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Resumo expandido 

O presente trabalho propõe uma análise sociossemiótica dos elos e das imbricações entre 

o discurso político e o discurso publicitário na trajetória que, desde as primeiras 

manifestações de junho de 2013 contra o aumento da tarifa do transporte público, levou ao 

impeachment de Dilma Roussef e à consequente escalda de Michel Temer à Presidência da 

República. Defende-se a tese de que tais articulações fundam-se em duas estratégias 

discursivas intimamente relacionadas:  

 no uso de slogans guarda-chuva e símbolos nacionais vagos – bandeiras nacionais e 

camisas da seleção brasileira de futebol –, por sua própria natureza polissêmicos e 

manipuláveis, portanto, segundo especificas vontades e exigências; 

 em um processo de futebolização da política e da sociedade brasileira, reduzidas a um 

estádio no qual a única ação possível parece ser torcer para um dos dois times em 

campo (PT vs Brasil ou, outras vezes, Brasileiros vs Não-Brasileiros). 

 na sobreposição entre os regimes de sentido e interação da manipulação e do 

ajustamento, assim como postulados por Landowski (2015).  

Quem assistiu às imagens dos protestos contra o governo de Dilma Roussef que nos 

últimos anos ocuparam as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, terá percebido 

imediatamente a enorme quantidade de bandeiras do Brasil e de camisas da seleção brasileira 

vestidas e erguidas pelos manifestantes. Uma verdadeira onda verde-amarela que, em nome 

da pátria e de uma genérica luta contra a corrupção, invocava a renúncia da presidente, 

reeleita em outubro de 2014 com o 51,64% dos votos.  

 Todavia, o verde-amarelo não apareceu apenas nas ruas e nos corpos dos brasileiros. 

Emergiu com frequência também em outros suportes.  

 Nas páginas de papel e nos sites de jornais e revistas, por exemplo. Pense-se, a este 

propósito, nos recentes anúncios da revista Veja, em que, sob um fundo amarelo, emergiam 

em verde e preto frases como estas: “Veja vê um lado só: o lado do Brasil”; Veja persegue. 

Persegue a verdade”, que lembra, por sua vez, a recente campanha da empresa Empiricus a 



 

favor da Pec do teto de gastos aprovada pelo governo Temer no final de 2016, cujos anúncios 

sentenciavam: “Se você é contra a Pec do teto de gastos público, você é contra o Brasil. Uma 

estratégia voltada, em ambos os casos, a atribuir o estatuto de “brasilidade” única e 

exclusivamente aos defensores do impeachment. Dito de outro modo, construiu-se a narrativa 

de uma disputa entre Brasileiros e Não-Brasileiros ou, se não mesmo, entre Brasileiros e 

Antibrasileiros.  

E não apenas isso: as cores nacionais despontaram também nos muros e nas 

superfícies externas de importantes edifícios. É o caso da fachada do prédio da FIESP, em 

São Paulo, em plena Avenida Paulista, na qual, desde as primeiras manifestações de junho de 

2103, começaram a serem projetadas reproduções digitais da bandeira da República 

Brasileira. Uma narrativa que atingiu seu ápice em março de 2016, quando no prédio apareceu 

uma multidão de faixas verdes e amarelas atravessadas pelas palavras “Renúncia Já” e 

“Impeachment”, slogan, este último, que marcou inclusive os anúncios da campanha 

“NãoVouPagaroPato”, promovida pela Federação ao longo de 2015 e divulgada em diversas 

plataformas midiáticas (web, tv e jornais).  

Para usarmos um concito de Umberto Eco, poderíamos dizer que o que rege a 

articulação entre o discurso publicitário e politico do impeachment é uma prática precisa de 

uso de símbolos, emblemas, figuras, cores (e etc.) que o semioticista italiano enquadrava sob 

a etiqueta de “modo simbólico” (cf. Eco, 1984).  

 Segundo Eco, o modo simbólico responde a exigências de controle social. Ele projeta 

no símbolo a totalidade das contradições de seu universo social, já que, no símbolo, as 

contradições podem conviver. Através do modo simbólico constrói-se, inicialmente, um 

“consenso fático”. Não se sabe exatamente o que o símbolo significa, mas concorda-se em 

atribuir-lhe um poder semiótico (...) Todos juntos se reconhece a força, o mana do símbolo” 

(Eco, 1984, p. 240).  

Em um determinado momento, contudo, o símbolo começa a ser lido em uma 

determinada maneira. Uma interpretação é estabelecida e se impõe. Uma bandeira, diz Eco: 

É um emblema com sentido codificado. Mas pode ser vivida no modo simbólico: 

certamente ela dirá a cada um alguma coisa diferente: o verde dos prados, o sangue 

dos mártires, o sentido da tradição, o gosto da vitória, o amor pelos antepassados, o 

sentimento de segurança dado pela unidade, a concórdia dos espíritos... O que 

importa é que em torno da bandeira nos reunamos porque se sabe que quer dizer 

alguma coisa. [No entanto] quando chega o momento em que um sentido deve ser 

estabelecido e reconhecido, intervirá o carisma do detentor da interpretação mais 

autorizada para estabelecer o consenso (Eco, 1984, p. 240-241). 

 



 

Porque, conclui Eco, o poder, em última instância, se reduz a isso: “possuir a chave da 

interpretação” (Eco, 1984, p. 241). 

No caso aqui analisado, a indeterminação semântica inicial resolve-se na especificação 

e na individuação, por parte do Destinador complexo Mídia-Mercado, dos jogadores em 

campo e de suas valorizações tímicas, eufóricas e disfóricas. Fase, esta, em que a isotopia da 

política enquanto disputa futebolística ganha novo fôlego e assume outros contornos, 

contribuindo à construção de um efeito de polarização da sociedade brasileira e de 

deslegitimação de Roussef e seu governo. Não por acaso, em outubro de 2016, para reforçar a 

campanha em favor da Pec do teto de gastos público, Empiricus publicou em sua página 

twitter uma charge em que está representado um jogo da forca cuja palavra a ser adivinhada 

começa com a letra D e termina com a letra A. Ao lado da primeira, encontra-se um desenho 

da ex-presidente; ao lado da segunda, uma representação de Dunga, ex-técnico da seleção 

brasileira. Em baixo, a seguinte legenda: “Há pouco tempo fizemos escolhas importantes. 

Hoje estamos voltando a ganhar na economia e no mercado”.  

Sobrepondo-se da maneira acima exposta, o discurso publicitário e o discurso político 

revelam um traço distintivo de sua atuação – individual e conjunta – no âmbito da esfera 

pública contemporânea: a oscilação constante entre a lógica da manipulação e a lógica do 

ajustamento, assim como postuladas por Landowski (2015). Dito de outro modo, com os 

termos do autor, estamos diante de um “regime híbrido, no qual a manipulação não opera se 

não por procedimentos que privilegiam o contágio” (Landowski, 2010) – procedimentos 

ancorados, neste caso, em símbolos, arranjos plásticos e figuras determinados: bandeiras e 

cores do Brasil e camisas da seleção brasileira. Desvendar tais relações sensíveis e inteligíveis 

entre tais esferas discursivas é com certeza uma das tarefas mais desafiadores para quem 

pretende se debruçar sobre o atual campo político nacional (e internacional).  
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