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RESUMO 

 

Com o intuito de promover o debate sobre populismo no campo dos estudos organizacionais, 

incipiente até o momento, discuti neste trabalho como um discurso populista empresarial se 

estrutura. Visando isso, propus um esboço do conceito de “populismo empresarial” e analisei o 

discurso político reproduzido por um grande empresário brasileiro. Para viabilizar essa análise, 

mobilizei teorizações do populismo e adotei a Teoria Pós-Fundacionalista de Discurso (TPFD) 

como âncoras teóricas. Com base na teoria e em uma estratégia de métodos mistos, conduzi 

uma análise de discurso que propiciou o entendimento da estrutura do discurso. A análise indica 

que o populismo empresarial seria uma maneira do fenômeno se manifestar, e as seguintes três 

características lhe dariam uma forma distinta: (1) protagonismo empresarial; (2) oferta de 

vantagens aos empreendedores; (3) utilização de representantes públicos como recursos.  

 

 

Palavras-chave: Análise de discurso. Teoria Pós-Fundacionalista de Discurso. Laclau e 

Mouffe. Populismo. Populismo empresarial. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In order to promote the debate of populism in the field of organizational studies, so far incipient, 

I discussed in this work how a business populist discourse is structured. Aiming this, I proposed 

a concept draft of “business populism” and analyzed a political discourse reproduced by a great 

Brazilian entrepreneur. To enable this analysis, I mobilized populism theories and adopted the 

Post-Foundational Discourse Theory as theoretical foundations. Based on the theory and a 

mixed-methods research strategy, I conduct a discourse analysis that provided an understanding 

of the discourse structure. The analysis indicate that business populism would be a way for 

phenomenon to manifest itself, and the following three characteristics would give it a distinct 

shape: (1) business protagonism; (2) the offering of advantages to businesses; (3) use of public 

representatives as resources. 

 

Keywords: Discourse Analysis. Post-Foundational Discourse Theory. Laclau and Mouffe. 

Populism. Business Populism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Populismo é um termo evocado recorrentemente por jornalistas, políticos e figuras 

influentes como uma forma de detração (Mendonça, 2017). Apesar do seu uso exacerbado no 

contexto atual, não é um conceito novo, pelo contrário, o termo se origina no século XIX 

(Allcock, 1971; Mudde e Kaltwasser 2013b). Já as discussões acadêmicas sobre o assunto 

começam no início do século XX (viz., Miller, 1925; Abbey, 1938; Taylor, 1949). Contudo, 

ainda que esse debate seja relativamente antigo, o interesse pelo assunto foi revigorado 

recentemente (ver o Apêndice A)1, o que se traduz em um incentivo ao desenvolvimento de 

mais estudos sobre populismo2. Em suma, entendo que esse seja um momento propício para o 

enriquecimento da discussão sobre o fenômeno, além de favorável para a evolução do debate 

sobre o político nas ciências sociais, já que o populismo é político (Laclau, 2013/2005, 2005).  

Apesar da longevidade dos estudos sobre populismo, o debate acerca do fenômeno não 

é presente de forma expressiva nos estudos organizacionais. Com o intuito de trazer essa 

discussão do populismo para o campo, mais especificamente para os Critical Management 

Studies (CMS), Robinson e Bristow (2017) levantaram alguns assuntos emergentes na literatura 

acerca de Trump e Brexit: o papel do neoliberalismo sobre fenômeno; as tendências racistas, 

xenófobas e homofóbicas dos movimentos por trás de Trump e Brexit; a polarização entre 

grupos liberais e as “forças do ódio”; o caráter anti-intelectual dos movimentos populistas 

emergentes; a possibilidade de uma realidade pós-moderna ter contribuído para o Brexit e a 

eleição de Trump. O objetivo dos autores foi dar indicações de temas para trabalhos a serem 

desenvolvidos e enviados para publicação na revista Organization. 

  

 
1 Os gráficos do Apêndice A, apresentam que o nível de interesse médio acerca do populismo se elevou 

drasticamente a partir do ano de 2015. Ademais, fica evidente que o ano de 2016 foi crítico, pois nos meses em 

que ocorreu o Brexit e a eleição de Donald Trump o interesse pelo assunto aumentou. A medida “nível de interesse” 

do Gráfico 1 é uma escala que quantifica interesse sobre determinado assunto nas plataformas do Google. Segundo 

o próprio site, a medida varia de 0 a 100, sendo que o valor 100 representa o momento em que houve o pico de 

interesse, enquanto os outros valores indicam uma porcentagem desse máximo. 

2 Essa tendência também estimulou o sucesso comercial de livros como “Como as democracias morrem” de 

Levitsky e Ziblatt (2018), cuja discussão envolve na caracterização do populismo como uma ameaça para 

institucionalidade da democracia liberal. 
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Quadro 1 – Artigos sobre populismo publicados na Organization após a chamada de Robinson e Bristow (2017) 

Artigos que não se ancoram 

em referencial teórico sobre 

populismo 

Teor introdutório Bristow e Robinson (2018); 

Kerr e Sliwa (2019); 

Aprofundamento da 

discussão 

Spector e Wilson (2018); 

Masood e Nisar (2019); 

Callahan e Elliott (2019);  

Gustafsson e Weinryb (2019); 

Lopdrup-Hjorth e Du Gay (2019); 

Mollan e Geesin (2019); 

Artigos que se ancoram em 

referencial teórico sobre 

populismo 

Teor introdutório De Cleen, Glynos e Mondon (2018); 

Aprofundamento da 

discussão 

De Cock, Just e Husted (2018); 

Barros e Wanderley (2019); 

Hersmans e Bommel (2019); 

Misoczky (2019) 

Fonte: Produção do autor 

 

A chamada de Robinson e Bristow (2017) instigou o mando de trabalhos que abordaram 

o fenômeno de formas distintas (ver o Quadro 1): alguns autores produziram artigos que 

possuíam um teor introdutório; outros buscaram aprofundar a discussão trazendo diferentes 

enfoques, porém, enquanto uns abordaram alguma teoria proeminente sobre populismo, outros 

não o fizeram.  

Apesar das contribuições feitas até o momento, muitos tópicos sugeridos por Robinson 

e Bristow (2017) não foram contemplados plenamente. Uma dessas sugestões é o exame do 

papel das organizações com relação às rebeliões populistas, seja falhando ou tendo sucesso em 

moldar a opinião popular. Nessa toada, Bell, Bristow e Jones (2019) consideram que é 

importante que os pesquisadores das organizações busquem entender o papel dessas diante da 

ascensão do populismo. Acredito que essa abordagem proposta pelos autores seja ideal para 

contribuir tanto com a promoção das teorias do populismo nos estudos organizacionais, quanto 

com a busca do entendimento do impacto das organizações na sociedade (ver Barley, 2007). 

Este trabalho pretende contribuir na direção recomendada pelos autores.  

Além do surgimento dessa intenção de estudo no campo, a conjuntura política também 

serviu como um estímulo para elaboração deste trabalho. Em 2018, seguindo a tendência 

estabelecida com a eleição de Donald Trump, no Brasil, um líder populista de direita insurge 

como protagonista: Jair Bolsonaro ganhou a eleição presidencial e seu sucesso foi tão evidente 
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que fez com que seu partido ascendesse como um dos maiores  do país (Cerioni, 2018; Javanski, 

2018)3.  

Apesar de Bolsonaro ter comportamentos semelhantes aos de outras lideranças 

populistas de direita, como o posicionamento contrário às liberdades civis e pautas identitárias, 

ele também demonstrou apoio incondicional ao liberalismo econômico, assim conquistando a 

confiança de empresários e investidores (Oliveira e Becker, 2018; Infomoney, 2018). Dessa 

forma, Bolsonaro se tornou ao mesmo tempo no “candidato anti-establishment” e “candidato 

do mercado”. Contudo, mesmo assim foi taxado pejorativamente de populista por uma parte 

dos veículos imbuídos em uma lógica anti-populista (e.g., The Economist, 2018b).  

O sucesso do discurso de Bolsonaro parece, em certa medida, resgatar uma tendência 

de populismo neoliberal, que foi predominante durante a década de 1990 no Brasil (Weyland, 

1999; 2003, 2004). No entanto, o fenômeno ressurge em um contexto diferente, com um uso 

expressivo das mídias sociais na política (Butler, 2018/2015; Gerbaudo, 2014, 2018), e em um 

momento que o neoliberalismo já passa a ser contestado com maior vigor em países do Norte 

Global (Mouffe, 2018; Asthana, Elgot e Mason, 2017; Honeycombe-Foster, 2018; Aronoff, 

2019; Rehmann, 2019). Pretendo explorar o populismo nesse novo contexto, mas qual seria a 

questão específica que esta pesquisa tratará? 

Antecipo que ela está atrelada a um caso que me intrigou durante a eleição de 2018: o 

envolvimento político intenso do empresário Luciano Hang. Sua atuação vai além de uma 

questão meramente eleitoral, pois ele se engajou nos debates políticos do Brasil antes do 

período eleitoral e continuou atuante no decorrer do ano de 2019. Além disso, apesar de não ter 

se candidatado a nenhum cargo político, Luciano notoriamente assumiu um papel de destaque 

na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, seja declarando apoio (Magagnin, 2018) ou fazendo a 

divulgação da candidatura pela internet (Oliveira e Becker, 2018). 

Martins (2018) aponta que Luciano Hang tem como bandeira política a liberdade para 

o empreendedor, ao mesmo tempo que reproduz um discurso radical, semelhante ao de 

Bolsonaro. Acredito que a associação de Luciano com o discurso de Bolsonaro reforça a 

percepção de um retorno do populismo neoliberal. Luciano reproduz um discurso que agrega a 

autoajuda, meritocracia, Estado mínimo e desregulamentação do mercado, fatores 

característicos do neoliberalismo (Harvey, 2008/2005; Dardot e Laval, 2016/2009; Dos Santos, 

2004). Considerando a sua popularidade e relevância nos meios empresariais (Estadão 

Conteúdo, 2018; Rosa, 2019), seu discurso pode ser percebido representativo (Mendes, 2019), 

 
3 Já em 2019 Bolsonaro rompe com seu partido e tenta formar um novo, porém isso não invalida o feito. 
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sendo assim, um caso adequado para se entender como líderes empresariais podem reproduzir 

um discurso de forte teor populista. 

Como já citado, essa associação entre neoliberalismo e populismo já ocorreu no passado 

da América Latina. No Brasil, a eleição de Fernando Collor foi uma estratégia eficiente para o 

estabelecimento de uma gestão neoliberal do Estado (Weyland, 1999). Contudo, Weyland 

(2003, 2004) afirma que essa onda de neoliberal na América Latina da década de 1990 só teve 

sucesso, principalmente nos casos de Fujimori e Menem, devido a circunstâncias 

socioeconômicas do momento. O autor indica que a hiperinflação foi um fator crucial para a 

popularização de políticas econômicas radicais de cunho neoliberal, mas essa não é mais uma 

realidade brasileira (ver o Gráfico 1). Sendo assim, é preciso entender os novos motivadores 

para esse discurso. 

 

Gráfico 1- Taxa de inflação anual brasileira ao longo do tempo 

   
Fonte: Banco Mundial (2019) 

 

Apesar de Collor e Bolsonaro se associarem ao neoliberalismo de forma clara, essa 

aproximação do neoliberalismo e Estado vai além desses casos, abrangendo tanto governos de 

direita quanto de esquerda (Dardot e Laval, 2016/2009; Mouffe, 2018; De Oliveira, 2018). Os 

estudos sobre o assunto costumam indicar que essa cooptação é feita discretamente, assim 

organizações e indivíduos influentes não ficam em evidência (Beder, 2010; Hambrick e 

Wowak, 2019; Barros e Wanderley, 2019). No entanto, Luciano Hang, assim como outras 

figuras públicas com poder no setor privado (e.g., João Dória; Donald Trump), assume um 

posicionamento político explícito, principalmente quando está utilizando as redes sociais. 

Analisando esse caso, tenho o objetivo de buscar entender como discursos empresariais podem 
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assumir contornos populistas. Considerando esse objetivo e as recomendações de Robinson e 

Bristow (2017), proponho a seguinte questão para o trabalho: 

 

• Como se estrutura um discurso populista empresarial? 

 

Para responder essa questão é necessário entender o discurso reproduzido por Luciano 

Hang, e propor um esboço do que seria o populismo empresarial. Com esse intuito, farei uma 

análise de discurso com base nos fundamentos da teorização sobre populismo de Laclau 

(2013/2005), e, consequentemente, na teoria pós-fundacionalista do discurso (TPFD)4. Apesar 

de a teoria não ser amplamente difundida no campo dos estudos organizacionais, é uma das 

principais contribuições para o entendimento do populismo (Moffit, 2015). Ademais, é uma 

teoria em evidência na ciência política (Dellagnelo, Böhm, de Mendonça, 2014), especialmente 

por explorar a relação política entre os antagônicos (Mouffe, 2015/2005; Mendonça, 2012). 

Como Luciano Hang tem um discurso bem demarcado, acredito que esse seja um bom 

instrumento teórico para esta análise.  

Seguindo esse caminho, pretendo contribuir para a discussão do populismo, 

principalmente no campo dos estudos organizacionais, e colaborar com uma teoria que repense 

a forma como se entende o político. Todavia, antes de prosseguir para a análise, é preciso 

levantar algumas discussões: revisei parte da discussão teórica acerca do populismo; com o 

intuito de entender como se articula o discurso de Luciano, busquei na literatura as 

características que normalmente se atribuem ao neoliberalismo; discuti sobre a TPFD e suas 

implicações para o desenvolvimento da pesquisa. Tendo noção de onde parto, elaborei uma 

estratégia de pesquisa inspirada principalmente nas sugestões de Marttila (2015). Por fim, 

analisei o discurso com base em um corpus linguístico composto por manifestações públicas 

de Luciano Hang publicadas na internet, e, complementarmente, o conteúdo veiculado no 

Twitter do empresário.  

 
4 As elaborações feitas por Laclau sobre populismo são construídas a partir da TPFD. 
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2 POPULISMO 

 

O conceito de populismo é incompreendido por muitos, sendo comum observar o termo 

sendo usado de forma displicente, e como já argumentado, com uma intenção depreciativa, 

principalmente quando reivindicado por aqueles com um posicionamento político liberal (e.g., 

Levitsky e Ziblatt, 2018; The Economist, 2019). No entanto, existem aqueles que consideram 

o populismo como sendo um potencial estímulo para a democracia (e.g., Laclau, 2005; Mouffe, 

2018; Mudde e Kaltwasser, 2013a). Pondo em perspectiva essa divergência, o populismo tem 

seu conceito em disputa, mas não apenas pela sua definição, pois também existe uma contenda 

acerca do seu papel político (Moffitt, 2015). 

Mudde e Kaltwasser (2013b) apontam que o populismo já foi definido como uma 

ideologia, movimento social e até como síndrome. Os autores ainda indicam que em diferentes 

partes do mundo o termo é empregado para representar fenômenos totalmente distintos. Na 

Europa populismo é frequentemente utilizado para descrever o sentimento de xenofobia e anti-

imigração, já na América Latina populismo é comumente evocado para delinear ações 

clientelistas do Estado e o mal gerenciamento da economia. Essa variação indica dois pontos 

importantes para a discussão sobre o fenômeno: (1) as diferentes abordagens e posicionamentos 

dos pesquisadores provocam uma acentuada divergência com relação ao entendimento do 

fenômeno; (2) o populismo aparenta ser melhor entendido como podendo se manifestar de 

formas distintas5. 

Apesar de existir uma diferenciação de sentido empregado no termo “populismo” em 

distintas culturas (Mudde e Kaltwasser, 2013a), esse parece não ser o único motivo da falta de 

consenso, pois mesmo quando o escopo da análise se concentra em apenas uma região, são 

encontradas dificuldades na definição do populismo. Rydgren (2007) exemplifica esse dissenso 

quando afirma que, tratando-se dos partidos populistas de direita na Europa, os pesquisadores 

não conseguem chegar em uma consonância com relação às características definidoras do 

populismo, apesar da literatura normalmente concordar em quais partidos são considerados 

populistas de direita. A explicação de Rydgren (2007) para isso seria a falta de análises 

comparativas entre diferentes casos. Contudo, indo em direção oposta à autora, Laclau 

(2013/2005, 2005), Weyland (2001), Mudde e Kaltwasser (2013a, 2013b) e Moffitt (2015) 

propõem conceptualizações de populismo abstratas o suficiente para explicar vários casos. 

 
5 Como o fenômeno se manifesta de formas diferentes, de acordo com o contexto, o caráter de centralismo do 

Norte Global no trabalho de conceitualização é reforçado (ver Mudde e Kaltwasser, 2013a e Masood e Nisar, 

2019). 
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Nas seções seguintes pretendo discutir sobre o histórico de desenvolvimento do 

conceito, e apresentar algumas das definições correntes. O objetivo aqui é dissociar a 

conceitualização do termo de preconcepções do senso comum (Marttila, 2015), essas reforçadas 

diariamente pela mídia tradicional e establishment político (Glynos e Mondon, 2016). Tendo 

discutido as opções teóricas, será possível optar por uma abordagem específica e assim obter o 

arcabouço necessário para analisar o discurso de Luciano Hang. 

 

2.1 Origens do populismo 

 

Tanto Allcock (1971) quanto Mudde e Kaltwasser (2013b), em suas revisões do 

conceito de populismo, apontam que a primeira utilização do termo populismo foi para designar 

dois grupos bem específicos, ambos localizados no final do século XIX. Allcock (1971) 

descreve o primeiro como um partido que surgiu para representar ruralistas do meio-oeste 

estadunidense, esse que foi nomeado como “Populist Party”. Mudde e Kaltwasser (2013) 

afirmam que o partido carregava uma mensagem combativa à industrialização: os camponeses 

eram o povo autêntico, puro e virtuoso e, portanto, os processos de urbanização e 

industrialização seriam ameaças aos valores tradicionais dos Estados Unidos.  

Allcock (1971) descreve o outro movimento como um grupo de intelectuais socialistas 

russos. Eles aceitavam que para se conduzir uma revolução política, visando a regeneração 

moral da sociedade, seria necessária a agência das massas, o povo. O autor afirma que o grupo 

ficou conhecido como “narodnik”, fazendo alusão à palavra “narod” que significa “povo”6. 

Acrescentando, Mudde e Kaltwasser (2013b) afirmam que o grupo foi formado no meio urbano, 

mas defendia a noção de que o povo campesino era biologicamente e moralmente saudável e, 

portanto, a sociedade deveria se sustentar em uma economia agrária, organizada por 

cooperativas de pequenas fazendas.  

Apesar da utilização do mesmo termo para representar dois diferentes grupos tanto 

Allcock (1971) quanto Mudde e Kaltwasser (2013b) indicam que isso seria apenas uma 

coincidência e não existe nenhuma ligação direta entre os dois movimentos. Os autores tomam 

a liberdade de nomear esses movimentos como “populistas agrários”. 

  

 
6 Segundo Allcock (1971), historiadores habituados com a língua inglesa traduziram “narodnik” como “populist”. 
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2.2 Princípio dos estudos sobre populismo 

 

Segundo Allcock (1971), o trabalho de Shils (1954) é a mais antiga tentativa de definir 

formalmente o termo “populismo”, e, apesar do estudo estar centrado em uma análise da política 

estadunidense, é demonstrada uma intenção de propiciar a aplicação do conceito de forma 

ampla. A ideia central de Shils (1954) é de que leis são essenciais para o funcionamento da 

democracia, e, por conta dessa premissa, o populismo seria uma ameaça para a 

institucionalidade7, já que o fenômeno se sustenta na crença do povo ser moralmente superior 

aos seus líderes políticos. Esse entendimento de Shils (1954) indica a centralidade do conflito 

entre o “povo” e os representantes da “democracia liberal”: a identidade do povo é impedida de 

ser concebida em sua plenitude, pois a elite se coloca como obstáculo.  

Segundo Allcock (1971), a discussão sobre populismo avançará novamente quando 

Lipset (1960) faz suas contribuições. O autor também parte de uma análise do contexto 

estadunidense, abraçando a ideia de que o populismo consiste em movimentos de massa 

antidemocráticos. Todavia, Lipset (1960) vai além de uma discussão sobre a ideologia, pois ele 

busca desvendar a constituição social do movimento populista. O autor utiliza a descrição de 

Trow (1958), sobre como o macarthismo ganhou o apoio de pequenos empresários do interior, 

para demonstrar que o movimento populista estadunidense se construiu com base em uma 

sensação de medo: uma população rural tradicionalista se uniu diante do medo das ideias 

propagadas pelos grandes centros urbanos. Dessa forma, Lipset (1960) também destaca a 

relevância do antagonismo para o fenômeno, contudo, complementa atribuindo o sentimento 

de medo do diferente como crucial para o estabelecimento dessa relação. 

Após 1960, o interesse se voltou para a evolução do cenário político em países tidos 

como não desenvolvidos, e, consequentemente, essa mudança induziu novas contribuições para 

o desenvolvimento da discussão (Allcock, 1971). Seguindo essa nova tendência, Shils (1960) 

indica que os movimentos populistas, no contexto dos países não desenvolvidos, destacam-se 

pelo conflito entre defensores da modernização e aqueles com o poder já estabelecido. Para o 

autor, esses movimentos populistas, apesar de reivindicar o poder do povo, não necessariamente 

pertencem às camadas populares da sociedade, e, portanto, quando chegam ao poder, eles não 

conseguem romper decisivamente com um sistema elitista e oligárquico. 

 
7 O entendimento do populismo como um perigo para a democracia é especialmente forte na imprensa tradicional 

(e.g., Furlan, 2017; Guzzo, 2017; Guimarães, 2018; Michelson, 2016; Rapoza, 2017; The Economist, 2007; The 

Economist, 2018a). Já na academia, existem aqueles que reforçam essa concepção pejorativa (Levitsky e Ziblatt, 

2018; Weffort, 1980/1978) e outros que tentam desconstruir essa ideia (De Cleen, Glynos e Mondon, 2018; 

Mouffe, 2018; Laclau, 2013/2005, 2005; Mudde e Kaltwasser, 2013a; Moffit, 2015) 
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Sobre o populismo clássico da América Latina, Mudde e Kaltwasser (2013b) afirmam 

que, após a grande depressão da década de 1930, muitos líderes populistas arregimentaram uma 

grande parte da população em uma luta contra o establishment. Esses movimentos surgiram em 

ambientes que muitos estavam excluídos do espaço político, por conta disso, essas revoltas 

populistas geraram transformações nas relações entre Estado e sociedade civil. As mudanças se 

deram por simplesmente inserir grande parte da população na política do Estado (ver Nunes, 

2017/1997: Weffort, 1980/1978). Os autores acreditam que esses movimentos só tiveram 

sucesso por seus líderes empregarem a noção de “o povo” ao invés do conceito marxista de 

classes. A partir da descrição dos autores, pode-se considerar que o principal objetivo das 

manifestações foi modernizar o Estado: incluindo a população na política e promovendo um 

esforço de industrialização. Em suma, os movimentos populistas clássicos da América Latina 

se caracterizam pela defesa de uma maior iniciativa do Estado na condução da economia.  

Trazendo essa discussão para o contexto brasileiro, Weffort (1980/1978), ao analisar a 

figura de Getúlio Vargas, afirma que o seu apelo populista fez com que se possibilitasse a 

condução da revolução brasileira de 1930. Essa que, apesar de não ser considerada uma 

revolução por uma parcela dos estudiosos, o autor acredita ser a revolução possível no contexto 

dado. No entanto, Weffort (1980/1978) considera que, a despeito do combate contra as elites 

oligárquicas agrárias, nem Vargas ou seus sucessores políticos conseguiram romper com as 

estruturas estabelecidas. Dessa forma, foi necessária uma conciliação insustentável entre os 

interesses dessa elite com o das massas populares, assim perpetuando a concentração de poder 

das oligarquias agrárias. A constatação de Weffort (1980/1978) corrobora a avaliação de Shils 

(1960), já que ambos indicam que uma ruptura total não é imperativa após o sucesso de uma 

revolta populista, pelo contrário, o esperado é o estabelecimento de conciliações vacilantes 

(Barros e Wanderley, 2019). 

Apesar dessa conclusão ser estimulante, acredito que se deve ponderar a questão de o 

populismo ser fundamentalmente avesso a mudanças radicais. Essa dinâmica de 

impossibilidade de ruptura, que Weffort (1980/1978) descreve, de certa forma, aproxima-se de 

uma corriqueira crítica sobre atuação das esquerdas diante de uma hegemonia neoliberal 

(Ouriques, 2014; De Oliveira, 2018). Assim como os populistas clássicos não conseguiram 

fazer uma ruptura definitiva com o status quo, após a década de 1990, uma “nova esquerda” 

promove a mesma cartilha estabelecida pela direita (Dardot e Laval, 2016/2009; Mouffe, 

2015/2005, 2018). Estimo que essa incapacidade de transformação não necessariamente é uma 

característica do populismo, mas sim, uma dinâmica que faz parte do jogo de relação de poder 

que qualifica o político (Laclau e Mouffe, 2015/1985; Mouffe, 2015/2005).  
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2.3 Abstração ou contextualização do populismo? 

 

O desenvolvimento teórico feito por Weffort (1980/1978) é um bom exemplo da 

perspectiva histórica de definição do populismo (Weyland, 2001, 2003), pois o autor se foca 

em caracterizar figuras políticas de 1930 até 1964 como populistas, atrelando o termo ao 

período histórico e à determinada tradição política. Segundo Weyland (2003), esse tipo de 

abordagem induz muitos pesquisadores a se prenderem a contextos e casos específicos, como 

os populistas clássicos (e.g., Getúlio Vargas; Juan Domingo Perón), e desconsiderarem a 

possibilidade de outras formas de populismo, como por exemplo o populismo neoliberal 

(Weyland, 1999). Portanto, apesar dos estudos históricos serem uma forma importante para se 

entender o fenômeno (Panizza, 2005), é necessário cautela. 

O resgate da literatura feito por Allcock (1971) demonstra uma variedade de 

interpretações, que convergem em determinados argumentos, mas também apresentam muitas 

divergências. Contudo, o autor indica que a relação “parte/totalidade” seria um caminho para 

se chegar a uma forma sistemática de identificar e analisar o populismo. Argumento que 

Allcock (1971) indicou um caminho promissor, pois esse foi tomado por várias elaborações do 

populismo, especialmente a de Laclau (2013/2005). Com base nessa discussão, concluo que, 

entre um entendimento do populismo como fenômeno localizado na história ou uma forma de 

relação social entre parte/totalidade, me inclino na direção da segunda opção. 

 

2.4 Definições de populismo 

 

Introduzido o histórico da discussão feita acerca do fenômeno e apontados alguns 

aspectos relevantes do mesmo, indicarei alguns dos principais conceitos de populismo 

correntes8. Cada proposta apresentada aqui entende o populismo como tendo uma essência 

distinta. Dessa forma, pesquisadores devem levar em consideração sua compreensão ontológica 

e epistemológica ao adotar alguma das propostas. No entanto, dadas as convergências entre as 

diferentes visões, acredito que seja possível mobilizar pontos levantados por diferentes 

concepções, desde que isso não contradiga o paradigma filosófico adotado.  

 
8 Para além das definições abstratas de populismo, existem autores que vão tratar o fenômeno a partir das teses de 

demanda popular e fornecimento de estratégias partidárias. Para um maior entendimento dessa abordagem mais 

convencional, ver Inglehart e Norris (2016) e Rydgren (2007). 
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2.4.1 Populismo como ideologia 

 

Mudde (2004) propõe que o populismo é uma ideologia, porém o autor adota uma 

concepção distinta de ideologia: 

 

No entanto populismo é uma ideologia distinta, ele não possui o mesmo nível de 

refinamento intelectual e consistência como, por exemplo, socialismo ou liberalismo. 

Populismo é apenas uma ideologia de centro fino, exibindo um núcleo restrito ligado 

a um estreito arco de conceitos políticos. O núcleo conceitual do populismo é 

obviamente “o povo”; em certo sentido, até o conceito de “a elite” toma sua identidade 

a partir dele (sendo sua oposição, seu nêmesis). Como uma ideologia de centro fino, 

o populismo pode ser facilmente combinado com outras ideologias distintas (finas e 

totais), incluindo comunismo, ecologismo, nacionalismo ou socialismo (Mudde, 

2004, p. 544, tradução nossa)9. 

 

A ideologia de centro fino se distingue por ser flexível e aderente, pois se associa com 

vários outros conjuntos de ideias. Dessa forma, o populismo pode se manifestar de inúmeras 

maneiras. Mudde e Kaltwasser (2013b) vão usar essa concepção de populismo como uma 

definição mínima, ou seja, apenas um conjunto mínimo de características necessárias para 

determinar se uma ideologia é populista ou não. Mudde e Kaltwasser (2013a) indicam três 

elementos-chave para caracterizar uma ideologia como populista: (1) citado anteriormente, é a 

ideia de o fenômeno ser uma ideologia de centro fino; (2) o caráter de antagonismo entre um 

“povo puro” e uma “elite corrupta”, o que se traduz numa linguagem maniqueísta; (3) o apelo 

à soberania popular como fonte legítima de poder político. Sendo assim, desde que a ideologia 

agregue essas características, ela pode ser entendida como populista. 

Como se pode observar, as características indicadas por Mudde e Kaltwasser (2013a) 

são abertas e, portanto, podem ser encontradas em outros fenômenos. Porém, isso faria com que 

a definição dos autores fosse muito ampla, o que iria contra o objetivo deles, já que uma das 

finalidades do seu conceito de populismo é a possibilidade de distinguir a presença da ausência 

(Moffitt, 2015). Tendo isso como fundamento, os autores afirmam que apenas pode-se 

considerar populista a ideologia quando os três elementos indicados estão presentes 

simultaneamente, portanto, “atores ou partidos, que empregam apenas uma retórica antielitista, 

não devem ser caracterizados como populistas.” (Mudde e Kaltwasser, 2013a, p. 151, tradução 

nossa). Por fim, saliento que os autores não necessariamente condenam o populismo, já que 

esse pode se manifestar de formas diferentes, sendo assim, é possível agregar pessoas em torno 

tanto de um projeto inclusivo quanto exclusivo (Mudde e Kaltwasser, 2013a).   

 
9 O autor usou fundamentos apesentados por Niekerk (1972) e Freeden (1998) para desenvolver esse conceito de 

populismo. 
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2.4.2 Populismo como estratégia política 

 

Com o intuito de lançar uma concepção de populismo alternativa às noções históricas e 

econômicas, Weyland (2001) propõe uma definição política do conceito. Ponderando acerca 

das possiblidades, o autor chega na concepção do populismo como uma estratégia política, pois 

acredita ser uma definição que enfrenta menos restrições. Nas palavras do autor: 

 

estratégia política foca nos métodos e instrumentos para ganhar e exercer poder. 

Estratégias políticas são caracterizadas pelo princípio de “capacidade de poder” que 

um prospectivo ou atual líder aplica. Estratégia política é, portanto, mais bem 

delimitada do que estilo político. Compreende apenas líderes que calcam sua liderança 

em uma certa capacidade de poder, e não aqueles que ocasionalmente usam essa 

capacidade de poder. Atores políticos podem usar diferentes estratégias para ganhar e 

manter poder governamental (Weyland, 2001, p. 12, tradução nossa). 

 

A partir dessa elaboração de Weyland (2001), fica claro que o autor acredita que não 

basta um ator político adotar um estilo populista para ele ser considerado populista. Para fazer 

essa categorização, é necessário que o líder empregue uma estratégia populista. Outro ponto a 

se destacar é como essa concepção se foca em um líder, e, por conta disso, acaba caracterizando 

o fenômeno como um processo de cima para baixo (Roberts, 2007). Por fim, Weyland (2001) 

considera como pontos importantes da estratégia populista: (1) o apelo a uma grande massa 

desorganizada de pessoas; (2) o contato próximo com os apoiadores; (3) e a necessidade de o 

líder agir como um contestador da institucionalidade estabelecida e um solucionador de 

problemas. O autor resume o conceito nos seguintes termos:  

 

Populismo é melhor definido como uma estratégia política em que um líder 

personalista busca, ou exerce, poder governamental baseado em um apoio direto, não 

mediado e não institucionalizado de um grande número de uma maioria de seguidores 

desorganizados. Essa direta, quase pessoal, relação nega formas estabelecidas de 

mediação organizada ou desinstitucionaliza e subordina elas a vontade pessoal do 

líder. A maioria dos seguidores não tem laços institucionalizados com o líder e então 

constituem uma desorganizada massa na arena política (por exemplo, o estado 

nacional) em que o líder faz seu apelo (no entanto eles podem participar de 

organizações locais). Um líder carismático ganha um amplo e difuso, mas ainda 

intenso, suporte dessa grande massa desorganizada através de uma “representação” 

do povo que se sente excluído e marginalizado da vida política nacional e por prometer 

resgatá-los de crises, ameaças e inimigos. O líder apela para o povo para ajudar em 

seus heroicos esforços de regeneração da nação, combate a grupos privilegiados e seus 

interesses especiais, e transformar as “corruptas” instituições estabelecidas (Weyland, 

2001, p. 14, tradução nossa) 
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A vantagem da definição política de Weyland (2001) sobre as explicações econômicas 

e históricas é da não restrição ao contexto10. Por exemplo, Weyland (1999, 2003, 2004), usando 

essa concepção, faz a polêmica caracterização de Fujimori, Collor e Menem como sendo líderes 

populistas neoliberais, e Roberts (2006, 2007) com uma compreensão semelhante, analisa as 

diferentes manifestações do fenômeno que foram preponderantes na América Latina.  

Ressalto que, apesar da diferenciação feita de Weyland (2001) entre estratégia e estilo, 

a descrição de Moffitt (2015) de estilo populista se aproxima muito de sua proposta. Acredito 

que isso ocorra pelo foco de ambas perspectivas na agência do líder sobre seus apoiadores. 

Garrido (2017), analisando o caso do ex-presidente filipino Joseph Estrada, apresenta indícios 

de que essa relação pessoal seja crucial. O autor aponta que outras lideranças, que se esforçaram 

em fazer um apelo popular a partir de políticas públicas e econômicas voltada aos pobres, não 

tiveram o mesmo sucesso de Estrada, pois não nutriram o mesmo nível de proximidade com 

seus apoiadores. Sendo assim, é coerente a existência de teorias focadas na agência das 

lideranças populistas. 

Outro ponto importante que Weyland (2001) traz é a crise como crucial para o sucesso 

da estratégia. Como já citado, o autor indica que, para os populistas neoliberais terem sucesso 

na América Latina, foi necessária uma situação crítica de hiperinflação. Esse ponto é relevante, 

pois em outras concepções teóricas também é dada uma ênfase na crise. Laclau (2016/1996), 

por exemplo, em termos simbólicos fala que as estruturas estabelecidas precisam se deslocar 

para propiciar o surgimento de um novo discurso. Já nos termos de estilo e performatividade, 

Moffitt (2015) argumenta que, para se iniciar um movimento populista, uma liderança precisa 

performar a crise, e, apesar de isso estar atrelado ao contexto estrutural, parte também da 

agência do líder. Em suma, a crise é um elemento crucial para se entender os diferentes casos 

de manifestação do populismo. 

 

2.4.3 Populismo como estilo 

 

Moffitt (2015) oferece um conceito alternativo a partir da revitalização da noção de 

estilo populista. O estilo na perspectiva do autor seria a forma de se portar e performar do líder, 

sendo assim, até o jeito de se vestir e falar fazem parte do populismo. Em suma, o líder populista 

vai desafiar o sistema através de uma atitude “malcomportada”, ou seja, o autor resgata o 

 
10 O mesmo pode ser dito acerca dos outros conceitos de populismo apresentados neste trabalho (i.e., ideologia; 

estilo; forma de articulação discursiva). 
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conflito entre partes, mas promove a discussão a partir de como um líder age para estabelecer 

essa cisão.  

Outro aspecto importante da abordagem, citado anteriormente, é a performance da crise: 

Moffitt (2015) abrange a crise para além de uma questão econômica e estrutural, pois seria 

necessária a agência para se fazer a representação de uma base popular descontente. O autor 

destaca o papel da mídia nesse processo, pois é como se ela fosse o palco da performance do 

líder populista. Butler (2018/2015) argumenta que a mídia é crucial para as manifestações 

políticas, já que incluem pessoas distantes no mesmo espaço público. Glynos e Mondon (2016) 

corroboram essa ideia a partir da concepção do hype populista, esse que é o exagero na cobertura 

de figuras populistas de direita. Vale ressaltar que esse palco não fica contido apenas às mídias 

tradicionais, pois a internet se tornou um veículo importante nesse engajamento político, 

auxiliando ainda mais na aproximação entre líder e sua base, e organização política de grupos 

(Butler, 2018/2015; Gerbaudo, 2014, 2018; Shirky, 2011). 

Como já posto, Weyland (2001) critica a percepção de estilo político, pois líderes 

poderiam adotar um estilo populista em apenas um momento específico. Um exemplo apontado 

pelo autor seria José Sarney, esse que exerceria um estilo populista apenas durante as eleições. 

No entanto, acredito que tanto o estilo quanto a estratégia incorrem dessa mesma circunstância 

apontada por Weyland (2001), pois elas estão atreladas à atuação de um líder. Ponderando sobre 

as descrições dos autores, posso interpretar a performance populista de Moffitt (2015) nos 

termos de estratégia, portanto, infiro que, assim como um líder pode aderir a um estilo político 

e depois abandoná-lo, ele pode usar uma estratégia populista momentaneamente. 

A descrição de De Oliveira (2018) da atuação do ex-presidente Lula na eleição de 2006 

é um bom exemplo da alternância e conflito entre diferentes estratégias e/ou estilos. O autor 

aponta que Lula, em um mesmo discurso, clama representar os pobres e acusa os eleitores do 

seu concorrente de serem “os ricos”, e reclama da falta de retribuição da elite, pois essa teria se 

beneficiado muito com o seu governo. De Oliveira (2018) indica que esse discurso passa duas 

ideias incongruentes: (1) se cerca de 40% dos eleitores que votaram no seu concorrente fossem 

ricos, o Brasil teria índices socioeconômicos de países “desenvolvidos”, denotando uma cisão 

discursiva característica do populismo (Mendonça, 2017); (2) Lula no mesmo discurso faz o 

apelo aos pobres e admite governar visando beneficiar os ricos.  

Observando esse posicionamento específico de Lula, já é possível identificar um 

conflito entre duas estratégias e/ou estilos, sendo assim, creio que classificar lideranças 

populistas a partir dos conceitos de estilo e estratégia é sempre difícil. Por conta disso, entendo 

que seja necessário delimitar momentos específicos para fazer esse tipo de caracterização.  
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2.4.4 Populismo como forma de articulação discursiva 

 

Moffitt (2015) apresenta a teoria de populismo de Laclau (2013/2005) como sendo uma 

forma de entender o fenômeno a partir da lógica. No entanto, o trabalho de Laclau se 

fundamenta em uma teoria do discurso elaborada por ele e Mouffe (Laclau e Mouffe, 

2015/1985). Sendo assim, apesar das lógicas serem cruciais para entender um discurso (Glynos 

e Howarth, 2007, 2008), descrevo o conceito como uma forma de articular o discurso. Assim 

estão contempladas tanto a dimensão discursiva da teoria quanto as lógicas políticas. 

Essa é a definição de populismo na qual este trabalho se ancora, e há três motivos para 

se fazer essa escolha: (1) é uma concepção abstrata o suficiente para analisar contextos muito 

distintos; (2) é uma teoria inovadora, pois discute o que é o político; (3) propõe uma visão única 

de agência e estrutura (Contu e Willmott, 2005; Willmott, 2005). Com base nessa escolha, 

considero que o populismo é a forma como articulações discursivas são construídas: em um 

contexto de deslocamento das estruturas estabelecidas, distintas demandas sociais surgem, e 

através de um antagonista em comum e da entrega afetiva de uma parcela do social a líderes e 

valores vagos, é possível o estabelecimento de uma corrente de equivalência que sobrepõe a 

diferença interna do grupo social. 

Discutirei mais sobre a teoria de Laclau e Mouffe (2015/1985) posteriormente, pois esse 

é o principal fundamento por trás do conceito de populismo de Laclau (2013/2005). Sendo 

assim, não focarei em aprofundar nessa seção os conceitos da teoria do discurso, mas sim em 

diferenciar a visão de Laclau (2013/2005, 2005) sobre o populismo das definições discutidas 

anteriormente.  

Referente às abordagens de estilo e estratégia existe um grande distanciamento, pois 

Laclau (2013/2005, 2005), apesar de ressaltar a importância da liderança na constituição de 

uma articulação discursiva, propõe que o elementar do populismo são as demandas sociais. 

Dessa forma, mesmo o líder exercendo agência limitada no discurso (Laclau 2016/1996), sua 

principal função é como um ponto centralizador dessa articulação de diferentes demandas, ou 

seja, para o autor o populismo não é um processo de cima para baixo. 

Como já apresentado, Mudde e Kaltwasser (2013a, 2013b) acreditam que o populismo 

é uma ideologia que segue três características específicas (i.e., centro fino; antagonismo; apelo 

a soberania popular), ou seja, eles propõem uma definição mínima que permite a classificação 

de muitos casos distintos como populista, mesmo assim, é necessário que todas as 

características sejam contempladas. Laclau (2013/2005, 2005) dá um passo além na direção da 

abstração, pois apresenta o populismo como a forma de um discurso se constituir, ou seja, ele 
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estuda como os diferentes podem ser articulados. De maneira geral, o autor considera que o 

deslocamento das estruturas estabelecidas, a vagueza dos argumentos centrais do discurso 

populista e o estabelecimento de fronteiras discursivas entre “o povo” e o outro antagônico são 

necessários para a sustentação de um discurso populista11. Contudo, Laclau (2013/2005, 2005) 

observa que a política também opera seguindo as mesmas lógicas, portanto, populismo e 

política seriam equivalentes. A partir dessa constatação polêmica, afiro que a concepção do 

autor é mais abstrata se comparada com a definição mínima de Mudde (2004).  

Apesar da distinção, creio que a proposta de Mudde (2004) tem convergências com a de 

Laclau (2013/2005, 2005), pois, dada a abrangência da definição de populismo como 

articulação discursiva, ideologia pode ser interpretada a partir de uma abordagem discursiva 

(ver Marttila, 2013). Todavia, compreendo que não seja viável o oposto, pois Mudde (2004) 

não considera toda manifestação política como populista. Esse distanciamento ocorre devido 

ao foco de Mudde e Kaltwasser (2013b) em demarcar quando uma ideologia é ou não é 

populismo, enquanto Laclau (2005) apenas discuti o quão populista é um discurso. Quanto mais 

vagos são os argumentos centrais, e mais bem delineadas as fronteiras do discurso, mais 

populista ele é (Laclau 2013/2005). No entanto, advirto que essa é uma ideia polêmica da obra 

de Laclau, sendo que, até autores da mesma tradição teórica apresentam discordâncias (De 

Cleen e Stavrakakis, 2017). 

 

2.5 O que é populismo? 

 

Antes de continuar, acredito ser necessário esclarecer minha compreensão do 

populismo. Como antecipado na seção anterior, estou alinhado com as elaborações teóricas de 

Laclau (2013/2005, 2005), portanto, entendo o populismo como a forma que discursos políticos 

são articulados. Esse arcabouço teórico me serviu como ferramenta para entender a forma com 

que o discurso de Luciano Hang se estrutura. No entanto, a adoção da teoria impõe 

preconcepções acerca do fenômeno. 

A primeira questão para salientar é que percebo o populismo como um fenômeno que 

envolve tanto a agência de lideranças quanto as estruturas impostas pelo social. Usando uma 

analogia, é como se um discurso populista se constituísse a partir de vários nós que formam 

uma longa rede, e, apesar das lideranças políticas, partidos e instituições representarem nós 

 
11 As elaborações sobre a teoria do discurso de Laclau e Mouffe com o tempo passaram a levar mais em 

consideração o papel do afeto na constituição de um discurso, porém neste trabalho, dada as limitações do escopo, 

não focarei nesse aspecto. 
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mais centrais da rede, eles também são dependentes daqueles periféricos, pois sem esses a rede 

seria diminuta e, consequentemente, disfuncional. Dessa forma, compreendo que um discurso 

populista é constituído por uma relação de interdependência entre os diferentes elementos 

contidos em sua estrutura. Sendo assim, apesar de me focar no discurso de Luciano, levo em 

conta que o seu discurso representa outros indivíduos e grupos sociais. 

Outra questão que precisa ser endereçada é a ideia do que pode ser considerado ou não 

populismo. Como levantado anteriormente, existe uma grande distinção entre a lógica usada 

por Laclau (2013/2005, 2005) e outros teóricos: enquanto outras definições tentam indicar 

quando o populismo está ou não presente, o conceito de Laclau compreende o fenômeno como 

sempre presente, pois todo discurso político se articula em contornos populistas. Apesar da 

assunção de Laclau ser polêmica e dificultar a condução de pesquisas empíricas, estou alinhado 

com o autor. Como consequência, entendo todo discurso como populista, porém em diferentes 

graus: quanto mais bem demarcadas as fronteiras do discurso e vagos os seus valores centrais, 

mais esse discurso será populista.  

Para exemplificar isso, usarei o caso do discurso de “terceira via”, esse popularizado 

após a sedimentação do neoliberalismo (Mouffe, 2015/2005). A terceira via, em nome de um 

bem maior, prega a lógica do “nem esquerda, nem direita”. Por negar a cisão entre esquerda e 

direita, o discurso poderia ser a princípio tido como uma antítese ao populismo, porém, se nos 

atentarmos para a lógica, perceberemos que ela é uma forma de demarcação entre moderados e 

extremistas de esquerda ou direita. Além do discurso negar um antagonista, ele faz isso em 

nome de um conceito vago, como por exemplo a democracia, portanto, até um discurso que 

nega a polarização é populista. 

 

2.6 Populismo e a discussão do político no campo dos estudos organizacionais 

 

Como comentado anteriormente, os estudos sobre populismo podem ser considerados 

ainda incipientes no campo dos estudos organizacionais, pois o tema passou a ser discutido 

substancialmente apenas depois do Brexit e a eleição de Donald Trump. A chamada de 

Robinson e Bristow (2017) por enquanto é a iniciativa mais relevante de tentar abordar o 

assunto no campo. No entanto, apesar da chamada ter instigado a publicações de trabalhos 

interessantes (ver o Quadro 1), existem caminhos e abordagens a serem explorados.  

Acredito que Bristow e Robinson (2018), De Cleen, Glynos e Mondon (2018) e Kerr e 

Sliwa (2019) oferecem uma discussão introdutória sobre populismo, além de indicar como os 

pesquisadores, especialmente dos CMS, podem lidar com esse tema. Destaco os esforços de De 
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Cleen, Glynos e Mondon (2018), pois eles buscaram elencar pontos importantes sobre as teorias 

do populismo, o que auxilia pesquisadores a se inteirar da literatura já existente. 

Diversos autores abordaram o fenômeno a partir de um referencial teórico que não 

contempla as teorizações correntes do populismo: Spector e Wilson (2018) discutem a figura 

de Trump pelo prisma da liderança transformacional; Masood e Nisar (2019) fazem uma crítica 

necessária ao foco dos pesquisadores em casos do Norte Global; Callahan e Elliott (2019) 

debatem sobre o ativismo na academia e as emoções que insurgem a partir da ascensão de 

populistas de direita; Gustafsson e Weinryb (2019) discutem sobre as redes sociais e sua relação 

com o fenômeno; Lipdrup-Hjorth e Du Gay (2019) problematizam o repertório anti-burocrático 

empregado por críticos, pois esse estaria, em certa medida, convergindo com o discurso 

populista de Donald Trump; Mollan e Geesin (2019) falam sobre a relação entre a ascensão de 

Donald Trump e a narrativa do grande empresário. 

Por fim, outros autores mobilizam pelo menos uma teoria do populismo para aprofundar 

a discussão: com base nas contribuições de Laclau, De Cock, Just e Husted (2018) argumentam 

que Donald Trump pode servir como um estímulo para a busca de um futuro melhor; Barros e 

Wanderley (2019) resgatam as discussões feitas por Weffort (1980/1978), e assim propõem 

uma nova forma de se compreender o fenômeno; Hersmans e Bommel (2019) se ancoram nas 

contribuições de Mouffe e Laclau para analisar o ressentimento no Reino Unido em direção à 

União Europeia; Misoczky (2019) discute criticamente sobre as elaborações de Laclau, e como 

forma de superar limites da teorização do autor, indica as contribuições feitas por Enrique 

Dussel. 

Também no intuito de apresentar caminhos para discussão sobre populismo no campo 

dos estudos organizacionais, Bell, Bristow e Jones (2019) indicam a busca do entendimento de 

como populismo e organizações interagem entre si. Acredito que as direções apresentadas tanto 

por Robinson e Bristow (2017) quanto Bell, Bristow e Jones (2019) são promissoras, pois não 

é possível dissociar as organizações da política (Barley, 2007).Confio que a análise do discurso 

de Luciano Hang pode contribuir com a compreensão de como um discurso empreendedor pode 

se estruturar de acordo com anseios populares. Em suma, este trabalho também é um esforço 

na direção de abordar o político em nosso campo. 

Quando emprego o termo político, não necessariamente me refiro a eleições, partidos e 

líderes políticos, mas sim, à forma como o mundo social se organiza conflituosamente, e, 

portanto, calcada na disputa de poder (Mouffe, 2015/2005, 2013). Cederström e Spicer (2014) 

trazem exemplos de como fenômenos observáveis nas organizações ocorrem de acordo com o 

político: a forma como o discurso de empreendedorismo se estrutura ao redor da figura de um 
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empreendedor (Jones e Spicer, 2009); o intenso e desconcertante apego de graduados à noção 

de empregabilidade (Cremim, 2010); cenários fantasiosos projetados em direção ao fracasso de 

grandes projetos de TI (Cederström, 2009). Insisto que a elaboração do político é relevante, 

pois a sua falta propicia uma acomodação dos pesquisadores ao senso comum, e, portanto, 

perpetua uma consciência ingênua (Tragtenberg, 2002; Barley, 2007). 

 

2.7 Elementos de um discurso neoliberal 

 

Como ressaltado anteriormente, Luciano Hang reforça valores que podem ser 

caracterizados como neoliberais, e considerando que para se conduzir uma análise de discurso 

é necessário certo conhecimento prévio acerca dos elementos do discurso (Wodak, 2010; 

Marttila, 2015), assumo que seja peremptório um entendimento básico sobre o neoliberalismo. 

Apesar do neoliberalismo ser descrito por diversas terminologias, é possível identificar um 

conjunto comum de caracterizadores, seja o fenômeno sendo descrito como uma ideologia, 

razão ou teoria político econômica. Por esse motivo, não pretendo discutir a natureza do 

neoliberalismo, mas sim, encontrar alguns dos seus atributos marcantes. Dessa forma haverá 

um fundamento mínimo para identificar e interpretar esses elementos no discurso de Luciano. 

Dardot e Laval (2016/2009) indicam que o neoliberalismo surge durante o século XX 

como uma proposta alternativa ao keynesianismo e socialismo. No entanto, o neoliberalismo 

só vai encontrar amparo e ter ampla influência quando ele é mobilizado nos governos da 

centralidade do capitalismo. Diversos autores apontam Ronald Reagan (Estados Unidos) e 

Margaret Thatcher (Reino Unido) como os líderes que propiciaram o estabelecimento do 

neoliberalismo (ver Dardot e Laval, 2016/2009; Harvey, 2006, 2008/2005; Dos Santos, 2004; 

Mouffe, 2015/2005; 2018).  

Na América Latina, durante a década de 1990, houve um fator contextual determinante 

para o fortalecimento do neoliberalismo: as altas taxas de inflação. A partir dessa crise, foi 

possível o surgimento de populistas neoliberais (Weyland, 2004). Acrescentando essa ideia, 

Mouffe (2015/2005, 2018) argumenta que o neoliberalismo se tornou preponderante na 

centralidade do capitalismo através do discurso populista. Segundo a autora, isso é evidenciado 

pelo caso de Thatcher, cujo projeto populista neoliberal foi tão bem sucedido que, após seu 

governo, seu discurso se tornou hegemônico, pois até sua oposição passou a aderir aos mesmos 

preceitos. 

Sendo assim, o neoliberalismo não está contido em uma região (Harvey, 2008/2005) ou 

apenas na direita (Dardot e Laval, 2016/2009). Nos Estados Unidos e Reino Unido, por 
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exemplo, a partir dos governos de Bill Clinton e Tony Blair, a lógica dominante na esquerda se 

tornou a terceira via, essa que pode ser considerada como uma forma de adequação ao 

neoliberalismo (Peck e Tickell, 2002). Leggett (2004) indica que a terceira via seria uma 

proposta que tenta abandonar as amarras da esquerda e da direita, incentivando a maximização 

de eficiência no gerenciamento do sistema. O autor considera a adoção da terceira via como um 

abandono da esquerda de um horizonte de mudanças sociais. Essa lógica da terceira via é o que 

Mouffe (2015/2005) vai chamar de pós-política, pois quando as lideranças aderem a essa lógica, 

elas deixam de propor alternativas concorrentes. Dessa forma, a população precisa escolher 

seus representantes com base em campanhas de marketing, fatores de cunho moral e distinções 

cosméticas12. 

Apesar de os casos na centralidade do capitalismo serem mais debatidos, no Brasil 

também ocorreu um fenômeno semelhante. Houve Fernando Collor como o primeiro presidente 

abertamente neoliberal (Weyland, 1999). Posteriormente, Fernando Henrique Cardozo (FHC), 

vindo de uma tradição de esquerda, dá continuidade à lógica neoliberal do governo (Dos Santos, 

2004). Em 2002, Lula, uma das principais lideranças da esquerda, chega ao poder, o que poderia 

indicar um distanciamento do neoliberalismo, porém essa esperança é frustrada, pois o ex-

presidente deixa de lado o tom de radicalismo para conduzir um governo de teor neoliberal 

(Bresser-Pereira, 2018; De Oliveira, 2018; Ouriques, 2014).  

Segundo Singer (2018), o Lulismo seria marcado pela associação entre conciliação de 

classes e uma integração leve dos pobres no consumo. Porém, segundo o autor, os governos de 

Lula e Dilma, a sua sucessora escolhida, não conseguiram de fato mudar as estruturas sociais 

do país. No caso de Dilma, quando seu governo tentou uma relativa ruptura, encontrou 

dificuldades que favoreceram o seu próprio impeachment em 2016.  

Nos termos de Ouriques (2014), após 1995 se estabelece o período do “PTucanismo”, 

esse que seria um momento histórico marcado pela disputa amena entre dois projetos político-

econômicos, um encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e o outro pelo Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB) 13. Esses, segundo o autor, se diferenciaram pela retórica, 

propostas políticas que tocam em detalhes e argumentos morais. Apesar dessa ideia necessitar 

do amparo de novos estudos, ela foi vocalizada com veemência no meio político por Aécio 

Neves, uma das principais lideranças do PSDB (Tattoo no toco, 2019). 

 
12 A falta de propostas radicais de esquerda também é uma das explicações para a ascensão de movimentos 

extremistas de direita (Žižek, 2015/2014) 

13 O símbolo do PSDB é um tucano, dessa forma o “PTucanismo” seria um termo que faz uma concatenação do 

PT com o PSDB. 
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Concluindo essa questão, Singer (2018) argumenta que o PT se tornou no partido 

popular, enquanto o PSDB no partido da classe média, no entanto, creio que essa cisão não é 

tão clara. Como aponta De Oliveira (2018), Lula, o maior representante do PT, oscila entre a 

representação popular e das elites, portanto, compreendo o discurso lulo-petista como 

ambivalente. Por fim, infiro que o sucesso do discurso de Bolsonaro na eleição de 2018 pode 

ser um forte indício do desgaste desse discurso. 

Como destacado anteriormente, o neoliberalismo passa a ser influente no final do século 

XX, porém Dardot e Laval (2016/2009) argumentam que o neoliberalismo resgata ideais do 

liberalismo econômico pré-crise de 1929. Uma das lógicas empregadas é de o capitalismo ser 

uma sistematização socioeconômica do darwinismo: os mais aptos vão justamente se 

sobressair, pois essa é a ordem natural das coisas, e ela deve seguir sem interferências. Outro 

fundamento que constituiria o neoliberalismo é de que as crises do capitalismo são decorrentes 

da interferência política, ou seja, existe um curso natural do capitalismo que, desde que não 

sofra intervenção de agentes políticos, vai fluir sem a incidência de crises. A partir desses 

fundamentos percebe-se uma naturalização do capitalismo, é como se não fosse o social que 

construísse o capitalismo, mas sim o contrário.  

Apesar da ideia de não interferência apontada por Dardot e Laval (2016/2009) também 

ser presente no neoliberalismo, ela é contida para questões econômicas, pois o Estado neoliberal 

deve ser forte para poder garantir a ordem mercadológica. Nas palavras de Harvey (2006): 

 

Neoliberalismo é em uma primeira instância uma teoria política econômica que 

propõe que o bem-estar humano pode ser melhorado pela maximização da liberdade 

empresarial, contida dentro de um modelo institucional caracterizado pelo direito da 

propriedade privada, liberdade individual, livre mercado e comércio. O papel do 

Estado é criar e preservar um modelo institucional apropriado para essas práticas 

(Harvey, 2006, p. 145, tradução nossa). 

 

Como o Estado precisa garantir a liberdade empresarial, ele não deve ser fraco, e pode 

até adquirir um caráter autoritário para preservar a ordem. O caso da aliança entre o ditador 

chileno Pinochet com os “Chicago Boys” é um bom exemplo disso (Dardot e Laval, 2016/2009; 

Harvey, 2008/2005, 2006). Clark (2017) descreve o caso como um projeto de radicalização 

capitalista, pois ele é caracterizado por uma pretensão de teor revolucionário, cujo poder do 

Estado é crucial para se alcançar o êxito.  

Apesar do caso chileno ser um dos mais evidenciados, Dos Santos (2004) e De Oliveira 

(2013/2003) argumentam que, durante o regime militar brasileiro, também foram tomadas 

medidas de financeirização do sistema, essa que é uma política característica do neoliberalismo 
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(Harvey, 2008/2005). No contexto da América Latina, a financeirização implica no 

aprofundamento da dependência dos países periféricos para com aqueles da centralidade do 

capitalismo (Ribeiro, 2015/1995; Dos Santos, 2004; Bresser-Pereira, 2018). Com base nesse 

caso, infiro que no contexto brasileiro o neoliberalismo, assim como o regime militar, surge em 

contraposição à lógica do desenvolvimentismo, que foi predominante durante o regime de 

Getúlio Vargas e no período democrático de 1946 até 1964 (Nunes, 2017/1997). 

Nota-se, nessa breve discussão feita até o momento, que o neoliberalismo prega uma 

certa sobreposição do indivíduo sobre o coletivismo. Como Harvey (2006) aponta, isso vem 

atrelado a maximização da liberdade empresarial, ou seja, é viável considerar que esse 

individualismo é marcado pela lógica de mercado. Contudo, seria uma ingenuidade entender o 

neoliberalismo apenas como um influenciador das lógicas econômicas e empresariais. Com o 

intuito de discutir sobre as formas de controle do neoliberalismo sobre o indivíduo e o social, 

Dardot e Laval (2016/2009) vão conceitualizar sobre o homem-empresa ou o sujeito 

empresarial. 

 

Se existe um novo sujeito, ele deve ser distinguido nas práticas discursivas e 

institucionais que, no fim do século XX, empreenderam a figura do homem-empresa 

ou do “sujeito empresarial”, favorecendo a instauração de uma rede de sanções, 

estímulos e comprometimentos que tem efeito de produzir funcionamentos psíquicos 

de um novo tipo. Alcançar o objetivo de reorganizar complementarmente a sociedade, 

as empresas e as instituições pela multiplicação e pela intensificação dos mecanismos, 

das relações e dos comportamentos do mercado implica necessariamente em um 

devir-outro dos sujeitos. O homem benthamiano era o homem calculador do mercado 

e o homem produtivo das organizações industriais. O homem neoliberal é o homem 

competitivo, inteiramente imerso na competição mundial. (Dardot e Laval, 2016/2009, 

p. 322). 

 

Segundo Dardot e Laval (2016/2009), o sujeito empresarial seria aquele indivíduo que 

é tido como uma empresa, ou seja, esse tem o dever de se responsabilizar por si mesmo. Dessa 

forma, não é papel do Estado nem das empresas prover amparo para o indivíduo. Nesse 

contexto, o indivíduo deve ser empreendedor de si mesmo, e, portanto, precisa investir em si 

mesmo, acreditar em si mesmo e procurar autoajuda para assim se tornar mais competitivo. 

Apesar do neoliberalismo sedimentar uma razão que coloca muita pressão sobre os indivíduos, 

o discurso oferece como contrapartida a ideia de liberdade: o indivíduo deixa de ser um mero 

trabalhador para se tornar um empresário. 

Vimos que o neoliberalismo está presente em diferentes regiões, influencia distintos 

espectros políticos e impacta tanto o Estado quanto os indivíduos. No entanto, com base no 

estudo de Johansen e De Cock (2017), estimo que ele também informa o gerenciamento das 

organizações. Os autores indicam que quando executivos de alto escalão são questionados sobre 
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o futuro da organização e do mundo, eles demonstram certo descolamento do problema. Isso 

aconteceria por eles estarem adequados a uma lógica de mercado, essa que visa retorno máximo 

no curto prazo. Sendo assim, questões sociais e de longo-prazo são deixadas de lado, e mesmo 

aqueles que resistem são suprimidos. 

A partir dessa discussão feita por diferentes autores, é possível destacar alguns 

elementos que caracterizam o discurso neoliberal. Eles vão de questões político-econômicas até 

de ordem moral. Como fazendo parte do primeiro grupo, identifico a desregulamentação do 

mercado, um Estado forte que vise a manutenção da ordem, a naturalização do capitalismo e a 

defesa de uma lógica de organização pós-política. Todos esses fatores devem propiciar a 

liberdade empresarial.  

Com relação à questão moral, os elementos circundam a responsabilidade e mérito 

individual. Como vivemos em um regime que estimula a competição, todos devem se preparar 

para competir no mercado, investindo em si mesmos, buscando autoajuda, se esforçando e 

seguindo sonhos. Compreendo esse pensamento como uma rejeição das estruturas e a crença 

absoluta da agência individual. Dessa forma, os indivíduos são responsáveis por seus sucessos 

e fracassos, aqueles que falharem o fizeram por merecer, em compensação, os que triunfarem 

podem ser considerados superiores.  

Importante destacar que estou discutindo aqui sobre uma forma de pensamento 

capitalista, portanto, o neoliberalismo pode ser encarado como uma radicalização do uso dos 

interesses privados como reguladores da sociedade (Hirschman, 2002/1977). Saliento também, 

que o objetivo desta breve discussão não é fazer uma revisão sobre o tema, pois isso exigiria 

um desenvolvimento aprofundado do conceito e uma apreciação da sua evolução. Almejo 

apenas que essa seção tenha destacado características evidentes do fenômeno, dessa forma, 

amparando melhor a análise do discurso de Luciano. 
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3 DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

 

Discuti anteriormente sobre o conceito de populismo de Laclau (2013/2005, 2005), 

fazendo a distinção dele perante outras concepções, por fim, expus o porquê o adotei. No 

entanto, também destaquei que a concepção do autor está fundamentada em uma teoria do 

discurso específica (ver Laclau e Mouffe, 2015/1985; Howarth, 2009; Marttila, 2015).  

Apesar de existirem autores que abraçam uma perspectiva discursiva no campo dos 

estudos organizacionais, há apenas duas teorias predominantes: a foucaultiana (ver Alcadipani, 

2005; Hardy e Thomas, 2015 Putnam, 2015) e da análise crítica do discurso (ver Paiva, Garcia 

e Alcântara, 2017; Barros, 2014). A teoria do discurso de Laclau e Mouffe (2015/1985) 

certamente se diferencia dessas duas opções dominantes, e isso poderia nos levar a crer de que 

não existem motivos para buscar fundamentação em uma teoria alternativa e de pouca 

expressão no campo, porém alguns autores insistem que há grande potencial explicativo em seu 

uso (e.g., Contu, 2002; Contu e Willmott, 2003, 2005; Willmott, 2005; Cederström e Spicer, 

2014; Dellagnelo, Böhm e de Mendonça, 2014). Acredito que Willmott (2005) traz um dos 

principais pontos favoráveis na elaboração teórica de Laclau e Mouffe (2015/1985): os autores 

propõem uma ontologia relacional que busca acomodar tanto estrutura, quanto agência. 

A intenção deste capítulo é definir uma estratégia de pesquisa, mas antes é necessário 

elaborar mais sobre a teoria do discurso de Laclau e Mouffe (2015/1985), destacando alguns de 

seus conceitos e discutindo a visão ontológica associada. Posteriormente, apresentarei a 

proposta de operacionalização teórica de Marttila (2015), pois foi usada como fundamento para 

definir e conduzir a pesquisa. Por fim, indicarei, de forma concisa, um desenho da pesquisa que 

compreende os métodos de coleta e análise de dados utilizados. 

 

3.1 Teoria pós-fundacionalista do discurso 

 

A teoria do discurso de Laclau e Mouffe (2015/1985) foi intitulada de diferentes formas, 

contudo optei em adotar a nomeação de Marttila (2015): teoria pós-fundacionalista do discurso. 

A terminologia não fazer sentido quando dissociada de uma noção da teoria, portanto, 

elaborarei mais sobre esse nome após a discussão sobre os conceitos da TPFD. Como já citado, 

apesar de encontrar-se estudos organizacionais que tenham como estratégia, ou método de 

análise, uma abordagem discursiva, Willmott (2005) e Cederström e Spicer (2014) apontam 

que existe um défice da utilização da TPFD no campo. Por esse motivo, decidi promover uma 

discussão mais aprofundada nesse trabalho sobre a TPFD. Espero que isso facilite o 
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entendimento do resultado da análise de discurso, e, complementarmente, ajude na introdução 

das premissas da TPFD. 

Willmott (2005) e Contu (2002) defendem que a TPFD se diferencia de outras 

abordagens discursivas, pois Laclau e Mouffe (2015/1985) elaboram uma  visão ontológica que 

contempla a ideia de estrutura aberta, assim permitindo uma relativa pacificação da tensão entre 

agência e estrutura. Outro fator decisivo indicado pelos autores seria a teorização sobre a 

dimensão do político, esse que, como destacado ateriormente, é descrito por Mouffe 

(2015/2005) como a forma com que o social se estrutura a partir da disputa de poder: indivíduos, 

grupos e classes se relacionam conflituosamente entre si.  

Antes de aprofundar nos conceitos elaborados por Laclau e Mouffe (2015/1985), é 

necessário discorrer brevemente sobre estruturalismo e definir o que tomo por discurso, pois a 

TPFD faz parte da tradição estruturalista/pós-estruturalista e, como deixei claro anteriormente, 

o discurso como prisma. Sendo assim, acredito que esse preambulo seja necessário para 

introduzir alguns conceitos que são retomados pelos autores. 

 

3.1.1 Estruturalismo 

 

Pelo estruturalismo ter influenciado muitos autores ao longo do tempo, considero a 

perspectiva como uma tradição filosófica. Contudo, é preciso esclarecer que a visão de estrutura 

no estruturalismo se sustenta na relação entre os diferentes. Levando isso em conta, é possível 

distinguir teorias de cunho estruturalista daquelas que percebem a estrutura em outros termos 

(e.g., Giddens, 1984). Apesar de existir uma cisão entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo, 

considero ambos como parte da mesma tradição, pois o segundo expande a partir do primeiro. 

De Georg, R. e De Georg, F. (1972) argumentam que o estruturalismo tem três grandes 

“pais”: Karl Marx, Sigmund Freud e Ferdinand de Saussure. Todavia, aqui focarei nos 

entendimentos de Saussure (2012/1916), pois ele contribuiu para  o desenvolvimento da 

concepção dos signos e da relacionalidade, ideias cruciais para a fundação do estruturalismo 

linguístico e, consequentemente, para um grande avanço na análise da linguagem (Angemuller, 

Maingueneau e Wodak, 2014)14. Para o autor, uma estrutura é composta de signos, esses que 

possuem um lado significante, indutor de um significado, e um lado significado, que representa 

um conceito.  

 
14 Apesar do estruturalismo a princípio estar muito associado à linguística, Lévi-Strauss (2008/1958) populariza 

a perspectiva nas ciências sociais como um todo. 
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Figura 1 – Signo de Saussure 

 
Fonte: Baseado em Saussure (2012/1916) 

 

Quando visualizamos a imagem de um gato, a silhueta de um gato ou até mesmo a 

palavra “gato” pensamos na ideia do que é um gato. A imagem, silhueta ou palavra são 

significantes, e a ideia de gato é o significado, ambos constituem as duas faces do signo gato 

(ver a Figura 1). No entanto, um signo por si só não representa nada, pois para Saussure 

(2012/1916) o significante só induz determinado significado devido à existência de signos 

diferentes. Por exemplo, um gato é um gato porque ele não é um cachorro, uma pomba, um 

mosquito ou um leão. Sendo assim, o autor leva à compreensão de que significados são 

constituídos a partir da relação negativa entre si, e não pela sua essência. Em outras palavras, 

significados são apenas estabelecidos relacionalmente. 

Apesar de Saussure (2012/1916) elaborar acerca da análise sincrônica, que se preocupa 

com a dinâmica de uma língua, e da diacrônica, que diz respeito às transformações da 

linguagem, o seu foco foi na primeira (Mendonça et al., 2014/2008). Dessa forma, o 

estruturalismo, a princípio, está mais apto para entender estruturas delimitadas num espaço-

tempo. Todavia, se é pensado em estruturas a partir da perspectiva que elementos se relacionam 

de forma padronizada, e em determinado espaço-tempo, qual seria o papel da agência no mundo 

social? 

A perspectiva pós-estruturalista propõe novas formas de imaginar as estruturas, assim 

possibilitando um melhor entendimento da agência e interpretativismo presentes no mundo 

social. O surgimento do pós-estruturalismo é marcado pela crítica de Derrida (2017/1967) ao 
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estruturalismo (Mendonça et al., 2014/2008). O autor traz como uma de suas contribuições uma 

nova percepção do signo (ver a Figura 2). 

 

Figura 2 – Signo de Derrida 

 
Fonte: Baseado em Sassure (2012/1916) e Derrida (2017/1967) 

 

A proposta de Derrida (2017/1967) é construída a partir do signo de Saussure, portanto, 

os elementos são postos de forma semelhante: existe um significante e um significado que 

juntos são duas faces do mesmo signo. No entanto, o autor contribui com a noção de rastro, 

esse que seria um composto de outros significados aglutinados ao signo durante a interpretação 

do significante. A partir dessa reinterpretação do signo, Derrida (2017/1967) estabelece a ideia 

de que a escrita subjuga a voz, assim proporcionando uma melhor compreensão da agência, 

relativismo e interpretativismo que permeiam o mundo social.  

A escrita subjuga a voz porque a ideia que vocalizamos é dependente de um a priori 

que constitui o rastro (Derrida, 2017/1967). Por exemplo, quando alguém tem uma ideia ela 

sempre vai estar assentada nas escritas já estabelecidas: economia, literatura, música, cultura 

pop, ciência, religião etc. Como os significados sempre são “corrompidos” pelo rastro, se abre 

espaço para pensar o relativismo e o interpretativismo, pois diferentes indivíduos e grupos 

sociais vão tomar um significado de forma distinta. Sendo assim, o significado de “ideia do que 

é um gato” que antes teríamos no signo de Saussure, passa a ser “uma ideia de gato” no signo 

de Derrida (ver as Figuras 1 e 2). 

Derrida (2012/1967) também vai discutir que os signos são reapresentados ao longo do 

tempo, e nesse processo eles se deslocam. Laclau (2016/1996) complementa essa ideia 
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indicando que essa repetição acompanhada de suplementos garantem o prolongamento de uma 

estrutura. No entanto, o autor indica que em um momento de crise estrutural surge a 

possibilidade de mudanças: nessa ocasião, pessoas buscam uma nova verdade para se sentirem 

seguras.  

Com base na ideia de repetição, suplementação e deslocamento/crise que se pode 

entender o papel da agência no pós-estruturalismo. A agência existe, mas ela não pode ser 

exercida sem amarras, pois é sempre dependente das estruturas. Dessa forma, o pós-

estruturalismo se torna uma ferramenta apta para compreender dinâmicas sociais dentro de um 

contexto pós-moderno (Clarke, Frise e Washburn, 2016). Apesar desses conceitos parecerem 

abstratos, eles podem, por exemplo, servir para explicar a ascensão de um discurso populista, 

pois o fenômeno está muito associado ao deslocamento/crise de estruturas. 

Posso indicar a TPFD como uma elaboração teórica pós-estruturalista, sendo que, sua 

principal contribuição para a tradição está no entendimento das estruturas como abertas e 

parciais. Segundo Laclau e Mouffe (2015/1985), as estruturas nunca se tornam totais, em outras 

palavras, um discurso nunca pode se tornar uma hegemonia incontestável. Irei discutir mais 

sobre a visão da TPFD de estruturas nas próximas seções, porém acredito que uma maneira 

didática de descrever essa ideia é a partir da noção do horizonte: ao se colocar no horizonte um 

discurso total, como por exemplo a democracia, é possível pensar em estruturas abertas e 

parciais no presente (Derrida, 2016/1996; Laclau e Bhaskhar, 1998; Howarth, 2006).  

 

3.1.2 Discurso 

 

Como observado na seção anterior, o estruturalismo/pós-estruturalismo, e, portanto a 

TPFD, estão associados à concepção de linguagem e discurso. No entanto, discurso é um 

conceito frequentemente evocado de forma vaga, por isso almejo especificar o meu 

entendimento sobre ele. Saussure (2012/1916) argumenta que a linguagem seria uma forma das 

pessoas organizarem e expressarem pensamentos, e, além disso, indica que a voz se dá a partir 

de processos naturais e físicos.  

Lévi-Strauss (2008/1958) entende que esses pressupostos elevariam a análise da 

linguagem ao nível das metodologias utilizadas nas ciências naturais, e, portanto, a linguística 

seria a ciência social mais bem conceituada. É a partir dessa ideia que o autor mobiliza o 

estruturalismo linguístico para analisar fenômenos sociais, porém isso só pode ser feito se 

pensar nos fenômenos sociais pelo prisma dos discursos, assim expandindo a análise 
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estruturalista para além da linguagem. Já Derrida (2017/1967) vai trabalhar principalmente com 

a ideia da escritura:  

 

Diz-se “linguagem” por ação, movimento, pensamento, reflexão, consciência, 

inconsciente, experiência, afetividade etc. Há, agora a tendência de designar por 

“escritura” tudo isso e mais alguma coisa: não apenas os gestos físicos da inscrição 

literal, pictográfica ou ideográfica, mas também a totalidade do que a possibilita; e a 

seguir, além da face significante, até mesmo a face significada; e partir daí, tudo que 

pode dar lugar a uma inscrição em geral, literal ou não, e mesmo que ela distribui no 

espaço não pertença à ordem da voz: cinematografia, coreografia, sem dúvida, mas 

também “escritura” pictural, musical, escultural etc. (Derrida, 2017/1967, p. 10). 

 

A escritura extrapolaria a linguagem, pois serve como programação do próprio 

pensamento (Derrida, 2017/1967). Com base nessa concepção, o discurso aqui será tratado 

como sustentado na fala, mas também precedente na forma escrita, ou seja, tenho uma 

compreensão do discurso alinhada com o pós-estruturalismo.  

Laclau, também alinhado com o pós-estruturalismo, argumenta que discurso e prática 

são indissociáveis (Laclau e Bhaskhar, 1998). Complementando a noção de discurso da TPFD, 

Howarth (2006) vai apresentar a ideia de que discursos estão atrelados ao espaço. Nessa mesma 

toada, Marttila (2015) indica que os discursos se materializam por intermédio de funções de 

sujeito e instituições. Somando as elaborações desses teóricos, concluo que o discurso pode ser 

percebido nas práticas, nos espaços e na materialidade, portanto, podem-se tomar elementos 

não textuais como parte do discurso (ver Mendonça, 2012). Neste trabalho, por exemplo, 

analisei postagens feitas pelo Luciano Hang no Twitter, o que envolveu a observação de 

imagens, textos e vídeos. 

 

3.1.3 Articulação discursiva 

 

Tendo uma certa noção sobre estruturalismo e discurso, discutirei acerca dos preceitos 

da TPFD. Seguindo um ponto de vista relacional e estruturalista, Laclau e Mouffe (2015/1985) 

elaboram sobre como se formam discursos, ou seja, buscam compreender a forma que 

elementos distintos são articulados discursivamente. No entanto, se todos elementos presentes 

em um discurso são diferentes, como eles podem se estruturar de forma coesa? É a partir dessa 

questão que apresentarei os diferentes conceitos idealizados pelos autores. 
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3.1.4 Diferença, Equivalência, Antagonismo e Hegemonia 

 

Uma articulação discursiva é ao mesmo tempo unificada e heterogênea, porém seus 

distintos componentes não podem ser agregados naturalmente, pois atuam seguindo uma lógica 

de diferença (Laclau e Mouffe, 2015/1985). Todavia, observando os discursos presentes no 

cotidiano, verifica-se que eles são arranjados de forma relativamente coesa. Isso ocorre porque 

em determinadas circunstâncias se estabelece uma lógica de equivalência que sobrepõe à lógica 

de diferença, assim formando uma corrente de equivalência que agrega os elementos 

discursivos (Laclau, 2013/2005, 2005). Contudo, quais seriam essas circunstâncias?  

Uma delas é a relação antagônica. Como discutido anteriormente, o estruturalismo se 

sustenta na ideia da constituição do significado acontecer a partir da negação (Saussure, 

2012/1916): o signo X não é X porque ele é essencialmente X, mas sim por ele não ser Y, Z ou 

W. Seguindo a tradição estruturalista, Laclau (1990) vai argumentar que a negatividade é 

indispensável para formação de identidades: a identidade de um discurso é construída a partir 

da negação de um antagonista, sendo que, a totalidade do discurso seria apenas alcançada pela 

destruição15 do outro antagônico (Hoffmann, 2018). Em outras palavras, o antagonista é aquele 

que se coloca entre a identidade e sua idealização total (Laclau, 1990). Dessa forma, o 

estabelecimento de uma corrente de equivalência depende do discurso se engajar em oposição 

ao antagônico, e assim participando da disputa hegemônica (Laclau, 2013/2005, 2005). 

 

3.1.5 Impossibilidade da totalização 

 

A disputa hegemônica e o antagonismo ajudam a compreender uma das noções mais 

inusitadas da TPFD, a impossibilidade de totalização. Nas palavras de Laclau:  

 

Em nossa concepção de antagonismo, por outro lado, nos deparamos com o 

‘constitutivo externo’. É um ‘externo’ que bloqueia a identidade do ‘interno’ (e é, não 

obstante, ao mesmo tempo o pré-requisito para sua constituição). Com o antagonismo, 

a negação não é originada de ‘dentro’ da identidade em si, mas sim, em um sentido 

radical, de fora; é então a pura facticidade que não pode ser referida a nenhuma 

racionalidade subjacente (Laclau, 1990, p. 17, tradução nossa). 

 

Em termos discursivos, é impossível que uma articulação seja contemplada em sua 

totalidade se ela não aniquilar o outro antagônico, pois ele nega a identidade plena do discurso. 

 
15 O sentido de destruir usado é propositalmente violento, pois Hoffman (2018) argumenta que no limite da disputa 

hegemônica o discurso pode se manifestar violentamente. 
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Contudo, existe uma relação de dependência da identidade do discurso para com o outro 

antagônico, portanto, qualquer totalização discursiva é impossível, pois a totalização implicaria 

na desestruturação daquilo que está parcialmente estruturado.  

Em suma, pode-se compreender o outro antagônico como o constitutivo externo da 

identidade, portanto, ao mesmo tempo que a constitui, impede sua plenitude. Laclau e Mouffe 

(2015/1985) resumem essa condição a partir da ideia de que não existe sociedade, apenas há o 

social em busca de ser total. É essa noção que fundamenta as estruturas abertas e parciais, 

permitindo a convivência de elementos opostos no mesmo sistema.  

 

3.1.6 Significantes vazios, flutuantes, Pontos Nodais e Afeto 

 

Além do antagonismo, são necessários elementos discursivos positivos que permitam 

uma unificação da articulação (Mendonça, 2012). Esses seriam os pontos nodais, que possuem 

duas propriedades essenciais para cumprir o papel de âncora: o significante vazio e flutuante 

(Laclau, 2013/2005). A primeira característica, o vazio, pode ser percebida na vagueza do 

elemento discursivo. Ele deve ser genérico o suficiente para que diferentes grupos e indivíduos 

signifiquem a questão de forma satisfatória. A seguir são apresentados alguns exemplos que 

podem ajudar no entendimento do vazio: 

 

• Considerando uma liderança que agrega um grupo numeroso e heterogêneo. Para isso 

ser sustentável, ela precisa renunciar certa assertividade, assim permitindo que pessoas 

de diferentes perfis consigam se identificar. Caso essa liderança restrinja muito sua 

posição, vai causar mais identificação com alguns, mas afastará outros;  

• Considerando uma marca cara de celulares. Com base no preço, a concorrência oferece 

um melhor custo-benefício, porém muitos consumidores se identificam com o produto. 

Alguns optam pela marca por gostar da estética moderna, outros pelo produto possuir 

um visual “clean”, outros pelo sistema operacional ser “user friendly”, outros por ele 

ser considerado “premium”, em suma, para o produto alcançar um público amplo ele 

precisa permitir várias significações; 

• Considerando o conceito de justiça. Vão ter aqueles que consideram a justiça como 

justiça social, outros como uma defesa à meritocracia, ou combate à corrupção do 

Estado, ou maior regulação do mercado, ou como investimento em segurança pública, 

ou como endurecimento de penas etc. Justiça pode ter muitos significados, inclusive 
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alguns normalmente inconciliáveis. Por conta dessa vagueza, o conceito de justiça pode 

servir como uma bandeira política unificadora. 

 

Espero que a partir desses exemplos seja possível entender a propriedade do vazio dos 

pontos nodais. Contudo, Laclau (2013/2005, 2005) considera que, por esse ponto de articulação 

ser vazio, ele também é flutuante, pois está passível de ressignificação. Por exemplo, o conceito 

de justiça pode ser vago, mas por conta disso ele é constantemente disputado no social: em 

determinada época, uma parte da população pode estar mais alinhada com uma ideia de justiça, 

mas, diante de mudanças contextuais, ela pode fazer uma reinterpretação do significado. Dessa 

forma é possível entender a contingência das estruturas a partir da TPFD. 

Apesar de Laclau e Mouffe (2015/1985) não elaborarem tanto sobre o afeto, ele é 

discutido em trabalhos posteriores de Laclau (Laclau, 2016/1996; Laclau, 1990), dessa forma, 

a TPFD se aproximou da psicanálise lacaniana (Mendonça, 2012)16. Cederström e Spicer (2014) 

indicam três formas do afeto se manifestar em discursos: Objet petit a, Jouissance e a Fantasia. 

O objet petit a seria um objeto indutor de intenso desejo, jouissance é um prazer agudo que é 

acompanhado da sensação de dor e a fantasia são cenários imaginários, em que a unidade 

acontece em torno de um objeto de desejo comum.  

 

3.1.7 Deslocamento 

 

Em princípio, o foco de Laclau e Mouffe (2015/1985) era na compreensão dos discursos 

a partir da negatividade, e, portanto, o antagonismo se tornou o principal conceito mobilizado 

pelos autores. Contudo, ao longo do tempo, Laclau revisou diversas vezes sua obra, e, por conta 

disso, o deslocamento foi se tornando central para TPFD (Mendonça, 2012). Mesmo que o 

antagonismo se mantenha como determinante para a constituição de estruturas, ele passou a 

dividir seu protagonismo com o deslocamento.  

O deslocamento permite explicar as mudanças no social: ao longo do tempo, surgem 

contradições e incongruências no interior do discurso, o que possibilita reorganizações 

estruturais (Mendonça, 2012). Segundo Laclau (1990), o surgimento de estruturas acontece a 

partir da mitificação e estabelecimento de novas objetividades: quando uma ideia objetiva passa 

a ser questionada, o social mitifica um discurso novo em resposta e, de acordo com dinâmicas 

relacionais, esse novo discurso pode se tornar uma objetividade, portanto, hegemônico. 

 
16 Para mais informações sobre o afeto, indico o estudo dos trabalhos de Jacques Lacan e Slavoj Žižek (Cederström 

e Spicer, 2014). 
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Todavia, como Laclau (2016/1996) argumenta, apesar de discursos se deslocarem, 

suplementos podem estimular o seu prolongamento. Sendo assim, pode-se tomar os discursos 

como complexos e imprevisíveis, pois não é possível determinar exatamente quando e como 

ocorrerá o deslocamento, muito menos de que forma novos discursos serão estruturados. 

 

3.1.8 Visão ontológica 

 

Apresentados os principais conceitos da TPFD, posso ponderar acerca da visão 

ontológica que sustenta a teoria. Acredito que a compreensão de estruturas abertas e parciais é 

crucial para se entender essa ontologia, pois é a partir dessa noção que é possível pensar na 

impossibilidade de totalização: nenhum discurso que constitui o social pode se totalizar, pois 

toda identidade depende de um constitutivo externo. Apesar da TPFD permitir um novo 

entendimento do mundo social, a inscrição do pensamento a essa ontologia tem repercussões. 

Por exemplo, a impossibilidade de totalização das estruturas impede a convicção na 

concretização de utopias17.  

Apesar da compreensão alternativa sobre estruturas, Marttila (2015) argumenta que a 

TPFD não relativiza o papel das estruturas. Segundo o autor, existem concepções fracas e fortes 

de estruturalismo, a diferença entre elas seria o nível de crença na significação se dar a partir 

da relação de objetos, e a TPFD estaria alinhada a uma perspectiva de estruturalismo forte: 

 

“O estruturalismo de tipo forte – mais tangível na teoria de desconstrução de Derrida, 

teoria psicanalítica das identidades sociais de Lacan, teoria dos sistemas sociais de 

Luhmann e teoria de discurso pós-fundacionalista de Laclau – rejeita a possibilidade 

do significado social de um objeto ser o resultado de algo diferente dos arranjos 

relacionais de objetos, que geram significado.” (Marttila, 2015 p. 20, tradução nossa). 

 

Partindo da noção de estruturalismo forte, concluo que a TPFD compreende o mundo 

social apenas pela relação entre significados. Uma concepção que contrapõe radicalmente o 

essencialismo, já que nenhum significado poderia ser formado a partir de uma essência. Sendo 

assim, a agência existe apenas dentro das limitações impostas pelas estruturas, e, como citado 

anteriormente, a possibilidade de agência é potencializada a partir do deslocamento (Laclau 

2016/1996, 2013/2005). Fechando essa questão, é por conta da coexistência de agência e 

estrutura que Willmott (2005) argumenta que a TPFD não prioriza nenhuma das duas.  

 
17 Por conta disso, Laclau e Moufe (2015/1985) são considerados pós-marxistas, pois, mesmo propondo 

estratégias em prol do socialismo, a visão ontológica dos autores impede a crença na existência de uma utopia 

comunista, ou seja, sem conflitos e hierarquizações de classe. 
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Voltando a discutir o nome da teoria, acredito que o termo “teoria pós-fundacionalista 

do discurso”, proposto por Marttila (2015), caracteriza a ontologia que suporta o pensamento 

idealizado por Laclau e Mouffe, pois para perspectiva as fundações são determinantes, mas 

sempre estão incompletas. Pozzebon, Rodriguez e Petrini (2014) descrevem que pesquisas de 

cunho fundacionalista apresentam a realidade referente ao fenômeno estudado, evitam qualquer 

viés e buscam resultados generalizáveis. Já as pesquisas quase-fundacionalistas são descritas 

pelos autores como uma flexibilização da perspectiva fundacionalista, portanto, se encaixariam 

nesse espectro o realismo crítico e o pós-positivismo. No outro extremo estaria a perspectiva 

anti-fundacionalista, que seria um paradigma totalmente pragmático e situacional: a pesquisa 

deve ser julgada a partir de uma proposta específica daquele contexto.  

A partir dessas descrições, pode-se entender que a fundação está relacionada à 

percepção de estrutura e realidade que permitem ou não, os pesquisadores fazerem 

generalizações, estabelecerem causalidades e determinarem a forma de pensar e avaliar a 

pesquisa. Com base nisso, não posso caracterizar a TPFD como anti-fundacionalista, não-

fundacionalista, ou fundacionalista. O mais próximo, dentro das categorias sugeridas por 

Pozzebon, Rodriguez e Petrini (2014), seria avaliar a teoria como quase-fundacionalista. 

Todavia, dada a distinta noção de estruturas da TPFD, creio que a considerar como pós-

fundacionalista é mais coerente, além de demarcar a diferença em relação a outras abordagens 

quase-fundacionalistas, como, por exemplo, o realismo crítico (Laclau e Bhaskhar, 1998).  

Resumindo, a adoção de uma perspectiva pós-fundacionalista leva a crer que estruturas 

podem se dar em diferentes níveis de sedimentação (Howarth, 2006), e que a realidade é 

construída a partir da relação entre significados. Sendo assim, um viés pós-fundacionalista 

incorre na desconsideração de generalizações empíricas, podendo-se apenas buscar entender 

fenômenos objetivando uma generalização teórica. Por outro lado, como argumenta Marttila 

(2015), o pós-fundacionalismo se afasta de um viés puramente pragmático e situacional, pois 

acredita na existência de estruturas estabelecidas, sendo assim, não é possível que um 

pesquisador descarte um a priori teórico. Por fim, o autor acredita que em um estudo empírico 

calcado na TPFD não deve se ater à essência dos elementos, mas sim, na dimensão relacional 

deles, portanto, a epistemologia pós-fundacional entra em conflito com estratégias de cunho 

puramente indutivo. Por exemplo, Marttila (2015) aponta como incompatível com a análise 

pós-fundacionalista de discurso os métodos etnometodológicos. 

Finalizando essa discussão, apresento uma crítica comum às perspectivas discursivas: a 

desconsideração do que é real e material (Laclau e Bhaskhar, 1998; Misoczky, 2019). Ao longo 

de sua obra, Laclau deixa claro que a TPFD não nega o material (Laclau e Mouffe, 2015/1985; 
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Laclau e Bhaskhar, 1998; Laclau, 2005): o principal argumento do autor é que a materialidade, 

o natural e o real existem, mas todos são significados discursivamente. Sendo assim, essas 

dimensões podem ser contempladas discursivamente.  

Apesar de Laclau e Mouffe não se aprofundarem na materialidade, outros pesquisadores 

da TPFD dedicaram seus esforços nesse sentido: Howarth (2006), Marttila (2015) e Carpentier 

(2017, 2019) buscam entender como a materialidade se manifesta a partir do discurso; Palonen 

(2019) tenta perceber como o discurso se relaciona com paisagens urbanas; já Parasecoli (2019) 

debate sobre a relação entre discurso político e alimentação. Concluindo, creio que não é 

necessário adotar uma perspectiva realista para teorizar sobre a materialidade. 

 

3.2 Operacionalização da TPFD 

 

Apesar da profunda discussão ontológica feita na TPFD, existe um défice no debate 

metodológico (Dellagnelo, Böhm e Mendonça, 2014), portanto, não existe uma metodologia 

estabelecida. Essa é a maior limitação do uso da teoria, pois dificulta a operacionalização de 

pesquisas empíricas, porém existem esforços no caminho de uma sistematização (Glynos e 

Howarth, 2007, 2008; Marttila, 2015; Cederström e Spicer, 2014). Para este estudo, optei pela 

proposta de Marttila (2015), pois acredito que ela seja mais apropriada para investigar a 

estrutura de um discurso, além disso, o autor faz boas indicações metodológicas18.  

Partindo de uma discussão teórica, Marttila (2015) apresenta categorias que assistem a 

análise da constituição de articulações discursivas. Ele indica um modelo referente às relações 

e identidades discursivas, além de propor um “guia” para auxiliar no desenvolvimento da 

pesquisa (ver as Tabelas 1, 2 e 3). 

  

 
18 As opções alternativas identificadas, elaboradas por Glynos e Howarth, 2007, 2008 e Cederström e Spicer, 

2014, não indicam caminhos claros com relação à estratégia metodológica, mas sim, se concentram em colocar a 

TPFD em termos mais acessíveis. 
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Tabela 1 – Tipologia de identidades discursivas 

Categorias do 

fenômeno 

Características do fenômeno 

Valores 
 

Ideais éticos Valores primordiais e ideias corporificados por pontos nodais. 

Outros 

antagônicos 

Oponentes ou ameaças que colocam os ideais éticos em perigo. 

Subjetividade 
 

Protagonista Campeões e protetores dos ideais éticos. 

Oponentes Sujeitos que colocam em perigo ou obstruem a realização e manutenção 

dos ideais éticos 

Auxiliadores Sujeitos que desempenham um papel de suporte na manutenção dos 

ideais éticos 

Destinadores O originador ou instigador da ação. 

Receptores Sujeito que representando os sujeitos sociais conduz ações e interações. 

Atividades 
 

Ações Atividades associadas com as funções do sujeito ou instituições. 

Interações Interações e processos que ligam as atividades tomadas por funções do 

sujeito ou instituições 

Objetos Objetos, sujeitos e instituições que são manipuladas durante as ações. 

Recursos Recursos que dão suporte para sujeitos e instituições no cumprimento de 

suas ações. 

Estratégias Estratégias e meios que sujeitos e instituições utilizam para chegar em 

certos fins. 

Fonte: Adaptação de Marttila (2015) 

 

A Tabela 1 apresenta categorias que constituem um discurso: (1) os valores 

correspondem aos pontos nodais que ancoram as articulações discursivas; (2) os elementos de 

subjetividade fazem referência aos sujeitos do discurso; (3) por fim, as atividades indicam 

elementos cruciais para propiciar e/ou dar manutenção ao discurso. Os elementos discursivos 

são variados, podendo ser materiais, sujeitos ou ideias, e, como são significados 

discursivamente, todos podem ser considerados elementos discursivos. Essas categorias 

propiciam uma base para a codificação e análise dos dados empíricos. Após o tratamento dos 

dados, é possível mapear o discurso, uma forma de apresentar os resultados, mas também uma 

ferramenta de análise (ver as Figuras 3 e 4).  
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Figura 3 – Representação visual do discurso sobre bronzeamento artificial 

 
Fonte: Marttila (2015) 

 

Figura 4 – Representação visual do discurso do “Clean Water Act” 

 
Fonte: Raaphorst (2018) 

 

Cada ligação nas Figuras 3 e 4 representam uma relação, e cada elemento é rotulado de 

acordo com o seu papel. Saliento que um estudo sincrônico vai se ater apenas a um espaço-

tempo delimitado (Saussure, 2012/1916; Marttila, 2015), ou seja, um mapa do discurso 
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representa apenas uma “fotografia” do momento. No entanto, a proposta de Marttila (2015) não 

se resume a simplesmente entender e descrever discursos, a reconstrução do discurso seria 

apenas um passo da pesquisa sincrônica. Subsequentemente, o autor discute sobre a 

possibilidade da compreensão da materialidade discursiva, essa que se estabelece através do 

regime discursivo (ver a Figura 5)19. 

 

Figura 5 – Representação visual de um regime discursivo 

 
Fonte: Adaptação de Marttila (2015) 

 

Para facilitar o entendimento do regime discursivo, parto de um ponto familiar, o 

discurso. Esse, com o intuito de se sedimentar, está sempre engajado com o exterior. Foi 

discutido sobre essas dinâmicas descritas por Laclau e Mouffe (2015/1985), porém os autores 

não se focam em elaborar como o discurso se manifesta materialmente no mundo social. Para 

suprir esse défice, Marttila (2015) faz uso das ideias de instituições e funções de sujeito. 

Marttila (2015) considera que as instituições são constituições sociais com autoridade 

legitimada, ou seja, com capacidade de sustentar e validar discursos, além disso, elas também 

regulamentam as funções do sujeito. Essas instituições são produtos de ações hegemônicas: seja 

pela atuação do discurso na formação de novas instituições ou pela disputa de significação 

 
19 Apesar de discutir sobre o regime discursivo, não o utilizo como ferramenta de análise no trabalho, pois meu 

objetivo é entender como se estrutura um discurso populista empresarial. Contudo, optei por apresentá-lo por 

compreender ser uma parte importante da proposta de Marttila (2015). 
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daquelas já existentes. Sendo assim, compreendo que o Estado, partidos políticos, corporações, 

ONGs etc. são instituições, pois operam de acordo com uma articulação discursiva dominante. 

Já as funções do sujeito se referem a posições restritas que, quando acessadas, conectam 

possibilidades, restrições e expectativas com relação ao uso da linguagem (Marttila, 2015). Pela 

descrição do autor, considero que funções do sujeito se referem a um conjunto de indivíduos 

que compartilham direitos, responsabilidades e formas de se posicionar. 

Observando a Figura 5, é possível entender que o regime discursivo se sustenta nas 

interações entre discurso, instituições e funções do sujeito. Enquanto o discurso fornece 

motivação às instituições e funções do sujeito, esses retribuem com a adoção de práticas que 

materializam e validam o discurso hegemônico. Através dessas interações, o discurso manifesta 

suas vontades ao mundo social. De acordo com a materialização, o discurso recebe validação 

social, o que determinará sua capacidade de sedimentação. 

Fazendo uma avaliação geral da proposta de Marttila (2015), compreendo que ela se 

aproxima das concepções teóricas de Laclau e Mouffe (2015/1985), pois traduz a teoria para 

uma forma operacionalizável, porém não necessariamente a simplifica. Consequentemente, a 

abordagem não é tão flexível se comparada com outras propostas consideradas (Thompson e 

Willmott, 2016; Cederström e Spicer, 2014). Em contrapartida, Marttila (2015) oferece uma 

descrição dos passos a seguir para conduzir a pesquisa (ver as Tabelas 2 e 3).  

 

Tabela 2 – Estágios analíticos e estratégias 

Estágios 

analíticos 

Operacionalização 

Co-construção 
 

Conceitualização 

teórica 

Escolha de um tema e objeto de pesquisa. 

Contextualização Definição espaço-temporal coordenado com o objeto de pesquisa. 

Quebra 

epistemológica 

Reflexão e anulação da influência epistêmica do senso comum e tradições 

de pesquisa que contradizem nossa perspectiva teórica. 

Desconstrução Desconstrução de implicações socialmente concebidas ou necessidades 

relacionadas a constituição do objeto de pesquisa. 

Teorização Operacionalização do framework teórico em um framework heurístico 

que possa informar as condições gerais da constituição do objeto de 

pesquisa. 

Fonte: Adaptação de Marttila (2015)  
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Tabela 3 – Continuação de “Estágios analíticos e estratégias” 

Estágios 

analíticos 

Operacionalização 

Reconstrução  

Análise 

sincrônica 

Análise que consiste no entendimento da constituição do objeto de 

pesquisa em um espaço de tempo determinado e relativamente estático. 

Primeiro, se compila um corpus de dados. Segundo se faz a análise do 

conteúdo para se reconstruir o discurso. Terceiro, se avalia o discurso do 

ponto de vista da sua materialidade. 

Análise 

diacrônica 

Análise que consiste no entendimento da mudança do objeto de pesquisa 

ao longo do tempo. As etapas se assemelham as da análise sincrônica, 

porém com um foco na mudança do discurso ao longo do tempo. 

Colocação Identificação dos aspectos fenomenológicos dos achados da pesquisa, 

visando contribuir no entendimento daquele fenômeno. 

Fonte: Adaptação de Marttila (2015) 

 

3.2.1 Métodos de coleta e análise de dados 

 

Marttila (2015) vai além da discussão abstrata preponderante que envolve a TPFD, pois 

promove um debate sobre métodos de coleta e interpretação de dados para pesquisas 

fundamentadas na teoria20. Iniciando essa discussão, o autor argumenta que a análise de 

discurso se caracteriza por ser um estudo empírico orientado pela teoria, portanto, quando se 

seleciona um corpus linguístico é preciso ter certa ideia do assunto da pesquisa, assim 

aumentam-se as chances de obtenção de dados que representam o discurso analisado. Além 

disso, a coleta deve estar delimitada em um espaço-tempo. 

Com relação ao processo de amostragem, a primeira possibilidade apontada por Marttila 

(2015) é a identificação de sujeitos influentes e inspiradores, pois um corpus linguístico que 

contenha falas de figuras representativas, consequentemente resultará em um corpus mais 

representativo. Uma segunda opção é a condução de entrevistas qualitativas com sujeitos já 

inclusos na amostragem, em combinação com análise de redes, dessa forma, aprofundando o 

conhecimento sobre a “rede” de sujeitos pertencentes ao discurso analisado. Outra indicação é 

a análise lexicométrica, uma análise quantitativa de conteúdo textual (Wiedemann, 2013). O 

resultado dela informa sobre a recorrência de elementos léxicos no corpus. Essas informações 

 
20 Creio que Marttila (2015) tome essa iniciativa por influência da comunidade alemã de estudos do discurso, pois 

essa, segundo Mattisek e Glasze (2016), é mais aberta aos debates metodológicos que a comunidade anglo-

americana. Suponho isso devido ao ator referenciar muitos estudos alemães (e.g., Diaz-Bone e Rainer, 2010; 

Stäheli, 2007; Glasze e Georg, 2007). 
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servem como uma indicação empírica de certa coerência estrutural formada pela relação entre 

diferentes termos. 

Com relação ao texto, Marttila (2015) indica que métodos de análise textual podem ser 

implementados para compreender a composição de uma articulação discursiva. Já para analisar 

a materialidade do discurso, o autor faz três recomendações: (1) a implementação do 

mapeamento situacional21; (2) a identificação das motivações que o discurso oferece para as 

instituições e as funções do sujeito; (3) o uso dos métodos analíticos da “enunciative 

pragmatics”22. 

Por fim, apesar de Marttila (2015) apresentar muitas alternativas de análise de dados, 

optei por implementar apenas parte das sugestões: aquelas que fizeram mais sentido para 

analisar o discurso de Luciano Hang. 

 

3.3 Desenho da estratégia de pesquisa 

 

Tendo uma noção de como operacionalizar a TPFD, é possível estabelecer uma 

estratégia de pesquisa. Lembrando que o objetivo principal da pesquisa é entender como um 

discurso empresarial pode assumir contornos populistas, e, nesse processo, esboçar uma 

definição de populismo empresarial. Com esse intuito, busco respostas tanto para pergunta da 

pesquisa quanto para questões secundárias, todas essas apresentadas subsequentemente: 

 

• Como que se estrutura um discurso populista empresarial? 

• O discurso analisado pode ser considerado populista? 

• Quais são os pontos nodais desse discurso? 

• Como descrever os valores centrais desse discurso? 

• Como descrever o outro antagônico? 

• A pauta econômica do discurso gera impacto no público? 

• É um caso de populismo que se alinha mais com uma visão inclusiva ou exclusiva? 

 

Considerando que a pesquisa se dará a partir da análise do discurso de Luciano Hang, 

em soma com o horizonte estabelecido para o estudo, é possível definir um desenho de pesquisa 

 
21 O método faz parte da análise situacional, para um melhor entendimento sobre a estratégia de pesquisa ver 

Clarke (2003) e Clarke, Friese e Washburn (2016). 

22 Para buscar uma compreensão sobre o método de análise ver Agermuller (2014) 
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que contempla tanto métodos de coleta quanto análise de dados. O Quadro 2 informa de maneira 

sintética esse desenho. 

 

Quadro 2 – Desenho de pesquisa 

Metodologia 

de pesquisa 

• Análise pós-

fundacionalista 

de discurso 

• Considerei a análise pós-fundacionalista de 

discurso como metodologia de pesquisa, pois 

todos os aspectos da pesquisa precisam ser 

informados pela TPFD para que os resultados 

sejam coerentes; 

• Utilizei como apoio da condução da estratégia 

metodológica as propostas de Marttila (2015) 

(ver as Tabelas 2 e 3) 

Métodos de 

coleta de 

dados 

• Conteúdo de 

internet (texto, 

imagem, 

vídeo) 

• Os dados coletados foram extraídos do conteúdo 

publicado no Twitter de Luciano Hang; 

• Transcrição de falas proferidas por Luciano 

Hang em vídeos publicados no YouTube 

(entrevistas, palestras e transmissões). 

Métodos de 

análise de 

dados 

• Codificação 

com base nas 

categorias de 

Marttila 

(2015); 

• Mapeamento 

visual do 

discurso; 

• Análise 

lexicométrica; 

• Análise 

quantitativa 

exploratória. 

• A codificação com base nas categorias de 

Marttila (2015) permitiu com que se 

identificassem os elementos do discurso; 

• O mapeamento visual foi utilizado para 

demonstrar de forma mais inteligível à 

constituição do discurso (ver o Apêndice B); 

• Análise lexicometrica foi utilizada para indicar 

possíveis elementos discursivos. 

• Inspirado em Ortellado e Ribeiro (2018), 

contabilizei os compartilhamentos das 

publicações de Luciano para verificar o impacto 

dos diferentes assuntos no público 

Fonte: Produção do autor 
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3.3.1 Discussão sobre a estratégia e sua aplicação 

 

Como para fazer uma análise de discurso é preciso ter certo conhecimento sobre o 

contexto (Wodak, 2010; Marttila, 2015), fiz a leitura de algumas matérias jornalísticas para 

entender melhor quem é Luciano Hang (Martins, 2018; Magagnin, 2018; Oliveira, 2018 e Folha 

de São Paulo, 2018), porém, não senti a necessidade de uma pesquisa sistemática e aprofundada 

da retratação jornalística23, portanto, esse não foi um foco do trabalho. Com as discussões feitas 

até o momento sobre teoria e contexto, considero contemplada a primeira etapa da pesquisa24, 

a co-construção (ver as Tabelas 2 e 3). 

Com relação aos dados utilizados na pesquisa, foram selecionados vídeos publicados no 

YouTube em que Luciano Hang é entrevistado, faz palestras ou transmissões ao vivo. O critério 

utilizado para escolher os vídeos foi o tamanho da gravação: apenas aqueles com mais de 10 

minutos foram selecionados. Assisti todos e fiz a transcrição deles simultaneamente, e, dessa 

forma, construí um corpus linguístico. Ao todo foram transcritas 22 falas, mas, como uma delas 

foi feita em 2019, decidi deixá-la de lado para delimitar o período analisado entre 2013 e 2018. 

Sendo assim, o corpus é composto por 21 falas de Luciano Hang, somando ao todo 81760 

palavras e 127 páginas.25 Em todas as transcrições houve o cuidado de separar as falas de 

Luciano do restante, e tentei preservar a forma como ele se comunica, portanto, no corpus 

contêm apenas falas de Luciano Hang, com as suas gírias, repetição de palavras e linguajar 

coloquial.  

Apesar de existir uma preconcepção da análise de discurso ser limitada em suas 

possibilidades metodológicas, existem diferentes alternativas analíticas, inclusive de ordem 

quantitativa (Mattissek e Glasze, 2016; Wiedemann, 2013). Neste trabalho foi adotado um 

posicionamento flexível, portanto, fiz uma análise de discurso com métodos mistos (Marttila, 

2015; Wiedemann, 2013). Levando isso em consideração, utilizei os dados coletados para 

conduzir uma análise lexicométrica através do programa WordSmith. Wiedemann (2013) 

descreve a análise lexicométrica como uma forma de encontrar relações entre diferentes 

elementos contidos no texto. Como visto anteriormente, Marttila (2015) indica que a 

lexicometria é uma forma de adquirir conhecimento inicial de como um discurso se estrutura. 

 
23 Parte da elaboração desse trabalho se deu durante o período eleitoral de 2018, sendo assim tive contato com o 

debate público do momento, inclusive com as manifestações de Luciano Hang. 

24 A exposição do entendimento prévio da figura de Luciano está majoritariamente contida na introdução desse 

trabalho. 

25 São 127 páginas em um documento redigido no programa Microsoft Word, em que todo corpus foi formatado 

com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples e apenas um espaço entre as pausas no discurso 

e as falas. 
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A etapa seguinte foi a análise do corpus a partir do modelo teórico de Marttila (2015). 

Para deixar mais claro como foi feito esse processo, apresentei no Apêndice C desse trabalho 

um exemplo: dois trechos transcritos da fala de Luciano proferida em uma entrevista. O intuito 

não é criar categorias a partir do corpus, mas sim, identificar as categorias indicadas por 

Marttila (2015) presentes no discurso de Luciano (ver a Tabela 1)26. Sendo assim, li o texto em 

busca de apontar quais elementos podem ser considerados como parte de uma dessas categorias, 

sendo que, um mesmo trecho pode ser representado por mais de um rótulo. Após a análise do 

texto, foi possível fazer o mapeamento visual do discurso.  

Em seguida, utilizei o programa ScrapeStorm para acessar automaticamente a página do 

Twitter de Luciano e extrair todas as mensagens públicas feitas pelo empresário. Dessa forma, 

possibilitando a análise das imagens publicadas no Twitter entre o início do período eleitoral e 

um mês após o término do segundo turno da eleição de 2018, 16 de agosto até 28 de novembro. 

Posteriormente fiz a seleção de parte das 283 imagens publicadas para exemplificar os 

elementos contidos no discurso. Busquei imagens que representassem elementos e dinâmicas 

do discurso, contudo, Luciano reproduz diferentes partes do discurso de acordo com o meio, 

portanto existem elementos presentes no corpus linguístico que não estão representados de 

forma significativa no Twitter. Sendo assim, não foi possível selecionar exatamente uma 

imagem correspondente para cada elemento contido no mapa do discurso. No Apêndice D estão 

contidas as relações de imagens por elemento ou dinâmica representada. 

Por fim, inspirado por Ortellado e Ribeiro (2018), conduzi uma análise quantitativa 

exploratória que consistiu na contabilização dos retweets das postagens feitas por Luciano 

Hang. Porém, como tinha um banco com um total de 919 tweets durante o período estipulado, 

optei por selecionar uma amostra representativa com 95% de confiança, e para isso foi utilizado 

o Microsoft Excel para separar 279 tweets aleatórios. Cada um desses tweets foram observados 

e rotulados de acordo com os assuntos que eles abordavam, e, dessa forma, foi possível ter uma 

ideia do impacto das diferentes partes do discurso sobre o público que acompanha Luciano. 

Concluindo, acredito que as diferentes análises serviram complementarmente, assim 

propiciando respostas mais bem avalizadas.  

  

 
26 Esse processo foi feito com o auxílio do programa Atlas.ti. 
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4 RESULTADOS 

 

Como já discutido, foram utilizados diferentes métodos para viabilizar esta análise de 

discurso. Primeiramente, apresentarei os resultados da lexicometria, essa que serviu como uma 

introdução de algumas ideias presentes no discurso de Luciano Hang. Posteriormente, faço o 

uso mapas do discurso, em conjunto com a citação das falas de Luciano, para expor a análise 

do texto. Considero essa etapa do trabalho a mais relevante, pois ela possibilitou o entendimento 

da estrutura do discurso. Complementarmente, selecionei imagens compartilhadas por Luciano 

para exemplificar os elementos contidos no discurso, assim facilitando o entendimento do 

mesmo. Por fim, apresento os resultados da análise quantitativa exploratória feita a partir dos 

retweets das postagens de Luciano. 

 

4.1 Lexicometria 

 

Com relação à análise lexicométrica, utilizei o programa WordSmith, um sistema 

específico para análise lexicométrica de textos. Optei por ele devido a sua maior acessibilidade 

dentre as recomendações feitas por Wiedemann (2013). A usabilidade do programa é simples 

e direta, e a fornecedora provê um manual que descreve as funções do programa. Com o 

WordSmith foi possível encontrar relações entre termos presentes no texto que se demonstram 

relevantes. Foi dessa forma que identifiquei os assuntos presentes no discurso, mesmo antes de 

fazer uma análise mais apurada do corpus. Concluindo, pode-se resumir a lexicometria em três 

principais funções: a lista de palavras, as palavras-chave e as concordâncias27.  

Primeiramente, elaborei uma listagem de palavras do corpus linguístico. O único 

indicador utilizado para fazer a lista é a frequência de incidência da palavra no texto, 

consequentemente é uma instância em que os dados estão brutos. No entanto, para definir 

palavras-chave, antes é necessário ter uma lista tanto do corpus analisado quanto de um corpus 

de referência. Utilizei como referência um corpus composto de 7 meses de publicação no Diário 

Gaúcho do ano de 2008, pois ele apresenta uma linguagem coloquial e é disponibilizado 

gratuitamente pelo projeto PorPopular (2016). 

Com as listagens do corpus referencial e do corpus estudado, foi possível fazer uma 

filtragem para selecionar quais são as palavras-chave do texto. As palavras-chave são 

“calculadas pela comparação da frequência de cada palavra na lista de palavras do texto que 

 
27 Não cabe escolher qual delas fazer, pois para se chegar nas concordâncias, o ponto final da análise, é preciso 

passar pelas outras duas funções. 
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você está interessado (corpus estudado), com a frequência da mesma palavra em outra lista de 

palavras (corpus comparativo).” (WordSmith Tools Manual, 2019). Em outras palavras, um 

termo vai ser uma palavra-chave se destoar da frequência do corpus referência. Muitas das 

palavras-chave do corpus são de uso comum (e.g., eu; nós; você; é; aqui), porém optei por não 

as desconsiderar, pois elas podem estar associadas a determinados termos, e essas associações 

podem indicar uma possível ideia frequente no texto. 

A última etapa de tratamento dos dados foi a concordância, essa que apenas necessita 

da importação de dado bruto, porém o programa não exporta uma relação com todos os termos 

que possuem mais concordâncias, mas sim, é preciso gerar um arquivo para cada palavra que 

se queira averiguar. Por esse motivo, as etapas anteriores foram necessárias, pois a partir das 

palavras-chave foi possível selecionar as palavras das quais observarei as concordâncias. Decidi 

optar por fazer a análise das 150 palavras-chave que o programa considerou mais relevantes. 

Foi estipulado esse limite por dois motivos: (1) viabilizar a operacionalização da análise, já que 

seria inviável observar a concordância de todos os termos contidos no corpus; (2) porque quanto 

mais abaixo na listagem, menores são as frequências, e, consequentemente, menor a relevância 

em analisar as concordâncias.  

Na seleção há em média uma frequência do uso da palavra de 158, mas com mediana 

83. Essa disparidade se dá pela presença de palavras de uso comum como “eu”, “você” e “é”, 

porém, como já esclarecido, não foram excluídas. O objetivo aqui não é determinar como o 

discurso se estrutura, mas sim apontar a relação de palavras que indicam ideias que 

possivelmente têm relevância para o discurso. Com esse intuito, embasado na TPFD e nas 

teorizações do populismo, classifiquei os termos em quatro funções (ver o Quadro 3). 
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Quadro 3 – Classificação dos termos a partir das concordâncias 

Função do 

elemento  

Descrição da função Os termos classificados nesta 

função 

Elementos 

articuladores 

Os elementos articuladores seriam 

aqueles que constituem o centro 

vazio da articulação discursiva, ou 

do outro antagônico.  

País; Bolsonaro; Brasil; PT; 

Errado; Verdade; Certo; Mudar; 

Comunista; Haddad; Votar; Turno; 

Cuba; Brasileiro; Venezuela 

Ideias 

associadas 

Ideias associadas caracterizam o 

discurso, mas não 

necessariamente servem como 

âncora dele. 

Dinheiro; Trabalhar; Político; 

Esquerda; Estátua; Importa; 

Melhor; Liberdade; Governo; 

Ideologia; 2015; Universidade; 

Gramsci 

Caracterizadores 

do líder 

São elementos de caracterização 

do líder e indicação de suas 

capacidades. 

Havan; Empresa; Colaboradores; 

Loja; Lojas; Minha; Colaborador; 

Crise; Sucesso 

Termos de 

construção 

São termos de uso comum usados 

para construção de frases, alguns 

indicam ligações preponderantes 

do discurso. 

Eu; Nós; Você; Pra; Tem; Vamos; 

Fazer; Temos; Vou; Pro; Todo; Tá; 

Vai; Tudo; Dizer; Muito; Mundo; 

Falar; Cada; Nosso; Ganhar; Sou; 

Daqui; 

Fonte: Produção do Autor 

 

Como se pode observar no Quadro 3, não foi possível classificar todos os 150 termos, 

pois muitos não apresentaram conexões significativas. Separei as palavras entre elementos 

articuladores, ideias associadas, caracterizadores do líder e termos de construção.  

Os elementos articuladores são aqueles que servem como pontos que agregam o 

discurso: as razões do discurso existir. Esses são vagos e usados como palavras de ordem ou 

rótulos essencialistas. As ideias associadas dizem respeito aos termos que estão atrelados de 

alguma forma com os elementos articuladores, mas eles não necessariamente são centrais ao 

discurso. Muitas das palavras têm serventia apenas para exaltar a imagem do próprio Luciano 

Hang, dada a importância da liderança para o fenômeno do populismo, classifiquei esses termos 

como caracterizadores do líder. Por fim, os termos de construção são aqueles que estão 

associados com muitos outros, pois eles são de uso comum, mas algumas das conexões feitas 

também servem ao discurso em alguma das outras funções já citadas. 
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As palavras-chave de maior incidência foram no geral termos de construção, o que era 

esperado, pois são termos de uso comum. Sendo assim, temos “Eu”, “Nós” e “Você” como as 

três palavras-chave apontadas como mais relevantes pelo programa. Apesar de elas não 

indicarem nenhuma ideia central para o discurso, informam, em certa medida, como Luciano 

se coloca no discurso. Ele fala em primeira pessoa com frequência, discorrendo sobre sua 

história, objetivos e anseios: “Eu disse”, “Eu tenho”, “Eu quero”, “Eu comecei”. As falas dele 

em entrevistas e palestras são sobre si mesmo, então é de se esperar isso, porém não se pode 

descartar disso ser um indicativo de Luciano tomar uma postura de agente, e em dois sentidos: 

(1) alguém que diz, tem, quer ou seja, que pode exercer poder; (2) um empresário que toma 

uma postura ativa na construção da sua própria imagem heroica (Lovelace et al., 2018).  

No entanto, os outros dois termos relevantes são “nós” e “você”, sendo assim, não se 

pode considerar que Luciano Hang apenas fala sobre si. Ao dizer frequentemente “Nós temos 

que”, “O que nós temos que fazer” e “Nós não podemos”, ele se coloca como pertencente ao 

coletivo, mas não apenas isso, assume postura de representante, pois tenta dirigir e informar. 

Essa impressão retorna quando ele usa um tom normativo ao falar: “Você tem que”, “Dizer 

para você”, “Se você não”, “Você não pode”. 

A quarta palavra mais relevante é “Havan”. Havan é o nome da empresa de Luciano, 

consequentemente, ele fala com frequência em nome da empresa. Ademais, boa parte das 

conexões desse termo é relacionada ao fato de ele ser o dono da Havan: “A Havan é”, “É a 

Havan”, “De quem é”, “Quem é a”, “Dono da Havan”. Estimo que ele utiliza esse recurso para 

se colocar em posição de autoridade, ou seja, a empresa é caracterizadora de sua liderança. Isso 

fica evidenciado quando ele indica os feitos da Havan, associados com o termo “empresa”: 

“Uma empresa que”, “É uma empresa”, “A nossa empresa”, “A minha empresa”. Além disso, 

Luciano também vai empregar os termos “colaboradores”, “loja” e “lojas” como indicadores 

quantitativos de grandiosidade: “10 mil colaboradores”, “15 mil colaboradores”, “A centésima 

loja”, “Lojas 100 lojas”. Nesse caso, Luciano dá a impressão de tratar colaboradores e lojas 

como elementos que vão além da dimensão funcional. Baudrillard (2015/1968) propõe que 

objetos além de serem funcionais podem desempenhar função simbólica: aqueles totalmente 

funcionais são como “máquinas”, já os puramente simbólicos são “colecionáveis”, portanto, 

representam poder através da acumulação. Em suma, no discurso de Luciano é possível notar 

que colaboradores e lojas, apesar de serem funcionais para a organização, também servem como 

colecionáveis, ou seja, indicadores do seu poder. 

Apesar de a empresa ser um caracterizador importante da liderança de Luciano, existem 

outras palavras com essa função que devem ser destacadas. Quando Luciano menciona o termo 
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de construção “mundo”, uma das associações é “Eu viajo o”, ou seja, o programa apontou que 

a questão de Luciano viajar pelo mundo é relevante no discurso. Estimo que essa ideia também 

serve para o caracterizar como capaz de estar na posição de líder: como ele viaja o mundo, tem 

informações valiosas e muita experiência. Ao falar “minha”, Luciano se refere a seu estilo de 

vida, a sua empresa, mas também “A minha mãe” e “Minha mãe operária”. Isso ao lado de 

frases associadas ao termo “colaborador” como “Comecei a empresa de um colaborador, hoje 

temos 16 mil [...]” pode indicar que um passado humilde em contraste com o presente é usado 

como indicador de sucesso para Luciano. “Sucesso” que também é uma palavra destacada, esse 

costuma emergir no discurso também como um caracterizador: “É um sucesso”, “Sucesso da 

Havan”, “Um grande sucesso”, “O segredo do sucesso”.  

Embora Luciano faça uma auto exaltação, ele também busca se aproximar dos 

representados pelo discurso por meio de associações com as palavras “sou” e “colaborador”: 

“Eu sou um vendedor”, “Eu sou apenas um colaborador”, “Eu sou mais um colaborador”. 

Luciano Hang aponta a humildade como um valor cultural importante seu e da Havan, e como 

se pode averiguar, isso se manifesta no discurso.  

Por fim, o termo “crise” também pode ser destacado, ele geralmente emerge como “Eu 

adoro uma”, “Adoro uma crise”, “Maior crise da”, “Crise de 2015”. Dessa forma, temos duas 

ideias relevantes: (1) Luciano lida bem com crises; (2) a crise de 2015 foi impactante. A 

primeira serve como indicativo de capacidade dele como grande líder (Lovelace et al, 2018), já 

a segunda pode significar um momento crítico de deslocamento (Laclau 2016/1996). 

Agora serão apresentados os elementos que compreendi como cruciais para sustentação 

do discurso, os elementos articuladores. A primeira palavra que o programa indicou foi “País”, 

esse que emerge das seguintes formas: “Mudar esse país”, “O nosso país”, “Nós temos que”. 

Essas expressões evocam duas ideias: que o país é posse daqueles representados pelo discurso, 

e que esses precisam se unir para mudar o país. Em outras palavras, é a convocação para disputa 

hegemônica. Nessa toada Luciano pronuncia as seguintes frases: “[...] nossa vida é a mudança, 

e para mudar esse país é Bolsonaro presidente.”, “[...] você tem responsabilidade pra mudança 

desse país, você não pode depois do dia 7 de outubro [...]”, “[...] o que me importa é mudar os 

paradigmas desse país.”, “[...] precisamos mudar esse país [...]”. Estimo que a mudança do país 

é central para a articulação discursiva, pois como já discutido, o engajamento de um discurso 

na disputa hegemônica implica no contraponto às estruturas deslocadas.  

Como é possível notar, Luciano cita o presidente Bolsonaro, e o aponta como importante 

para essa mudança. Sem surpresas, um dos termos significantes é “Bolsonaro”, mas as conexões 

do termo são genéricas: “Que o Bolsonaro”, “O Bolsonaro tem”, “Com o Bolsonaro”. Luciano 
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não fala sobre o Bolsonaro, pois ele surge como um significante vazio do discurso, ou seja, é 

tido como absoluto, e isso pode ser observado nas frases subsequentes: “[...] a mídia deturpou 

a imagem de Bolsonaro [...]”, “[...]  eu não vejo ninguém que não vai votar no Bolsonaro [...]”. 

Fica a cargo dos interlocutores do discurso significar “Bolsonaro”. 

Ainda ponderando sobre a mudança do país, tem-se o “Brasil” como um destaque, pois 

ele emerge principalmente na forma de “Que o Brasil”, “Mudar o Brasil” e “Todo o Brasil”. 

Essa presença reitera a mudança como crucial, porém o termo de construção “Pra” 

complementa o “Brasil” com a expressão “cabeça pra baixo”. Dessa forma, temos o símbolo 

do Brasil de cabeça para baixo como alguma coisa a se opor: a luta pela mudança do país 

implica no combate ao Brasil de “cabeça pra baixo” (ver a Figura 6). 

 

Figura 6 – Luciano falando sobre o “Brasil virado de cabeça para baixo” 

 
Fonte: Ferreira (2018) 

 

Essas conexões têm um teor simplório, pois são usadas como rótulos e palavras de 

ordem de teor absoluto, porém, como já discutido, para construir um discurso político amplo é 

necessária a articulação em torno de significantes vazios. Além disso, para o sucesso do 

discurso é peremptório um inimigo, e para Luciano esse outro antagônico é compreendido pela 

“Esquerda”. A palavra é usada de forma vaga, com poucas associações, mas se destaca a ligação 

do termo “Esquerda” com “Extrema”, isso pode indicar que o discurso constrói a ideia de uma 

esquerda que pode ser muito mais radical que a observada no cenário político (De Oliveira, 

2018; Ouriques, 2014).  
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Além de “Esquerda”, outros termos tidos como essencialmente do mal são “PT”, 

“Errado” e “Haddad”, sendo que, nenhum possui conexões relevantes. Já do lado positivo da 

articulação estão presentes os termos “Verdade”, “Brasileiro” e “Turno”. O primeiro não possui 

conexões de destaque, mas é frequentemente evocado como uma posse do lado do bem: “[...] 

conhecereis a verdade e a verdade vos libertará [...]”, “[...] é um sucesso porque falamos a 

verdade, é um sucesso porque somos polêmicos [...]”, “[...] quem fala a verdade é quem é puro 

do coração [...]”, “[...] quando a verdade está do lado da gente [...]”. O “Povo” emerge como 

“O povo brasileiro”, o que parece ser uma forma mais direta de falar em nome do “povo”. Já a 

ideia de “turno” se refere à eleição presidencial de 2018, e, portanto, um objetivo em comum 

para unir os representados pelo discurso: “ganhar no primeiro turno”. 

Agora indicarei termos referentes a ideias associadas, essas que estão atreladas aos 

elementos articuladores do discurso, porém empregados de forma acessória. Como visto, os 

elementos articuladores podem estar associados ao lado positivo ou negativo do discurso, o 

mesmo ocorre com as ideias associadas. Dois termos que classifiquei como positivos são 

“dinheiro” e “trabalhar”: “Para ganhar dinheiro”, “Precisa de dinheiro”, “Quem quer dinheiro”, 

“Gostar de dinheiro”, “Dinheiro é consequência”. O primeiro termo apresenta duas ideias em 

conflito: (1) o objetivo das organizações e indivíduos é o lucro; (2) dinheiro não é o objetivo, 

mas sim, uma consequência. É provável que essa incongruência ocorra devido a dois lados da 

performance de Luciano: um grande empresário de sucesso e de um líder simples e humilde 

que se importa com o povo. 

Com relação ao termo “dinheiro”, as conexões alusivas ao lucro como objetivo principal 

são mais representativas, percepção reforçada pelo uso da palavra “trabalhar: “Trabalhar, 

trabalhar”, “Trabalhar 24 horas”, “Tem que trabalhar”, “Começa a trabalhar”. A ideia do 

trabalho surge como possível de se fazer extensamente e intensamente, desde que se goste do 

que faz: “Tem que trabalhar muito, trabalhar 24 horas, mas você faz isso com muita [...]”, “só 

queria saber de trabalhar, só trabalhar, trabalhar 24 horas, porque quem faz o que gosta [...]”. 

Esses dois termos (i.e., dinheiro; trabalhar) indicam a lógica que, se alguém gosta do que faz e 

é esforçado, pode ganhar muito dinheiro: um enaltecimento da agência dentro do capitalismo. 

Para complementar, a palavra “importa” também reforça essa lógica: “Importa onde você”, 

“Não importa onde”, “Não importa a”, “Não importa se”, “Não importa o”, “Onde você 

nasceu”, “Onde você estudou”. Essas ligações passam a ideia de o discurso desconsiderar os 

contextos dos indivíduos: pessoas podem ter sucesso independente de se encontrarem em uma 

situação materialmente desfavorável. 
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Uma palavra que gera controvérsia no discurso é “político”: “Eu não quero” e “Não 

quero um”. Luciano adota uma postura política sem muitas amarras institucionais, pois já foi 

observado que ele declara inimigos claros, e essas expressões parecem reforçar essa rejeição a 

política institucional: “Eu não quero ser político, eu quero ser um ativista político.”. Dessa 

forma, o discurso se caracteriza por ser anti-establishment. 

Outra ideia positiva associada ao discurso é “liberdade”: “Estátua da liberdade”, 

“Símbolo da liberdade”. Ambas expressões se referem ao mesmo elemento simbólico28: “[...] a 

estátua é um símbolo de liberdade”; “[...] é o símbolo de liberdade, liberdade de compra [...]”. 

Estimo que a estátua pode até ser considerada um símbolo de liberdade, mas não 

necessariamente no sentido amplo do liberalismo, pois, como Luciano qualifica, a estátua 

representa uma “liberdade de compra”. 

 

Figura 7 – Fotografia da fachada de uma das lojas Havan 

 
Fonte: Veja e Sensacionalista (2019) 

 

Uma curiosa palavra associada ao discurso é “Ideologia”. O seu uso indica o 

estabelecimento de fronteiras discursivas, pois não possui conexões relevantes, mas é atribuído 

como a essência: “Importante no candidato é a ideologia, acertando a ideologia acerta a cultura 

 
28 Boa parte das lojas Havan são acompanhadas de uma réplica da estátua da liberdade (ver a Figura 7). 
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do país [...]”, “[...] candidato comprometido com a ideologia do bem”. Com base nisso, estimo 

a existência de duas ideologias: a do bem e a do mal, essas determinantes para estabelecer se 

alguma coisa é essencialmente boa ou ruim. Dessa forma, Luciano nega uma visão 

gerencialista, tecnicista ou econômica, em favor de uma ideológica.  

Discuti ideias que constituem a “ideologia do bem”, mas o que seria a “ideologia do 

mal”? Foi apontado o “político” como negativo, mas existem outros termos pejorativos 

reproduzidos pelo discurso: “Comunista”, “Governo”, “Cuba”, “Venezuela”, “2015”, 

“Universidades” e “Gramsci”. As palavras “Comunista”, “Cuba” e “Venezuela” são vagas, 

assim servindo apenas para caracterizar elementos articuladores como essencialmente 

malignos. Uma representação visual disso é a camiseta do Brasil e da Venezuela feita por 

Luciano (ver a Figura 8), quando ele comenta sobre a camiseta fala que enquanto o lado 

esquerdo (Venezuela) é o do mal, o direito (Brasil) é do bem. 

 

Figura 8 – Camiseta Brasil e Venezuela 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

O termo “Governo” está atrelado às ligações de “Não preciso de”, “Eu não preciso” e 

“Dinheiro do governo”, essas expressões indicam uma exaltação da liderança, mas também 

colocam o governo como corrompedor do empresariado. O termo “2015” é uma referência à 

crise de 2015, essa que, segundo Luciano, “foi a maior crise da história”, contudo, ela não foi 
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espontânea já que “Ela quebrou o país em 2015”. “Ela”, no caso, seria a ex-presidente Dilma 

Rousseff, ou seja, a crise teria sido propiciada pelos governos prévios ao de Bolsonaro. 

As “Universidades” emergem como um domínio da esquerda: “Então aqui as 

universidades federais, que é uma vergonha”, “[...] nessas universidades acabam caindo para 

esquerda [...]”, “[...] eu acho que os reitores das universidades federais são tudo doutrinados 

[...]”. Já o termo “Gramsci” surge como um símbolo da teoria da esquerda: “É o que prega 

Antônio Gramsci é a destruição da família [...]”, “Antônio Gramsci é o guru do PT [...]”, “Leia 

Antônio Gramsci que você vai ficar horrorizado [...]”, “Antônio Gramsci que é o guru da 

esquerda no Brasil [...]”, apesar de Gramsci tecer uma teoria maligna, essa nunca é de fato 

abordada. 

Os elementos discursivos levantados a partir da lexicometria servem como um primeiro 

passo da análise. No entanto, apesar de não definitivos, informaram direções que o discurso 

toma e como são estabelecidas as suas fronteiras. No Quadro 4 resumi os possíveis elementos 

do discurso de acordo com as categorizações comentadas anteriormente. O próximo passo é 

análise do corpus linguístico a partir do modelo proposto por Marttila (2015). 

 

Quadro 4 – Potenciais elementos do discurso 

Função do elemento Elementos 

Caracterizadores do líder 

Havan; Coleções de colaboradores e lojas; 

Conhecimento sobre o Brasil e o Mundo; Começando 

de baixo; Humildade e simplicidade; Superador de 

crises e desafios. 

Articuladores 

“Positivos” 
Luta pelo nosso país; Bolsonaro; A verdade; O povo 

brasileiro; Vamos vencer a eleição. 

“Negativos” 
Brasil de cabeça pra baixo; O PT; O errado; A 

esquerda; Haddad. 

Ideias associadas 

“Positivas” 
Capacidade individual; Meritocracia; Estátua da 

Liberdade de consumo; Ideologia do bem. 

“Negativas” 

Comunismo; Cuba e Venezuela; Governo corrupto; 

Crise de 2015; Universidades esquerdistas; Antônio 

Gramsci, o guru da esquerda; Ideologia do mal. 

Fonte: Produção do Autor 
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4.2 Análise do corpus linguístico 

 

Prosseguindo com a análise, fiz a leitura do corpus linguístico (ver o Apêndice C), assim 

destacando afirmações de Luciano que são identificadas como um dos elementos que 

estruturam o discurso (ver a Tabela 1). Posteriormente, montei o mapa do discurso, esse que se 

caracteriza por ter uma dupla função: (1) suporte para análise de discurso (2) um elemento 

visual que ajuda na compreensão de como um discurso se estrutura. Em outras palavras, o mapa 

do discurso, além de servir como uma forma de apresentação de resultados, funciona como um 

método de análise, pois para construí-lo é necessário entender como o discurso está estruturado. 

Sendo assim, nesta seção serão indicados os resultados da análise do texto através da 

apresentação do mapa do discurso, as falas de Luciano e minhas interpretações dos mesmos. 

Saliento que, o mapa completo compreende muitos elementos e ligações (ver o Apêndice B), 

portanto, optei por apresentá-lo em partes reduzidas. 

 

Figura 9 – Ideais éticos do discurso 

 
Fonte: Produção do Autor 

 

Pode-se observar na Figura 9 um círculo que representa o vazio do discurso. Como 

discutido anteriormente, um discurso populista se estrutura ao redor de demandas vagas, pois 

assim é possível agregar diferentes em torno de um comum. Sendo assim, o vazio é a peça 

central do discurso, esse que é constituído por pontos nodais que representam os seus ideais 

éticos. Seguindo adiante, identifiquei uma boa quantidade de valores expressados. Apesar de 
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alguns serem menos evocados que outros, para garantir a fidelidade aos dados considerei todos 

os elementos identificados. 

 

Quadro 5 – Subgrupos do vazio 

Subgrupo Ideais pertencentes 

Superioridade estrangeira Mentalidade americana; 

Tradição germânica 

Neoliberalismo Liberalismo; 

Desenvolvimento; 

Individualismo e meritocracia; 

Estado mínimo 

Conservadorismo de direita Ciências exatas; 

Ordem, ética e progresso 

Fonte: Produção do Autor 

 

Como observado no Quadro 5, com o intuito de facilitar o entendimento, separei os 

ideais éticos em três subgrupos: superioridade estrangeira, neoliberalismo e conservadorismo 

de direita. A superioridade estrangeira seria um valor que subverte à lógica da dependência 

entre periferia e centro do capitalismo, pois, ao invés de considerar estruturas socioeconômicas, 

usa de termos ideológicos para explicar o subdesenvolvimento. Em outras palavras, é como se 

nesse discurso o Brasil fosse inferior devido ao seu alinhamento ideológico errado. Como visto 

na lexicometria, essa ideia se ancora na existência da ideologia do bem e do mal.  

Esse pensamento é melhor representado pela percepção de Luciano de que a 

mentalidade americana e a tradição germânica são essencialmente superiores: “É um símbolo 

dos Estados Unidos, do empreendedorismo, daquilo que eu acredito, temos que aprender. Aliás, 

acho que todo brasileiro deveria visitar os Estados Unidos, nós temos que copiar quem dá certo, 

eu copio os Estados Unidos.”; “Olha só como pensa o americano, então o seguinte se eu faltar 

por malandragem, se eu quiser gazear, aqui também se fala gazear? Lá nos Estados Unidos se 

você tem 10% para faltar de aula, se você falta aula e não for você sabe que se um dia você 

ficar doente e se você tiver mais de 10% de faltas você roda.”; “Essa cidade tem que resgatar 

novamente a tradição germânica, de ser uma cidade limpa, organizada, bonita.”; “E aí fizemos 

uma campanha, Macapá cidade limpa, eu panfletei, eu faço jornal, faço spot em rádio, vamos 
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dar uma limpada na cidade e vamos convencer os seus munícipes a continuar, porque da onde 

eu venho lá do sul é diferente.29”. 

O discurso reproduzido por Luciano possui forte conteúdo moral, porém ele está 

misturado com um fundo econômico. Como apresentado no Quadro 5, os valores que remetem 

a questões socioeconômicas foram agregados sob o rótulo do neoliberalismo. Considerando a 

discussão prévia sobre neoliberalismo, é plausível entender que Luciano está reapresentando 

valores neoliberais: “[...] nós temos que ver outro momento agora sendo o país, no liberalismo 

econômico e principalmente no capitalismo. Meritocracia, quem vence é quem trabalha, quem 

sua o seu rosto, para ter dignidade na sua família. Jamais é querer emparelhar o mercado em 

prol de alguns políticos ou melhor alguns partidos políticos.”; “Na realidade eu acredito no 

liberalismo, Estado pequeno e o povo grande. O povo tem que ter a oportunidade de criar 

empresas e fazer as coisas acontecerem.”; “Eu prego isso, um estado menor, com menos 

burocracia, menos funcionários, que sobre dinheiro e menos carga tributária, e que cada um 

possa comprar o que quer para si e para a sua família.”; “Nós aqui vivemos num país que tem 

que acreditar que vai pra frente aquele que fizer melhor, aquele que fizer por merecer [...]”; “Eu 

sempre digo, não importa a cidade que você nasceu, o bairro que você nasceu, a escola que 

você estudou, eu também estudei em escola pública aqui mesmo em Brusque.”.  

Segundo Luciano, a adoção dessas ideias seria peremptória para que se alcance o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil: “Este país poderia crescer 5, 10% ao ano, no PIB, 

se nós fôssemos mais livres se nós tivéssemos mais autonomia. Eu sempre prego aqui na Havan, 

em dar liberdade para a pessoa, e ela tem a responsabilidade de fazer certo.”. Dessa questão me 

chama a atenção o desenvolvimento, pois apesar de ser um ideal central para a teoria econômica 

heterodoxa desenvolvimentista (Nunes, 2017/1997; Bresser-Pereira, 2018), também ganha 

centralidade no discurso neoliberal de Luciano, ou seja, esse é um indicativo que a ideia de 

desenvolvimento está profundamente sedimentada no social. 

Por fim, há um subgrupo em que se concentram os valores mais moralistas do discurso, 

o conservadorismo de direita. Nele se podem verificar dois ideais salientes, as ciências exatas 

e ordem, ética e progresso. O primeiro remete à dualidade entre ciências exatas e humanas: 

“Então é o seguinte pessoal nós temos que montar universidades, como eu vi lá em Israel, que 

são top mundiais, que ganharam parece aí 19 prêmios Nobel. O Brasil ganhou só 1 de literatura, 

mas lá nesses países, Estados Unidos, Israel, eles ensinam as pessoas as matérias, matemática, 

engenharia, ciências, empreendedorismo, não fica botando na cabeça dos alunos doutrinação 

 
29 A tradição germânica, no caso, remete à colonização de Brusque, a cidade natal de Luciano e onde está a sede 

da Havan. 
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comunista, socialista, gramscista [...]”; “Por que quem é de direita é matemático né? 1+1=2, vai 

ensinar a matemática.”. Considerando isso, existiria uma ciência de direita e outra de esquerda, 

a primeira do bem e a segunda seria uma forma de reforçar a ideologia do mal. 

Agreguei sob o nome “ordem, ética e progresso” as manifestações moralistas, 

conservadoras e nacionalistas de Luciano: “O brasileiro quer ordem, ética, progresso. Progresso 

não anda sozinho, sem ter a ordem a ética os valores de volta. Nós destruímos tudo isso. Daí 

aqui se implanta a anarquia, o caos, não é um país ser bem economicamente e atrás disso tudo 

gerar a anarquia. Nós temos que votar nas pessoas que vão trazer nas famílias brasileiras, 

dignidade novamente.”; “O coreano disse: ‘Luciano, são todas igrejas anglicanas. Igrejas 

neopentecostais, igrejas que pregam o trabalho, a educação, o fazer bem feito, e quem consegue 

ficar rico, ganhou uma dádiva de Deus.’ Olha só o que se prega na Coréia do Sul. Claro que na 

Coréia do Norte, que o outro pessoal gosta, prega-se o contrário.”. Destaco que a visão 

apresentada no discurso é abstrata, portanto, não pode ser avalizada por conceitos formais. Por 

exemplo, no discurso coexiste um certo nacionalismo com os valores de superioridade 

estrangeira já citados. 

Apesar de haver uma noção da constituição da ideologia do bem, uma articulação 

discursiva depende de um constitutivo externo, esse que se dá na relação antagônica com aquilo 

que Luciano considera ser a ideologia do mal (ver a Figura 10). 

 

Figura 10 – Outro antagônico 

 
Fonte: Produção do Autor 
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Observando a Figura 10 fica evidente que os valores antagônicos do discurso são 

oposições aos ideais éticos. Todavia, ressalto que esse outro antagônico não se fundamenta em 

uma avaliação empírica dos posicionamentos da esquerda brasileira, mas sim, em uma 

caricatura feita pelo discurso reproduzido por Luciano. Os valores antagônicos são 

extremamente vagos, e tidos como essencialmente malignos. Apesar de Luciano falar com 

frequência da esquerda e do PT, não os considerei como valores antagônicos em si, mas sim, 

como oponentes: “As empresas que quebram no Brasil, depois dos anos 2015 que foi a maior 

crise da história desse país, feita pelo PT e pela idiota da Dilma.”; “Sim, sim, mas criada pela 

esquerda, né. Eu sempre digo que a esquerda, vinte, trinta, quarenta anos atrás. Aparelhou as 

universidades brasileiras, para se, doutrinadores de pessoas. Principalmente de jovens.”. 

Considerando que todos os oponentes do discurso são simplificados, optei por centrar a atenção 

no constitutivo externo, porém todos os oponentes estão contidos no Apêndice B. 

Como se pode observar, os valores antagônicos compreendidos na Figura 10 são quase 

todos referentes a uma ideologia abstrata, apenas dois se aludem a questões socioeconômicas: 

o Estado e insegurança pública. A ideia negativa de Estado se contrapõe com uma visão 

idealizada de Estado mínimo: “[...] sabe por que não cresce? Porque estamos de um lado com 

o ferro, do outro um ferro, e com as mãos amarradas, e ainda dizem para andar, não tem como 

andar pessoal, não deixam a gente trabalhar. Tem loja que eu demorei 5 anos para um alvará de 

construção, 5 anos, é um absurdo, vamos lá?”; “Eu não acredito no Estado gordo, no Estado 

grande como nós temos hoje, onde governo quer tudo pra ele e nada pro povo [...]”. Já a 

insegurança pública surge como uma adaptação de Luciano as demandas sociais vigentes: “São 

Paulo, eu vejo aquela cidade toda pichada, eu vejo as crianças sendo mortas, como apareceu na 

mídia essa semana, sendo assaltadas pelo celular, mortas por um celular, que país é que nós 

vivemos pessoal [...]”. Dessa forma, ele se aproxima de uma das pautas principais da campanha 

de Bolsonaro30. Em suma, esses elementos indicam que o discurso da esquerda induz a má 

gestão pública. 

Os outros valores antagônicos se voltam para criação de uma imagem negativa de 

esquerda, assim valendo-se de um forte conteúdo moralista. Marx e Gramsci seriam os teóricos 

malignos que fundamentam a ideologia do mal: “Esse país botaram de cabeça pra baixo, 

fizeram vocês sabem, vocês já estudaram o Gramsci, que é o guru do PT. Antônio Gramsci é o 

guru do PT, é destruir a família, a sociedade, a igreja, e por último quando tiver tudo uma 

anarquia destruir a economia porque daí eles dão uma bolsinha para pagar um, mas é tanta bolsa 

 
30 No jingle oficial da campanha de Bolsonaro a única promessa substancial é de tornar o país mais seguro (Partido 

Social Liberal PSL, 2018). 
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que acabaram elegendo o Bolsonaro.”; “Quem é de esquerda tenta botar na cabeça de você 

ideologias, mas ideologias comunista, socialista, de gênero. Esse pessoal, esses burro aí 1+1 ele 

não sabe quanto que é, é 3? 1+1 é igual a 13. Eu tenho falado desde o começo do ano para vocês 

estudarem Antônio Gramsci. Veio um aluno esses dias para mim, ele fazia, ele fazia economia. 

Daí ele falou que queria apresentar o TCC dele de Adam Smith, Adam Smith. Disse que não 

tinha nenhum professor para ser, para estar junto com ele, só tinha gente para fazer TCC de 

Karl Marx, Karl Marx, o cara que não deu certo na vida, morreu pobre, a família dele, o filho 

morreu, outro filho morreu, a mulher se matou o cacete.”.  

Como pode ser observado nas citações anteriores, a ideologia do mal, de forma geral, é 

nomeada como comunista por Luciano: “Todo mundo que gosta do comunismo não gosta de 

trabalhar. Não gosta de trabalhar. E como não gosta de trabalhar, e como também não é 

competente eles passam a régua para todo mundo ser igual, ou seja, vamos empobrecer todo 

mundo, vamos quebrar todo mundo e que ninguém ganha a vida com meritocracia, que ninguém 

ganhe a vida trabalhando, que todo mundo passe a depender do Estado, passa a depender é do, 

da parte pública, e quem depende da parte pública sabe como é, nada funciona, eu sou favorável 

que se venda todas as estatais.”.  

Já as ciências humanas representam um pensamento acadêmico essencialmente errado, 

e que reproduz as ideias dos “livros ruins”: “Aliás, quem tem mais está deturpado, porque 

quando você faz uma universidade de ciência exatas, 1+1=2, mas quando você faz humanas 

eles podem falar o que eles querem.”; “A esquerda não tem lógica, pode ver a que a maioria do 

pessoal de esquerda é de ciências humanas, é verdade. O que acontece? Não tem lógica, porque 

se botar ciências exatas, 1+1=2, como vão tudo pra humanas, ou maioria vai pro funcionalismo 

público e lá não tem obrigação, não tem aquele negócio de ter meritocracia, eles sempre querem 

uma teta pra pegar, uma teta né. E aí o que acontece quero ver eles abrir uma quitanda, quero 

ver eles abrir um negócio, empregar, pagar imposto.”.  

Por fim, o politicamente correto remete ao controle moralista imposto pela esquerda: 

“[...] elas não aceitam dizer que são do lado a ou b, porque existe o tal do politicamente correto 

[...]”; “[...] desse politicamente correto que você não pode chamar atenção alguém [...]”. Agora 

que se tem uma noção das ideologias do bem e mal, darei prosseguimento para os outros 

elementos do discurso. 
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4.2.1 O discurso de Luciano antes do envolvimento direto na campanha eleitoral 

 

Antes do envolvimento na campanha de Bolsonaro, Luciano já expressava sua opinião 

sobre política, especialmente após seu anúncio, no começo de 2018, que iria começar a se 

envolver na política: “Assuntos do dia, minha candidatura. Será que vai ser o que? Governador, 

senador, deputado, presidente. Poxa, Brusque nunca teve um presidente, já pensou. Né, Brusque 

nunca teve um governador. Por que que não pode? Qualquer um de nós aqui pode sim e deve 

se meter na política. Nós devemos, cada cidadão tem que se meter na política. Aliás, nós 

terceirizamos a política nos últimos anos e deu no que deu, quebraram o país.”. Ele costumava 

expressar sua opinião quando intimado a falar sobre economia e política: “Analistas de bancos, 

de grandes bancos, é eles disseram que 2017 o Brasil começa a crescer em torno de 2% do PIB, 

2018, 4% do PIB e se tudo der certo, se as novas alterações no congresso saírem, não tenho 

dúvida, o Brasil volta a crescer e vamos ter um novo Brasil.”; “Que o Brasil vai melhorar. 

Porque a confiança voltou. É, o que nós vimos há um ano atrás, nós não sabíamos, eu vejo por 

mim e por meus amigos, é, empresários, nós não sabíamos quanto essa economia ia cair ainda.”. 

Michel Temer, nesse corpus, não foi criticado nenhuma vez por Luciano, pelo contrário, 

o governo Temer era visto como uma oportunidade de construir um Brasil ideal: “Claro, Michel 

faça o seu melhor. Tenho certeza que você sabe o que precisa ser feito, e tenha coragem, e 

espero que ao terminar o seu mandato, a gente possa olhar pra trás e ter orgulho do trabalho que 

você fez. Sem querer ser populista, faça aquilo que precisa ser feito. O Brasil precisa de uma 

reforma trabalhista, previdenciária e tributária. Vamos baixar os impostos, vamos fazer um 

estado menor, vamos vender estas nossas empresas públicas, vamos privatizar, tenha coragem 

de privatizar. Eu nem sei como se toca uma empresa pública, sinceramente eu não sei como 

eles conseguem fazer, conseguem fazer licitações, a demora, hoje a empresa é muito rápida, 

dinâmica. Nós tomamos decisões nesta empresa a cada segundo e se nós tomamos uma decisão 

errada, nós voltamos atrás, melhoramos ela, vamos melhorando a empresa. Eu acredito que tem 

que ser como nos Estados Unidos, cuidar de saúde, educação e segurança. São três coisas que 

o Brasil não tem. Vende o resto, pensa só nisso, venda tudo, tudo. O país tá com muito terreno, 

tá com muita empresa, faça um estado mínimo, e com o mínimo, faça o máximo. É isso que eu 

desejo pra você.”. 
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Figura 11 – Discurso do Luciano com Michel Temer na presidência 

 
Fonte: Produção do Autor 

 

Michel Temer nesse discurso exercia um papel importante, porém não pode ser 

considerado um protagonista da articulação, pois, sua serventia ao discurso dependia dele 

governar de acordo com os desejos dos protagonistas do discurso, portanto, Temer é um mero 

recurso para o discurso (ver a Figura 11). 

Por sua vez, Luciano se coloca como protagonista, pois ele se apresenta como um grande 

empresário que pode fortalecer e promover o ideal do Brasil através de investimentos. No 

entanto, Luciano não se posiciona como um herói solitário, mas sim, como representante de 

uma classe que é essencial para resolver os problemas do país: os empresários e investidores. 

Em suma, considero Luciano Hang como um protagonista do discurso, mas, por representar 

outros, também como um receptor: “Eu vou ter uma participação mais efetiva na política. Até 

então eu participava pouco na local. Acho que nós, empreendedores e empresários precisamos 

nos manifestar. Senão nós estamos condenados a viver encarcerados numa cela sem futuro. E 

o único futuro é de nós nos manifestarmos. E eu convoco a todos os empreendedores, todos os 

empresários, aqueles que gostam da sua empresa, não só fiquem pensando na empresa, mas a 

empresa depende do país como um todo. E se não mudarmos, nós não temos futuro. Nós vamos 
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quebrar a cara, o Brasil vai perder mais empresa, vai perder mais empregos. Nós fomos salvos, 

a dois anos atrás, pelo impeachment da presidente Dilma, senão nós caminharíamos rápido para 

uma Venezuela.”. Nessa toada, os empresários e investidores também são protagonistas, pois 

são aqueles que podem propor soluções e promover mudanças. 

Existem outros elementos que Luciano evoca para fortalecer sua visão política. A 

Havan, como mencionado anteriormente, é colocada no discurso como um recurso de Luciano. 

Através da empresa, Luciano pode agir sobre a economia de forma expressiva, além de ela ser 

uma ferramenta usada para promover a sua própria imagem31.  

Outro fator importante para o discurso são os colaboradores, pois eles assumem tanto o 

papel de objetos quanto de recursos. Recursos no sentido de trabalharem para Luciano, e, 

portanto, devem colaborar com a sua mensagem. Um exemplo disso é a obrigação do uso de 

indumentária verde e amarela: “todos os nossos 12 mil colaboradores vão vestir uma camiseta 

verde e amarelo”. Essas cores, apesar de serem cores da bandeira brasileira, foram associadas 

com os protestos a favor do impeachment e posteriormente com a campanha de Jair Bolsonaro 

(ver as Figuras 12 e 13).  

Luciano também demonstra persuadir os próprios funcionários para que apoiem seu 

discurso e candidatos: “Pra mim hoje, o que me importa, é mudar os paradigmas deste país. A 

maioria dos meus amigos discutem os problemas do Brasil, mas não se manifestam 

publicamente. Eu não tenho dúvida que se o empresariado se manifestar, pros seus 

colaboradores, mostrar o caminho certo, mostrando o que é certo e o que é errado, pelo menos 

eu faço isso na empresa, cheguei a fazer palestra sobre este assunto, nós vamos ter um país 

melhor. Nós não temos que ter medo de ter a nossa posição. Isto é democrático, eu acho uma 

coisa, e você acha outra. Eu tenho que provar que estou certo.”; “Muita gente. Veja bem, eu fiz 

reuniões com meus colaboradores pedindo para que não votassem em partido de esquerda, eu 

nem gosto de chamar de partido de direita, partido de esquerda. Eu falo partido do certo e do 

errado. É... Então eu fiz uma reunião com nossos 600 colaboradores de Brusque, cantamos o 

hino da cidade de Brusque. Um hino maravilhoso. Começamos a nossa reunião com o hino de 

Brusque e terminamos com o hino nacional.”. Sendo assim, interpretei os colaboradores como 

recursos, mas também, como objetos a serem manipulados em benefício do discurso. Ademais, 

Luciano prega que outros empresários deveriam seguir seu exemplo. 

  

 
31 Como empresário da Havan, Luciano fez várias aparições na mídia antes do ano de 2018, e, apesar de ele 

discutir sobre política e economia, o foco dessas falas foi na construção da própria imagem. 
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Figura 12 – Foto de um protesto a favor do impeachment da Dilma 

 
Fonte: O Globo (2016) 

 

Figura 13 – Foto de um ato a favor de Bolsonaro 

 
Fonte: Veja (2018) 

 

4.2.2 O discurso empresarial bolsonarista 

 

Como apontado anteriormente, Luciano se aproximou do discurso de Bolsonaro, até que 

em certo ponto o apoiou abertamente. A relação entre ambos é mais intensa daquela que 

Luciano expressa com Temer, contudo, existem semelhanças.  
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Figura 14 – Discurso do Luciano durante a campanha de Bolsonaro 

 
Fonte: Produção do Autor 

 

Nesse novo contexto, o mapa apresenta dois novos elementos: Bolsonaro e Ameaça de 

desinvestimento (ver a Figura 14). Bolsonaro substitui Michel Temer, porém exercendo um 

papel mais complexo. Contudo, ainda é um recurso, pois pode instrumentalizar os interesses de 

Luciano e de empresários e investidores: “Eu disse Joana, não é verdade, eu não preciso disso, 

nós temos um bom produto para vender. Quer dizer o Bolsonaro, ele tem um bom produto, eu 

como comerciante quando você tem um produto bom você não precisa botar lá na frente da 

porta.”; “o Bolsonaro representa essa ideologia, ideologia de fazer o bem e o melhor”.  

No entanto, Bolsonaro também é exaltado como um campeão, principalmente no campo 

moral: “A humildade, a simplicidade, o comprometimento, família, ordem, mudar os valores, 

o Brasil tá todo virado de cabeça para baixo. É uma pessoa sincera, honesta. Eu fui na casa dele 

algumas semanas atrás, casa simples pessoal, casa simples, puta casa simples. Ele é simples 

sobre qualquer coisa. Ele ficou sozinho, ele não pensa no partido, ele não pensa nas estatais, 

para montar cargos, é um cara fantástico, fantástico, eu sou hoje apaixonado pelo Bolsonaro, é 

incrível o que ele fez.”. Dessa forma, além de um instrumento, ele é caracterizado como 
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protagonista e receptor, pois, ao contrário de Temer, representa uma nova verdade para um 

“povo” desamparado diante das estruturas deslocadas. 

O que fica mais evidente, quando Luciano participa da campanha, é o uso da posição 

para barganhar, e isso é indicado no discurso pela estratégia de ameaça de desinvestimento no 

Brasil: “Essa é a coisa mais horrível que existe e eu deixei bem claro vota aqui vota no Brasil, 

vota aqui vota na Venezuela, no comunismo, na sacanagem, na corrupção é... e aí o Brasil vai 

mal e de repente eu vou ter que recuar vender a empresa.”32. Ademais, como Luciano tenta 

construir uma autoimagem heroica, as manifestações dele soam como uma forma de 

convencimento através da figura de empreendedor bem sucedido, portanto, compreendo o 

protagonismo de Luciano, empresários e investidores como peremptório para esse discurso.  

 

Figura 15 – Discurso de Luciano sobre a campanha e Paulo Guedes 

 
Fonte: Produção do Autor  

 
32 Nessa fala Luciano está referenciando a camiseta do Brasil e Venezuela (ver a Figura 8). 
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Pode-se observar na Figura 15 que estão postos quatro novos elementos do discurso: 

Paulo Guedes, Campanha Digital, Mídia Social/Internet e Robôs do Bolsonaro. Esses podem 

ser separados em dois grupos que representam partes diferentes do discurso: enquanto Paulo 

Guedes serve como um elo entre Empresários e Bolsonaro, os outros elementos representam a 

forma como funciona a campanha de Bolsonaro segundo o discurso.  

Paulo Guedes pode ser considerado um auxiliador, pois dá suporte para Bolsonaro 

concretizar as mudanças necessárias concebidas pelos ideais éticos do discurso, essas tão 

almejadas por empresários e investidores33. Essa dinâmica fica evidente na seguinte fala de 

Luciano: “Aliás, Paulo Guedes, procura Paulo Guedes, já deu várias entrevistas, já tem vários 

vídeos na internet, eu confio muito em equipe, equipe, aliás, tá na nossa cultura né, alegria, 

equipe. Bolsonaro está se cercando de uma boa equipe, Paulo Guedes vai mudar esse país, a 

economia.”.  

Os outros três novos elementos apresentam a forma como Luciano descreve a campanha 

eleitoral de Bolsonaro. O pilar desse subgrupo é a campanha digital, uma estratégia efetiva e 

barata empregada por Bolsonaro: “Aliás quero dizer para vocês, as eleições desse ano são 

marcadas pelas mídias sociais, o poder disso aqui é muito maior que o poder da velha mídia. E 

nós vamos vencer essas eleições com os nossos celulares, passando a verdade, a fakenews é 

praticada hoje pela velha mídia.”.  

No entanto, para a estratégia funcionar, é necessário o emprego dos Robôs de Bolsonaro, 

esses que são pessoas que passaram a militar na internet em favor de Bolsonaro: “Eles precisam 

de ter talvez esses robôs trabalhando para eles, mas nós eu sou um robô do Bolsonaro entendeu? 

Então você também. E são mais de 50 milhões, e as coisas que são feitas por esses marketeiros 

brasileiros são de uma qualidade fantástica. Eu inclusive fiz um aqui. Esse aqui eu fiz, fiz sexta-

feira.”. Luciano assumiu o manto de robô, já que reproduziu conteúdo da campanha 

publicamente, porém, não pode ser considerado um robô qualquer, pois tem o papel de 

representante de outros robôs. Contudo, para que essa dinâmica seja virtuosa, foi necessária a 

instrumentalização das mídias sociais (e.g., WhatsApp; Facebook; Twitter; YouTube).  

  

 
33 O próprio Paulo Guedes é atuante no mercado financeiro (Gaspar, 2018). 
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Figura 16 – Discurso de Luciano sobre figuras instigadoras do discurso 

 
Fonte: Produção do Autor 

 

Com o intuito de facilitar a compreensão do mapa, editei a Figura 16 de uma maneira 

com que os elementos já apresentados, e que não se relacionam com aqueles novos, fiquem 

omitidos34. De qualquer forma, podem-se perceber cinco novos elementos: dois objetos e três 

auxiliadores/destinadores.  

Luciano com frequência direciona sua mensagem para o “povo brasileiro”, sendo que 

esse é o objeto que precisa ser manipulado para se ter sucesso na disputa hegemônica: “Mas o 

brasileiro é um povo criativo, um povo trabalhador, que consegue fazer a diferença”; “[...] a 

democracia precisa do voto de você, a mudança desse país é o voto do dia 7 de outubro num 

candidato comprometido e que tenha a ideologia do bem, volto afirmar, o que é mais importante 

no candidato é a ideologia, acertando a ideologia acerta cultura do país. Ai depois da cultura a 

gente acerta as metas, as metas do país. Agora quando o cara é ruim aqui, o resto é tudo ruim. 

Não tem jeito.”. Considerando que o “povo” é uma parte social com anseios universais, quando 

 
34 Omiti os seguintes elementos do mapa da Figura 19: “Paulo Guedes”, “Havan”, “Ameaça de desinvestimento” 

e “Colaboradores”. 
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Luciano se direciona ao povo, está falando com uma parcela da população, mas ao mesmo 

tempo, busca agregar o máximo de pessoas dentro dessa articulação.  

Apesar de compreender os jovens como parte do povo brasileiro, para fins analíticos são 

representados como um elemento a parte. Optei por isso devido às menções de Luciano sobre 

os jovens: “Eu fui no congresso do MBL (Movimento Brasil Livre) agora na semana passada. 

Jovem de 13, 14, 17, tudo lá. São de direita e o ícone deles hoje, eles são fã de empreendedores, 

de empresários que deram certo na vida.”. 

Em suma, esses objetos devem ser manipulados para reproduzir o discurso, e 

concomitantemente, garantir a eleição de Bolsonaro, que por sua vez, é crucial para a disputa 

hegemônica. Ademais, o povo brasileiro está intimamente relacionado com a estratégia da 

campanha digital, pois, além de serem alvos dela, também é a partir dele que surgem os robôs 

do Bolsonaro. Apesar de ter se tornado um meme de internet, o vídeo dos apoiadores de 

Bolsonaro se afirmando “robôs do Bolsonaro” exemplifica bem essa relação entre povo 

brasileiro e robôs do Bolsonaro (ver Gabriel_fj42, 2018). 

Levando em conta o papel importante da crise para o populismo, é necessário entender 

o deslocamento que propiciou essa nova mitificação. Com base nas falas de Luciano, é possível 

identificar três agentes importantes para esse processo, esses que podem ser caracterizados 

como destinadores, pois instigam a reprodução de um novo discurso35. Dois desses são 

influenciadores digitais de direita: Movimento Brasil Livre (MBL) e Olavo de Carvalho. O 

MBL é um grupo de jovens que possui grande presença nas redes sociais e teve participação 

ativa na organização de manifestações de direita (Albuquerque, 2018). Apesar de não terem 

uma presença significativa na mídia tradicional, através da produção de conteúdo de fácil 

disseminação, informam militantes e simpatizantes pela internet. A despeito de não estarem 

diretamente ligados ao Bolsonaro antes das eleições, segundo Luciano eles são aliados 

importantes: “Eu sou fã do Bolsonaro, vocês são meus ídolos, esses dois tão transformando, e 

pessoal do MBL. Vem pra rua, Mamãe Falei e MBL estão mudando a cabeça dos jovens 

brasileiros [...]”. A influência deles nas redes sociais também foi o suficiente para eleger três 

dos principais representantes do grupo: Kim Kataguiri, Arthur do Mamãe Falei e Fernando 

Holyday.  

Já Olavo de Carvalho exerce um papel em certa medida distinto. Ao invés de produzir 

conteúdo viral na internet, ele busca educar militantes e políticos engajados no movimento. 

 
35 Estimo que o próprio Bolsonaro pode ser considerado um destinador, pois além dele informar seus eleitores, 

também esteve engajado na crítica da esquerda e do PT antes do período eleitoral. No entanto, o mapa leva em 

conta apenas as manifestações de Luciano Hang. 
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Essa atuação de Olavo lhe garantiu o título de “Guru do Bolsonaro” (Martins, 2018). Segundo 

Luciano, o intelectual tem papel fundamental em oferecer uma nova visão de direita para os 

jovens e a militância: “Aliás, o grande, a grande maioria já do jovem brasileiro, que começou a 

escutar mais Olavo de Carvalho, é, são de direita.”; “Vamos dar um recado aí pros jovens 

brasileiros. Seguirem o Olavo de Carvalho, ver os vídeos dele, o livro dele, ele vai abrir a mente 

dos jovens para que o brasileiro comece, aliás eu tenho notado muito isso.”. Tanto o MBL 

quanto o Olavo de Carvalho exercem influência sobre jovens, o povo brasileiro e, 

consequentemente, os robôs do Bolsonaro. 

Por fim, há um agente que apesar de não ter se envolvido diretamente na campanha de 

Bolsonaro, é destacado no discurso: Sérgio Moro. É necessário levá-lo em consideração devido 

ao seu papel no deslocamento das estruturas. Segundo Luciano, sem Sérgio Moro não seria 

possível que o discurso tivesse tanto impacto: “O Moro maravilhoso, vai botar ordem na casa. 

Aliás, sem o Moro nós não teríamos impeachment, sem o Moro o Lula não estava preso, sem o 

moro nós não conheceríamos a roubalheira da Petrobras entre outras coisas, sem o moro o PT 

estaria no poder para o resto da vida. É, com propaganda, com dinheiro e tudo que eles tinham 

e no poder. Jamais sairiam do poder.”. Como ele não teve um envolvimento direto na campanha 

eleitoral, considero que seu envolvimento é mais significativo com o povo brasileiro, pois suas 

ações e declarações instigaram com que esse buscasse uma nova referência.  

Apesar de todos esses três agentes serem destinadores, por terem influência sobre o 

deslocamento, eles também podem ser considerados auxiliadores do discurso, pois dão 

assistência aos protagonistas na construção e manutenção dessa nova articulação discursiva. 

Sérgio Moro e Olavo de Carvalho chegam a oferecer esse suporte direto depois da campanha 

eleitoral: o primeiro se tornou em ministro do governo (Cruz, 2018), já o segundo assumiu a 

posição de “guru” e continuou a influenciar tanto a militância, quanto representantes eleitos, 

incluindo Bolsonaro e seus filhos (Gauchazh, 2019). 

 

4.3 Imagens do discurso 

 

A internet se tornou em um espaço importante para construção de discursos políticos, 

seja para organização de movimentos (Shirky, 2011; Butler, 2018) quanto para articulações de 

forte teor populista (Gerbaudo, 2018). Segundo Puschmann et al. (2014) as interações dos 

indivíduos em redes sociais podem ser vistas como uma representação da própria sociedade. O 

estudo de Alcadipani (2018) junto à Força de Segurança Pública, descreve um espaço em que 

os participantes da pesquisa, incluindo o próprio pesquisador, se comunicam com frequência 
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através da internet. Segundo o autor, essa dinâmica de relação, na qual centenas de pessoas 

interagem em um espaço digital, impossibilita a dissociação do online e offline. Esse relato 

exemplifica o impacto da internet, especialmente das redes sociais, na construção de discursos.  

É diante desse contexto, que decidi fazer a análise do Twitter de Luciano Hang. Segundo 

Rogers (2014), o Twitter se tornou um meio que permite pesquisadores estudarem grandes 

eventos. Sendo assim, a análise do Twitter de Luciano, especificamente durante o período 

delimitado, contribui para o entendimento de como o empresário participou da eleição 

presidencial de 2018.  

O foco aqui é observar as imagens que se manifestaram de acordo com os elementos 

presentes no discurso de Luciano (ver o Apêndice D)36. Optei por esse caminho, por considerar 

que repetir o mesmo método usado para analisar o corpus não iria contribuir substancialmente 

para o entendimento do discurso. Contudo, a apresentação das imagens, combinadas com a 

discussão prévia sobre a estrutura do discurso, exemplifica os elementos contidos no discurso 

de Luciano. Saliento que existem elementos que foram identificados no corpus que não foram 

ressaltados por Luciano no Twitter. Acredito que isso se dá pela diferença dos meios de 

comunicação. 

 

4.3.1 Manifestações da superioridade estrangeira e do conservadorismo de direita 

 

Para dar início a essa etapa da pesquisa, me voltarei para os ideais éticos do discurso, e, 

mais especificamente, guiado pelos subgrupos do vazio do discurso: superioridade estrangeira; 

neoliberalismo; conservadorismo de direita (ver o Quadro 5). Luciano adota simbolicamente as 

cores da bandeira do Brasil, e a Figuras 17, uma das fotos de perfil de Luciano, exemplifica 

bem essa estética. Considerando que essa estética foi aderida e promovida nas manifestações 

pró-impeachment da ex-presidente Dilma e pela campanha de Bolsonaro, compreendo que essa 

forma pretensamente patriótica de se apresentar está atrelada ao conservadorismo de direita, 

mais especificamente, ao ideal de “ordem, ética e progresso”. 

  

 
36 Mesmo as imagens representando os elementos do discurso, elas estão apresentadas de uma maneira que 

propicie uma narração mais fluída, portanto, não estão ordenadas por categorias. 
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Figura 17 – Uma das imagens de perfil do Luciano 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Todavia, como comentado anteriormente, esse pretenso nacionalismo convive com a 

ideia de superioridade estrangeira. Esse é um contraste que logicamente poderia gerar uma 

tensão interna no discurso, porém, pelos dados analisados, ele pode ser considerada naturalizada 

(ver as Figuras 18 e 19). 

 

Figura 18 – Estados Unidos ou Venezuela 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  
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Figura 19 – Estátua da liberdade brasileira 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Tanto a Figura 18 quanto a 19 fazem o contraste entre Norte e Sul. No caso da primeira, 

a mensagem está ligada aos argumentos da campanha: Bolsonaro corporifica o 

desenvolvimento capitalista, e, portanto, se ele fosse presidente o Brasil, estaria no caminho de 

se tornar um país desenvolvido como aqueles apontados pela Figura 18 (i.e., Estados Unidos; 

Canadá; Nova Zelândia; Inglaterra; Alemanha). Evidentemente, todos esses países são do Norte 

Global e se localizam na centralidade do capitalismo.  

Em contraposição, a Figura 18 também representa Haddad, o candidato do PT, como 

uma viagem desconfortável para um país “comunista”, isso é evidenciado pela inserção da foice 

e martelo, um tradicional símbolo do comunismo, na composição. Os países citados como 

destino são Venezuela, Cuba, Bolívia, Coreia do Norte e Nicarágua, todos inseridos na periferia 

do capitalismo. Em suma, pode-se entender a Figura 18 como uma manifestação visual da 

subversão da relação de dependência, pois, apesar de representar uma ideia de 

desenvolvimento, não leva em consideração os papéis dos diferentes países no capitalismo. Isso 

informa os apoiadores do discurso com a lógica simplista que para ser desenvolvido basta 

cultuar a ideologia do bem. Acredito que a adoção da estátua da liberdade, associada a uma 

visão nacionalista, resume esse amálgama entre os valores de “ordem, ética e progresso” e 

superioridade estrangeira (ver a Figura 19). 

Apesar de a “mentalidade americana” estar se manifestando na Figura 19, a “tradição 

germânica” não está presente em nenhuma das duas imagens anteriores. Esse é um ideal ético 

do discurso que não se manifestou com frequência, porém um dos tweets analisados exemplifica 

bem esse ideal (ver a Figura 20). 
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Figura 20 – Alemanha brasileira 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

A Figura 20 está acompanhada na postagem do seguinte dizer: “Parece um conto de 

fadas, mas é a cidade de Blumenau, Santa Catarina com nosso castelo Havan ao fundo. Não 

está maravilhoso.”. Acredito que essa é uma manifestação da idealização de uma certa tradição 

germânica presente em Santa Catarina, especialmente nas regiões imediatas de Blumenau e 

Brusque. Dessa forma, Luciano expressa que o ideal não é brasileiro, mas sim, europeu, e mais 

especificamente alemão. 

Prosseguindo, as imagens anteriores demonstram em certa medida o ideal de “ordem, 

ética e progresso”, esse que compõe o subgrupo de valores que rotulei como “conservadorismo 

de direita” (ver o Quadro 5). O outro ideal que constitui esse agrupamento é as “ciências 

exatas”, porém esse valor não é manifestado visualmente pelo discurso, em compensação, 

identifiquei diversas outras manifestações imagéticas do ideal de “ordem, ética e progresso” 

(ver as Figuras 21, 22 e 23).  
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Figura 21 – O povo contra a corrupção 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Figura 22 – São Bolsonaro 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  
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Como qualquer outro valor do discurso, a “ordem, ética e progresso” é vaga, porém 

creio que, dada a importância do moralismo conservador, o elemento se torna extremamente 

amplo e multifacetado. As Figuras 21 e 22 demonstram duas formas de como a questão moral 

surge no discurso de Luciano: a luta contra corrupção e o apelo religioso. Saliento que a questão 

da corrupção não pode ser observada apenas como um pequeno detalhe do discurso, e isso por 

dois motivos: (1) a associação entre a classe média com essa pauta, (2) o uso da crítica a 

corrupção para gerar deslocamento das estruturas estabelecidas (Singer, 2018). 

 

Figura 23 – Primeiro a ordem 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

A questão moral toma tanta centralidade no discurso que em certos momentos é tida 

como prioritária, isso pode ser observado na Figura 23. No caso, o candidato Amoêdo, um 

defensor do liberalismo econômico mais consistente que Bolsonaro, não deve ser eleito, pois é 

necessário alguém que corporifique melhor a “ordem”. Interpreto a “ordem” como o moralismo 

conservador de Bolsonaro, e, consequentemente, o seu ímpeto em se engajar na disputa 

hegemônica. Essa escolha de Bolsonaro como um campeão, aquele capaz de sedimentar o 

discurso, pode ser observada em várias imagens compartilhadas por Luciano, contudo acredito 

que a Figura 24, apresentada a seguir, é o melhor exemplo identificado.  
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Figura 24 – O libertador Bolsonaro 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Como se pode notar, a Figura 24 retoma a subversão da dependência e colonialismo, 

mas agora alia essa contradição com a idealização da figura de Bolsonaro. Amoêdo não poderia 

se igualar à figura heroica de Bolsonaro, pois apenas ele é capaz de declarar a segunda 

independência do Brasil.  
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4.3.2 Disputa hegemônica e a libertação do Brasil 

 

Se o discurso não compreende os países da centralidade do capitalismo como 

antagonistas, o que significaria a segunda independência do Brasil? Para endereçar essa 

questão, basta que se volte para o outro antagônico identificado no discurso de Luciano: a 

ideologia do mal que fez do Brasil um país de cabeça para baixo. 

 

Figura 25 – Representação visual do Outro Antagônico 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

A Figura 25 apresenta uma reprodução visual de como se estruturaria o discurso 

antagônico. Apesar de não ter apresentado todos os elementos que compõem essa caricatura 

opositora, a figura surpreendentemente indica boa parte desses componentes, porém de maneira 

simplificada37, dessa forma, desconsiderando alguns oponentes e suas relações. De qualquer 

forma, pode-se entender que a segunda independência do Brasil surge para pôr fim ao império 

socialista liderado pelo ex-presidente Lula (ver a Figura 25).  

 
37 É peremptório que a caricatura feita do outro antagônico também seja vazia, portanto, essa construção é feita 

em grande parte com base em rótulos de significante vazio. 
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Figura 26 – Sepultamento do comunismo, a ideologia do mal 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Interpretando o discurso, fica perceptível uma narrativa em que a segunda 

independência do Brasil é necessária para libertar o país, e essa disputa hegemônica visa a 

própria morte da ideologia do mal. Indicando isso, na Figura 26 o próprio Luciano encena o 

velório do comunismo. Já se sabe que a disputa hegemônica no limite desencadeia em violência, 

portanto, apesar de Luciano fazer as honras de sepultar o outro antagônico, ele também está 

decretando a sua “morte matada”. Essa violência se estende aos representantes e representados 

do outro antagônico. 

 

Figura 27 – O povo do mal 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  
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A Figura 27 demonstra a responsabilização dos apoiadores do outro antagônico, o que 

não é pronunciado nas falas de Luciano, porém se destaca no Twitter. O que me leva a crer que 

nas redes sociais Luciano passa a reproduzir ideias extremas de que ele tem receio de expressar 

normalmente. A Figura 28 é mais um exemplo de extremismo, no caso, a imagem está 

acompanhada do seguinte dizer: “O desenvolvimento de um Estado depende muito de como as 

pessoas votam.”. 

 

Figura 28 – Nordeste é atrasado 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Segundo a Figura 28, os estados nordestinos votaram em sua maioria no Haddad ou 

Ciro, candidatos opositores de Bolsonaro, portanto, segundo a lógica empregada na postagem, 

isso estaria relacionado à região ser menos desenvolvida que o restante do país. Saliento que o 

mapa apresentado na figura não é preciso, pois o estado do Pará também deu a maior parte dos 

votos para Haddad (G1, 2018), ou seja, a Figura 28 propositalmente reforça a ideia de que o 

outro antagônico se concentra no Nordeste. 

Pode-se compreender que para o discurso, o ataque contra os representantes da ideologia 

do mal, e até para com os seus representados, é legitimo. Mas por que a violência é legítima 

nesse caso? Algumas imagens compartilhadas por Luciano expressam certa resposta (ver as 

Figuras 29, 30 e 31).  
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Figura 29 – PT é fascista 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Figura 30 – PT é um câncer 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

As Figuras 29 e 30 podem ser entendidas como indicadores de extremismo, pois 

estabelecem que o outro antagônico não é um oponente, mas sim um câncer ou um movimento 
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de cunho fascista, ou seja, um inimigo que deve ser extinto. Mas as pessoas seriam movidas 

apenas por rótulos? Acredito que não sejam apenas rótulos. A Figura 29 associa o petismo ao 

fascismo de Mussolini, como o segundo possui um significado maligno historicamente 

construído, a mensagem induz os seguidores a entender que o PT pode ser tão mal quanto o 

partido nacional fascista de Mussolini. 

 

Figura 31 – Plano comunista 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

A Figura 31 complementa a percepção de que o outro antagônico é uma ameaça. No 

caso, Luciano compartilha um cenário fantástico em que ele e sua empresa são atacados pelo 

PT. Apesar de ser uma imagem que pode ser interpretada como uma brincadeira, não está longe 

do que o discurso prega, portanto, não vem ao caso se Luciano acredita no conteúdo propagado, 

se ele está sendo sarcástico ou até mesmo cínico. Não obstante, pode-se entender as intenções 

maléficas do PT como legitimador da violência contra o outro antagônico. Como se pode 

perceber, o PT surge com frequência como representante do outro antagônico, sendo que tanto 

Lula quanto Haddad são tidos como figuras odientas. No entanto, apesar de esses serem os mais 

referenciados, Luciano também aponta outras figuras como alvo. 
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Figura 32 – Ciro também é petista 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Figura 33 – PSDB também é comunista 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Tanto Ciro Gomes quanto Geraldo Alckmin, candidatos concorrentes no primeiro turno, 

são atacados. Ciro, como se pode observar na Figura 32, é considerado como um petista 
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disfarçado, ou seja, também é um defensor da ideologia do mal. Já no caso do PSDB, o discurso 

é mais radical, pois figuras como FHC e Alckmin são tachadas como antigos representantes 

que, devido às suas críticas direcionadas ao Bolsonaro, se tornaram traidores.  

A Figura 33, fora de contexto, não corrobora essa interpretação, porém quando 

acompanhada dos comentários das postagens ela fica evidente: “Alkimin é um fraco um Idiota 

recebeu a quantidade de votos que merecia. Coloque o pijama e vá dormir. Onde já se viu 

defender a Folha de São Paulo. Você é tão comunista qto eles. Volte para Pindamonhagaba 

Alkimin”; “Este [FHC] foi um dos maiores traidores da pátria. Vagabundo socialista.”. Em 

suma, compreendo que todos aqueles que se opõem ao discurso ou não o endossam 

completamente, são considerados como oponentes. Sendo assim, apesar de o PT e Lula serem 

os representantes mais atacados pelo discurso, a luta contra o outro antagônico não se firma na 

briga com figuras específicas, mas sim pela disputa hegemônica acerca dos valores éticos 

dominantes. 

 

 

4.3.3 Deslocamento do velho e o surgimento do novo 

 

Como discutido anteriormente, agência e mudanças dependem da ocorrência de 

deslocamento das estruturas já estabelecidas.  

 

Figura 34 – A necessidade da mudança 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  
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Figura 35 – O Deslocamento 

 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

As Figuras 34 e 35 servem como referência para compreender como o discurso trabalha 

a percepção de deslocamento. No caso da Figura 34, fica evidenciada a importância do 

deslocamento para que Bolsonaro tenha sucesso: quando as estruturas são decadentes e 

corruptas, uma mudança radical é a única opção viável. Esse tipo de ideia pode informar tanto 

reprodutores do discurso, quanto pessoas que anseiam mudança.  

Já a Figura 35 apresenta outra camada para essa discussão sobre o descolamento. No 

caso, está se questionando como o PT pode promover mudanças se o partido representa as 

estruturas deslocadas. Singer (2018) narra de forma detalhada um longo período em que fica 

explícito o desgaste das estruturas estabelecidas pelo PT e sua coalizão: contradições passaram 

a limitar e pôr em xeque o partido e seus representantes, sendo as jornadas de junho de 2013, a 

crise econômica e o impeachment da presidente Dilma Rousseff três pontos críticos.  

Todavia, Luciano não explora de forma substancial esses acontecimentos, as jornadas 

de junho, por exemplo, nem chegam a ser mencionadas. Contudo para um movimento populista 

ganhar força é necessário que ocorra uma certa performance da crise. Acredito que esse 

processo fica evidente tanto nas falas de Luciano quanto nas manifestações visuais do discurso. 

Contudo, como se vê nas imagens apresentadas até o momento, essa performance se pauta na 

crítica à corrupção das estruturas políticas, sendo um julgamento de forte cunho moral (ver as 

Figuras 21, 23 e 34). Em suma, apesar de acreditar que existam momentos cruciais que 
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evidenciam o deslocamento das estruturas, o mais importante para a disputa hegemônica é a 

construção discursiva da crise.  

É possível observar que conservadorismo de direita tem um papel importante não só 

como um valor do discurso, mas também como conteúdo crítico constitutivo do deslocamento 

das estruturas. Contudo, esses valores vêm acompanhados de um conjunto de ideais éticos 

rotulados como neoliberais. A Figura 36 representa bem esse amálgama entre conservadorismo 

e neoliberalismo. 

 

Figura 36 – Motivos para votar no Bolsonaro 

 
Fonte: Adaptação de Luciano Hang (2018) 

 

A Figura 36 vem acompanhada da seguinte mensagem: “Quem entrar no meu Instagram 

vera no feed os 17 motivos para votarem no Bolsonaro. Começamos a mria noite e de hora em 

hora um post ate as 17 hs de hoje”, ou seja, a imagem indica quais são as razões para se votar 

no Bolsonaro. Isso permite observar uma reapresentação dos valores do discurso, e como 

possível notar, as mensagens se manifestam como um amálgama de ideais moralistas com a 

defesa de um abstrato liberalismo econômico.  
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Figura 37 – Quanto menor o Estado mais rico é o país 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Figura 38 – Muitos direitos aos trabalhadores 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  



100 
 

Nessa toada, a Figura 37 vem acompanhada da seguinte mensagem: “Estatais brasileiras 

um câncer a ser extirpado e que suga o sangue de todos os brasileiros.”. Tem-se aqui um 

exemplo palpável de como se manifestam os valores neoliberais do discurso. A Figura 38 

também é uma representação dessa lógica do discurso, no caso a imagem vem associada a 

seguinte mensagem: “Agora vamos mudar o nosso Brasil, somos um país comunista por isso 

que temos tanto desemprego. Em tudo o governo quer se meter. Vamos mudar tudo isto. Vamos 

ser uma grande nação.”. Esse conjunto assume uma comum premissa neoliberal: se o Estado 

deixar de intervir nas relações de trabalho, os empresários serão capazes de contratar mais.  

Compreendo que as Figuras 37 e 38 demonstram que o neoliberalismo pode se 

manifestar também como uma crítica ao outro antagônico: se constrói uma visão calamitosa e 

corrompida das estruturas situadas, ao mesmo tempo em que se desenha um contraste com uma 

idealização abstrata. Como já visto, esse ideal é imaginado a partir de países ricos da 

centralidade do capitalismo. Todavia, não se pode considerar essa forma de manifestação como 

a única, as Figuras 39 e 40 também são exemplos de outra faceta do neoliberalismo no discurso. 

 

Figura 39 – Você pode tudo 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  
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Figura 40 – Otimista versus o Pessimista 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

As Figuras 39 e 40 estão acompanhadas das respectivas mensagens: “A confiança em 

você mesmo faz com que tudo de bom possa acontecer na sua vida. Não coloque barreiras nos 

seus sonhos. O primeiro passo é ter atitude para começar. Acredite, você pode tudo!”; “A 

mudança que você quer, está na decisão que você toma. Seja sempre uma pessoa otimista. 

Acredite que o dia de amanhã será muito melhor. Confie nos seus sonhos!”. Interpreto esse 

conjunto como outra forma de manifestação dos valores neoliberais, pois ele evidencia a 

superestimação da capacidade de agência dos indivíduos no capitalismo: existem aqueles 

otimistas que realizam sonhos e os pessimistas que reclamam de tudo e não chegam em lugar 

nenhum.  

 

4.3.4 Protagonistas do discurso 

 

Apesar de Bolsonaro ser tratado como santo (ver a Figura 22) ou um libertador (ver a 

Figura 24), ele não é o único protagonista do discurso, aliás, argumento que ele nem ao menos 

é o principal protagonista do discurso. Como visto anteriormente, antes de Bolsonaro se tornar 

um veículo para o discurso, Michel Temer também cumpria a função de recurso dos 

empresários e investidores, ou seja, o Bolsonaro em si é substituível.  
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Figura 41 – Os verdadeiros protagonistas 

 
Fonte: Luciano Hang (2018 

 

A Figura 41 surge acompanhada do seguinte dizer de Luciano: “Com segurança e 

confiança vamos voltar a gerar desenvolvimento e muitos empregos. Incrível como o otimismo 

voltou após o dia 28.”. Como se observa, a ideia que Bolsonaro serve como um recurso de 

empresários e investidores é compartilhada de forma aberta: só o capital pode trazer o 

desenvolvimento para o Brasil, por isso Bolsonaro precisa satisfazer os desejos dos capitalistas. 

Contudo, como observado no mapa do discurso, além de Bolsonaro e os Empresários e 

Investidores, existe mais um protagonista: o próprio Luciano. 

 

Figura 42 – Luciano Hang, um representante dos empresários 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  
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O discurso analisado é o reproduzido por Luciano, portanto, não presumo que ele seja 

realmente uma figura essencial para a articulação discursiva bolsonarista como um todo, porém, 

como discutido anteriormente, o seu envolvimento com a política se tornou um caso 

interessante para entender os contornos de um discurso populista empresarial. Luciano se 

coloca como protagonista devido à sua inserção representativa dentro do grupo de empresários 

e investidores, ou seja, tanto detém capital para promover o desenvolvimento quanto representa 

outros empresários. A Figura 42, acompanhada da seguinte mensagem: “Hoje meu papo vai ser 

com o sr. Mário Gazin, dono dos colchões Gazin e diversos outros negócios. Ele é um grande 

amigo, que já me ensiou muitas e muitas lições. Corre para a minha página no Facebook e 

acompanhe essa transmissão ao vivo que está incrível!”, é mais um exemplo do posicionamento 

afinado entre Luciano e outros empresários. 

 

Figura 43 – Luciano Hang, um grande líder 

 
Fonte: Luciano Hang (2018 

 

Figura 44 – Luciano Hang, um empresário ativista 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  
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Apesar de um alinhamento comum entre empresários ser um fator relevante para a 

construção da figura de protagonista de Luciano, a sua proximidade com os funcionários 

também é saliente. As Figuras 43 e 44 foram acompanhadas respectivamente de os seguintes 

dizeres: “Alegria contagiante com os colaboradores da nossa loja de número 117 em Brasília. 

A geração de empregos é o maior projeto social que esse País precisa. Vamos reconstruir o 

Brasil.”; “Reunião hoje na Administração da Havan. Assunto eleições dia 7. Vamos mudar o 

Brasil. Chega de comunistas.”. Acredito que as Figuras 43 e 44, quando acompanhadas das 

mensagens, indicam essa proximidade que Luciano tenta cultivar com seus funcionários. 

Apesar disso poder ser uma mera construção da imagem de líder virtuoso, o discurso prega a 

ideia de que a relação entre empresário e funcionário deve ser profunda. 

Como já observado, o discurso reproduzido coloca colaboradores como objetos e 

recursos, pois esses, por estarem na condição de funcionários, são obrigados a se engajar com 

o discurso, e, além disso, são influenciados pelos patrões a compreender o que seria certo e 

errado. Essa dinâmica fica ainda evidente quando observada a combinação da Figura 44 com a 

mensagem de Luciano. 

Outro indicador do protagonismo de Luciano é que o mesmo se coloca no centro do 

movimento. As Figuras 45 e 46, apresentadas a seguir, são dois exemplos de manifestações 

visuais disso. 

 

Figura 45 – Luciano Hang, um militante 

 
Fonte: Luciano Hang (2018)  
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Figura 46 – Luciano Hang, um parceiro de Bolsonaro 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

A Figura 46, como se pode observar, apresenta Luciano e Bolsonaro se divertindo 

juntos. Essa foto foi tirada em um momento da campanha que Luciano foi à casa de Bolsonaro 

para fazer uma transmissão ao vivo. A transcrição desse vídeo foi utilizada no corpus, e minha 

percepção é que ambos estavam bem alinhados nesse momento, pois apesar de ser uma 

entrevista, Luciano teve participação em igual medida nas formulações feitas. 

Já no caso da Figura 45, Luciano se reúne com os três maiores representantes do MBL. 

A foto também foi tirada durante uma transmissão ao vivo, cuja transcrição está presente no 

corpus analisado. Nessa oportunidade Luciano conversou sobre a campanha eleitoral com os 

três líderes do MBL, eles fizeram piadas sobre Haddad, discutiram sobre Bolsonaro e até 

demonstraram a parceria através da troca de camisetas. 
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Figura 47 – Luciano Hang, um desafiante do establishment 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 

 

Figura 48 – Luciano Hang, um crítico da imprensa comunista 

 
Fonte: Luciano Hang (2018) 
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Por fim, finalizarei essa etapa da análise com as Figuras 47 e 48, pois elas resumem o 

posicionamento de Luciano dentro do discurso. A Figura 47 vem acompanhada da seguinte 

frase: “24 horas depois do desafio lançado, e até agora nenhuma resposta. VERGONHA! 

#FolhaFake”, ou seja, esse tweet faz referência à reportagem da Folha de São Paulo que aponta 

que empresários, incluindo Luciano, compraram disparos em massa de mensagens no 

WhatsApp contra o PT (Mello, 2018). No caso, Luciano está tomando a frente e se posicionando 

contra a imprensa, essa que é um claro oponente do discurso. Pode-se imaginar que esse 

posicionamento tenha sido instigado pelo fato de a Havan ter sido citada pela reportagem da 

Folha de São Paulo, porém a Figura 48 demonstra que Luciano não necessariamente foi 

condicionado pelo ataque, pois, no caso, ele toma o primeiro passo na provocação da jornalista 

Miriam Leitão e da imprensa.  

 

4.4 Repercussão das partes do discurso 

 

Inspirado em Ortellado e Ribeiro (2018), observei a quantidade de retweets que os 

tweets de Luciano Hang têm. O intuito é entender quais partes do discurso de Luciano geram 

maior repercussão entre os representados. Almejava coletar os tweets desde o começo do 

período eleitoral (16 de agosto de 2018) até um mês depois da votação do segundo turno (28 de 

novembro de 2018), porém todas as postagens feitas antes do dia 14 de setembro de 2018 foram 

apagadas. Sendo assim, coletei 919 tweets que foram feitos entre 14 de setembro até 27 de 

novembro de 2018. Para conseguir uma amostra representativa, com o intervalo de confiança 

de 95%, selecionei aleatoriamente 279 tweets desse total. Optei por trabalhar com uma amostra 

ao invés dos 919 tweets por conta de a análise exigir a observação e categorização de cada um 

dos tweets. 
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Quadro 6 – Rótulos utilizados para categorizar os tweets 

Rótulo Descrição Retweets 

Antagonista É um agregado de vários rótulos usados para representar 

oponentes do discurso: esquerda do mal; imprensa 

esquerdista; esquerda hipócrita; PT é do mal; Haddad é 

Lula; violência legítima; esquerda está acabada; todos 

são de esquerda; universidade esquerdista; atacando a 

esquerda. 

121658 

Estão nos atacando Esse é um rótulo que está associado a diferentes 

subcategorias que representam os agressores do discurso: 

pesquisa; PT; imprensa; esquerda; artistas; sem-teto; 

bandidos. 

47744 

Bolsonaro é nosso 

campeão 

Esse rótulo remete às mensagens que exaltam a figura de 

Bolsonaro como líder. 

37796 

Povo de bem Rótulo usado para descrever mensagens moralistas de 

apelo ao “povo”. 

22254 

Zoeira Esse rótulo foi associado a diferentes subcategorias que 

representam alvos da chacota feitas pelo discurso: 

Haddad; Lula; PT; Manuela; esquerda; Marina; Boulos. 

18015 

Ataque aos 

empresários 

Rótulo usado para classificar as mensagens que colocam 

empresários como alvos do outro antagônico. 

17074 

Luciano é nosso 

campeão 

Esse rótulo remete às mensagens que exaltam a figura do 

Luciano como representante. 

11062 

Somos robôs Esse rótulo faz referência às mensagens sobre a própria 

militância do Bolsonaro. 

9442 

Derrotamos o mal Rótulo usado para categorizar as mensagens sobre a luta 

e vitória contra o outro antagônico. 

8839 

Empresários do bem Esse rótulo remete às mensagens que exaltam a figura dos 

empresários 

5211 

Outros É um agregado de vários rótulos que individualmente não 

passaram da marca dos 5 mil retweets. 

10811 

Fonte: Produção do autor  
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Com a amostra de 279 tweets selecionada, iniciei um processo de classificação de acordo 

com os assuntos expressos pelo conteúdo (ver o Quadro 6). Como boa parte dos tweets aborda 

mais de uma questão, foi necessário o uso de mais de um rótulo para vários tweets. Foi feito 

uso de no máximo dois rótulos por tweet, porém existem alguns deles que possuem diferentes 

direcionamentos possíveis: “Estão nos atacando” e “Zoeira”. Por conta disso esses rótulos estão 

acompanhados de subcategorias que representam os alvos da mensagem (e.g., imprensa; PT; 

Haddad). Considerando que um tweet pode conter mais de um rótulo, a contagem total dos 

rótulos excede a quantidade de retweets. No Apêndice E está contida a tabela com os 279 tweets 

e seus rótulos. 

 

Gráfico 2 – Retweets feitos por assunto 

 
Fonte: Twitter (2019) 

 

O Gráfico 2 indica a distribuição de retweets de acordo com os assuntos abordados pelo 

discurso. Como se observa, 54% dos retweets fazem referência ao conflito com o outro 

antagônico, sendo que 39% descrevem o antagonista e 15% se focam no ataque feito ao próprio 

discurso. A segunda porção do discurso de maior impacto referencia Bolsonaro e seus 

apoiadores (19%). Sendo que, os tweets que exaltam Bolsonaro, nomeados como “Bolsonaro é 

nosso campeão”, não elaboram substancialmente os valores do discurso, ou seja, é a mera 

glorificação do líder. Ainda dentro dessa porção, há 7% de retweets de mensagens nomeados 

como “Povo de bem”, esse que representa uma idealização moral do “povo”. Esses tweets foram 

39%

15%

12%

7%

6%

6%

4%

3%
3% 3%2%

RETWEETS POR ASSUNTO

Antagonista Estão nos atacando Bolsonaro é nosso campeão

Povo de bem Zoeira Ataque aos empresários

Luciano é nosso campeão Outros Somos robôs

Derrotamos o mal Empresários do bem



110 
 

os que mais reforçaram os valores éticos do discurso, por sua vez, como nota-se vendo o Gráfico 

2, os ideais relacionados ao neoliberalismo e a superioridade estrangeira não tiveram 

repercussão substancial. Em outras palavras, mesmo esses elementos sendo pilares importantes 

para o discurso de Luciano, eles não geram tanto impacto no “povo”.  

Apesar do neoliberalismo aparentemente não gerar tanta repercussão, destaco que uma 

porção de 12% dos retweets foram instigados por mensagens relacionadas ao empresariado. 

Metade, ou seja, 6% correspondem aos tweets sobre a ideia de opressão dos empresários pelo 

Estado, esses geralmente representados na figura do Luciano. Existem também 4% que 

remetem a mensagens que colocam Luciano na posição de um representante. Por fim, 2% são 

compartilhamentos de tweets que reforçam a percepção de que empresários são protagonistas. 

 

Gráfico 3 – Retweets feitos por tipo de Antagonista 

 
Fonte: Twitter (2019) 

 

Como observado no Gráfico 2, as mensagens sobre o outro antagônico foram as mais 

compartilhadas. Porém, a categoria “Antagonista” agrega diversos rótulos (ver o Quadro 6). No 

Gráfico 3 apresenta a composição desse agregado. Como se nota, tem-se uma grande porção de 

referências genéricas à esquerda (40%): “Esquerda do mal”, “Esquerda hipócrita” e “Todos são 

de esquerda”. Apesar desses rótulos terem sido utilizados para selecionar os tweets que 

propagam uma ideia de que o inimigo é a esquerda, cada um desses possui um certo papel: (1) 

a “Esquerda do mal” é uma caracterização ampla do que é esquerda, sem considerar um partido 

ou uma liderança nacional; (2) já as mensagens rotuladas como “Esquerda hipócrita” apontam 

23%

22%

12%

11%

7%

7%

7%

5%
3%3%

RETWEETS POR ANTAGONISTA

Esquerda do mal Imprensa Esquerdista Esquerda hipócrita

PT é do mal Haddad é Lula Violência legítima

Esquerda está acabada Todos são de esquerda Universidade esquerdista

Atacando a esquerda



111 
 

uma suposta contradição da esquerda; (3) de forma menos expressiva (5%), o rótulo “Todos 

são de esquerda” remete à ideia de que todos os não alinhados fazem parte da esquerda. 

A terceira maior porção (18%) é mais simples de entender, seria os tweets que fazem 

referência ao PT: “PT é do mal” e “Haddad é Lula”. O primeiro rótulo foi utilizado para destacar 

os tweets que indicam o PT como um inimigo, já o segundo remete à ideia do candidato Haddad 

estar representando Lula. Com base na diferença do impacto entre a esquerda e o PT como 

oponentes, infiro que aqueles que acompanham Luciano tendem a se identificar mais com a 

disputa hegemônica, que envolve o campo ideológico, do que a disputa eleitoral, essa mais 

associada aos partidos políticos.  

Apesar de não representar uma parcela tão expressiva quanto as porções anteriores, tanto 

a “Violência legítima” (7%) quanto o “Esquerda está acabada” (7%) merecem destaque. O 

primeiro foi usado para rotular os tweets que criam a ideia de que qualquer violência feita ao 

outro antagônico é legítima (ver as Figuras 29 e 30). Já o segundo complementa o incitamento 

da violência com a comemoração da vitória, pois as mensagens rotuladas se referem à derrota, 

e até destruição, da esquerda. 

Por fim, não se podem ignorar os oponentes que possuem a segunda maior parcela de 

atenção (25%), as instituições corrompidas pela esquerda. No caso, observando o Gráfico 3, 

essa porção é constituída pela “Imprensa esquerdista”, que representa uma fatia de 22%, e a 

“Universidade esquerdista”, com apenas 3%. Em princípio infiro que a ideia de que 

universidades são doutrinadoras, especialmente as públicas, não necessariamente encontra 

respaldo no “povo”. Em compensação, a imprensa demonstra ser um bom oponente. 

 

Gráfico 4 – Retweets por tipo de opressor 

 
Fonte: Twitter (2019)  
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De forma semelhante ao rótulo “Antagonista”, o “Estão nos atacando” e “Zoeira” 

também são compostos por diferentes categorias, porém enquanto o “Antagonista” é um 

agregado de diferentes rótulos utilizados, os outros dois possuem subcategorias (ver o Quadro 

6). O rótulo “Estão nos atacando” se refere aos tweets que expressam a ideia do discurso e, 

consequentemente, seu povo estarem sendo oprimidos. Porém Luciano acusa diferentes frentes, 

portanto, utilizei subcategorias para identificar quais são os opressores mais comoventes.  

Curiosamente, como se observa no Gráfico 4, os maiores opressores correspondem 

instituições que são pretensamente neutras: “Pesquisa” (34%) e “Imprensa” (19%), 

corroborando aquilo percebido no Gráfico 3. Infiro que isso ocorra devido à contestação por 

partes supostamente neutras poder proporcionar ainda mais legitimidade. 

O Gráfico 4 indica que existem apenas duas grandes porções representativas de 

opressores, juntas correspondendo 94% dos retweets rotulados como “Estão nos atacando”. O 

primeiro grupo já comentado seriam instituições pretensamente neutras, já o segundo, que 

corresponde a 41% dos retweets, considero ser o oponente mais direto do discurso: o “PT” 

(32%) e a “Esquerda” (9%). 

 

Gráfico 5 – Retweets por alvo de ridicularização 

 
Fonte: Twitter (2019) 

 

Como comentado anteriormente, o rótulo “Zoeira” foi empregado da mesma forma que 

o “Estão nos atacando”, sendo assim, elenquei quais são os alvos que geraram maior comoção. 

O Gráfico 5 indica a proporção dessa atenção, e como se nota, com exceção do PT, os alvos 

relevantes são lideranças da esquerda: Haddad, Lula e Manuela d’Ávila. Outro ponto a se 

ressaltar, é que Haddad corresponde a 53% dos retweets de “Zoeira”, e, apesar de ele ter sido o 
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principal concorrente de Bolsonaro na disputa eleitoral, apenas se destaca quando retratado de 

forma jocosa. Acredito que isso acontece por ele não ser encarado como o representante do 

outro antagônico, ou seja, Lula seria a real ameaça. 

 

4.5 Discurso e populismo empresarial 

 

Com o intuito de propor um fechamento para a análise de discurso, neste seguimento 

farei algumas considerações sobre os resultados. Primeiramente, como a teoria indicava, lida-

se com um fenômeno que se ancora no conflito entre partes, em outras palavras, o populismo 

necessariamente envolve a disputa hegemônica dos discursos. Saliento mais uma vez que se 

discute aqui política, mas não apenas seus aspectos eleitorais e institucionais, pois esses 

correspondem apenas a uma face superficial do fenômeno. Portanto, meu foco é no 

entendimento de como se constituem e relacionam os discursos. 

A análise lexicometrica revela essa dualidade entre bem e mal, pois ao identificar 

potenciais elementos do discurso é notável a divisão entre dois grupos: “positivo” e “negativo” 

(ver o Quadro 4). Compreendo que o discurso de Luciano precisa fazer a distinção entre “nós” 

e “eles”, e, de acordo com a situação, isso pode ser feito agressivamente. Levando isso em 

consideração, interpreto a nitidez dessas fronteiras como um indício do discurso ter um forte 

teor populista.  

Apesar de os elementos encontrados na lexicometria não representarem o discurso em 

detalhes, o método antecipou a relevância de Luciano como protagonista, além disso, indicou 

que o discurso constrói dois Brasis: um de cabeça para baixo e outro idealizado. O primeiro 

seria o presente calamitoso promovido pela dominância da ideologia do mal, portanto, o 

discurso surge com o objetivo de contrapor essa má influência, e, dessa forma, viabilizar um 

Brasil idealizado.  

Para entender o discurso de Luciano diante da disputa hegemônica, é preciso considerar 

o deslocamento necessário para que o discurso ganhasse respaldo. Como não conduzi uma 

análise diacrônica do discurso, me fundamento aqui em como o próprio discurso constrói o 

deslocamento e na literatura. A partir da análise do discurso, ficou claro que a ideologia do mal, 

rotulada como de esquerda, comunista e/ou socialista, é representada principalmente por Lula 

e o PT. Sendo assim, compreendo que para o surgimento desse novo discurso de pretensões 

hegemônicas foi necessário o deslocamento do discurso lulo-petista. 

Neste trabalho não me propus estudar a fundo o lulo-petismo, porém a descrição de 

Singer (2018) sobre a constituição e descrédito do discurso oferece indicativos de como ocorreu 
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esse deslocamento: contradições do discurso restringiam de diferentes formas à condução do 

governo de Dilma Rousseff, sendo as jornadas de junho de 2013, a crise de 2015 e o 

impeachment da própria presidente em 2016 momentos críticos nos quais o deslocamento fica 

ainda mais saliente.  

Outra explicação viável para se entender esse deslocamento é a partir das elaborações 

feitas por Ouriques (2014) e Mouffe (2015/2005, 2018). Como discutido, segundo Ouriques 

(2014), após a eleição de FHC, em 1994, se estabeleceu uma oposição entre dois grandes 

partidos: o PT e o PSDB. O primeiro, se tornou o partido popular, representando os pobres, já 

o segundo se instituiu como o partido da classe média (Singer, 2018). Contudo, nenhum dos 

projetos propostos pelos polos questionava os fundamentos da condução do governo (Singer, 

2018; Ouriques, 2014; De Oliveira, 2018), dessa forma, o estabelecimento da diferença entre 

as duas partes se concentrava na retórica, estética e defesa de certas políticas públicas (e.g., 

Bolsa Família). Acredito que essa descrição indica uma dominação da lógica pós-política no 

Brasil, pois é estabelecida uma disputa de projetos que não são fundamentalmente concorrentes 

(ver Mouffe, 2015/2005; De Oliveira, 2018). Segundo Mouffe (2015/2005, 2018), a pós-

política propicia o descrédito das instituições perante a população, pois essa passa a não se 

sentir representada. Esse desgaste propiciaria o surgimento de articulações populistas de forte 

cunho moral, e caracterizadas pela negação da institucionalidade. 

Todavia, somando a análise do discurso com as considerações de Moffitt (2015) e 

Laclau (2016/1996) sobre a crise, entendo que para o sucesso de um novo discurso, é necessário 

que ele esteja atrelado a uma performance da crise. Dessa forma, o deslocamento só pode ser 

viabilizado por ações contra-hegemônicas (Marttila, 2015), portanto, compreender a forma 

como o discurso constrói a crise é tão relevante quanto o debate sobre os momentos críticos 

para o deslocamento. Tendo isso em mente, identifiquei que essa construção se dá 

primariamente a partir de um prisma moralista. Assim, tendo papel de destaque figuras como 

os líderes do MBL, Olavo de Carvalho e Sérgio Moro, pois esses, dentre outros não destacados 

por Luciano, coletivamente performaram a crise do lulo-petismo. 

A partir das análises, percebo uma exaltação do discurso ao neoliberalismo, isso se 

manifesta na lógica individualista, em que os sujeitos são integralmente responsáveis pelo seu 

sucesso ou fracasso, que as estruturas são irrelevantes e o Estado não deve interferir no 

mercado. Em suma, entendo que o discurso se apoia na imagem do sujeito empresarial: o “povo 

de bem” não é mais composto por trabalhadores comuns, mas sim, por pessoas independentes 

que seguem seus sonhos e não precisam dos outros (Dardot e Laval, 2016/2009). Dessa forma, 
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o discurso estabelece um antagonismo entre a iniciativa privada e o setor público, mesmo que 

na prática o Estado represente os interesses de grandes competidores do mercado. 

Apesar dos valores neoliberais serem importantes para o discurso, a análise do Twitter 

de Luciano indica que as mensagens que reforçam essa parte do discurso não geram muito 

engajamento. Essa revelação leva a seguinte pergunta: se as mensagens neoliberais não 

comovem o “povo”, como o discurso teve relativo sucesso38 na disputa hegemônica? 

Em primeiro lugar, o discurso também se sustenta em outros valores (ver o Quadro 5), 

e dentre esses, uma ideia abstrata de conservadorismo moral demonstrou gerar um engajamento 

relevante (ver o Gráfico 2). Essas questões se manifestam de forma confusa, é como um 

amálgama de valores abstratos, porém acredito que essa característica de vagueza, como aponta 

Laclau (2013/2005), é necessária para dar amplitude ao discurso. Em suma, apesar das 

mensagens que remetem ao neoliberalismo não sensibilizarem muito, o discurso como um todo 

consegue ser amplo e cativante. 

A associação do neoliberalismo com o conservadorismo não é uma novidade. Na 

América Latina, por exemplo, existe o icônico caso da ditadura de Pinochet no Chile, uma 

experiência marcada pela associação dos revolucionários de Chicago com o autoritarismo do 

Estado (Clark, 2017). Nesse primeiro momento, o neoliberalismo e a política econômica que o 

acompanha não seria viável sem a imposição autoritária (Dos Santos, 2004), contudo, tanto na 

América Latina (Weyland, 2004) quanto na centralidade do capitalismo (Mouffe, 2018), novos 

discursos de cunho neoliberal passaram a ter sucesso na disputa hegemônica: Carlos Menem, 

Alberto Fujimori, Fernando Collor, Margaret Thatcher e Donald Reagan.  

Nesses casos mais recentes, as lideranças que representavam o discurso neoliberal 

chegaram ao poder por meio de eleições democráticas, ou seja, de alguma forma o discurso 

representou uma boa parte do social. Compreendo que essas figuras representaram, cada uma 

em seu contexto, uma articulação discursiva que associava neoliberalismo com o 

conservadorismo, já que todos eles são tidos como conservadores de direita. Como Mouffe 

(2018) argumenta, Thatcher representou um discurso populista neoliberal tão bem que a 

esquerda aderiu seus preceitos. Na mesma toada, Weyland (2003) indica que Menem, Fujimori 

e Collor apenas conseguiram empurrar um ideário neoliberal a partir do populismo.  

Concluindo, acredito que o caso da aproximação de Bolsonaro do neoliberalismo foi 

uma recorrência, em um novo contexto, desse fenômeno já observado anteriormente. Levando 

isso em conta, a ideia de que Bolsonaro seja um recurso para Luciano e grupos de empresários 

 
38 O principal representante do discurso, Bolsonaro, ganhou uma eleição, isso indica, em certa medida, sucesso 

do discurso na disputa hegemônica. 
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e investidores se torna mais palpável. Como discutido anteriormente, o discurso também coloca 

Michel Temer como um recurso, o que leva ao entendimento que o uso de políticos como 

veículos para discursos que favoreçam grupos empresariais transcende os casos citados. 

Acredito que essas características do discurso são centrais para esboçar um conceito de 

populismo empresarial. 

 

4.5.1 Definindo populismo empresarial 

 

Com um conhecimento mais profundo da estrutura do discurso, proponho um esboço de 

conceitualização do populismo empresarial. Todavia, antes de prosseguir, ressalto que foi 

encontrada uma ocorrência expressiva do termo “Business Populism”39: Phongpaichit e Baker 

(2005) utilizam o nome para rotular a atuação do ex-primeiro ministro tailandês Thaksin 

Shinawatra. Apesar dessa ocorrência, acredito que minha proposta resguarda certo ineditismo, 

pois os autores não alocam esforços em pensar no populismo empresarial como uma nova 

definição. Para viabilizar essa elaboração, pretendo endereçar duas questões: (1) “O que é 

populismo empresarial?”; (2) “Como identificar o populismo empresarial?”. A resposta da 

primeira pergunta fornece uma definição, já a segunda proporciona indicadores que podem 

servir de apoio para futuras pesquisas empíricas. 

 

4.5.1.1 O que é populismo empresarial? 

 

Com base na análise do discurso, associado com o arcabouço teórico da TPFD e a 

definição de populismo de Laclau (2013/2005), entendo que o populismo empresarial seja: (1) 

um discurso que depende de um constitutivo externo, ou seja, uma relação antagônica entre 

“nós” e “eles”; (2) possui um conjunto central de valores vagos o suficiente para articular 

elementos de uma forma ampla; (3) é representado por um protagonista que reproduz esses 

valores articulados; (4) um discurso que mobilize ideias objetivas de empreendedorismo dentro 

do contexto capitalista. 

Segundo Laclau (1990) ideias objetivas são mitificações, que através da sedimentação 

discursiva, passam a ser tidas como dadas, ou seja, uma visão objetiva de empreendedorismo 

seria aquela que assume o valor como uma verdade absoluta. Em suma, o populismo 

empresarial seria o discurso populista que necessariamente articula internamente qualquer ideia 

 
39 Entendo que “Bussiness Populism” é uma tradução válida para o inglês de “populismo empresarial”. 
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objetiva de empreendedorismo. Entretanto, apesar do empreendedorismo em nosso contexto 

estar muito associado com o neoliberalismo (Dardot e Laval, 2016/2009; Marttila, 2013), existe 

a possibilidade de imaginar o empreendedorismo a partir de outras bases, como, por exemplo, 

o desenvolvimentismo (Singer, 2018). Sendo assim, o populismo empresarial não é 

necessariamente um fenômeno apenas presente em um contexto neoliberal. Por fim, minha 

proposta não reimagina o populismo, pois o populismo empresarial é mais precisamente uma 

forma específica de um discurso populista se manifestar.  

 

4.5.1.2 Como identificar o populismo empresarial? 

 

Como o populismo empresarial é uma forma do discurso se estruturar, compreendo que 

existe um conjunto básico de três características comuns em qualquer discurso populista 

empresarial, cuja presença indica a articulação de uma ideia objetiva de empreendedorismo: (1) 

protagonismo empresarial, (2) oferta de vantagens aos empreendedores e (3) a utilização de 

representantes públicos como recursos. A partir do entendimento desses fatores creio que seja 

possível compreender melhor os contornos de um discurso populista empresarial, ao mesmo 

passo que, se proporciona um apoio para futuras análises empíricas. 

Percebi esses três elementos presentes no discurso de Luciano Hang, porém como eles 

estão associados com diversos outros, decidi segregar essas características em três grupos: (1) 

aquelas que são cruciais para se entender um discurso como populista empresarial; (2) aquelas 

que compreendo estarem provavelmente atrelados ao contexto analisado; (3) aquelas que 

necessitam de novos estudos (ver o Quadro 7). 
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Quadro 7 – Características possíveis do populismo empresarial 

Características cruciais para identificar o 

populismo empresarial 

Protagonismo empresarial; 

Oferta de vantagens aos empreendedores; 

Utilização de representantes públicos como 

recursos. 

Características provavelmente atreladas ao 

contexto analisado 

Idealização do estrangeiro; 

Utilização de funcionários como recursos; 

Neoliberalismo; 

Conservadorismo moral. 

Características que necessitam de novos 

estudos para serem validadas 

Discurso adaptativo; 

Não necessariamente precisa ser 

representado por um líder empresarial. 

Fonte: Produção do autor 

 

Com relação aos pontos cruciais para identificar o populismo empresarial, parto da 

presença de representantes públicos como recursos. Como já antecipado, acredito que a 

instrumentalização de políticos como veículos do discurso é crucial para se caracterizar um 

discurso como populista empresarial. Esses representantes seriam recursos de setores 

empresariais e de investimento, e serviriam como representantes do discurso populista 

empresarial na disputa hegemônica. Os indícios dessa prática estão presentes na forma como o 

discurso trata tanto Temer quanto Bolsonaro: são ferramentas usadas em prol da sedimentação 

dos valores do discurso. O papel deles está associado tanto ao apoio do discurso no debate 

público quanto na condução do Estado pautada pelos seus valores.  

Todavia, como já exposto, acredito que existem mais dois fatores centrais para entender 

o discurso populista empresarial: protagonismo empresarial e a pressão por vantagens aos 

empreendedores. Ambos podem se manifestar de formas diferentes, porém o protagonismo 

empresarial se ancora na ideia de que apenas empresários podem solucionar os problemas da 

sociedade. Contudo, creio que não necessariamente os empresários precisam ser representantes 

populares, pelo contrário, a lógica dominante é de o público precisar defender os interesses 

privados desses protagonistas, pois dessa forma eles se tornariam mais aptos em solucionar 

problemas sociais. Em outras palavras, essa dinâmica tende a beneficiar uma elite. 

Apesar disso, Luciano no discurso se apresenta como um empresário que representa o 

“povo”, porém acredito que não necessariamente o discurso populista empresarial precisa ser 

representado por um empresário, já que Bolsonaro e Temer provavelmente defenderiam o 
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mesmo discurso independente da atuação pública de Luciano e outros empresários 

proeminentes. Contudo, essa é uma questão que deve ser explorada mais a fundo. 

Por fim, a pressão por vantagens aos empreendedores está vinculada aos outros dois 

pontos já indicados: como empresários e investidores são aqueles que têm o poder para impactar 

a sociedade, eles têm maior poder de barganha com o setor público, e, portanto, conseguem 

com facilidade utilizar representantes públicos como recursos. Sendo assim, acredito que o 

discurso populista empresarial, desde que dentro de um horizonte capitalista, não está 

necessariamente envolvido com uma doutrina ideológica. Por exemplo, Singer (2018) indica 

que a presidente Dilma, em seu primeiro mandato, tentou construir uma aliança com setores 

industriais, visando um ensaio desenvolvimentista. Mesmo imbuídos de uma ideologia distinta, 

tanto o discurso de Dilma, quanto de Bolsonaro colocaram os empresários e/ou investidores 

como protagonistas da sociedade, e, portanto, deram espaço para esses barganharem benefícios 

do setor público. Tendo isso em mente, acredito que é possível entender o discurso populista 

empresarial como super adaptativo, porém para atestar essa ideia são necessários novos estudos 

voltados a aprofundar essa questão. 

Ainda existem aqueles fatores que compreendo associados com o discurso, mas que não 

acredito serem características definidoras do populismo empresarial: a idealização do 

estrangeiro, o uso de funcionários como recursos em prol do discurso, o neoliberalismo e o 

conservadorismo moral. Como argumentado anteriormente, creio que o populismo empresarial, 

desde que em um horizonte capitalista, não precisa estar vinculado a uma doutrina específica, 

portanto, o neoliberalismo observado no discurso está vinculado ao contexto. Sendo assim, o 

conservadorismo moral também pode ser visto da mesma maneira, em outras situações, o 

discurso populista empresarial possivelmente pode se manifestar em uma forma liberal. Já a 

idealização do estrangeiro, entendo que mesmo estando associada ao contexto do Sul Global, é 

uma questão que merece maior atenção40, porém não pode ser considerada como definidora do 

conceito, pois é certo que se pode identificar manifestações do discurso populista empresarial 

na centralidade do capitalismo. Por fim, como já discutido, líderes empresariais provavelmente 

não precisam ser representantes públicos no discurso, sendo assim, o uso explícito de 

funcionários como recursos provavelmente está associado ao caso de Luciano Hang.  

 
40 É um assunto relevante de ser tratado em estudos pós-coloniais e/ou que exploram a teoria da dependência. 
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5 Considerações Finais 

 

Com o intuito de promover a discussão sobre populismo no campo dos estudos 

organizacionais, este trabalho teve como objetivo principal o entendimento de como discursos 

empresariais podem assumir contornos populistas, e perseguindo isso, propõe um esboço 

conceitual de populismo empresarial. Como me fundamentei na definição de populismo de 

Laclau (2013/2005, 2005), a proposta não se refere a uma nova maneira de imaginar o 

populismo, mas sim, em delinear uma forma do fenômeno se manifestar.  

Acredito que consegui alcançar os objetivos do trabalho, pois propus um conjunto de 

características cruciais que indicam a presença do populismo empresarial. Em suma, creio que 

minha conceitualização sobre populismo empresarial pode contribuir na direção de explicar 

como organizações afetam o populismo. Ademais, compreendi e apresentei como o discurso de 

Luciano Hang se estrutura (ver o Apêndice B). Por fim, o alcance dessas metas estipuladas a 

priori foi viabilizado pelas respostas das questões guias do estudo. 

A principal questão de pesquisa foi: “Como se estrutura um discurso populista 

empresarial?”. Tanto o mapa do discurso quanto a própria construção da ideia de populismo 

empresarial proporcionam uma resposta: o discurso populista empresarial se estrutura a partir 

da articulação da ideia que apenas empresários e investidores podem oferecer soluções para os 

problemas da sociedade, e, condicionante a isso, esses têm direito a vantagens provenientes do 

setor público e à disposição de líderes políticos como instrumentos para sedimentar o próprio 

discurso. Assim como a resposta da questão principal do estudo, o endereçamento das outras 

perguntas também propicia uma maior compreensão, seja do fenômeno ou do discurso 

analisado (ver o Quadro 8).  
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Quadro 8 – Respostas para as perguntas de pesquisa 

Questões secundárias da pesquisa Respostas 

O discurso analisado pode ser 

considerado populista? 

Todos os discursos são em certa medida populistas, 

mesmo assim, pode-se considerar que esse possui 

um forte teor populista. 

Quais são os pontos nodais do 

discurso? 

Mentalidade americana; Tradição germânica; 

Liberalismo; Desenvolvimento; Individualismo e 

meritocracia; Estado mínimo; Ciências exatas; 

Ordem, ética e progresso. 

Como descrever os valores centrais 

desse discurso? 

Os pontos nodais do discurso representam uma 

“ideologia do bem” que se sustenta em três ideias 

gerais: a superioridade do Norte Global, o 

neoliberalismo e o conservadorismo de direita. 

Como descrever o outro antagônico? O outro antagônico é uma “ideologia do mal” que 

impede o desenvolvimento, ao mesmo passo que 

corrompe tudo e todos ao seu redor. 

A pauta econômica do discurso gera 

impacto no público? 

Não substancialmente, porém a presença desses 

elementos no discurso não é vista como negativa o 

suficiente para afastar grande parte do “povo”. 

É um caso de populismo que se alinha 

mais com uma visão inclusiva ou 

exclusiva? 

Apesar de Mudde e Kaltwasser (2013a) indicarem 

que na América Latina predomina um populismo 

inclusivo, o caso do discurso analisado está mais 

próximo de ser exclusivo. 

Fonte: Produção do autor 

 

 

Das perguntas indicadas no Quadro 8, as três últimas, em especial, revelam 

apontamentos interessantes. Quando observado o outro antagônico, a partir da perspectiva do 

discurso analisado, ele é tido como um obstáculo do desenvolvimento e um corrompedor da 

moral. Todavia, quando observados aqueles que Luciano acusa de inimigos, fica evidente que 

o discurso constrói um antagonista fantástico, em que diversas instituições se tornam 

involuntariamente alinhadas com essa ideologia do mal (e.g., imprensa; PSDB; universidades 

públicas). Segundo De Oliveira (2013/2003) o regime militar brasileiro só foi propiciado pela 
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construção fantástica de uma esquerda comunista, ou seja, tanto o autor quanto os resultados 

apontam que a construção discursiva do antagonista é determinante para o sucesso político. 

Com relação ao engajamento do povo ao liberalismo econômico, encontrei resultados 

que corroboram em certa medida os achados de Ortellado e Ribeiro (2018), pois em ambos 

casos a pauta econômica não causou engajamento significativo. O que leva a imaginar que a 

popularidade de Luciano depende da articulação do conservadorismo de direita. Esses 

resultados indicam que é necessário que o populismo empresarial se manifeste articulando 

demandas sociais e valores já populares.  

Por fim, quando se trata de entender o populismo como inclusivo ou exclusivo, fica 

evidente que o caso se aproxima da segunda opção. Em certa medida, esse resultado contradiz 

a percepção de Mudde e Kaltwasser (2013a) que o populismo na América Latina tende a ser 

inclusivo. Portanto, creio que a inclusão ou exclusão de um discurso populista depende da 

articulação dos valores internos. Todavia, seria interessante que futuras pesquisas buscassem 

identificar se o populismo empresarial pode se manifestar inclusivamente. 

Contemplei o desígnio de abordar o populismo no campo de estudos organizacionais, 

contudo, paralelamente, elaborei sobre a TPFD, uma teoria pouco difundida no campo. A 

principal causa disso é um défice no debate sobre operacionalização da TPFD em pesquisas 

empíricas. Espero que este trabalho sirva como um exemplo e estímulo para o surgimento de 

novas pesquisas empíricas que se fundamentam na teoria.  

Na direção de futuros estudos, saliento a necessidade de pesquisas empíricas com casos 

diferentes, para que se possam verificar os potenciais explicativos da minha proposta de esboço 

conceitual do populismo empresarial. Um caminho que acredito ser frutífero é o estudo do 

discurso populista empresarial em meios de comunicação, pois a ideia que empresários e 

investidores são protagonistas legítimos da sociedade não é apenas articulada na fala de Luciano 

Hang. É provável que seja possível identificar um discurso populista empresarial sendo 

reproduzido até em meios tidos como anti-populistas.  

Por fim, é necessário ressaltar que lidei com restrições neste trabalho. O escopo do 

estudo está contido no discurso de Luciano, porém existem outros empresários e instituições 

que poderiam ter contribuído para formação de um corpus linguístico mais representativo do 

empresariado brasileiro. Além disso, não foi possível realizar uma análise diacrônica, que avalia 

de forma apropriada as mudanças do discurso ao longo do tempo. Estudos dessa história, que 

incluam um período que vá além de 2018, podem enriquecer muito a discussão sobre populismo 

empresarial.  
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APÊNDICE A 

 

Interesse do populismo ao longo do tempo 

 
Fonte: Google Trends (2019) 

 

Interesse do populismo ao longo do ano de 2016 

 
Fonte: Google Trends (2019) 
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 

 

Os dois trechos apresentados a seguir são transcrições das falas de Luciano feitas em 

uma entrevista feita pelo youtuber Nando Moura. O vídeo pode ser acessado pelo seguinte 

endereço: “https://www.youtube.com/watch?v=HnxqzP1Sxfs&ab_channel=NandoMoura”. 

 

“Olha é importante. As pessoas as vezes. Pessoa da esquerda as vezes quer botar o 

pobre contra o rico, o preto contra o branco, o homossexual contra o heterossexual, o amarelo 

contra o... e assim por diante. Pessoal não existe nada, nós somos um povo único no Brasil. Eu 

vim de pai pobre, mãe pobre, eu fui operário, mas sempre tive sonho, sonho, sonho, mas 

nunca podia ter sonhado mais grande do que eu sonhei. Mas quando você vai adquirindo as 

coisas, você está com uma casa bonita, daqui a pouco faz uma melhor. Quando você tem os 

sonhos e daí você começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar, para realizar esse sonho 24 horas 

por dia não fique dependente de ninguém. Porque o político começa a contar história pra você 

para você depender dele. Tudo isso que eles dão bolsa disso, bolsa daquilo, arranja um 

empreguinho público para ficar embaixo da saia dele, para você ser eternamente dependente, 

jamais dependa de político. Porque político você conhece, são os poucos que dão pra confiar, 

poucos. Mas daqui pra frente acho que vamos ter muitos bons políticos que nós podemos 

botar as duas mãos no fogo. Comecei muito pequeninho.” 

 

• “Pessoa da esquerda as vezes quer botar o pobre contra o rico, o preto contra 

o branco, o homossexual contra o heterossexual, o amarelo contra o... e assim 

por diante.” – Outros antagônicos 

 

• “Pessoal não existe nada, nós somos um povo único no Brasil. Eu vim de pai 

pobre, mãe pobre, eu fui operário, mas sempre tive sonho, sonho, sonho, mas 

nunca podia ter sonhado mais grande do que eu sonhei. Mas quando você vai 

adquirindo as coisas, você está com uma casa bonita, daqui a pouco faz uma 

melhor. Quando você tem os sonhos e daí você começa a trabalhar, trabalhar, 

trabalhar, para realizar esse sonho 24 horas por dia não fique dependente de 

ninguém.” – Ideais éticos 
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• “Porque o político começa a contar história pra você para você depender dele. 

Tudo isso que eles dão bolsa disso, bolsa daquilo, arranja um empreguinho 

público para ficar embaixo da saia dele, para você ser eternamente 

dependente, jamais dependa de político. Porque político você conhece, são os 

poucos que dão pra confiar, poucos.” – Outros antagônicos e oponentes 

 

• “Mas daqui pra frente acho que vamos ter muitos bons políticos que nós 

podemos botar as duas mãos no fogo.” – Recursos 

 

“Olha eu estou muito otimista, eu estou muito otimista. Estou Feliz. É... as peças do 

tabuleiro de xadrez que foram colocadas agora, foram botadas pessoas técnicas, não 

partidárias, não pensando em encher o bolso de dinheiro. Ele tentou achar os melhores, os 

melhores lugares e reduzir a máquina pública. Me lembro da época da Dilma e do Lula, 

tínhamos 39 ministérios. Só não botava 40 para não ficar aquela né... Aquele negócio né. Ali 

baba e os 40 ladrões. Ali baba e os 40, chegou nos 39 para, ou pulava pra 41. Mas quanto 

menos é mais. Eu digo menos pessoas é melhor pra tocar. Reduzir, cortar o que for para cortar, 

cortar sem medo. E se fez um erro volta a trás, mas tem que ter a coragem de fazer, corta, é 

as vezes quando começou a rarear meu cabelo, rarear meu cabelo, aí começou a ter cabeço 

só aqui ai fui no barbeiro eu disse “Corta tudo.”. Eu sou radical, eu sou radical, eu sou radical. 

Daí cheguei em casa e a minha mãe e minha esposa: “Meu Deus o que você fizesse Luciano?”, 

“Ficou bom?”, “Ficou Horrível”, “Agora já foi”. Né? Ai depois acostumei, não é assim? Então 

assim ó, se você quer mudar de vida as vezes você ta indo pra frente vai pra trás, vai pro lado 

vai pro outro. Se você fazer todo dia a mesma coisa não vai sair do lugar. E o Bolsonaro tem 

que ter a coragem de fazer as grandes mudanças. O Brasil ta de cabeça pra baixo, pra botar 

de cabeça pra cima eu sempre falo, tem que desburocratizar, é... temos que vender todas as 

empresas estatais, desestatizar tudo e despetizar o governo. Tudo porque petista gosta de 

complicar as coisas.” 

 

• “É... as peças do tabuleiro de xadrez que foram colocadas agora, foram botadas 

pessoas técnicas, não partidárias, não pensando em encher o bolso de dinheiro. 

Ele tentou achar os melhores, os melhores lugares e reduzir a máquina pública.” 

– Ideais éticos 
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• “Me lembro da época da Dilma e do Lula, tínhamos 39 ministérios. Só não 

botava 40 para não ficar aquela né... Aquele negócio né. Ali baba e os 40 

ladrões. Ali baba e os 40, chegou nos 39 para, ou pulava pra 41.” – Outros 

antagônicos e oponentes 

 

• “Mas quanto menos é mais. Eu digo menos pessoas é melhor pra tocar. Reduzir, 

cortar o que for para cortar, cortar sem medo.” – Ideais éticos 

 

• “E o Bolsonaro tem que ter a coragem de fazer as grandes mudanças. O Brasil 

ta de cabeça pra baixo, pra botar de cabeça pra cima [...]” – Protagonista e 

recursos 

 

• “[...] eu sempre falo, tem que desburocratizar, é... temos que vender todas as 

empresas estatais, desestatizar tudo e despetizar o governo.” – Ideais éticos 
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APÊNDICE D 

 

Relação das imagens com os elementos discursivos 

Categorias do 

fenômeno 

Elemento discursivo Imagens relacionadas 

Valores 

Ordem, ética e progresso Figuras 17, 21, 22 e 23 

Mentalidade americana Figura 19 

Tradição germânica Figura 20 

Desenvolvimento Figura 18 

Individualismo e meritocracia Figuras 39 e 40 

Liberalismo Figura 36 

Estado mínimo Figuras 37 e 38 

Outro antagônico Figura 25 

Protagonistas 

Bolsonaro Figuras 22 e 23 

Empresários e investidores Figura 41 

Luciano Hang Figuras 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 

48 

Oponentes 

Esquerda Figuras 25, 32 e 33 

Mídia tradicional Figuras 47 e 48 

Governo Figura 38 

Empresas públicas Figura 37 

Objetos e Recursos 
Colaboradores Figuras 43 e 44 

Havan Figuras 19, 43 e 44 

Fonte: Produção do autor 

 

Relação das imagens com as dinâmicas do discurso 

Dinâmica discursiva Imagens relacionadas 

Deslocamento Figuras 26, 34 e 35 

Violência ao antagonista Figuras 27 e 28 

Violência legitimada Figuras 29, 30 e 31 

Fonte: Produção do autor 

  



141 
 

APÊNDICE E 

 

  Data Retweets Rótulo1 Sub-rótulo Rótulo2 Sub-
rótulo1 

Sub-
rótulo2 

1 3 de out de 2018 7.287  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

2 19 de out de 2018 6.954  Estão nos atacando PT 
   

3 16 de out de 2018 5.983  Haddad é Lula 
 

Esquerda hipócrita 
  

4 25 de out de 2018 5.823  Estão nos atacando Imprensa 
   

5 17 de out de 2018 4.798  Imprensa esquerdista 
    

6 29 de out de 2018 4.416  Esquerda está acabada 
 

Todos são de 
esquerda 

  

7 26 de out de 2018 3.956  Estão nos atacando PT Atacando a esquerda 
  

8 24 de out de 2018 3.927  Estão nos atacando Pesquisa Somos robôs 
  

9 24 de out de 2018 3.398  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Estão nos atacando Imprensa Pesquisa 

10 27 de out de 2018 3.363  Imprensa esquerdista 
    

11 3 de out de 2018 3.305  Ataque aos empresários 
    

12 16 de out de 2018 3.134  Universidade 
esquerdista 

 
Imprensa esquerdista 

  

13 18 de out de 2018 3.023  Ataque aos empresários 
 

Imprensa esquerdista 
  

14 18 de out de 2018 2.957  Imprensa esquerdista 
    

15 16 de nov de 2018 2.948  Somos robôs 
 

Povo de bem 
  

16 18 de nov de 2018 2.893  Imprensa esquerdista 
 

Ataque aos 
empresários 

  

17 9 de out de 2018 2.685  Esquerda hipócrita 
    

18 22 de out de 2018 2.578  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Esquerda hipócrita 

  

19 30 de out de 2018 2.442  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

20 23 de out de 2018 2.374  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

21 23 de out de 2018 2.270  Esquerda é do mal 
 

Imprensa esquerdista 
  

22 15 de out de 2018 2.213  Esquerda é do mal 
 

Estão nos atacando Esquerda 
 

23 2 de out de 2018 2.183  Luciano é nosso 
campeão 

 
Povo de bem 

  

24 29 de out de 2018 2.141  Esquerda é do mal 
    

25 2 de out de 2018 2.054  Ataque aos empresários 
 

Esquerda é do mal 
  

26 18 de out de 2018 2.034  Esquerda é do mal 
    

27 8 de out de 2018 1.991  Haddad é Lula 
 

PT é do mal 
  

28 2 de out de 2018 1.882  Ataque aos empresários 
 

Estão nos atacando Esquerda 
 

29 4 de out de 2018 1.839  Esquerda é do mal 
    

30 30 de out de 2018 1.831  Derrotamos o mal 
    

31 13 de out de 2018 1.825  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

32 25 de set de 2018 1.804  Todos são de esquerda 
 

Esquerda é do mal 
  

33 10 de out de 2018 1.756  Estão nos atacando Artistas 
   

34 20 de out de 2018 1.756  Zoeira Haddad 
   

35 15 de nov de 2018 1.736  Estão nos atacando PT 
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36 26 de out de 2018 1.689  PT é do mal 
 

Esquerda é do mal 
  

37 27 de out de 2018 1.661  Ataque ao Luciano 
    

38 24 de out de 2018 1.577  Estão nos atacando Pesquisa 
   

39 3 de nov de 2018 1.535  Novo Brasil 
    

40 19 de nov de 2018 1.498  Povo de bem 
    

41 13 de out de 2018 1.478  PT é do mal 
    

42 19 de out de 2018 1.471  Zoeira Haddad Somos robôs 
  

43 26 de out de 2018 1.467  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

44 25 de set de 2018 1.407  Esquerda é do mal 
    

45 2 de out de 2018 1.400  Ataque aos empresários 
    

46 23 de out de 2018 1.385  Estão nos atacando Pesquisa 
   

47 27 de nov de 2018 1.334  Esquerda é do mal 
 

Povo de bem 
  

48 23 de set de 2018 1.328  Povo de bem 
 

Esquerda é do mal 
  

49 23 de out de 2018 1.300  Povo de bem 
 

Bolsonaro é nosso 
campeão 

  

50 22 de out de 2018 1.286  Empresários do bem 
    

51 5 de out de 2018 1.241  Ataque aos empresários 
 

Luciano é nosso 
campeão 

  

52 27 de out de 2018 1.189  Povo de bem 
    

53 4 de out de 2018 1.177  Zoeira Haddad 
   

54 24 de nov de 2018 1.163  Empresários do bem 
    

55 1 de out de 2018 1.157  PT é do mal 
    

56 30 de out de 2018 1.151  Esquerda está acabada 
 

Liberalismo 
  

57 15 de out de 2018 1.131  Zoeira Manuela 
   

58 17 de out de 2018 1.108  Zoeira com o Haddad 
    

59 18 de out de 2018 1.096  Esquerda está acabada 
 

Somos robôs 
  

60 27 de set de 2018 1.043  Empresários do bem 
    

61 5 de out de 2018 1.038  Esquerda hipócrita 
 

Esquerda é do mal 
  

62 14 de nov de 2018 997  Violência legítima 
 

Esquerda é do mal 
  

63 10 de out de 2018 988  Imprensa esquerdista 
    

64 14 de nov de 2018 973  Lava-jato 
    

65 17 de out de 2018 949  PT é do mal 
 

Zoeira PT 
 

66 13 de nov de 2018 941  Povo de bem 
    

67 3 de out de 2018 940  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Povo de bem 

  

68 2 de out de 2018 924  Estão nos atacando PT 
   

69 7 de out de 2018 916  Derrotamos o mal 
 

Povo de bem 
  

70 18 de out de 2018 915  Luciano é nosso 
campeão 

    

71 29 de set de 2018 905  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Povo de bem 

  

72 13 de out de 2018 891  Estão nos atacando PT Zoeira Haddad Manuela 

73 9 de nov de 2018 878  PT é do mal 
    

74 28 de out de 2018 874  Esquerda está acabada 
 

Derrotamos o mal 
  

75 30 de set de 2018 831  Esquerda é do mal 
    

76 14 de out de 2018 804  Estão nos atacando PT Esquerda hipócrita 
  

77 10 de out de 2018 796  Bolsonaro é nosso 
campeão 
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78 4 de out de 2018 790  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Povo de bem 

  

79 8 de nov de 2018 781  Povo de bem 
 

Imprensa esquerdista 
  

80 5 de out de 2018 776  Luciano é nosso 
campeão 

 
Povo de bem 

  

81 24 de set de 2018 773  Estão nos atacando Pesquisa Zoeira PT 
 

82 12 de out de 2018 770  Estão nos atacando PT Estão nos atacando Bandidos 
 

83 29 de set de 2018 766  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Mulheres com 
Bolsonaro 

  

84 17 de nov de 2018 763  Estão nos atacando PT Violência legítima 
  

85 7 de nov de 2018 762  Violência legítima 
    

86 16 de nov de 2018 755  Luciano é nosso 
campeão 

    

87 21 de out de 2018 744  Povo de bem 
 

Violência legítima 
  

88 5 de out de 2018 742  Derrota em processo 
    

89 15 de nov de 2018 707  Povo de bem 
 

Derrotamos o mal 
  

90 31 de out de 2018 699  Violência legítima 
 

Estão nos atacando Sem teto 
 

91 1 de out de 2018 698  Estão nos atacando Pesquisa 
   

92 18 de out de 2018 694  Zoeira Haddad 
   

93 30 de set de 2018 679  Luciano é nosso 
campeão 

    

94 18 de nov de 2018 674  PT é do mal 
    

95 31 de out de 2018 673  Imprensa esquerdista 
    

96 7 de nov de 2018 650  Povo de bem 
 

Luciano é nosso 
campeão 

  

97 18 de nov de 2018 647  Violência legítima 
    

98 2 de out de 2018 646  Estão nos atacando Esquerda Violência legítima 
  

99 3 de out de 2018 637  Ataque aos empresários 
    

100 13 de out de 2018 635  Haddad é Lula 
 

Estão nos atacando PT 
 

101 4 de out de 2018 633  Esquerda é do mal 
 

Bolsonaro é nosso 
campeão 

  

102 26 de out de 2018 628  Estão nos atacando PT Bolsonaro é nosso 
campeão 

  

103 3 de nov de 2018 616  Empresários do bem 
 

Luciano é nosso 
campeão 

  

104 1 de nov de 2018 611  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

105 27 de nov de 2018 610  Universidade 
esquerdista 

    

106 28 de set de 2018 609  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

107 23 de out de 2018 608  Esquerda é do mal 
 

Estão nos atacando PT 
 

108 11 de out de 2018 603  Esquerda hipócrita 
    

109 18 de nov de 2018 598  Zoeira Lula Violência legítima 
  

110 3 de out de 2018 594  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

111 21 de nov de 2018 592  Imprensa esquerdista 
    

112 2 de out de 2018 587  Derrotamos o mal 
    

113 2 de nov de 2018 586  Zoeira PT 
   

114 4 de out de 2018 573  PT é do mal 
    

115 25 de set de 2018 572  PT é do mal 
 

Esquerda é do mal 
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116 17 de out de 2018 566  Zoeira Haddad 
   

117 28 de set de 2018 556  Zoeira Lula 
   

118 3 de nov de 2018 549  Lava-jato 
    

119 12 de out de 2018 547  Esquerda é do mal 
    

120 15 de nov de 2018 546  Zoeira Lula 
   

121 26 de out de 2018 534  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

122 29 de out de 2018 521  Esquerda está acabada 
 

Zoeira Esquerda 
 

123 26 de nov de 2018 517  Imprensa esquerdista 
 

Estão nos atacando PT Imprensa 

124 27 de nov de 2018 517  Estão nos atacando Esquerda 
   

125 26 de set de 2018 510  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

126 15 de nov de 2018 504  Violência legítima 
    

127 15 de nov de 2018 485  Zoeira Lula 
   

128 3 de out de 2018 484  Derrotamos o mal 
    

129 1 de nov de 2018 481  Lava-jato 
    

130 17 de nov de 2018 478  Derrotamos o mal 
 

Estão nos atacando PT Imprensa 

131 3 de out de 2018 469  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Violência legítima 

  

132 25 de out de 2018 463  Luciano é nosso 
campeão 

    

133 4 de out de 2018 455  Esquerda hipócrita 
    

134 8 de out de 2018 452  Zoeira Haddad 
   

135 13 de out de 2018 449  Zoeira Haddad 
   

136 22 de out de 2018 437  Luciano é nosso 
campeão 

    

137 27 de out de 2018 433  Empresários do bem 
 

Luciano é nosso 
campeão 

  

138 6 de out de 2018 432  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Derrotamos o mal 

  

139 26 de out de 2018 432  Povo de bem 
    

140 31 de out de 2018 432  Violência legítima 
 

Estão nos atacando Sem teto 
 

141 3 de out de 2018 413  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

142 16 de out de 2018 412  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

143 28 de out de 2018 411  Neoliberalismo 
    

144 7 de out de 2018 410  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Derrotamos o mal 

  

145 25 de set de 2018 399  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
PT é do mal 

  

146 7 de out de 2018 398  Derrotamos o mal 
    

147 6 de out de 2018 382  Povo de bem 
 

Esquerda é do mal 
  

148 6 de out de 2018 375  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

149 18 de out de 2018 361  Lava-jato 
 

Zoeira Lula Haddad 

150 27 de nov de 2018 355  Luciano é nosso 
campeão 

    

151 14 de out de 2018 345  Violência legítima 
    

152 12 de out de 2018 338  Empresários do bem 
    

153 25 de out de 2018 333  Ataque aos empresários 
 

Ataque ao Luciano 
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154 12 de nov de 2018 330  PT é do mal 
    

155 22 de nov de 2018 329  Universidade 
esquerdista 

    

156 17 de nov de 2018 325  Povo de bem 
    

157 13 de out de 2018 320  PT é do mal 
    

158 7 de nov de 2018 314  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Estão nos atacando Esquerda Imprensa 

159 28 de set de 2018 312  Imprensa esquerdista 
    

160 17 de nov de 2018 307  Globo do mal 
    

161 4 de nov de 2018 307  Neoliberalismo 
    

162 2 de out de 2018 306  Zoeira Haddad 
   

163 12 de out de 2018 302  Zoeira Haddad 
   

164 27 de set de 2018 299  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

165 30 de set de 2018 293  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

166 23 de out de 2018 286  PT é do mal 
 

Esquerda é do mal 
  

167 25 de set de 2018 286  Estão nos atacando Pesquisa Bolsonaro é nosso 
campeão 

  

168 17 de out de 2018 283  Zoeira Lula 
   

169 14 de out de 2018 281  Esquerda é do mal 
 

Estrangerismo 
  

170 2 de out de 2018 280  PT é do mal 
    

171 12 de out de 2018 274  Esquerda hipócrita 
    

172 12 de out de 2018 265  PT é do mal 
    

173 1 de out de 2018 263  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

174 31 de out de 2018 261  Imprensa esquerdista 
    

175 9 de nov de 2018 261  Luciano é nosso 
campeão 

    

176 25 de out de 2018 260  PT é do mal 
    

177 27 de nov de 2018 255  Povo de bem 
    

178 28 de set de 2018 255  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

179 2 de out de 2018 254  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

180 27 de nov de 2018 252  Neoliberalismo 
    

181 9 de out de 2018 251  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Imprensa esquerdista 

  

182 7 de out de 2018 250  Povo de bem 
    

183 4 de out de 2018 249  Povo de bem 
 

Estão nos atacando Imprensa Pesquisa 

184 5 de out de 2018 248  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Zoeira Lula 

 

185 4 de out de 2018 248  Estão nos atacando Pesquisa 
   

186 17 de out de 2018 243  Empresários do bem 
    

187 5 de nov de 2018 242  Mensagem inspiradora 
    

188 4 de nov de 2018 237  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

189 2 de out de 2018 237  Insergurança Pública 
    

190 29 de set de 2018 236  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
Zoeira PT 

 

191 1 de out de 2018 235  PT é do mal 
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192 13 de nov de 2018 233  Ataque aos empresários 
 

Esquerda é do mal 
  

193 30 de set de 2018 230  Zoeira PT 
   

194 22 de out de 2018 230  Povo de bem 
 

Esquerda é do mal 
  

195 26 de out de 2018 227  PT é do mal 
 

Zoeira PT 
 

196 7 de out de 2018 225  Corrupção 
    

197 28 de set de 2018 221  Luciano é nosso 
campeão 

    

198 23 de out de 2018 221  PT é do mal 
    

199 4 de out de 2018 220  Todos são de esquerda 
 

Bolsonaro é nosso 
campeão 

  

200 27 de set de 2018 217  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

201 30 de set de 2018 209  Povo do mal 
    

202 26 de out de 2018 207  Luciano é nosso 
campeão 

    

203 29 de out de 2018 205  Estão nos atacando Imprensa 
   

204 30 de set de 2018 204  Esquerda é do mal 
 

Violência legítima 
  

205 17 de out de 2018 200  Zoeira Lula 
   

206 9 de out de 2018 199  Povo de bem 
    

207 3 de out de 2018 199  PT é do mal 
    

208 14 de out de 2018 198  Esquerda do mal 
    

209 2 de out de 2018 198  Estado é do mal 
    

210 18 de out de 2018 193  Luciano é nosso 
campeão 

    

211 5 de nov de 2018 188  Neoliberalismo 
    

212 4 de out de 2018 188  Esquerda hipócrita 
    

213 10 de nov de 2018 186  Luciano social 
    

214 4 de nov de 2018 184  Violência legítima 
 

Derrotamos o mal 
  

215 27 de set de 2018 179  Zoeira Haddad 
   

216 4 de out de 2018 163  PT é do mal 
    

217 26 de out de 2018 158  PT é do mal 
    

218 13 de nov de 2018 158  Mensagem institucional 
    

219 3 de out de 2018 156  Esquerda é do mal 
 

Bolsonaro é nosso 
campeão 

  

220 8 de nov de 2018 151  Luciano social 
    

221 22 de out de 2018 147  Luciano é nosso 
campeão 

    

222 26 de out de 2018 144  Luciano é nosso 
campeão 

 
Zoeira Haddad 

 

223 23 de out de 2018 142  Zoeira Haddad 
   

224 4 de out de 2018 134  Bolsonaro é nosso 
campeão 

    

225 29 de set de 2018 131  Bolsonaro é nosso 
campeão 

 
PT é do mal 

  

226 2 de out de 2018 129  Estão nos atacando Pesquisa 
   

227 1 de out de 2018 113  PT é do mal 
    

228 19 de out de 2018 111  Zoeira Haddad 
   

229 4 de out de 2018 110  Zoeira Marina 
   

230 14 de out de 2018 105  Bolsonaro é nosso 
campeão 
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231 22 de out de 2018 102  Luciano é nosso 
campeão 

    

232 29 de set de 2018 102  Povo do mal 
 

Estão nos atacando Imprensa 
 

233 20 de nov de 2018 96  Neoliberalismo 
    

234 12 de out de 2018 93  
  

Zoeira Haddad Boulos 

235 17 de out de 2018 91  Zoeira 17 
   

236 23 de out de 2018 85  Esquerda do mal 
    

237 24 de nov de 2018 83  Mensagem institucional 
    

238 30 de set de 2018 79  Violência legítima 
    

239 25 de nov de 2018 73  Ataque aos empresários 
 

Luciano é nosso 
campeão 

  

240 29 de out de 2018 68  Luciano é nosso 
campeão 

    

241 19 de nov de 2018 63  Luciano é nosso 
campeão 

    

242 21 de nov de 2018 52  Empresários do bem 
    

243 23 de out de 2018 48  Luciano é nosso 
campeão 

    

244 21 de set de 2018 45  Mensagem Institucional 
    

245 19 de out de 2018 43  Zoeira Haddad 
   

246 14 de nov de 2018 36  Imprensa esquerdista 
 

Estão nos atacando Imprensa 
 

247 25 de out de 2018 32  Empresários do bem 
 

Luciano é nosso 
campeão 

  

248 7 de nov de 2018 28  Conversa 
    

249 12 de nov de 2018 20  Artista do mal 
    

250 1 de nov de 2018 19  Imprensa esquerdista 
 

Estrangeirismo 
  

251 1 de nov de 2018 15  Estão nos atacando Imprensa 
   

252 22 de out de 2018 14  Conversa 
    

253 14 de set de 2018 13  Conversa 
    

254 27 de out de 2018 10  Conversa 
    

255 1 de nov de 2018 9  Imprensa esquerdista 
    

256 11 de nov de 2018 6  Imprensa esquerdista 
    

257 22 de nov de 2018 6  Universidade 
esquerdista 

    

258 1 de nov de 2018 6  Imprensa esquerdista 
    

259 7 de nov de 2018 5  Empresários do bem 
    

260 14 de out de 2018 3  Luciano social 
    

261 2 de out de 2018 3  Conversa 
    

262 20 de out de 2018 3  Conversa 
    

263 23 de nov de 2018 3  Esquerda é do mal 
    

264 12 de nov de 2018 3  Artista do mal 
    

265 15 de nov de 2018 2  Derrotamos o mal 
    

266 27 de nov de 2018 2  Povo do bem 
    

267 4 de nov de 2018 1 Derrotamos o mal 
    

268 30 de out de 2018 1 PT é do mal 
    

269 13 de nov de 2018 0 
     

270 12 de nov de 2018 0 
     

271 19 de nov de 2018 0 
     

272 10 de out de 2018 0 
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273 4 de nov de 2018 0 
     

274 6 de out de 2018 0 
     

275 4 de nov de 2018 0 
     

276 8 de nov de 2018 0 
     

277 20 de nov de 2018 0 
     

278 18 de nov de 2018 0 
     

279 17 de nov de 2018 0           

 


