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Neste trabalho analisamos os discursos que se formaram nas redes sociais durante o movimento 

grevista dos caminhoneiros no Brasil em 2018. Foi observado frente ao tema da greve que os 

discursos marcaram a diversidade de posicionamentos e ainda atraíram temáticas adicionais, tais 

como: intervenção militar, corrupção dentre outras. O objetivo dessa análise é investigarmos de 

que forma esses discursos proliferam suas ideologias e introduzem novos enunciados. Para 

cumprir esse objetivo, nosso estudo segue o paradigma da pesquisa qualitativa (FLICK, 2009), 

especificamente da análise documental (ANDRÉ, 1984) e terá como suporte basilar teórico os 

estudos de Bakhtin (2014), que afirma que a palavra  é como uma arena de combate, onde se 

confrontam os valores sociais contraditórios, portanto, a língua reflete os conflitos de classes e 

ideologias, estando a comunicação diretamente ligada a essas relações de conflitos, dominação, 

resistência e poder. Como suporte aos desdobramentos da análise, nos subsidiaremos também 

em Foucault (1971), que considera o discurso sobre o ponto de vista da prática discursiva e das 

relações de poder-saber. Para a construção do corpus da pesquisa utilizamos como suporte a 

rede social Facebook, onde coletamos duas reportagens publicadas e imagens sobre o 

movimento dos caminhoneiros para assim refletirmos como através dos enunciados se revelam 

as multiplicidades ideológicas, assim como as lutas de classes através dos seus discursos 

marcam os seus distintos posicionamentos e progressivamente geram comentários que 

interagem com outros enunciados em uma gama infinita (Bakhtin, 2014). Esperamos, com os 

resultados da análise, compreender as diferentes estratégias discursivas utilizadas pelos sujeitos 

que através da palavra travam um embate na arena discursiva, marcando assim seus 

posicionamentos sobre a greve dos caminhoneiros; e como através de um enunciado vários 

outros enunciados se formam, atraindo para essa rede enunciativa outros temas sociais que 

emergiram durante o movimento dos caminhoneiros, a fim de ganhar visibilidade, força e 

disseminar suas ideologias e valores, materializando o exercício do poder discursivo sobre a 

sociedade e suas práticas sociais.  
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