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As redes sociais são importantes ferramentas de inclusão digital e social, que ampliam a 

democracia, aproximam e dão voz às pessoas, possibilitando a troca de experiências e interação 

dentro do meio digital. Porém têm sido espaços para a reprodução de notícias falsas ou não 

checadas, seja em defesa de interesses políticos/ideológicos ou em troca de vantagens materiais; 

seja na busca de aceitação, na inserção em certos grupos.  Nesse contexto, este estudo propõe 

analisar o fenômeno da pós-verdade, estratégia de desvalorização dos fatos objetivos em prol de 

interesses pessoais, especialmente no discurso político, em meio digital. A abordagem será 

centrada nos efeitos de sentido construídos nos discursos sobre Manuela D’Ávila, candidata à 

Presidência da República pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). O corpus é constituído 

por três postagens circuladas no Facebook, sobre o debate dessa candidata, ocorrido em 

25.06.18, no programa Roda-Viva da TV Cultura. Por meio dos procedimentos teórico-

metodológicos da Análise de Discurso (AD) de orientação francesa, pretende-se analisar, dentro 

do processo de construção discursiva, os efeitos de sentido sobre/da representatividade feminina 

na política, buscando compreender o trajeto desses sentidos, especialmente no que tangem aos 

discursos de ódio e intolerância, no contexto do machismo, misoginia e sexismo. A AD fornece 

as bases para uma leitura que rompe com a ideia de sentido único como projeto de um autor e 

coloca em cena a noção de efeitos de sentido, apontando para o fato de que os sentidos não são 

dados independentemente, mas são construídos a partir de uma relação complexa entre 

formações discursivas inscritas na história que sustentam o dizer, na/pela língua. Em tempos de 

pós-verdade, em que se utiliza do apelo às emoções e às crenças em detrimento da razão e da 

objetividade - e também levando em conta a circulação desses discursos em ano de eleição 

presidencial -, este estudo será embasado por três dispositivos, dentre outros de que a AD nos 

dispõe. São eles: interdiscurso – aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente, a 

memória discursiva; formações discursivas (FDs) – o já-a dizer, na memória atualizada; e as 

condições de produção (CPs) – a constituição dos sentidos por meio das condições sócio-

históricas e ideológicas, circunstâncias em que os enunciados são produzidos, tendo em vista a 

posição dos sujeitos em seus discursos. 
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