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RESUMO

O cenário de instabilidade política e econômica do país vem contribuindo para a incidência de discursos de ódio marcados pela intolerância e a violência simbólica. Ao observar

essa prática social em ambientes digitais surgiu esse projeto de pesquisa que tem como foco verificar a incidência do discurso de ódio nas postagens políticas em dois grupos do

Facebook: “Democracia Já Frutal” e “Movimento Frutal em Debate”. A análise não recairá apenas no discurso de ódio, mas no discurso político em si, para entender como ele se

estrutura e se articula com os demais usuários. Ou seja, o intuito é investigar como as pessoas usam esse espaço público para debater sobre política, observar o tipo de discurso

recorrente e verificar a incidência ou não do discurso de ódio. Trazer dados mais específicos sobre as práticas comunicativas na cidade de Frutal é investigar a apropriação

nacional dentro da ressignificação do local. É ir além, e saber que tipo de discurso político a cidade está (re) produzindo. As postagens serão colhidas no mês de setembro e

outubro, por ser a época mais próxima da eleição municipal, o que pressupõe uma participação mais ativa da população local na vida política. Optou-se no presente trabalho pela

utilização da análise do discurso Foucaultiana como princípio metodológico, que entende a linguagem como um fato social. Para tanto, foi utilizado o livro Arqueologia do Saber

para definir as categorias de análises dessa pesquisa: enunciativa; histórica; argumentativa; temática; propositiva e relacional. Para além dos aspectos metodológicos, Foucault é

pertinente por ajudar a entender como o discurso pode adotar um discurso já estabelecido e que saberes estão imersos nessa construção discursiva. Como resultado parcial o

projeto tem contemplado até o presente momento a redação teórica da pesquisa, feita a partir do levantamento bibliográfico já realizado, e a coleta de dados, praticamente

finalizada.
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