uma clara aceitação da pose para foto, observam embebidos 

de sentimento seu objeto de apreciação como Ciro e seu filho na piscina (Fig. 43, Im. 

B), Rui Costa e sua neta (Fig. 43, Im. M) e Flávio Bolsonaro e sua filha (Fig. 43, Im. 

P). Os sorrisos fartos cumprem a função semiótica de figuratizar a felicidade de estar 

entre aqueles que ama. Braços e mãos são responsáveis por envolver, proteger, 

apoiar, por vezes cumprem a função de maneira concreta como Marcel Van Hatten, 

Tiririca e Ângelo Coronel ao segurarem uma criança (Fig. 43, Im. G, I e J), mas muitas 

vezes é somente um gesto capaz de transmitir segurança, presença, a sensação de 

que “estou aqui com você” como na mão de Flávio sobre o ombro da filha (Fig. 43, Im. 

N) e de Telhada sobre o braço do neto (Fig. 43, Im. Q).  

 Um pouco diferente das demais categorias estratégicas, a família parece 

investir em fotos mais posadas, semelhantes aquelas dos álbuns, isso também 

favorece e influencia o ajustamento físico proposital entre os entes que se apertam 

para que caibam no enquadramento da fotografia. E o enunciatário que contata a 

imagem no feed da rede social automaticamente ocupa o lugar de quem tirou a foto, 

ou seja, de alguém de casa, alguém familiar ou até mesmo um membro da família. 
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2.7 Os animais domésticos 

 

Figura 44 – Fotomontagem das imagens analisadas – os animais domésticos 

 
Fonte: Elaboração própria, 202038.  

 

Como vimos na sessão em que discutimos a estratégia da casa, os animais 

domésticos por serem criados como membros da família acabam por compor o 

cenário, porque estão sempre ali andando de um lado para o outro, sob uma mobília, 

aparecem espontaneamente em um registro ou mesmo são chamados a participar. 

Cães, aves ornamentais e gatos estão entre os principais bichos de estimação no país 

(ABINPET, 2019), costumeiramente são chamados de pet, termo da língua inglesa 

que tem o sentido de favorito, mas etimologicamente pode ainda ter origem na palavra 

domado ou pequeno (LIMA, 2020). Pensemos que se optassem pelo registro de 

animais selvagens ou de grande porte, como um cavalo, poderiam produzir efeitos de 

sentido de poder e força, o que os distanciariam da figura de homem comum, 

enquanto os animais domésticos por inspirarem cuidados e terem maior dependência 

colocam o sujeito da enunciação na posição de um cuidador responsável.  

Devido à imprevisibilidade do comportamento de alguns animais, o 

aparecimento deles tem a capacidade de romper com qualquer formalidade seja do 

cenário, do corpo ou da ação, despertam sentimentos desde risadas às 

demonstrações de afeto, favorecem a criação de um ambiente onde parece haver 

respeito e boa convivência, como se a rigidez e formalidade do corpo político fosse 

                                                           
38 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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rompida pela presença deles. Afinal, como não se render a eles? Talvez, uma 

alternativa de se mostrarem mais humanos, flexíveis, até mesmo para driblar 

escândalos políticos e atrelar a imagem a temas mais suaves, como a senadora Joice 

Hasselmann (Fig. 44, Im. A e B) que mantém uma conta no Instagram exclusiva para 

registro da rotina com seus gatos de estimação, a @balaiodegatosdajoice surge em 

meio a um momento conturbado de sua carreira política após ruptura com o governo 

Bolsonaro. Em algumas situações como nos casos dos perfis próprios para os pets 

ou publicações em que o tema central são eles, “se vê um processo crescente de 

antropomorfização de animais, protagonistas de programas narrativos independentes, 

em que o homem é colocado na maioria das vezes como actante-adjuvante e não 

como sujeito da narrativa” (BOERO, 2005, p. 7, tradução nossa). 

 O perfil de Joice específico para publicações relacionadas ao dia a dia com 

seus pets tem pouco mais de 4 mil seguidores, já o de Eduardo Bolsonaro e sua 

cadela Beretta (Fig. 44, Im. C) tem mais de 45 mil. A estratégia dos animais 

domésticos se efetiva tanto por sua simples presença nos espaços, quanto por sua 

interação com o corpo de seus donos e o lugar que parecem ocupar na configuração 

familiar. Esse lugar na família pode ser compreendido, por exemplo, pelo ajustamento 

corporal que ocorre quando carregados no colo feito crianças, quando são colocados 

na cama para dormir com seus donos e ainda a partir dos nomes e sobrenomes que 

recebem.  

 

Em particular, verifica-se que a relação homem-animal caminha para uma 
nova dialética, na qual a afirmação de si mesmo (homem) não é mais 
determinada, como no passado, pela negação do outro que não eu (animal), 
mas de formas sem precedentes de interação subjetiva, em que os valores 
predominantes são os de respeito compreensão mútua e sentido de 
responsabilidade. Essa relação, como veremos, é amplamente baseada em 
interações de tipo estésico e afetivo, em formas de contato sensorial que 
podem levar a uma influência mútua de humores e sensações (BOERO, 
2005, p. 3, tradução nossa). 

 

No caso de Joice, os nomes escolhidos não representam parte dessa 

estratégia, afinal James Bonde, Chanel, Franciacorta e Moustache, não proporcionam 

grande identificação com as pessoas comuns nem tão pouco a cadela Beretta que foi 

batizada com o nome da pistola italiana, contudo ela ganhou o sobrenome Bolsonaro. 

 
 
 
 

https://istoe.com.br/bolsonaro-pede-busca-e-apreensao-contra-joice-hasselmann/
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Figura 45 – Publicação de Joice no perfil @balaiodegatosdajoice 

 

Fonte: HASSELMANN, 2020b. 

 

Figura 46 – Publicação de Eduardo Bolsonaro no perfil @berettabolsonaro 

 
Fonte: BOLSONARO, 2020b. 

 

“Não confio em quem não gosta de animais”, a famosa frase que circula pela 

internet já foi atribuída à inúmeras personalidades, sem autoria certa tornou-se um 

tipo de ditado popular e a associação entre confiança e apreço pelos animais parece 

ter chamado atenção da classe política. Os amantes de pet costumam os tratar como 

filhos e por isso não hesitam em criá-los dentro de casa, põem no colo, levam para 

todos os lugares até dormem na mesma cama. A humanização e familiarização do 

animal doméstico, prevê, portanto, seu envolvimento na rotina de trabalho do seu 

dono, eles não serão levados aos espaços da política institucional, o seu lar já se 

tornou a extensão desses espaços. A capacidade, por exemplo, dos gatos de 

encarnarem expressões humanas conforme Thibault e Marino (2005), podem ser 

compartilhadas pelos cães, o que justificaria a contribuição deles para a construção 

da estratégia mimética do homem comum. 

 

O primeiro é o de ser um animal vagamente antropomórfico ou, em todo caso, 
facilmente antropomórfico, que pode ser lido e usado com eficácia - como nos 
ensinam séculos de fábulas, histórias e provérbios - como signos de 
expressões e emoções humanas, tornando os gatos um tema memético 
perfeito (THIBAULT; MARINO, 2005, p. 12, tradução nossa). 
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 O corpo do político e do animal se ajustam em afagos e carinhos desmedidos 

(Fig. 44, Im. H, I e O), como Haddad que abraça Atena e Stick (Fig. 44, Im. M e N) ou 

Kim, Tabata e França que parecem posar para foto no estilo selfie com seus pets 

como se eles fossem pessoas (Fig. 44, Im. E, G, P e Q). A figura política 

frequentemente associada à disputa pelo poder e ao ambiente hostil de Brasília, 

ironicamente se torna menos feroz e mais humana pela presença dos animais de 

estimação, principalmente os de pequeno porte, vira-latas e com nomes engraçados 

ou fofos.  

 

O dono acaricia seu cachorro que, em troca, se prepara para receber a 
atenção e por meio de seus movimentos corporais determina a continuação 
da interação. O foco trata-se da relação sentimental entre o homem e o 
animal: a comunicação é inteiramente baseada no contágio estésico, na 
transmissão recíproca de percepções por meio da condução de corpos em 
copresença (BOERO, 2005, p. 10, tradução nossa). 

 

A mudança de foco dos temas políticos para a rotina com os pets parece 

suavizar o clima, ainda uma tentativa de se mostrar menos político e mais comum. A 

estratégia de popularizar os pets como um tipo de mascote real, sobretudo pelos 

nomes incomuns, parece ser uma tendência como no caso da cadela Tapioca de 

Tabata (Fig. 44, Im. H) e o cão Tabule de França (Fig. 44, Im. P e Q), ambos nomes 

de comidas típicas. Lua, Kessy e Budy, cães da raça Lulu da Pomerânia (Fig. 44, Im. 

L) de Russomanno e Lola, a samoieda de Dória (Fig. 44, Im. R), embora não se 

pareçam com o típico cão popular, aquele a qual se referem como “vira-lata caramelo”, 

ainda assim cumprem a missão de se mostrarem como melhores amigos do homem. 

 O vira-lata caramelo, inclusive, é um excelente representante da estratégia de 

construção da autenticidade por meio dos animais domésticos. Esse cão é assim 

chamado por ter características comuns à milhares de cachorros de rua que tombam 

latas a procura de alimentos e por serem sem raça definida apresentam muitas vezes 

pelugem de cores diferentes, entre as quais esse tom específico de marrom caramelo 

se tornou popular e emblemático em todo país. O vira-lata caramelo, que também é 

animal doméstico de muitos brasileiros de tão popular e reconhecido, chegou a 

protagonizar inúmeros memes na internet e ser alvo de campanha para que ilustrasse 

a nova cédula de R$ 200 reais – o fato não ocorreu, mas ele se tornou a estrela do 

anúncio do Banco Central (OLIVEIRA, 2020). 

 



124 
 

Figura 47 – Campanha do Banco Central para anúncio da cédula de R$ 200 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2020. 

 

 O papel do vira-lata na campanha foi apresentar e pedir que o lobo-guará a 

quem chamou de primo selvagem, o caramelo do serrado, fosse recebido com 

carinho, talvez como reposta à mobilização popular e seu desejo de ver o cão ao invés 

do animal silvestre. Aproveitando-se da comoção causada pelo vira-lata caramelo, 

Boulos o incluiu em seu material de campanha digital durante as eleições municipais, 

o que fortalece nossa hipótese acerca dessa estratégia 

 

Figura 48 – Material da Campanha de Boulos em 2020 

 

Fonte: BOULOS, 2020e. 

 

 A participação do vira-lata caramelo em campanhas publicitárias pode ser 

compreendida assim como nos registros do homem comum a partir da mudança de 

seu papel temático na narrativa, não sendo apenas acessórios vivos, mas seres em 

relação e interação capazes, portanto, de criar e modificar os sentidos produzidos. 
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A razão deve ser encontrada na disseminação de uma maior sensibilidade 
para com os animais, que não são vistos apenas como donos de casa ou 
seguidores fiéis do mestre humano, mas cada vez mais como membros 
efetivos da unidade familiar: não raramente, na verdade, os textos 
publicitários mostram homens e mulheres conversando com seus animais de 
estimação e este último, longe de ser incapaz de compreender, participa 
ativamente da interação, dando sinais de preferências, consentimento ou 
dissidência  (BOERO, 2005, p. 8, tradução nossa). 
  

A estratégia discursiva mais comum até o momento são os cliques com animais 

domésticos devido à sua capacidade de humanizar e normalizar os sujeitos, mas 

ainda temos, se assim podemos dizer, a politização dos animais. Durante a prisão de 

Lula em Curitiba, Mel, sua cadela que estava sob cuidados de familiares, faleceu. O 

semblante de tristeza do animal (Fig. 44, Im. S) é reforçado pelo sincretismo verbo-

visual entre a fotografia e a legenda: “Mais um direito de despedida negado a ele, 

nesses mais de 500 dias preso injustamente”. Entre os apoiadores que ficaram em 

vigília até a soltura de Lula, uma cadela de rua chamou atenção por compor o 

acampamento, ao final do processo foi adotada por ele e batizada com o nome 

Resistência (Fig. 44, Im. T). Na legenda a seguir, Lula narra o sofrimento do animal 

durante o período de sua prisão, depois assume a responsabilidade de cuidador como 

se precisasse retribuir algo, não sabemos se o nome se refere à resistência dele ou 

da cadela, ou dos dois:  

 

De quarentena com a Resistência. Essa cachorrinha faz parte da família 
agora. Ela ficou 580 dias lá na Vigília, em Curitiba, sofrendo, dormindo no frio, 
passando necessidade. Depois a Janja levou ela para casa, cuidou dela. 
Agora ela está aqui e eu tenho que cuidar dela. É preciso ter muito cuidado, 
tratar nossos bichinhos com carinho, da mesma forma que a gente trata 
nossos irmãos, nossos filhos (SILVA, 2020). 
 

 Ao dizer que é preciso tratar os bichinhos com carinho assim como tratamos 

nossa família, Lula se reaproxima da condição de homem comum e atenua seu 

discurso politizador. Como mostramos, a presença dos animais altera o modo de 

visibilidade das figuras políticas, eles são como adjuvantes que suavizam a trama ou 

mesmo alteram o foco quando preciso, como Augusto Bolsonaro, cão encontrado e 

adotado pela primeira dama, que viveu por 12 dias no Palácio da Alvorada antes de 

ser devolvido aos donos (ALVES, 2020), e chegou a ter conta oficial no Instagram com 

mais de 5 mil seguidores e ser o assunto mais comentado no Twitter.   
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2.8 O espaço do comércio popular 

 

A proposição de comércio popular aqui não se encerra nos característicos 

camelódromos e comércios ambulantes que são tomados como sinônimos do termo, 

mas os diversos serviços que são comercializados de maneira popular e a preços 

acessíveis. São estabelecimentos que não estão alocados somente em shoppings 

centers ou espaços restritos, e sim nas ruas ou até mesmo improvisados em prédios 

residenciais. Por isso mesmo, esses comércios apelam para uma decoração simples, 

capaz de convencer o cliente de que o serviço é acessível, que cabe no orçamento, o 

cenário pode ser aconchegante, mas não rebuscado, porque isso pode assustar, 

como no caso dos botequins que preservam a mesa de madeira e o copo americano 

de vidro. 

 

Figura 49 – Fotomontagem das imagens analisadas – o espaço do comércio popular  

 
Fonte: Elaboração própria, 202039. 

 

“[...] esperando o lanche ao som de Raça Negra”, assim Suplicy legenda a foto 

(Fig. 49, Im. I) em que sentado em uma mesa aponta com o dedo o menu ladeado por 

um copo de cerveja, o cenário de uma lanchonete popular com mesas de madeira, 

                                                           
39 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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cardápios plastificados e multicoloridos é suficiente para colocá-lo no lugar de homem 

comum apesar do traje social. O mesmo ocorre com Freixo e Boulos (Fig. 49, Im. J) 

apertados atrás de uma pequena mesa com copos americanos, xícaras, porta 

guardanapos de metal, adoçante, mostarda e a comanda para pagamento da conta. 

A legenda afirma que se trata de uma conversa sobre os desafios de 2020, 

possivelmente questões políticas que poderiam inclusive serem discutidas na sede do 

partido político, contudo a cena poderia facilmente ser confundida com um bate papo 

entre amigos após o expediente sobre futebol ou qualquer banalidade.  

Situação semelhante ocorre com Manuela e o ex vice-governador do Rio 

Grande do Sul (Fig. 49, Im. E), Miguel Rosseto, que discutem sobre Porto Alegre no 

cenário de uma lancheria da cidade, com o luminoso de opções de refeição, pães, 

refrigerantes e salgados na estufa de fundo, eles não hesitam em usar a decoração 

como papel de parede para a selfie. No mesmo estabelecimento Manuela (Fig. 49, Im. 

H) se reúne com amigos e familiares em mesas emendadas para que todos possam 

comer juntos, o azulejismo de meia parede e os demais clientes do estabelecimento 

compõem a visão do cenário compartilhado, ou seja, o mesmo espaço em que se 

discute política também ocorre lazer, há um esmaecimento entre esses limites. Em 

uma mesa apertada Romário divide espaço com mais oito pessoas na calçada de um 

bar na Penha (Fig. 49, Im. K). Tradicional bairro carioca, o cenário é simples e guarda 

semelhanças com os outros já analisados, o ex-atleta do futebol e atual senador 

parece ter comido uma pizza com os amigos e está bastante a vontade de bermuda 

jeans e par de tênis, mais um carioca comum curtindo a noite da cidade. 

O cenário de mesas na calçada no estilo happyhour é bastante parecido com 

aquele da hora do almoço, inclusive muitas vezes se trata do mesmo comércio que 

serve pela manhã café, a tarde almoço e a noite cerveja e petiscos. O estabelecimento 

em que Major Olímpio (Fig. 49, Im. M) toma café com amigos e que Flávio Bolsonaro 

almoça (Fig. 49, Im. N) tem características tão semelhantes que parecem se tratar de 

ângulos diferentes de um mesmo espaço, o que confirma a unicidade desses traços 

plásticos e figurativos enquanto estratégias de produção da autenticidade. O mesmo 

ocorre em relação às faixadas desses comércios, a pizzaria “Dom Juliano” e o 

“Costelão” (Fig. 49, Im. F e G) podem ser reconhecidos e comparados com qualquer 

estabelecimento de bairro popular, assim como as casas lotéricas (Fig. 49, Im. D) que 

apresentam o mesmo padrão estético em todo Brasil.    
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Da lanchonete para nossa última parada, o salão de cabeleireiros, porém não 

aqueles luxuosos em bairros elitizados, mas os de vila, ao que parece aquela 

barbearia e salão pequeno, onde todo mundo se conhece e se encontra, espaço que 

Bolsonaro se mostra cliente fiel. Notamos se tratar de um espaço pequeno, ao que 

parece até improvisado ou pouco organizado, pois há uma churrasqueira coberta com 

um avental de cozinha bem próximo da cadeira em que o profissional realiza o corte 

de cabelo. A mesma simplicidade predomina no cenário do salão frequentado por 

Boulos (Fig. 49, Im. C) e pela mãe de Romário (Fig. 49, Im. A.) – no caso dela, a partir 

da legenda “Minha Rainha no salão”, entendemos que o senador a levou para os 

cuidados de beleza. Contudo, a referência à nobreza contrasta com a humildade do 

lugar, embora o termo se refira à figura de mãe, a escolha do estabelecimento 

promove a autenticidade dele, que podendo pagar pelo serviço de um luxuoso salão, 

prefere frequentar o comércio da vila.  

 

2.9  A plástica amadora das imagens 

 

Figura 50 – Fotomontagem das imagens analisadas – a plástica amadora das imagens 

 
Fonte: Elaboração própria, 202040. 

  

Embora o Instagram ofereça inúmeros recursos para edição das imagens, da 

possibilidade de alterá-las manualmente conforme a necessidade até filtros prontos 

                                                           
40 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir de posts realizados em perfis do Instagram 

analisados neste estudo. 
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que automaticamente corrigem eventuais problemas de resolução, o homem comum 

prefere compartilhar o material bruto, esquivando-se da cosmetização e da 

glamourização. Como abordado no capítulo anterior, por ser uma rede social que 

prioriza os textos visuais, especialmente as fotografias, o Instagram permite a 

alteração do formato, das cores, aplicação de efeitos de maquiagem para correção de 

imperfeiçoes da pele, inserção de emojis e uma série de ferramentas que visam tornar 

sua postagem mais interessante e atrativa. Decupar e analisar os formantes plásticos 

das imagens é tarefa indispensável, já que “do ponto de vista semiótico visual, tanto 

o plástico quanto o figurativo contribuem mutuamente para sustentar as qualidades 

semânticas da imagem (DEMURU, 2020b, p. 19, tradução nossa, no prelo). 

 Quanto mais inferior a qualidade da imagem, supomos que igualmente seja a 

dos aparatos, e por vezes a revelação dos bastidores da fotografia cumpre a missão 

de confirmar que de fato trata-se de algo feito à mão, caseiro, sem grande suporte. A 

improvisação feita por Bolsonaro e Flávio (Fig. 50, Im. B) para captação de imagens 

durante o período de campanha, sugere que qualquer um pode criar conteúdo sem 

tecnologia sofisticada. O uso de aparelhos celulares, notebooks, fones de ouvidos 

populares (Fig. 50, Im. A, B, C, D e E) e suportes simples facilmente encontrados nos 

lares brasileiros assinala que o amadorismo das imagens que vemos no feed não é 

resultado de um esforço ou fingimento, mas do que eles têm em mãos, um tipo de 

“behind the scenes” que confirma a autenticidade do sujeito e dos fatos. 

 A adoção de melhores aparatos e ferramentas de edição coloca em risco a 

naturalidade do homem comum, pode fazê-lo demasiadamente artificial ou belo, o 

alçando à posição de celebridade e o afastando da realidade daqueles que pretende 

se aproximar a partir da imagem e semelhança: as pessoas comuns. Notamos que 

atualmente esse simulacro da naturalidade é estratégia discursiva comum entre 

políticos e celebridades do entretenimento, o que sugere ser um regime de presença 

característico e próprio das redes sociais digitais. Com quase 40 milhões de 

seguidores e acostumada a postar fotografias de alta qualidade, com roupas de grife 

e expondo seu belo corpo, a atriz Bruna Marquezine surpreendeu ao aparecer 

“natural” (VEJA, 2018), em suas próprias palavras: “Já se namorou hoje? Sem filtros, 

sem maquiagem, sem correções? Faz isso”.  

Seu convite é um desafio à aceitação da própria imagem em estado natural. 

Mas esse modo de expor o corpo e o vestuário comum em atividades cotidianas tendo 

como plano de fundo cenários simples, conforme abordamos nas sessões anteriores, 
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é arrematado por uma plástica amadora das imagens que se incumbe de rebaixar a 

qualidade estética e ao mesmo tempo promover um ajustamento estésico entre os 

sujeitos da interação. A exemplo de Marquezine inúmeras outras celebridades 

aderiram ao modo “cara lavada” e às fotografias amadoras (TERRA, 2020), plástica 

muito semelhante as do homem comum. 

 

Figura 51 – Fotomontagem das imagens analisadas – a plástica amadora das imagens 

 

Fonte: Elaboração própria, 202041.   

 

Quando nos referimos a uma plástica amadora das imagens, queremos apontar 

como cores, enquadramentos, contornos e texturas interferem na produção de sentido 

das fotografias e do sujeito retratado. As propriedades do formante cromático nesse 

caso são extremamente relevantes, pois criam, inclusive, os traços eidéticos e 

matéricos da imagem. Basicamente citamos aqui a matiz, atributo que nos permite 

distinguir uma cor da outra, a saturação que indica sua palidez ou vivacidade e o brilho 

que regula a quantidade de iluminação que tem uma cor, interferindo, por exemplo, 

na definição do contorno das figuras.  

A fotografia de estilo “Low-fi”, abreviação do inglês que significa “baixa 

fidelidade”, é uma referência às imagens de baixa qualidade, mas também músicas 

produzidas com baixo orçamento – o oposto ao Hi-Fi (High Fidelity), portanto 

produções com alta definição. O movimento Low-Fi ou ainda Lo-Fi, se tornou popular 

entre a geração millennials e no universo do hip-hop, contudo, enquanto conceito tem 

                                                           
41 Para melhor visualização, realizamos montagem a partir da reportagem (TERRA, 2020). 



131 
 

sido explorado de maneira diversa. Em entrevista para a Revista Gama, o músico e 

pesquisador Zeca Viana aponta uma característica importante dessas produções: “Eu 

não vejo como um gênero musical específico, mas como um modo de utilizar o que 

se tem à mão para produzir música, geralmente equipamentos amadores” (NOVA, 

2020, n.p.). 

Embora a conceituação acima aponte para produções musicais, entendemos o 

Low-fi como uma estética caracterizada pela simplicidade e amadorismo, sendo 

empregada na produção de diferentes objetos como nos retratos fotográficos, 

inclusive o Instagram disponibiliza um filtro homônimo que garante essa aparência. 

Porém, como dissemos, o homem comum dispensa filtros. Mas como produzir tal 

efeito? Como criar uma imagem amadora utilizando um celular de ótima qualidade? 

Mesmo com um i-Phone (Fig. 51, Im. B) ou qualquer celular de última geração é 

possível criar uma imagem amadora; além de ignorarem as ferramentas de edição 

oferecidas pela rede social, eles parecem não se atentarem às qualidades da 

iluminação do lugar e aos melhores ângulos, como se dissessem “vai assim mesmo”.  

O que essas imagens têm em comum é o uso inadequado da luz natural dos 

ambientes, criando obscuridade e iluminação em excesso, em alguns casos 

esmaecendo os contornos e quase dissolvendo as silhuetas, eliminando a 

profundidade que distingue figura e fundo. Em outros casos, a saturação é tanta que 

algumas figuras roubam a atenção, além de salientar algumas imperfeições. O foco 

de captação da imagem, funcionalidade ajustável e disponibilizada por grande parte 

dos aparelhos, parece não ser utilizado ou mesmo desativado enquanto função 

automática, já que reiteradamente o desfoque surge enquanto traço plástico, criando 

um efeito granulado e pixelizado.  

A captação das imagens e mesmo dos vídeos parece sem critérios, ensaios ou 

premeditação, como se conduzida por mãos cambaleantes que ativam a câmera 

aleatoriamente e imediatamente realizam o registro. A aleatoriedade e impulsividade 

dos registros tem como resultado fotografias tortas e que ignoram a linha do horizonte, 

criam um efeito de instabilidade, irregularidade, topologicamente recusam a regra dos 

três terços que visa um melhor enquadramento, ferramenta disponível no Instagram. 

O que temos são membros cortados, objetos muito próximos ou distantes da câmera, 

caretas, distorções, vultos e cenas incompletas, em muitos casos literalmente “fotos 

sem pé nem cabeça”. Esse tipo de registro, portanto, compõe uma importante 



132 
 

estratégia estética e estésica que realça o efeito de sentido de amadorismo e 

ingenuidade (DEMURU, 2020b, p. 22, tradução nossa, no prelo). 

 

Seus retratos são frequentemente tortos: Salvini prefere a diagonalidade à 
horizontalidade, a curva à linha, o movimento à estabilidade, traços que são 
usados regularmente no Instagram, como destacado por Manovich (2016), 
como marcas de espontaneidade e inventividade amadora (DEMURU, 
2020b, p. 22, tradução nossa, no prelo). 

 

Sobre o investimento em imagens que apresentam características plásticas 

reconhecidas pela baixa qualidade ou simplesmente pela exploração de ângulos e 

enquadramentos incomuns, como nos registros hiper invasivos de pratos de comida 

(foodporn) e ainda aqueles que de tão próximos revelam imperfeições da pele, temos 

que o emprego dessas estratégias reforça a ideia de que há uma continuidade entre 

o político e o usuário genérico da internet. “Ambos são ‘amadores’, ‘médios’, 

‘regulares’, ‘comuns’” (DEMURU, 2020b, p. 19, tradução nossa, no prelo). O efeito de 

sentido de proximidade e similitude entre o enunciador e os cidadãos comuns logo se 

faz pelo modo com que os políticos se mostram enquanto sujeitos modestos ao 

improvisar despretensiosamente registros fotográficos, “o contraste, a saturação e/ ou 

as cores aumentados, o uso de diagonais, a aparência de objetos e corpos recortados 

por uma moldura de imagem em fotos projetadas do Instagram são sinais da imersão 

e da vida como improvisação” (MANOVICH, 2016a, p. 126). 

Além de não produzir uma imagem de qualidade, esse sujeito se nega a utilizar 

os recursos de edição para harmonizá-las. Os vídeos por exemplo, geram imagens 

estáticas no feed, as chamadas “capa de vídeo”, que são nada mais que a escolha de 

um frame para ilustrá-lo na galeria, processo que faz parte da etapa de postagem, 

leva apenas alguns segundos e o torna visualmente mais agradável. Todavia, as 

postagens de Bolsonaro ignoram essa funcionalidade e o que vemos são uma série 

de vultos grosseiros. Conforme Landowski (2016) podemos dizer que essa plástica 

amadora e registros “acidentais” que rompem com o protocolo das imagens bem 

capturadas e esteticamente bem-acabadas, apresenta traços bufonescos ao se 

revelar pelo baixo e feio, estética que associada aos gestos e hexis corporais, 

vestuários, atividades prosaicas e cenários simples das imagens corrobora à imagem 

de homem comum e trata de distingui-lo do político tradicional. 
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3 DISPOSITIVOS ENUNCIACIONAIS E REGIMES DE INTERAÇÃO E SENTIDO 

 

Ao compreendermos a construção dos dispositivos enunciacionais pudemos 

entender como os enunciadores construíram a imagem de si mesmos enquanto 

pessoas comuns, mas também a relação que eles estabelecem com seus 

enunciatários. O endereçamento desse discurso prevê, portanto, uma relação em que 

as entidades discursivas interagem sob algum regime de interação e sentido, análise 

que nos propusemos a realizar neste capítulo. Nas redes sociais, o espaço 

enunciativo destinado aos comentários sobre as publicações nos permite conhecer a 

percepção que os seguidores têm, em nosso caso das imagens, e a partir disso 

buscamos verificar se as estratégias discursivas empregadas obtiveram êxito e sob 

qual regime se fundam essas interações. O discurso populista parece normalmente 

assinalar para um tipo específico de relações que se fundam mais em aspectos 

sensíveis do que inteligíveis, discursos que apelam às massas, geram comoção e 

despertam paixões. 

 

A aparente estratégia de relutância observada entre a maioria dos analistas 
(o “populismo” como tal é indefinível) encontra uma explicação: para 
funcionar como tal, deve permanecer vazio de conteúdo específico, seu 
núcleo semêmico deve permanecer elusivo, ou puramente apaixonado 
(FONTANILLE, 2020, p. 18). 

 

Ampliado pelo alcance das redes sociais digitais, a distância entre os 

enunciadores do discurso e seus enunciatários parece reduzida ou mesmo eliminada, 

transmissões de vídeo em tempo real, fotos instantâneas registradas e 

compartilhadas, e espaço livre para comentários criam a percepção de presença, 

proximidade e continuidade, eles e nós estamos em toda parte a todo tempo. 

 

Retêm-se geralmente somente as comodidades decorrentes: graças à 
densidade da Rede e à quase instantaneidade das transmissões, tudo parece 
a nosso alcance, qualquer informação, qualquer pessoa sendo acessível por 
um simples clic. A própria extensão que nos tenha inexoravelmente separado 
uns dos outros desde sempre (mas que também, em compensação, ao 
menos protegia nossa intimidade) parece abolida. Nada mais prático! 
Resulta, todavia, que, ao estar presentes até no outro extremo do mundo 
através de todo tipo de sites, as referências do senso comum se borram, a 
começar por aquelas mais elementares que nos servem para distinguir o aqui 
do acolá e o próximo do distante. De modo tal que, por assim dizer, não 
estamos afinal em parte alguma: o espaço digital exclui, subjetivamente, 
qualquer forma de ancoragem (LANDOWSKI, 2015, p. 16).  
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Figura 52 – Fotomontagem dos comentários de Bolsonaro na lotérica

 
Fonte: BOLSONARO, 2018a.  

 
 A figura do homem comum que se mostra em atividades do cotidiano, como na 

ida à casa lotérica, promove um imediato reconhecimento, porque há o 

compartilhamento de elementos comuns à vida do enunciatário e de seus seguidores. 

A recorrência de termos como “simplicidade”, “humildade” e “raiz” nos comentários 

confirmam a percepção de que se trata de um sujeito mais próximo da realidade do 

povo do que dos políticos convencionais. O reconhecimento, contudo, só é possível 

pela contribuição dos arranjos plásticos e figurativos que permitem, por exemplo, a 

identificação do local, do tênis popular e da própria postura corporal, o que levou 

imediatamente seguidores à compará-lo com familiares, e inclusive se sentirem tão 

próximos a ponto de convidá-lo para almoçar em casa.  

 A esse respeito temos que o modo de presença apresentado por essas figuras 

políticas anuncia a ruptura de uma interação regida pelo distanciamento e a 

emergência de uma relação de ordem estésica, o enunciatário sente-se como parte 

do momento já que se reconhece na situação e pode interagir virtualmente com a 

imagem. O corpo outrora intangível, inclusive agora é acessível e tocável por meio da 

tecnologia touch screen dos smartphones. 

Como busquei evidenciar nas páginas anteriores, a cifra deste 
reconhecimento de mão dupla reside, conforme o modelo de Landowski 
sugere (LANDOWSKI, 2014, p. 79) em um princípio de recursividade obliqua 
entre os regimes do ajustamento e da manipulação, isto é, em uma 
intencionalidade estratégica que visa alcançar a popularidade e o consenso 
político através de uma comunicação estésica, sensível, “epidérmica”, no 
sentido quase literal do termo. Como afirma Landowski  em  outro  texto  sobre  
a  relação  entre  populismo  e  estesia,  os  líderes  populistas,  sobretudo  os  
populistas  digitais,  buscam manipular o outro agindo sobre seus corpos e 
suas sensibilidades. É esta a razão pela qual, cada vez mais, eles se mostram 
não como políticos, mas como pessoas “de verdade”, homens em carne e 
osso que comem, bebem, engordam, emagrecem, tomam sol, mergulham, 
sofrem, morrem. E é por isso que seus corpos “contagiam”: pelo fato de serem 
corpos “não-políticos” que quebram as normas estéticas e comportamentais 
da política institucional (DEMURU, 2020a, p.18). 
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Figura 53 – Fotomontagem dos comentários de Bolsonaro no barbeiro 

 

Fonte: BOLSONARO, 2018b. 

 

Interessante como o tema da simplicidade e autenticidade em alguns registros 

é reconhecido e nominado pelo adjetivo “raiz”: “na essência, a expressão Raiz x 

Nutella contrapõe algo autêntico, de raiz com algo Nutella, ilegítimo, fake, criado” 

(PACETE, 2017, n.p.). A expressão popularizada na internet reforça o entendimento 

de que as práticas discursivas políticas nas redes sociais não apenas se apropriam 

de seus meios e tecnologias, mas também aderem de certa forma à dinâmica e 

característica dos conteúdos produzidos na plataforma, ao ponto de não sabermos se 

o modo de presença simplesmente é identificado como raiz ou se foi propositalmente 

publicado a fim de criar reconhecimento, para viralizar ou se tornar meme. 

 

[...] parece-me possível afirmar que a cifra do reconhecimento que tais 
imagens proporcionam reside em um princípio de ordem estésica, ou, para 
sermos mais precisos, em uma verdadeira “manipulação por contágio” 
(LANDOWSKI, 2009; 2014), voltada à obtenção de popularidade e consenso 
(DEMURU, 2020a, p. 3). 

 

Figura 54 – Fotomontagem dos comentários de Manuela cozinhando 

 

Fonte: DAVILA, 2020b. 
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O registro de cenários simples e a espontaneidade dos corpos em ações triviais 

promovem um tipo de espelhamento recíproco em que os seguidores veem a si 

mesmos, contudo esse reconhecimento se faz a partir de um princípio de 

sensibilidade, elemento sobre a qual se funda o regime de ajustamento (LANDOWSKI, 

2014, p. 18). 

 

Ajustamento não deve ser confundido com a ideia de adaptação, que remete 
ao regime da programação (onde um actante pode agir sobre um outro 
apenas sob a condição de respeitar as regularidades que regem seu 
comportamento). Não consiste, tampouco, em fazer de modo que um dos 
actantes se dobre à vontade do outro, como na manipulação. Trata-se de um 
regime entre iguais, onde os actantes coordenam suas dinâmicas respectivas 
em função de um princípio de sensibilidade. Ele põe em jogo o processo de 
contágio fundado sobre as qualidades sensíveis dos parceiros da interação, 
isto é, de um lado, a consistência estésica (plástica e rítmica) dos objetos, e, 
de outro, a competência estésica dos sujeitos (LANDOWSKI, 2005, p. 39-52 
apud LANDOWSKI, 2014, p. 17).  

 

 Dessa forma, acreditamos que o modo de presença do homem comum se 

funda no regime do ajustamento, ou seja, interações em que os indivíduos buscam 

descobrir uma forma de realização mútua (LANDOWSKI, 2014, p. 54), ajustar-se um 

ao outro: “as relações sensíveis que os unem não são mais para ‘liquidação da falta’ 

ou da ‘satisfação das necessidades pessoais’, não há planejamento prévio, do 

contrário a relação se reduziria simplesmente a fins programáticos ou manipulatório”.  

 

Figura 55 – Fotomontagem dos comentários do quarto de Kim 

 

Fonte: KATAGUIRI, 2019. 

 

 A percepção de que se trata de uma pessoa simples, “gente como a gente”, 

promove um tipo de interação em que seu valor está no encontro, na união, o corpo 
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experimenta o corpo do outro, ou seja, o sentido emerge do contato, em um fazer 

sentir. O regime do ajustamento, portanto, se funda na lógica da união que “dá conta 

de processos de emergência do sentido e do valor que resultam diretamente das 

relações de copresença sensível, face a face ou corpo a corpo, entre actantes dotados 

de uma competência estésica” (LANDOWSKI, 2014, p. 18). Enquanto na lógica da 

junção, “a compreensão do mundo passa pelo deciframento de formas que, verbais 

ou não, são consideradas como equivalentes a outros tantos textos que, 

supostamente, quereriam dizer-nos qualquer coisa” (LANDOWSKI, 2014, p. 13). 

 Os temas que se reiteram nas imagens e que como vimos são figurativizados 

por corpos em ação, mas também por roupas, utensílios, cenários, entre outros, são 

percebidos e sentidos no corpo do enunciatário que se reconhece em tais situações. 

Portanto, não se trata simplesmente de um tipo de convencimento mediado pela 

inteligibilidade, mas de um arrebatamento estésico, o que difere o ajustamento, por 

exemplo, da programação e da manipulação, regidas pela lógica da junção. Diferindo 

da competência modal que remete à lógica da junção, a competência estésica remete, 

em sociossemiótica, à lógica da união (LANDOWSKI, 2014, p. 17). 

 

Figura 56 – Fotomontagem dos comentários sobre fim de semana de Ratinho Jr. 

 

Fonte: MASSA JÚNIOR, 2020. 

 

 Ao observarmos essa seleção de comentários notamos que o tipo de 

reconhecimento que essas imagens oferecem envolvem princípios de ordem estésica 

e intencional, o que nas palavras de Landowski (2014) e Demuru (2020a) seria um 

tipo de “manipulação por contágio”.  
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Por isso, quando introduzimos, sob o nome de “contágio”, a dimensão 
sensível entre as variáveis da relação intersubjetiva, distinguimos 
imediatamente dois usos possíveis, bilateral ou unilateral (LANDOWSKI, 
2004, p. 130-133). O uso unilateral equivale à aniquilação do outro enquanto 
sujeito, por absorção ou fusão. A exploração do sensível pode então ser posta 
a serviço da “manipulação”, não unicamente no sentido convencionalmente 
admitido entre semioticistas (manipular, nesse quadro, é persuadir de modo 
a fazer conforme algum acordo contratual) mas também segundo a acepção 
usual e pejorativa, isto é, submeter o outro a si mesmo atuando sobre seu 
corpo, como na hipnose que reduz o outro a um não sujeito programado, ou 
sobre suas pulsões, tal a publicidade que “faz desejar” por contágio sensível 
(LANDOWSKI, 2006, p. 15-30, apud LANDOWSKI, 2020b, p. 26). 

 

 Dizer que a exploração do sensível se põe a serviço da manipulação, contudo, 

não pode ser reduzido à interpretação de que se trata apenas de mais uma das formas 

de manifestação do regime de manipulação, pois não se trata de uma relação 

unicamente baseada na inteligibilidade, mas na convergência entre duas lógicas de 

interação. Dessa forma, “o contágio assim entendido como relação entre 

sensibilidades, intervindo, portanto, no plano estésico, não se confunde com a 

«imitação» intencional, nem com a «empatia», situada no plano cognitivo 

(LANDOWSKI, 2014, p. 18). 

 

Figura 57 – Fotomontagem dos comentários da casa de Tabata 

 

Fonte: PONTES, 2020. 

  

 Os comentários registrados pelos seguidores confirmam nossas considerações 

de que as imagens promovem uma manipulação por contágio; são registros que 

acabam por realizar uma identificação imediata com a casa simples, o corpo 

imperfeito, hábitos ordinários, o reconhecimento de objetos, marcas e locais 

populares, um espelhamento recíproco e sentimento de pertencimento. Fotografias 
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que despertam fome, preguiça, compaixão, evocam memórias e convencem por meio 

da sensibilidade estésica de que se trata de pessoas reais, simples, humildes, 

autênticas; homens comuns. 

 

Figura 58 – Fotomontagem dos comentários do almoço de Romário 

 

Fonte: FARIA, 2019. 

 
 O sentido de proximidade produzido e consequentemente de uma possível 

confiança a ser depositada em figuras políticas tão simples e humildes, se funda na 

exaltação das similitudes entre enunciador e enunciatários, em que o mais importante 

é mostrar-se próximos, como pertencentes do mesmo mundo e do mesmo lado 

(LANDOWSKI, 2020b). A pretensa acessibilidade e simpatia à flor da pele enquanto 

modo de presença alude ao imaginário popular do brasileiro pacífico, simples e 

receptivo, que convida a entrar em sua casa e tem sempre um lugar sobrando à mesa. 

O que segundo Landowski (2020b, p.19) representa uma mudança significativa na 

forma de discursividade em que o rigor argumentativo perde pregnância, “ao passo 

que, ao lado dela, mas também, em grande parte, no seu lugar, o sensível, o ‘estésico’ 

conquistou um papel preponderante”. 

 

Como a simpatia ou a antipatia, a adesão política pode também ser da ordem 
do impulso espontâneo, “sem razão”. Ou, melhor dito, pode se tratar de um 
impulso que possui sim certas “razões”, mas razões sentidas mais do que 
pensadas e ponderadas, ou seja, baseadas em sentimentos de afinidade 
imediata que remetem a um plano de pertinência distinto do plano puramente 
cognitivo (LANDOWSKI, 2020b, p. 19). 
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 O modo de presença do homem comum ainda produz um efeito de sentido de 

autenticidade que se funda no regime do acidente, caracterizado pela 

descontinuidade, aleatoriedade, pelo acaso e o inesperado (LANDOWSKI, 2014). 

 

Figura 59 – Fotomontagem dos comentários do traje de Bolsonaro 

 

Fonte: BOLSONARO, 2018c. 

 

 Como vimos ao analisar as principais estratégias de autenticidade empregadas, 

em alguns momentos o sujeito político apresenta um corpo inesperado para a 

encenação pública, um regime de visibilidade caótico, inoportuno e as vezes até hostil. 

Esse modo de presença poderia de fato ter um caráter disfórico, como nas aparições 

de Bolsonaro com trajes informais em espaços formais da política, contudo seu corpo 

acidental parece produzir um efeito de espontaneidade ao se mostrar imprevisível, ou 

melhor, não ensaiado, supostamente não teatralizado. Como os cataclismos da 

natureza, esse regime de interação rompe com qualquer programação, não permite 

previsibilidade ou compreensão, remete à dimensão do absurdo, ao sem sentido 

(LANDOWSKI, 2014). Em termos de papel temático, Landowski define essa posição 

como a do actante joker. 

 

Como o joker ou o trunfo de certos jogos de cartas, seu papel é o de não ter 
papel algum, ou melhor, de poder cumpri-los todos, indiferentemente. Como 
batizar um tal papel, uma vez estabelecido que se define como o contrário de 
um papel “temático”? Pelo seu modo de intervenção, o acaso se apresenta 
como um actante com papel crítico: é ele que decide a orientação e ainda, 
frequentemente, o resultado dos processos nos quais intervém 
(LANDOWSKI, 2014, p. 79). 

 

 Desse modo a aura de autenticidade também é construída a partir de posturas 

corporais, sorrisos, trajes, aparições, hábitos, ações e cenários que parecem não 
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calculados, mas repentinos e fortuitos. Temos, então, que as estratégias de 

autenticidade são construídas por dois regimes narrativos de interação e sentido: pela 

manipulação e pelo acidente. A manipulação neste caso apresenta um caráter híbrido, 

em que se combinam o sensível e o inteligível promovendo uma manipulação por 

contágio estésico. Segundo Demuru, Oliveira e Cuevas-Calderón (2020) as 

estratégias de produção da autenticidade que se fundam no regime do acidente assim 

como no da manipulação são construídas a partir de uma mesma lógica estésico-

impressiva. Isto é, o enunciatário é sensivelmente impactado e contagiado, “a adesão 

ao discurso do líder é baseada, neste caso, em um princípio de ordem afetiva, que se 

impõe como uma nova base para a crença política, ou, antes, crenças apolíticas e 

antipolíticas” (DEMURU; OLIVEIRA; CUEVAS-CALDERÓN, 2020, p. 24, tradução 

nossa, no prelo). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em ensaios recentes foram discutidas estratégias discursivas específicas 

empregadas pelos políticos no ambiente digital (DEMURU, 2020a; DEMURU; SEDDA, 

2020c; LANDOWSKI, 2020b). Estratégias de presença contínua nas redes sociais que 

produzem um efeito de sentido de proximidade e intimidade, habilidade comum entre 

os líderes populistas (LANDOWSKI, 2020b, p. 20). Demuru e Sedda (2020, p.1) 

definiram o populismo contemporâneo “em termos de um social-ismo real, isto é, de 

um discurso político bem fundamentado na exasperação das linguagens e práticas 

semióticas das redes sociais”. 

Como vimos, essas práticas são realizadas por meio do uso de dispositivos 

enunciativos, regimes de interação e formantes plástico-figurativos típicos das novas 

mídias digitais, especialmente do corpo que age como catalizador e canalizador de 

ações e paixões coletivas, e em alguns casos assumem o status de um corpo 

apolítico, modo de presença caracterizado pela negação de posturas, gestos, 

proxêmicas e códigos estéticos da política institucional (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 

1). Entre as estratégias de negação da política por meio do corpo, Demuru e Sedda 

(2020) assinalam para recorrência do modo de presença nomeado de “homem 

comum”, aquele capaz de produzir um efeito de sentido de ordinariedade, de um 

sujeito comum que se confunde com os corpos e vivências do próprio povo, uma 

estratégia em que os temas de autenticidade e normalidade se manifestam nos 

elementos figurativos, plásticos, nos regimes de interação e sentido, e corporeidade. 

Partindo desses estudos preliminares, nos propusemos a investigar as 

estratégias de construção da autenticidade empregadas pelos políticos brasileiros na 

rede social Instagram, e partimos da hipótese de que a partir dos arranjos plástico-

figurativos eles conseguiam construir uma aura de aparente normalidade ao se 

mostrarem como pessoas comuns e com um estilo de vida em comum com seus 

seguidores-eleitores. A partir da análise do corpus de imagens extraídos dos 45 perfis 

selecionados, um total de 99.434 mil publicações, identificamos a recorrência de 

estratégias em 3.332 mil delas. Cerca de 3,4% das publicações empregavam 

estratégias específicas de construção do efeito de autenticidade, entre as quais 

identificamos e decupamos nove: hexis e gestos; vestuário; a comida e o comer; 

tarefas ordinárias do dia a dia; a casa, família; os animais domésticos; o espaço do 

comércio popular; e a plástica amadora das imagens. 
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 Apesar da incidência de estratégias de construção da autenticidade representar 

3,4% do volume total de publicações, não devemos subestimar sua efetividade 

quantitativa ou qualitativa. Isso porque devemos considerar que o extenso total de 

publicações analisadas apresentava conteúdos e formas diferentes: imagens, vídeos, 

repostagens, captura de imagens de portais de notícias, memes, dentre os quais 

muitos se repetiam ao longo do período analisado, e também outras estratégias que 

não foram alvo dessa pesquisa como o regime de presença do próprio político 

tradicional.  

 Em particular, o resultado quantitativo nos permitiu analisar para além da tarefa 

de bricolagem das imagens em busca do efeito de sentido produzido, os dados 

numéricos de incidência por estratégia, gênero, faixa etária, bloco ideológico e ano 

nos revelou informações importantes sobre o perfil do destinador. Desse modo, 

embora não seja conclusiva e mereça novas incursões para aprimoramento da 

investigação, a pesquisa teve como principal valor a capacidade de identificar e 

discutir as estratégias enunciativas, mas também de inferir sobre os atributos do 

destinador enunciador.  

 Do ponto de vista qualitativo entendemos que os resultados obtidos, analisados 

e discutidos confirmaram nossa hipótese acerca das estratégias de autenticidade. Em 

linhas gerais, as nove categorias de estratégias identificadas apresentaram plástica e 

figurativamente os caracteres específicos desse modo de presença do homem 

comum. São imagens amadoras que dão visibilidade às pequenas ações do cotidiano, 

expõem corpos normais e imperfeitos em tarefas banais e corriqueiras ladeados por 

familiares, animais domésticos, ocupando cenários simples, vestindo trajes 

confortáveis e despojados, comendo, fazendo a higiene pessoal, explorando os 

ângulos corporais, gestos e expressões faciais das mais diversas formas. Nas 

palavras de Demuru (2020a, p.18), “se mostram não como políticos, mas como 

pessoas ‘de verdade’, homens em carne e osso que comem, bebem, engordam, 

emagrecem, tomam sol, mergulham, sofrem, morrem”. 

 Como apontamos ao longo da discussão empreendida no capítulo 2, as 

estratégias identificadas e classificadas além de se sobreporem umas às outras, isso 

porque de fato elas parecem formar camadas que nos permitem analisá-las 

separadamente e por fim determinar qual é predominante, inclusive, sendo esse o 

critério utilizado para mensuração das categorias nesse ensaio. Elas não representam 

uma categoria estanque de análise, mas a proposição de um esquema, roteiro que 
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permite compreender como esse modo de exposição e interação se efetiva. No que 

tange aos regimes de interação e sentido, temos que o investimento nesse tipo de 

dispositivo de enunciação permitiu que os enunciatários, os seguidores do perfil, 

reconhecessem e legitimassem esse modo de presença autêntica.  

 Esse modo de exposição, por sua vez, promove um tipo de interação que 

aproxima as entidades discursivas, porque seus corpos comuns rompem com a 

expectativa sobre o corpo institucional da política. Segundo Demuru  

(2020a, p. 18), “uma intencionalidade estratégica que visa alcançar a popularidade e 

o consenso político através de uma comunicação estésica, sensível, ‘epidérmica’, no 

sentido quase literal do termo”. Como vimos, ao empregarem as estratégias 

identificadas nesse trabalho, o sujeito busca se mostrar menos político e se apropriar 

das características do cidadão comum brasileiro. Ele opera um tipo de mimetismo, 

estratégia que se funda no regime do ajustamento e representa bem a demagogia 

populista contemporânea e a retórica da suposta democracia “direta” (DEMURU; 

SEDDA, 2020).  

 

Em suma, por meio dessas imagens, realiza-se um duplo simulacro: não 
apenas o de um contato imediato entre líder e seguidores, mas, ao mesmo 
tempo, o de sua mútua identificação, baseada, por sua vez, na copresença 
sensível, seu contágio estésico e sua “comunhão fática” que é o pano de 
fundo das interações na rede (DEMURU; SEDDA, 2020, p. 11, tradução 
nossa). 
 

Por fim, esse trabalho buscou contribuir para ampliação da discussão acerca 

das estratégias discursivas de produção de autenticidade no campo político, 

sobretudo aquelas empregadas no ambiente das redes sociais digitais. Ao longo desta 

investigação identificamos que outras plataformas têm sido utilizadas de maneiras 

diversas pela classe política, redes sociais já tradicionais como Facebook e Twitter, 

mas também novas mídias como o TikTok, portanto, ainda há muito a se saber sobre 

o emprego de estratégias discursivas nesses novos meios. 

Acreditamos que a relevância deste ensaio está em mostrar como a semiótica 

pode contribuir aos estudos das Ciências da Comunicação, e ainda às Ciências 

Políticas. Como dito por Landowski (2020b, p. 17), “será que um olhar semiótico 

poderia trazer algo mais?”. Por acreditarmos que sim, reunimos esforços para 

empreender essa investigação e mostrar como a homologação entre expressões e 

conteúdos, regimes de interação e tramas narrativas são capazes de produzir valores 
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e crenças, cientes de que a semiótica estuda processos e não se ocupa com a 

verdade, mas com o parecer verdade. Distantes de dirimir todas as questões acerca 

do tema, por ora encerramos esta pesquisa, apontando para a importante tarefa de 

se realizarem futuros trabalhos com vistas a compreender o papel das mídias sociais 

digitais na produção de discursos de autenticidade enquanto estratégia política, tanto 

sob o regime de presença do homem comum, como de outros temas e modos de 

presença ainda desconhecidos ou inexplorados. 
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APÊNDICE 1 

TABELA 1 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Bolsonaro - jairmessiasbolsonaro - 17,6 milhões 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

Partido PSL 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 10 30 4 

Vestuário 36 20 25 

A comida e o comer 3 1 2 

Tarefas ordinárias 5 3 1 

A casa  23 1 4 

Família 5 5 0 

Os animais domésticos 0 2 0 

O espaço do comércio popular 3 0 0 

A plástica amadora 11 8 5 

Total 
96 70 41 

207 

Total de publicações 1635 

Total de publicações da conta até 01/09 4162 

  
 

  

    

TABELA 2 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Tiririca  -  tiririca - 4 milhões 

Gênero  Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido  Partido Liberal 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 31 40 42 

Vestuário 1 3 0 

A comida e o comer 1 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 1 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 7 11 9 

Total 
168 98 100 

366 
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Total de publicações 1776 

Total de publicações da conta até 01/09 4320 

    

 
 

   

TABELA 3 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Eduardo Bolsonaro - bolsonarosp - 3,3 milhões 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 30 - 39 anos 

Partido PSL 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 18/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 2 0 2 

Vestuário 10 6 3 

A comida e o comer 4 1 2 

Tarefas ordinárias 2 1 1 

A casa  2 0 2 

Família 6 6 4 

Os animais domésticos 6 1 2 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 10 6 6 

Total 
42 21 22 

85 

Total de publicações 4688 

Total de publicações da conta até 01/09 8293 

    

 
 

   

TABELA 4 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Flávio Bolsonaro - flaviobolsonaro - 2,4 milhões 

Gênero  Masculino 

Faixa Etária 30 - 39 anos 

Partido Republicanos 

Bloco ideológico 
Confessional de 

direita 

Data início 04/05/2018 

Data fim 01/09/2018 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 1 0 1 

Vestuário 1 1 0 

A comida e o comer 4 0 0 

Tarefas ordinárias 1 0 0 

A casa  1 0 1 

Família 23 5 8 

Os animais domésticos 1 0 0 
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O espaço do comércio popular 1 0 0 

A plástica amadora 12 1 1 

Total 
45 7 11 

63 

Total de publicações 2611 

Total de publicações da conta até 01/09 3845 

    

 
 

   

TABELA 5 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Romário - romariofaria - 2,1 milhões 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido Podemos 

Bloco ideológico  Personalista 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 16 16 2 

Vestuário 5 2 0 

A comida e o comer 18 7 3 

Tarefas ordinárias 0 0 7 

A casa  1 1 1 

Família 21 23 9 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 3 0 

A plástica amadora 66 52 30 

Total 
127 104 52 

283 

Total de publicações 3370 

Total de publicações da conta até 01/09 8443 

 
 

   

    

TABELA 6 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Lula - lulaoficial - 1,9 milhões 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 70 - 79 anos 

Partido PT 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 16/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 1 5 3 

Vestuário 1 2 0 

A comida e o comer 0 0 0 
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Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 3 2 1 

Os animais domésticos 1 2 1 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 0 0 0 

Total 
6 11 5 

22 

Total de publicações 1030 

Total de publicações da conta até 01/09 1154 

    

 
 

   

TABELA 7 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Manuela Dávila – manueladavila - 1,9 milhões 

Gênero Feminino 

Faixa Etária 30 - 39 anos 

Partido PCdoB 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 7 8 5 

Vestuário 7 0 6 

A comida e o comer 26 16 8 

Tarefas ordinárias 8 6 7 

A casa  0 1 12 

Família 83 56 32 

Os animais domésticos 5 5 16 

O espaço do comécio popular 5 4 5 

A plástica amadora 35 22 14 

Total 
176 118 105 

399 

Total de publicações 5618 

Total de publicações da conta até 01/09 10230 

    

 
 

   

TABELA 8 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Haddad  -  fernandohaddadoficial - 1,8 milhões 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PT 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 18/01/2018 

Data fim 01/09/2020 
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Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 4 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 2 2 0 

Os animais domésticos 4 3 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 2 2 1 

Total 
12 7 1 

20 

Total de publicações 1131 

Total de publicações da conta até 01/09 1155 

    

 
 

   

TABELA 9 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Guilherme Boulos - guilhermeboulos.oficial - 1,1 milhões 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 30 - 39 anos 

Partido PSOL 

Bloco ideológico 
Secular de 
esquerda 

Data início 11/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 1 0 

Vestuário 3 1 0 

A comida e o comer 19 5 7 

Tarefas ordinárias 0 0 4 

A casa  0 0 0 

Família 12 12 3 

Os animais domésticos 0 2 3 

O espaço do comércio popular 3 1 1 

A plástica amadora 9 3 5 

Total 
46 26 23 

95 

Total de publicações 5127 

Total de publicações da conta até 01/09 5127 

    

 
 

   

TABELA 10 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

João Dória Jr. – jdoriajr - 1,1 milhões 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 
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Partido PSDB 

Bloco ideológico Secular de centro 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/01/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 3 7 1 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 3 1 2 

O espaço do comércio popular 3 0 0 

A plástica amadora 16 38 3 

Total 
25 46 6 

77 

Total de publicações 3819 

Total de publicações da conta até 01/09 5820 

    

 
 

   

TABELA 11 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Ciro Gomes – cirogomes - 1 milhão 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

Partido PDT 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 04/05/2018 

Data fim 01/01/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 0 3 0 

Tarefas ordinárias 0 1 0 

A casa  0 0 0 

Família 14 12 2 

Os animais domésticos 1 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 3 0 1 

Total 
18 16 3 

37 

Total de publicações 1988 

Total de publicações da conta até 01/09 2064 
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TABELA 12 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Marcelo Freixo – marcelofreixo - 1 milhão 

Gênero  Masculino 

Faixa Etária 50 - 53 anos 

Partido PSOL 

Bloco ideológico 
Secular de 
esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 1 7 1 

A comida e o comer 5 2 3 

Tarefas ordinárias 0 0 1 

A casa  0 0 2 

Família 6 4 2 

Os animais domésticos 2 1 1 

O espaço do comércio popular 2 1 0 

A plástica amadora 24 21 8 

Total 
40 36 18 

94 

Total de publicações 4285 

Total de publicações da conta até 01/09 5497 

    

 
 

   

TABELA 13 – INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Joice Hasselmann – joicehasselmannoficial -  956 mil 

Gênero Feminino 

Faixa Etária 40 - 49 anos 

Partido PSL 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 3 1 6 

Vestuário 1 0 1 

A comida e o comer 13 0 8 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 10 9 13 

O espaço do comércio popular 1 0 0 

A plástica amadora 52 31 7 

Total 
80 41 35 

156 

Total de publicações 8812 
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Total de publicações da conta até 01/09 8884 

    

 
 
 
 

 

   

TABELA 14 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Kim Kataguiri – kimkataguiri - 942 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 20 - 29 anos 

Partido Democratas 

Bloco ideológico  Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 1 0 1 

Vestuário 0 2 0 

A comida e o comer 11 5 1 

Tarefas ordinárias 1 0 0 

A casa  0 0 1 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 7 10 7 

O espaço do comércio popular 3 3 0 

A plástica amadora 17 7 3 

Total 
40 27 13 

80 

Total de publicações 2967 

Total de publicações da conta até 01/09 3669 

 

TABELA 15 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Janaína Paschoal – janainacpaschoal - 904 mil 

Gênero Feminino 

Faixa Etária 40 - 49 anos 

Partido PSL 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 20/08/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 2 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 2 2 2 

O espaço do comércio popular 1 0 0 
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A plástica amadora 8 8 0 

Total 
13 10 2 

25 

Total de publicações 1227 

Total de publicações da conta até 01/09 1227 

    

TABELA 16 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Dilma Rousseff -  dilmarousseff - 873 mil 

Gênero Feminino 

Faixa Etária 70 - 79 anos 

Partido PT 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 08/01/2018 

Data fim 08/08/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 1 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 1 0 0 

Tarefas ordinárias 1 0 0 

A casa  0 0 0 

A família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 1 0 0 

A plástica amadora 3 0 0 

Total 
7 0 0 

7 

Total de publicações 349 

Total de publicações da conta até 01/09 995 

    

TABELA 17 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

João Amoedo -  joaoamoedonovo - 801 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido NOVO 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 08/01/2018 

Data fim 28/08/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 1 1 

Vestuário 1 0 0 

A comida e o comer 4 0 0 

Tarefas ordinárias 1 2 0 

A casa  0 0 0 

Família 4 4 1 

Os animais domésticos 0 0 0 
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O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 13 10 2 

Total 
23 17 4 

44 

Total de publicações 1038 

Total de publicações da conta até 01/09 1115 

TABELA 18 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Camilo Santana  -  camilosantanaoficial - 798 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PT 

Bloco ideológico  
Secular de centro-

esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 0 0 2 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 1 6 1 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 1 0 0 

Família 1 6 1 

Total 
2 6 3 

11 

Total de publicações 631 

Total de publicações da conta até 01/09 3528 

    

    

TABELA 19 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Celso Russomanno -  celsorussomanno - 787 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

Partido Republicanos 

Bloco ideológico 
Confessional de 

direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 30/08/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 2 1 0 

Vestuário 4 5 3 

A comida e o comer 5 3 0 

Tarefas ordinárias 3 0 0 

A casa  0 0 0 
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Família 72 52 23 

Os animais domésticos 7 7 1 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 3 5 0 

Total 
96 73 27 

196 

Total de publicações 465 

Total de publicações da conta até 01/09 1331 

    

    

TABELA 20 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

ACM Neto – acmnetooficial - 783 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 40 - 49 anos 

Partido Democratas 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 2 2 0 

Tarefas ordinárias 1 3 0 

A casa  0 0 1 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 2 1 1 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 5 6 10 

Total 
10 12 12 

34 

Total de publicações 1696 

Total de publicações da conta até 01/09 4980 

    

    

TABELA 21 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Eduardo Suplicy – eduardosuplicy - 643 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 70 - 79 anos 

Partido PT 

Bloco ideológico 
Secular de centro 

esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 
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A comida e o comer 1 16 1 

Tarefas ordinárias 3 4 2 

A casa  2 2 1 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 1 2 0 

A plástica amadora 7 4 1 

Total 
14 28 5 

47 

Total de publicações 1424 

Total de publicações da conta até 01/09 2310 

    

    

TABELA 22 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Major Olímpio – majorolimpio - 637 mil 

Gênero:  Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PSL 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2018 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 2 0 

Vestuário 0 6 0 

A comida e o comer 9 2 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 1 4 0 

A plástica amadora 19 3 5 

Total 
29 17 5 

51 

Total de publicações 4301 

Total de publicações da conta até 01/09 5064 

    

    

TABELA 23 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Arthur do Val – arthurmoledoval - 631 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 30 - 39 anos 

Partido Patriota 

Bloco ideológico 
Confessional de 

direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 
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Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 8 5 3 

Vestuário 16 1 0 

A comida e o comer 0 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 1 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 21 11 0 

Total 
45 17 4 

66 

Total de publicações 718 

Total de publicações da conta até 01/09 915 

    

    

TABELA 24 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Tabata Amaral – tabataamaralsp - 598 mil 

Gênero Feminino 

Faixa Etária 20 - 29 anos 

Partido PDT 

Bloco ideológico  
Secular de centro-

esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2018 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 2 

A comida e o comer 3 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  4 1 4 

Família 3 2 1 

Os animais domésticos 6 3 3 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 15 2 2 

Total 
31 8 12 

51 

Total de publicações 1880 

Total de publicações da conta até 01/09 2129 

    

    

TABELA 25 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Coronel Telhada – coroneltelhada - 567 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido Progressistas - PP 
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Bloco ideológico  Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 5 2 0 

Vestuário 0 0 1 

A comida e o comer 2 3 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 38 28 33 

Os animais domésticos 1 0 1 

O espaço do comércio popular 1 1 2 

A plástica amadora 25 21 18 

Total 
72 55 55 

182 

Total de publicações 6673 

Total de publicações da conta até 01/09 11173 

    

    

TABELA 26 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Romeu Zema – romeuzemaoficial - 461 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido NOVO 

Bloco ideológico  Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 1 1 1 

Vestuário 1 0 0 

A comida e o comer 11 1 1 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 1 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 8 0 0 

Total 
21 2 3 

26 

Total de publicações 1845 

Total de publicações da conta até 01/09 1916 

    

    

TABELA 27 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Rui Costa – ruicostaoficial - 455 mil 

Gênero Masculino 
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Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PT 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 2 0 

Vestuário 1 0 0 

A comida e o comer 4 4 0 

Tarefas ordinárias 0 2 1 

A casa  0 1 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 1 0 1 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 6 3 2 

Total 
12 12 4 

28 

Total de publicações 3482 

Total de publicações da conta até 01/09 8543 

    

    

TABELA 28 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Marcel Van Hattem – marcelvanhattem - 370 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 30 - 39 anos 

Partido NOVO 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 3 0 

Vestuário 0 2 0 

A comida e o comer 2 0 2 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 1 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 2 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 1 

A plástica amadora 10 2 2 

Total 
14 7 6 

27 

Total de publicações 1035 

Total de publicações da conta até 01/09 1720 
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TABELA 29 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Cabo Daciolo – cabodaciolo - 360 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 40 - 49 anos 

Partido Partido Liberal - PL 

Bloco ideológico  Secular de direita 

Data início 06/08/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 1 0 2 

Vestuário 1 0 0 

A comida e o comer 1 3 2 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  1 0 1 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 1 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 2 1 0 

Total 
6 4 6 

16 

Total de publicações 140 

Total de publicações da conta até 01/09 140 

    

TABELA 30 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Gleide de Ângelo – gleideangelo - 355 mil 

Gênero Feminino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PSB 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 1 2 0 

A comida e o comer 3 2 0 

Tarefas ordinárias 0 1 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 
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O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 74 40 13 

Total 
78 45 13 

136 

Total de publicações 1581 

Total de publicações da conta até 01/09 1856 

TABELA 31 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Crivella – mcrivella - 338 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

Partido Republicanos 

Bloco ideológico 
Confessional de 

direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 0 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 2 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 1 1 0 

Total 
1 1 2 

4 

Total de publicações 1868 

Total de publicações da conta até 01/09 2183 

    

TABELA 32 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Ratinho Jr. - ratinho_junior - 294 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 30 - 39 anos 

Partido PSD 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 1 3 

Vestuário 4 2 0 

A comida e o comer 3 10 4 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 1 1 

Família 13 17 3 

Os animais domésticos 1 1 0 
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O espaço do comércio popular 1 1 0 

A plástica amadora 4 1 3 

Total 
26 34 14 

74 

Total de publicações 1036 

Total de publicações da conta até 01/09 3773 

TABELA 33 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Fernando Francischini - fernando_francischini_ - 281 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PSL 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 1 4 1 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 2 1 6 

Tarefas ordinárias 0 1 2 

A casa  0 0 1 

Família 27 18 16 

Os animais domésticos 1 2 17 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 35 20 7 

Total 
66 46 50 

162 

Total de publicações 4290 

Total de publicações da conta até 01/09 7583 

    

TABELA 34 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Mauro Tramonte – maurotramontereal - 161 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido Republicanos 

Bloco ideológico 
Confessional de 

direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 5 0 0 

Vestuário 1 1 0 

A comida e o comer 3 5 4 

Tarefas ordinárias 0 0 1 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 1 1 
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O espaço do comércio popular 5 3 0 

A plástica amadora 4 6 1 

Total 
18 16 7 

41 

Total de publicações 981 

Total de publicações da conta até 01/09 1259 

TABELA 35 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

João Campos – joaocampos - 157 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 20 - 29 anos 

Partido PSB 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 1 0 1 

Tarefas ordinárias 0 2 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 7 8 2 

Total 
8 10 3 

21 

Total de publicações 1289 

Total de publicações da conta até 01/09 1524 

    

TABELA 36 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Geraldo Alckmin - geraldoalckmin_ - 126 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

Partido PSDB 

Bloco ideológico Secular de centro 

Data início 01/01/2018 

Data fim 15/06/2019 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 5 0 0 

Tarefas ordinárias 4 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 14 2 0 

Os animais domésticos 0 0 0 
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O espaço do comércio popular 1 0 0 

A plástica amadora 1 0 0 

Total 
25 2 0 

27 

Total de publicações 1093 

Total de publicações da conta até 01/09 4395 

TABELA 37 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Jaques Wagner – jaqueswagner - 117 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

Partido PT 

Bloco ideológico 
Secular de centro 

esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 0 0 0 

Tarefas ordinárias 1 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 2 0 1 

Total 
3 0 1 

4 

Total de publicações 1335 

Total de publicações da conta até 01/09 1891 

    

TABELA 38 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Mara Gabrilli – maragabrilli - 77,9 mil 

Gênero Feminino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PSDB 

Bloco ideológico Secular de centro 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 3 2 4 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 2 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 1 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 1 0 0 
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O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 2 3 0 

Total 
8 5 5 

18 

Total de publicações 982 

Total de publicações da conta até 01/09 1406 

TABELA 39 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Ângelo Coronel - angelo.coronel - 68,8 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

Partido PSD 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 3 1 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 6 4 5 

Tarefas ordinárias 2 0 0 

A casa  0 2 0 

Família 8 10 6 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 6 4 3 

Total 
22 23 15 

60 

Total de publicações 1661 

Total de publicações da conta até 01/09 2332 

    

TABELA 40 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Márcio França – marciofrancasp - 53,8 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PSB 

Bloco ideológico 
Secular de centro-

esquerda 

Data início 01/04/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 3 1 3 

Tarefas ordinárias 0 1 1 

A casa  0 0 0 

Família 13 11 17 

Os animais domésticos 4 2 6 
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O espaço do comércio popular 1 0 0 

A plástica amadora 4 4 1 

Total 
25 19 28 

72 

Total de publicações 1062 

Total de publicações da conta até 01/09 1062 

TABELA 41 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Paulo Skaf – skafoficial - 39,9 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 60 - 69 anos 

Partido MDB 

Bloco ideológico Secular de centro 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/01/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 7 1 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 1 0 0 

Os animais domésticos 3 1 0 

O espaço do comércio popular 1 0 0 

A plástica amadora 0 0 0 

Total 
12 2 0 

14 

Total de publicações 609 

Total de publicações da conta até 01/09 1076 

    

    

TABELA 42 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Henrique Meirelles - henriquemeirelles.real - 36 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 70 - 79 anos 

Partido MDB 

Bloco ideológico Secular de centro 

Data início 01/01/2018 

Data fim 09/08/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 0 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 2 0 0 

Os animais domésticos 1 0 0 
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O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 4 0 0 

Total 
7 0 0 

7 

Total de publicações 644 

Total de publicações da conta até 01/09 644 

TABELA 43 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Carlos Giannazi – carlosgiannazioficial - 33,6 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 50 - 59 anos 

Partido PSOL 

Bloco ideológico 
Secular de 
esquerda 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 0 0 0 

Tarefas ordinárias 0 1 1 

A casa  0 0 0 

Família 0 0 0 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 15 7 3 

Total 
15 8 4 

27 

Total de publicações 3509 

Total de publicações da conta até 01/09 3816 

    

TABELA 44 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Rodrigo Otavio Pacheco – rodrigootaviopacheco - 26,5 mil 

Gênero Masculino 

Faixa Etária 40 - 49 anos 

Partido Democratas 

Bloco ideológico Secular de direita 

Data início 01/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 0 0 0 

Vestuário 0 0 0 

A comida e o comer 4 0 0 

Tarefas ordinárias 0 0 0 

A casa  0 0 0 

Família 3 2 1 

Os animais domésticos 0 0 0 
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O espaço do comércio popular 2 0 0 

A plástica amadora 5 3 1 

Total 
14 5 2 

21 

Total de publicações 982 

Total de publicações da conta até 01/09 1360 

TABELA 45 - INCIDÊNCIA DE ESTRATÉGIAS 

Marta Suplicy – martasuplicy - 19,2 mil 

Gênero Feminino 

Faixa Etária 70 - 79 anos 

Partido MDB 

Bloco ideológico Secular de centro 

Data início 02/01/2018 

Data fim 01/09/2020 

Estratégias 2018 2019 2020 

Hexis e gestos 1 4 0 

Vestuário 3 6 5 

A comida e o comer 5 8 3 

Tarefas ordinárias 3 0 1 

A casa  0 0 0 

Família 12 12 3 

Os animais domésticos 0 0 0 

O espaço do comércio popular 0 0 0 

A plástica amadora 1 1 1 

Total 
25 31 13 

69 

Total de publicações 751 

Total de publicações da conta até 01/09 1436 

 


