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O trabalho proposto é uma análise dos estudos discursivos à luz da perspectiva de Jacques 

Derrida sobre o desconstrucionismo nos discursos do Deputado Federal Jair Bolsonaro. Operar 

com a perspectiva discursiva derridiana neste tema permite reativar sentidos que tendem a ser 

inviabilizados nos processos discursivos da política atual. Estas análises se sustentam, além dos 

procedimentos do discurso que resultam em novos significados desconstruindo os anteriores, 

em dar voz ao que é silenciado, sendo necessário abrir as comportas da significação de que, tudo 

aquilo que se quer patentear como verdade é, ao final, resultado de uma articulação linguística 

que está sempre marcada pela indeterminação e pela ambiguidade, apesar do logocentrismo 

tentar abafar. O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa em andamento demonstrando 

as relações presentes, porém não ditas, nas falas de Bolsonaro sobre o suposto sequestro da 

subjetividade de alguns grupos sociais, analisando-os discursivamente e ouvindo a voz social de 

uma memória coletiva recheada de ideologias, pois além dos significantes, existe um 

significado pulsante sobre a figura feminina, homossexual e outras vistas por ele como “à 

margem” e que não podemos desprezar. Para tanto, o aporte teórico abrange questões 

relacionadas ao conceito de formações discursivas fundamentado em (Derrida, 2008), (Foucault, 

2010) e (Souza, 2006); análise do discurso baseado em (Lacan, 2003) e (Orlandi, 1995), 

ideologias e suas formações ancorado em (Althusser, 1996) além da linguagem como 

materialidade ideológica discursiva em (Pêcheux, 1993). Conforme (Oliveira, 2007), a pesquisa 

será bibliográfica, pois serão utilizadas informações provenientes de material gráfico, sonoro ou 

informatizado e recorrerá ao uso de material acessível ao público em geral, como livros, artigos 

e balanços sociais já publicados. De natureza qualitativa, será desenvolvida por meio de 

análises, discursos e reflexões embasados por (Celani, 1998) e (Monteiro, 2009).  
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