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“Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que 

a liberdade seja nossa própria substância, já que 

viver é ser livre”  

 

Simone de Beauvoir  



	
	

RESUMO 
	

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar aspectos do funcionamento 
de questionários de pesquisa de opinião ancorado na Análise do Discurso de tradição francesa, 
mobilizando o aparato teórico-metodológico de apreensão do ethos discursivo, tal como 
proposto por Dominique Maingueneau. O conjunto de dados selecionados para este estudo 
advém de plataformas online sobre bens de consumo - Conectaí e Você Opina - e de um 
questionário de pesquisa de opinião eleitoral de 2014, do Instituto Ibope de Opinião, sobre a 
concorrência à presidência do Brasil. Considerando como parte constitutiva do córpus os 
suportes em que estão inscritos, a noção de ethos discursivo contempla os efeitos de sentido 
que são produzidos pelo estatuto compartilhado pelos sujeitos nas relações entre material 
linguístico e material extralinguístico. Considerando aspectos da materialidade do córpus, a 
investigação utiliza a teoria das cenas da enunciação: o ethos está vinculado às cenas de 
enunciação, que, segundo Maingueneau (2014), compõem-se de três dimensões – a cena 
englobante, a cena genérica e a cenografia. A cena englobante corresponde ao tipo de discurso, 
nosso objeto questionário de opinião); a cena genérica diz respeito ao contrato associado a 
determinado gênero; e finalmente a cenografia, cena construída pelo próprio texto, que não é 
necessariamente imposta pelo gênero. É na cenografia que o fiador do discurso se constitui, 
textualização da qual emergem o ethos discursivo e o coenunciador, que, ao interpretar certo 
questionário, deve ser capaz de determinar em que cena englobante se situa, apoiando-se em 
estereótipos ligados aos mundos éticos evocados nas perguntas. Assim, à medida que a 
enunciação se desenvolve, a princípio, ela legitima a cenografia que a descreve, contribuindo 
para adesão do coenunciador. Nesses termos, a investigação se baseia em como se organizam 
os roteiros estabelecidos pelas metodologias de opinião qualitativa e quantitativa, identificando 
como se institui a relação entre interlocutores nesses segmentos e a apreensão dos imaginários 
envolvidos nas pesquisas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ethos Discursivo; Pesquisa de Opinião; Cenas da Enunciação; 
Cenografia 
	

	

 
 

	  



	
	

ABSTRACT 
	

This Graduation Work aim to evaluate features of online and electoral survey questionnaires 
based on French tradition discourse analysis by the theoretical-methodologic apparatus of the 
ethos discursive of Dominique Maingueneau. The data set used on this work was retrieved from 
online survey platforms for consumer goods from Conectaí and Você Opina and also 
encompasses a survey form used by the Instituto Ibope de Opinião targeting the Brazilian 
president vote intention survey of 2014. Considering the córpos and where they are inserted, 
the idea of ethos discursive contemplate the meaning effects which are produced, condition 
shared between the subjects in the relationship among the linguistic and extra-linguistic 
materials. The research contemplates the theory of enunciation scenes: the ethos is linked to the 
enunciation scenes, which according to Maingueneau (2014), incorporate three scenes: the 
encompassing scene, the generic scene and the scenography scene. The encompassing scene is 
corresponding to the type of speech; the generic scene is related to the type of description and 
finally, the scenography scene is composed by the text itself which if not necessarily associated 
to a defined description. It is in the scenography that the speech owner is constituted. In this 
place the ethos discursive raises, and the coenunciador, when understanding one survey form, 
should be capable to define which encompassing scene is taking place. In principle, while the 
communication is evolving it legitimates the scene which is happening and contributes to the 
accession and acceptance of the enunciator partner. This way, the work explores the way scripts 
used by the methodologies for qualitative and quantitative surveys. Consequently, it identifies 
how the relationship between speech partners take place and how the scenes are developed 
during the conversation.  
  
KEYWORDS: Ethos Discursive, Opinion Survey, Enunciation Scenes, Scenography  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

	

Este trabalho iniciou-se em 2015, quando, em uma disciplina do departamento de Letras 

da Universidade Federal de São Carlos, a proposta da matéria era confeccionar um material de 

apoio para um ensino fundamentado nos preceitos linguísticos nas disciplinas de Comunicação 

e Expressão, oferecidas a todos os alunos da UFSCar, câmpus São Carlos.  

Para conhecer melhor algumas preferências dos colegas do câmpus, decidiu-se criar um 

questionário online gratuito. Na ocasião, observou-se como tal ferramenta (Google 

Formulários, 123Contact Form, Wufoo, entre outros) consegue alcançar um número expressivo 

de pessoas por meio de diferentes dispositivos, podendo ser exibidos em aplicativos, e-mails, 

mídias sociais e muito mais.  

Dessa forma, surgiu a ideia inicial: entender a formação de opinião em plataformas 

online e de opinião eleitoral, pois, ao mesmo tempo, delineava-se pelas pesquisas um novo 

panorama político no Brasil. Diante de tantas informações, decidimos propor um projeto de 

Iniciação Científica, que recebeu o aceite da agência de fomento PIBIC/CNPq e que está 

inscrito sob número de processo 161064/2015-9. 

Assim, este trabalho tem como objetivo principal a produção de conhecimento. O acesso 

ao saber fornece processos, métodos e reflexões, conforme a qualificação da pesquisa. No 

desenvolvimento do referido estudo, ao entrar em contato com os tipos de metodologia de 

análise das opiniões, deparamos com a convenção que distingue as ciências como “duras” e, 

por oposição, as “moles”.  

A ciência “dura” é descrita dessa maneira, pois responde a critérios estritamente 

controlados, dotados de proposições lógicas e, portanto, infalíveis. A ciência “mole” é, segundo 

esse parâmetro, a que admite evidências não matemáticas e não contém controle numérico em 

seus métodos. Tradicionalmente, a pesquisa de opinião quantitativa é um recurso dotado de 

prestígio, pois trata os dados com uma dada precisão numérica, um método científico que 

supostamente é distante das ciências humanas. Contudo, a função desse tipo de pesquisa é 

comunicar, propagar o conhecimento. Já a pesquisa qualitativa é frequntemente posta à 

margem, porque os recursos exploratórios são baseados na compreensão dos dados.   

Considerando os aspectos descritos acima, uma pergunta tornou-se o núcleo deste 

trabalho: a pesquisa de opinião regula ou representa as opiniões? Para investigar como se realiza 

a pesquisa de opinião, buscou-se entender como funcionam os roteiros estabelecidos pelas 
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metodologias de pesquisas de opinião qualitativas e quantitativas nos segmentos eleitorais e em 

pesquisas mercadológicas.  

Assim, como aparato-teórico metodológico, elegeu-se a noção de ethos discursivo, de 

Dominique Maingueneau, e analisou-se o material verbal inscrito em um conjunto 

comunicacional, a fim de apreender os imaginários aí envolvidos.  Tal noção foi selecionada 

por sua funcionalidade, uma vez que considera que “toda fala procede de um enunciador 

encarnado; mesmo quando escrito, um texto é sustentado por uma voz – a de um sujeito situado 

para além do texto” (MAINGUENEAU, 2012).  

 No decorrer do trabalho, pareceu necessário fazer o uso de outra proposta teórica do 

mesmo autor, vinculada a essa: a noção de cenas da enunciação. O ethos discursivo emerge da 

cena enunciativa, pois “a situação de enunciação não é, com efeito, um simples quadro 

empírico; ela constrói uma cenografia por meio da enunciação” (MAINGUENEAU, 2012). 

Assim, acreditou-se contribuir para a reflexão sobre essas práticas sociais determinantes na 

produção de avaliações institucionais e de políticas públicas, identificando-se possíveis efeitos 

dessa forma de abordagem, dada a conjuntura social em que vivemos.  
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CAPÍTULO 1:  APORTE TEÓRICO FUNDAMENTAL  
	

Pode-se dizer, em breves linhas, que, no quadro teórico em que este trabalho se inscreve, 

entende-se que a relação entre língua, ideologia e sociedade fundamenta a identidade dos 

sujeitos. As ideologias, os estereótipos que delas decorrem e as adesões aos comportamentos 

que conformam perpassam todas as dimensões linguageiras em toda conjuntura sócio-histórica. 

Dada a importância dessas dimensões, a noção de ethos discursivo pode ajudar a compreender 

certos fenômenos que inquietam o pesquisador na busca do reconhecimento dos discursos 

(gênese e efeitos).  

É sobre estas bases que se formulou a noção de ethos discursivo, tal como foi mobilizada 

aqui, retomando-se, dessa perspectiva, aspectos da retórica aristotélica, segundo a qual a 

construção do ethos está ligada ao sucesso do orador, a um discurso moral em que se revela o 

poder da persuasão e que está, portanto, diretamente ligada à enunciação – seu estilo, 

competências linguísticas que deliberadamente implicam na construção de uma imagem de si. 

Enquanto, para os gregos, o ethos era compreendido como a arte da oratória, para os romanos 

e seus principais idealistas, Quintiliano e Cícero, essa noção seria baseada na reputação do 

orador, em seu estatuto social (pessoa honesta, chefe de família, representante da moral e bons 

costumes). 

Considerando essas formulações, é, porém, na esteira teórica de Dominique 

Maingueneau (2014) que a noção de ethos tem seu desenvolvimento para além da enunciação, 

da argumentação e da retórica. Na metodologia desenvolvida por esse linguista, não são apenas 

as ideologias que elucidam os lugares em que se instituem sujeitos nas suas coletividades, mas 

também a observação de como seus discursos esclarecem sobre os modos de adesão, adotados 

em certas posições. 

No caso que se estuda aqui, entende-se que os questionários das pesquisas de opinião 

podem cenografar de diferentes maneiras, isto é, assumir cenografias diversas, das quais emerge 

um ethos discursivo que sobre elas recai, validando-as ou não1. O diagrama a seguir sintetiza 

os elementos a serem investigados: 

 

 

 

																																																													
1 Adiante será detalhado o conceito de cenografia. Por ora, considere-se que se trata de operar com a noção de 
cenas de enunciação, entre as quais o termo cenografia refere à superfície textual, isto é, à textualização em seu 
processo de desenvolvimento enunciativo. Tem a ver, portanto, com os arranjos do material textual e a 
interlocução, com o polo de recepção. 
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Figura 1: Diagrama do funcionamento do ethos de uma perspectiva discursiva 

 
 
Fonte: Maingueneau, 2014, p.19 
 

O ethos de um discurso resulta de uma interação de diversos fatores: há o ethos pré-

discursivo, com representações prévias do ethos do enunciador, pautadas pelo lugar discursivo 

de fala previsto e também pelo que se sabe daquele que ocupará esse lugar; o ethos discursivo, 

que, por sua vez, comporta o ethos mostrado, que se dá no modo como se diz o que se diz; o 

ethos dito, com fragmentos do texto em que o enunciador evoca sua própria enunciação; e o 

ethos efetivo, que resulta da interação dessas diversas instâncias: 

 
na elaboração do ethos, interagem fenômenos de ordens muito diversas: os índices 
sobre os quais se apoia o intérprete vão desde a escolha do registro da língua e das 
palavras até o planejamento textual, passando pelo ritmo e a modulação... O ethos se 
elabora, assim, por meio de uma percepção complexa, mobilizadora da afetividade do 
intérprete, que tira suas informações do material linguístico e do ambiente [...] o ethos, 
por natureza, é um comportamento que, como tal, articula verbal e não-verbal, 
provocando nos destinatários efeitos multissensoriais (MAINGUENEAU, 2011, p. 
16). 
 

Segundo estudo de Galtério (2013), as relações entre as cenas da enunciação e a 

produção do ethos discursivo e suas implicações recíprocas podem ser representadas conforme 

o seguinte diagrama: 
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Figura 2: Diagrama de representação da relação entre ethos discursivo e cenas de enunciação 

	
Fonte: Galtério, 2013, p.28 

  

 

É importante observar que tanto nesse quanto no diagrama anterior, os mundos éticos, 

isto é, o conjunto de valores e práticas que configuram a organização social, são a fonte 

alimentadora da organização discursiva e, ao mesmo tempo, as discursivizações, por se 

desdobrarem, alimentam a organização social. Assim, o coenunciador, ao interpretar um texto 

– no caso, questionários de pesquisa de opinião – , deve ser capaz de determinar em que cena 

englobante - o tipo de discurso textualizado (religioso publicitário, jornalístico etc.) –  e em que 

gênero se constitui, o que depende, necessariamente, de estereótipos ligados aos mundos éticos 

evocados no próprio modo como o texto se apresenta, nas perguntas ou nos enunciados que se 

estruturam sequencialmente.  

 
Os gêneros de discursos definem as diversas cenas genéricas, que implicam um 
contexto específico: papéis, circunstâncias (em particular, um modo de inscrição no 
espaço e no tempo), um suporte material, uma finalidade etc. (MAINGUENEAU, 
2008a).  
 

Assim, conforme o diagrama, a cena englobante e a cena genérica estão engrenadas, 

girando em atrito e sempre se encontrando, pois esse movimento é uma ligação discursiva entre 

ambas, que basicamente define o quadro cênico de um texto. As duas cenas estão 

necessariamente presentes, condicionadas pela organização histórica que distribui socialmente 
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os textos, portanto, as discursivizações que configuram o quadro cênico, dado previamente 

pelas práticas sociais sistematizadas.  

Esse quadro cênico é que possibilita a composição cenográfica. A cenografia é uma 

espécie de efeito possível do quadro cênico e, ao mesmo tempo, uma confirmação dele. A 

cenografia se constrói no texto ou, mais propriamente, na textualização (MAINGUENEAU, 

2006 e 2008b), diferentemente do quadro cênico, que é construído previamente à cenografia. 

Ela tem a ver com o jogo de “escolhas” possíveis no quadro das injunções dadas pela 

conjugação da cena englobante com a cena genérica. 

O ethos emerge de uma certa cenografia que é construída conforme o quadro cênico 

estabelecido pela conjunção da cena englobante com a cena genérica, em uma certa comunidade 

discursiva. Nessa perspectiva, o ethos abrange tanto a dimensão verbal quanto as determinações 

físicas e psíquicas vinculadas a um “fiador”. Como o ethos está ligado ao ato de enunciação, 

ele também corresponde a uma dada conjuntura sócio-histórica. A prova através do ethos 

envolve características de diversas ordens:  
 
[...] tudo aquilo que, na enunciação discursiva, contribui para transmitir uma imagem 
do orador endereçada ao auditório. O tom de voz, o ritmo da fala, a escolha de palavras 
e de argumentos, os gestos, as expressões faciais, o olhar, a postura, a atitude etc. 
constituem indícios, elocutórios e oratórios, em termos de vestes e em termos 
simbólicos, mediante os quais o orador dá de si uma imagem psicológica ou 
sociológica (MAINGUENEAU, 2012, p. 268).  
 

Assim, o ethos discursivo é coextensivo a toda enunciação, isto é, o coenunciador é 

necessariamente levado a construir uma representação do enunciador, que tenta controlá-la, 

mais ou menos conscientemente e de maneira bastante variável, segundo os gêneros de 

discurso. A enunciação constrói certa imagem do locutor e configura um universo de sentido 

que corresponde a essa imagem, sustentando-a ou não. 
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CAPÍTULO 2: O CÓRPUS  
	

A formação do córpus, assim como a decisão metodológica, é essencial para a 

observação daquilo que se deseja investigar; no caso das pesquisas de opinião, é preciso 

considerar suas próprias metodologias como dado. A metodologia quantitativa atinge um 

número expressivo de pesquisados e repercute, de modo muito significativo, na sociedade; 

levando isso em consideração, a primeira parte da seleção de dados foi direcionada para os 

modelos de pesquisa quantitativa: os questionários de plataformas online e questionário 

impresso de opinião eleitoral.  

A coleta de dados para a presente pesquisa iniciou-se em agosto de 2015, com a busca 

de questionários impressos de pesquisa de opinião eleitoral. Foram procurados três institutos 

de medição: o Instituto Ibope de Inteligência, que verbalmente declarou que suas pesquisas 

estão disponíveis em formato PDF no site, e, portanto, são abertas ao público; o Instituto Vox 

Populi que, por meio de sua representante Marlene Marchetti, respondeu por telefone que não 

havia interesse em disponibilizar seus materiais para este estudo; e o Instituto PHD de 

Campinas, que não retornou e não deixou claro se havia interesse ou não em abrir seus materiais 

para a pesquisa acadêmica. Diferente dos demais institutos, apenas (até o fechamento deste 

material) o Instituto Ibope coloca à disposição seu trabalho no próprio site; os demais podem 

ser encontrados no site institucional do Tribunal Superior Eleitoral.  

Como objeto de análise, foi considerado apenas um questionário de opinião eleitoral em 

razão da regularidade dos enunciados com os demais questionários desse segmento (dos 

questionários de opinião eleitoral do Instituto Ibope de Opinião). Após a seleção do questionário 

impresso, iniciou-se a segunda parte da coleta: a busca por uma plataforma online de pesquisa 

de opinião para bens de consumo. Existem muitas plataformas online que remuneram pessoas, 

por isso, procurou-se informações a respeito das mais conhecidas e comentadas e, deste modo, 

optou-se pela plataforma Conectaí (que também pertence ao instituto Ibope de Inteligência)2 

pelo grau de confiabilidade atribuído pelos usuários.  

 

 

																																																													
2 Disponível em <https://lista10.org/tech-web/10-sites-para-voce-responder-pesquisas-e-ganhar-dinheiro-e-
premios/> <http://www.infotecblog.com.br/2015/04/sites-que-realmente-pagam-para-usuario-responder-
pesquisas-online.html#.WRnl0dLys2w> <http://www.pesquisas-remuneradas.com/> Acesso em 23 de novembro 
de 2015. 
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 É importante ressaltar a forma do processo de adesão da plataforma online, que supõe 

uma série de perguntas a respeito de renda familiar, profissão, gênero, estado civil, idade, região 

de domicílio (Código de Endereçamento Postal), interesses, hábitos e número de documentos 

(Cadastro de Pessoa Física e Carteira de Identidade). 

Como a ideia, no entanto, era observar a formação dos questionários e a metodologia 

que os rege, decidiu-se, então, não se deter somente na metodologia quantitativa; a metodologia 

qualitativa também interessava. As plataformas de pesquisa online têm como escopo principal 

a pesquisa mercadológica e, portanto, contêm a pesquisa qualitativa nessa dinâmica com os 

membros filiados.  

Desse modo, para compreender esse conjunto de instrumentos, haviam sido 

selecionados, inicialmente, três modelos distintos de pesquisa, de acordo com o tipo de 

funcionamento que rege cada um deles: a) o modelo de pesquisa de opinião eleitoral de 

metodologia quantitativa do Instituto Ibope de Inteligência; b) o modelo quantitativo em 

pesquisas de bens de consumo do Conectaí; c) o modelo qualitativo em pesquisas de marketing 

também do Conectaí. 

O córpus foi composto, então, por apenas um questionário de pesquisa de opinião 

eleitoral, do Instituto Ibope de Inteligência, inscrito no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 

Nº BR-00428/2014, coletado entre os dias 23 e 25 de agosto de 2014, com amostragem prevista 

de 2.506 eleitores, que contém perguntas e respostas padronizadas, elaboradas de acordo com 

os objetivos da pesquisa; e por seis questionários online voltados para pesquisas de mercado 

que advêm da plataforma Conectaí, voltado para pesquisas remuneradas, isto é, pesquisas que 

recompensam os sujeitos que dela participam. Tais questionários foram selecionados pelas 

características coletivas de seus enunciados – umas mais fortemente marcadas que outras –, 

indispensáveis para o conjunto de análise do projeto. 

Na metade desse período de coleta e sem nenhuma convocação para participar do 

processo qualitativo, optou-se em realizar o vínculo ao site Você Opina, outra plataforma 

online, que é bem conhecida e recomendada por usuários, visando à possibilidade de receber 

um convite para alguma pesquisa de modelo qualitativo nessa plataforma. Entretanto, a 

expectativa não correspondeu à realidade. Entende-se que, em função dos elementos descritos 

acima, houve uma desconsideração por não haver interesse no perfil da entrevistada. 

No decorrer desse um ano, surgiram 52 pesquisas remuneradas de ordem quantitativa 

para responder e apenas uma pré-seleção para participar da pesquisa qualitativa. As Figuras 3, 
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4 e 5 a seguir são meramente ilustrativas e têm a finalidade de mostrar as plataformas a partir 

das quais os dados foram obtidos.  
 
Figura 3: Plataforma Instituto Ibope de Inteligência 

	
Fonte: Instituo Ibope de Inteligência 

 

Figura 4: Plataforma de Pesquisa Online Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
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Figura 5: Plataforma online Você Opina 

	
Fonte: Você Opina 

 

Segundo posto pela plataforma Você Opina, se selecionada para a pesquisa qualitativa, 

seria necessário que a entrevistada tivesse uma boa conexão com a internet, estivesse em uma 

estação de desktop ou notebook e com disponibilidade de tempo de 40 minutos a uma hora para 

conversar com analistas de bens de consumo do site. Para maior esclarecimento, a Figura 6 

mostra como se dá a exclusão do participante da pesquisa – que na ocasião se referia a um novo 

produto eletrodoméstico. 

 
Figura 6: Desqualificação da pesquisa qualitativa 

	
Fonte: Você Opina 
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Assim, considerando todo o percurso de coleta do córpus acima descrito, o presente 

trabalho teve dois focos:  

 

a) o modelo de pesquisa de opinião eleitoral de metodologia quantitativa por formulário 

impresso do Instituto Ibope de Inteligência;  

b) o modelo quantitativo em pesquisas online de marketing do Conectaí e do Você Opina. 

 

2.1 As metodologias quantitativa e qualitativa: o funcionamento dos questionários  
	

De modo geral, as plataformas de pesquisa online e impressa trabalham da mesma 

forma: ambas cumprem rigorosamente um protocolo dedicado à elaboração da pesquisa e à 

definição do público que se pretende conhecer. As entrevistas dos questionários impressos de 

opinião eleitoral buscam o maior número de entrevistados para considerar toda classe social e 

gênero (a questão de gênero permanece restrita a uma definição de sexo biológico - homem e 

mulher).  

Fundamentalmente, é preciso esclarecer que estas considerações correspondem aos 

mundos éticos que essas metodologias em geral propõem; como analistas, cabe compreender 

como são postas e como se constroem os questionários ditos opinativos A metodologia 

quantitativa é relativa à análise e à síntese de determinado contexto social, que traduz as 

opiniões em números e é composta de algumas modalidades que sustentam o processo da 

pesquisa.  

A primeira modalidade da metodologia é a estatística, que é baseada na explicação 

sistemática de acordo com as observações. Esse método relaciona o sujeito com o mundo e a 

hipótese é delimitada em questionários opinativos, com uma variação de fenômenos descritos 

e distribuídos regularmente para a obtenção de amostragem.  

A amostragem é fundamental nesse conceito de pesquisa estatística, pois funciona como 

uma espécie de seleção que busca a correlação entre os fenômenos descritos com um grupo 

social que mensure as hipóteses da pesquisa. Esse grupo pode ser composto por critérios como 

gênero, escolaridade, classe social, entre outros. As escolhas vão depender exclusivamente do 

intuito da pesquisa; no questionário eleitoral praticado pelo Instituto Ibope de Inteligência, por 

exemplo, a amostragem é feita por percentagens iguais em cada grupo relativo à categoria 

socioeconômica da população brasileira, esses estabelecidos por parâmetros de órgãos 
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reguladores do governo federal. Vale dizer que tal coleta de dados tem um baixo custo e é de 

rápida aplicação, por isso é tão utilizada por institutos de pesquisa de opinião.  

A segunda modalidade é referente aos chamados métodos racionais, que são parte do 

raciocínio do homem, correlato à razão (FACHIN, 2006). O primeiro método racional é o 

indutivo, que diz respeito à análise e é um procedimento que utiliza dados singulares para 

ampliá-los como verdades ou noções mais gerais. O segundo método racional é o dedutivo, que 

é relativo à síntese e oposto ao indutivo, utilizando-se das noções gerais e transpondo-as para 

dados mais singulares. Esses procedimentos devem ser validados etapa por etapa e são 

considerados de extrema eficácia, pois são dotados de uma estrutura básica e funcional para 

qualquer tipo de pesquisa, seja mercadológica, acadêmica, social ou da área da saúde.  

Outras características da pesquisa de opinião são as questões denominadas fechadas, 

indiretas e diretas. As fechadas são aquelas em que o entrevistado escolhe sua resposta em 

conjunto de categorias elaboradas com alternativas já estruturadas e não há outra alternativa 

para expressar a opinião; as indiretas são uma forma de pergunta com alusão ao social, como 

por exemplo, “como está o transporte público para seu bairro?”; e as questões diretas são de 

referência singular e dizem respeito apenas ao entrevistado - essas questões são as mais comuns 

e usuais, pois fazem parte da categoria de amostragem estatística.  

A pesquisa de metodologia qualitativa, em contrapartida, tem como principal finalidade 

conhecer o sujeito, bem como as percepções que ele tem sobre a área de enfoque que se deseja 

pesquisar: a mercadológica, a acadêmica, a social, a área da saúde, entre outras. Essa 

metodologia ganha força nos anos 1920 na universidade de Chicago, nos Estados Unidos. 

Fundamentada no caráter subjetivo e no conhecimento do sujeito, a pesquisa qualitativa se 

caracteriza pela imersão do pesquisador no trabalho (ou, cabe observar, ao reconhecimento 

dessa participação): “Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações 

com o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos”. (GOLDEMBERG 

2004, p. 53). 

É preciso compreender que ambos os métodos, qualitativo e quantitativo, têm valores 

diferentes, e que tudo que é da ordem do sensível fica mais evidente na forma qualitativa do 

que sob os frios números da quantitativa. Colocar como objeto de reflexão o modelo 

quantitativo como um modelo “interpretativo” compreende entender os desdobramentos e 

particularidades que carregam as metodologias científicas e, ir além, entender como classificar 

algo que supostamente não é classificável: a opinião do sujeito.  
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Nesse ensejo, a pesquisadora Fachin (2006, p. 141) afirma que atualmente “a pesquisa 

social, em certos casos, é muito mais uma busca de respostas significativas do que, 

propriamente, a busca de soluções”. O desenvolvimento desses estudos qualitativos contribui 

para outro pesquisador produzir novas noções, de outros pontos de vista metodológicos. Tudo 

depende da inquietação do pesquisador.  

Para Goldemberg (2004), existe uma interdependência entre os aspectos quantificáveis 

e a realidade objetiva do cotidiano, de modo que a escolha pelo trabalho qualitativo ou 

quantitativo depende do processo de pesquisa que se pretende e as resposta que se deseja 

conseguir. Muitas vezes a integração desses dois estudos pode ir além de um único modelo de 

representação e alcançar camadas que a interpretação e a amostragem por si só não seriam 

capazes de descrever. 

 
O reconhecimento da especificidade das ciências sociais conduz à elaboração de um 
método que permita o tratamento da subjetividade e da singularidade dos fenômenos 
sociais. Com estes pressupostos básicos, a representatividade dos dados na pesquisa 
qualitativa em ciências sociais está relacionada à sua capacidade de possibilitar a 
compreensão do significado e a “descrição densa” dos fenômenos estudados em seus 
contextos e não à sua expressividade numérica (p. 50). 
 

Para os teóricos da metodologia qualitativa, a ideia de quantificar crença, motivação e 

sentimentos (características muito singulares) extrapola os limites da metodologia. Por outro 

lado, tentar qualificar dados de questões financeiras, dados demográficos, desenvolvimento 

social, desenvolvimento humano, ou seja, devolutivas de grandes órgãos de pesquisa como 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) e ONU (Organizações das Nações Unidas) não cabe nesse tipo de metodologia. 

A metodologia qualitativa apresenta, então, sua problemática: não proporciona 

objetividade, controle científico e testes de validade adequados. A falta de regras das atividades 

de coleta de dados pode comprometer a idoneidade da pesquisa e, por isso, existem sugestões 

de procedimento a partir do conceito de metodologia científica, como a escolha do tema, seleção 

do assunto, objetivos, explicitação da metodologia e da bibliografia, formulação e delimitação 

do problema, justificativa, hipóteses e variáveis.  

Outro parâmetro advindo dos cientistas sociais que corrobora para um controle mais 

eficiente do sucesso da metodologia é o conceito de bias, termo em inglês que quer dizer viés, 

tendência, inclinação ou preconceito.  
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O contexto da pesquisa, a orientação teórica, o momento sócio-histórico, a 
personalidade do pesquisador, o ethos do pesquisado, influenciam o resultado da 
pesquisa. Quanto mais o pesquisador tem consciência de suas preferências pessoais 
mais é capaz de evitar o bias, muito mais do que aquele que trabalha com a ilusão de 
ser orientado apenas por considerações científicas (GOLDEMBERG, 2004, p. 45). 

 

Tal conceito é fundamentado na existência do pré-conceito do pesquisador, pois ele é 

um sujeito constituído de identidade e, uma vez que é a fonte de interpretação da realidade 

pesquisada, deve agir com consciência da sua limitação e de seus valores. A tarefa do 

pesquisador é, segundo a concepção teórica qualitativa, “ver o mundo pelo olhar de seus 

entrevistados” (GOLDEMBERG, 2004). Dessa forma, a orientação de alguns teóricos é levar 

em conta que cada ser humano é singular e social ao mesmo tempo. Da perspectiva discursiva 

aqui assumida, trata-se de um processo não cabível, pois ao analista do discurso dá-se a tarefa 

de descrever e interpretar, à luz dos parâmetros descritos no aporte teórico fundamental, as 

características da experiência.  

Considerando essas práticas metodológicas, é preciso compreender quais os efeitos de 

sentido produzidos pelos resultados das pesquisas de opinião. Afinal, os resultados regulam ou 

representam uma “verdade” social? A fim de responder essa questão, pretende-se refletir a 

respeito de algumas falhas recentes da metodologia da pesquisa de opinião quantitativa.  

Observaram-se, especificamente, desde 2014, casos de pesquisa política que se 

mostraram falíveis quanto à descrição dos possíveis resultados. Entre os presidenciáveis das 

eleições 2014, pode-se lembrar do caso do enunciado proferido pelo então candidato à 

presidência da República Eduardo Campos, do Partido Socialista Brasileiro – PSB, ao Jornal 

Nacional, um dia antes de sua trágica morte e que se tornou slogan da entrada de Marina Silva, 

sua vice na chapa, que dele se valeria: “não vamos desistir do Brasil”, sempre acompanhada da 

hashtag #somostodosbrasileiros.  

Essas palavras de Campos, associadas à tragédia, fizeram ascender a nova candidata e 

deram o tom das pesquisas eleitorais subsequentes, sinalizando que o 2º turno seria entre as 

candidatas Marina Silva pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB -  e a então presidente da 

República Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores – PT. Essa projeção, porém, foi 

derrubada no dia 05 de outubro de 2014, data do primeiro turno, anunciando que a disputa 

presidencial seria entre a candidata à reeleição e Aécio Neves, candidato do Partido da Social 

Democracia Brasileira – PSDB.  
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Outro acontecimento diz respeito à suposta aprovação do presidente interino Michel 

Temer, que assumiu o governo depois do controvertido impeachment de Dilma Rousseff, da 

qual era vice. Apresentada pelo instituto Datafolha, a pesquisa foi confrontada pelo instituto 

Ipsos de opinião e causou grande movimentação nas redes sociais3.  

Outra pesquisa, realizada no mês de abril de 2016, apontava os possíveis presidenciáveis 

de 2018, com favoritismo do ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, porém, as 

eleições municipais do mesmo ano provocaram uma surpresa: o Partido dos Trabalhadores 

sofreu um grande golpe e perdeu 4% das prefeituras do país, o que correspondente a 59 

prefeituras4.  

Para finalizar estas considerações, lembra-se que, em 22 de outubro de 2016, o Instituto 

Ipsos/Estados Unidos declarou que, naquele momento, a então candidata à presidência dos 

Estados Unidos Hillary Clinton, do partido Democrata, seria a vencedora contra o republicano 

Donald Trump5. Vários veículos de imprensa internacional e nacional noticiaram o que o 

instituto decretou: Hillary tinha 95% de chance de ser a próxima moradora da Casa Branca. No 

entanto, a regularidade das pesquisas mostrou-se ineficiente e Donald Trump tornou-se 

presidente eleito com ampla vantagem de delegados.  

Com isso, é interessante pensar no quanto a pesquisa também tem sido feita e divulgada 

como formadora do processo democrático, não só do mercadológico. A instauração e 

manutenção dos dizeres constroem uma rede consciente ou não de condição política, cultural, 

social e econômica. A potência da informação estruturada remete a uma objetividade, status 

que as ciências (marcadamente as exatas) carregam perpetuamente.  

Também importa considerar que o  uso de símbolos, que parecem sisntetizar toda uma 

problemática, “exclui” faces de toda a pesquisa, e é nesse sentido que reside a problemática, 

segundo Romualdo (2014): “uma demonstração está no verdadeiro ou no falso”, o que instaura 

																																																													
3 Contudo, outra pesquisa de opinião mostra total discrepância com a medição: as contestações das pesquisas nas 
redes sociais e imprensa livre que circulam ridicularizando as previsões feitas. Recentemente o instituto Datafolha 
em matéria de 17/07/2016 idealiza que “Cresce o otimismo com a economia” e para “50% dos entrevistados Temer 
deve ficar”. Em contrapartida, o instituto Ipsos mostra o contrário: “apenas 16% dos entrevistados querem que 
Temer fique até 2018”. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1792483-datafolha-aponta-
que-metade-dos-brasileiros-prefere-temer-a-dilma.shtml>  Acesso em 15 de outubro de 2016. Disponível em 
<http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/pesquisa-ipsos-52-dos-brasileiros-querem-novas-eleicoes-em-
outubro/> Acesso em 15 de outubro de 2016. 
4 Disponível em  <http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/psdb-e-psd-
crescem-em-n-de-prefeituras-pt-encolhe.html>  e <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Pesquisa-
desenterra-o-cadaver-que-o-Grupo-Folha-escondeu/4/36515> Acesso em 25 de outubro de 2016. 
5 Disponível em <http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/10/hillary-segue-frente-de-
trump-aponta-pesquisa-reutersipsos.html> <http://www.reuters.com/article/us-usa-election-poll-
idUSKCN12A1VK> <https://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html?_r=0> 
e <http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/us-election-2016-poll-tracker-8883803> 
 



27 
	

	
	

um ethos de razão da ciência quantitativa, já que tal metodologia está repleta de elementos 

científicos.  

O filósofo Chalmers (1993) dedicou grande parte do seu trabalho ao funcionamento das 

metodologias científicas. Para o teórico, o método indutivo relativo à pesquisa quantitativa trata 

os dados constatados como verdade universal, o que implica numa sensação de precisão daquilo 

que é afirmado. 

 
Quanto mais uma teoria afirma, mais oportunidade potencial haverá para mostrar que 
o mundo de fato não se comporta de maneira como mostrado pela teoria. Uma teoria 
muito boa será aquela que faz afirmações bastante amplas a respeito do mundo, e que, 
em consequência, é altamente falsificável [...] (CHALMERS, 1993, p. 60). 

 

Assim, é importante dizer que apenas as observações consideradas relevantes nesses 

experimentos são registradas e, portanto, à medida que existe a ação do pesquisador incidindo 

sobre elas, se tornam tão falíveis e incompletas quanto as observações empíricas daquele que 

as rege. Pode-se dizer, da perspectiva discursiva que assumimos, que o efeito de consenso é 

sustentado pelos mundos éticos.  

Segundo Maingueneau (2014), o destinatário identifica esse “conjunto difuso de 

representações sociais validadas positiva ou negativamente, com base em estereótipos” e tais 

representações coletivas estereotípicas conferem um conjunto de perguntas e respostas 

supostamente “neutras”, mas que se afastam da objetividade proposta, pois se situam em 

opiniões e relações já formadas. Desse modo, pode-se dizer que existe mais uma relação de 

força e repressão do que a participação livre e autônoma do sujeito.  

A pesquisa de opinião é entendida como quantificadora daquilo em que o informante 

acredita profundamente, pois é revestida desses indícios de representatividade dos valores 

sociais em vigor, no entanto, não há de fato tal assertividade quando se trata de sujeitos, 

comunidades e população. 

 
É preciso encarar o fato de que, mesmo nas pesquisas quantitativas, a subjetividade 
do pesquisador está presente. Na escolha do tema, dos entrevistados, no roteiro das 
perguntas, na bibliografia consultada e na análise do material coletado, existe um 
autor, um sujeito que decide os passos a serem dados (GOLDEMBERG, 2004, p.1). 
 

  

Ainda que esse conjunto sistemático de métodos tente justificar pela lógica as 

suposições geradas, ao selecionar um grupo para responder à pesquisa de opinião com o uso da 

metodologia quantitativa, o pesquisador deve levar em consideração as variáveis não apenas 
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como um desacordo da realidade observada, mas como fatores aleatórios que compõem a 

totalidade de uma comunidade, já que as relações humanas não têm nada de estanque.  

Para Fachin (2006, p.20):  

 
A ciência é constituída pela observação sistemática dos fatos. Por meio da análise e 
da experimentação, extraem-se resultados e passam a ser validados universalmente. 
O fato analisado e testado não tem condições de ser definido isoladamente; ele ganha 
sentido quando aliado ao sistema ao qual pertence ou, antes, às causas que lhe dão 
origem e às suas consequências.  

 

Nessa perspectiva, pode-se pensar que a “objetividade” da pesquisa de opinião funciona 

de maneira argumentativa, como uma hipótese, por exemplo. A metodologia da pesquisa é 

objetiva pela forma de tratamento dos dados, mas o resultado final é a suposição de um cenário 

(seja de avaliação política, bens de consumo etc.), pois quando se pressupõe apenas um 

conjunto de possibilidades como pertinente, isso implica diretamente na exclusão de outros 

elementos e se nega a condição constituinte do sujeito. 

 

2.2 Questionários de plataforma online 
	

Cada vez mais presente na vida das pessoas, a web 2.0 revolucionou as formas de 

comunicação e, com base na comunicação digital, os modos de percepção e compreensão social 

dos sujeitos mudaram; esse recente processo comunicacional produziu uma nova identidade 

cultural, que exige a constante atualização de empresas, bem como as reflexões sobre seus 

discursos.  

A plataforma online trata o entrevistado de modo restritivo e não especifica a forma de 

análise da pesquisa; utiliza também o nome próprio do usuário ou a segunda pessoa do singular, 

o que produz um efeito de individualidade. Uma vez selecionado, o usuário entende que ele 

está inscrito em tal questionário, em função de gênero, idade, escolaridade, região, raça e, 

sobretudo, renda familiar, visto que se trata de pesquisa voltada para bens de consumo. A 

plataforma conta ainda com desenvolvimento gráfico e recursos computacionais, o que 

possibilita uma maior interatividade entre o sujeito e o questionário. A Figura 7, a seguir, é 

padrão na introdução:  
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Figura 7: Introdução pesquisa Cinema Plataforma Você Opina 

	
Fonte: Você Opina 

 

Os roteiros das pesquisas online são gerados automaticamente em concomitância com a 

necessidade da pesquisa de bens de consumo: caso haja combinação entre o perfil do sujeito 

que está respondendo ao questionário e as necessidades da empresa que aplica a pesquisa, um 

software gera novas perguntas para o entrevistado, a fim de obter maiores informações.  

O trabalho de análise feito neste trabalho é a respeito das metodologias de pesquisa de 

opinião em questionários online, além dos impressos, como já descrito. Dessa forma, verificou-

se que os questionários de plataforma online têm elementos que os diferenciam dos impressos.  

A primeira diferença é que são personalizados e automatizados por meio de um software 

e funcionam à base de combinações lógicas metodológicas como já mencionadas, direcionando 

perguntas e respostas conforme o público-alvo. A segunda diferença é relativa à nomenclatura 

utilizada para essas plataformas: inteligência de mercado e marketing. A terceira diferença será 

apresentada no capítulo de análise, no qual mostrar-se-á que as pesquisas online têm função 

publicitária. Os focos dessas pesquisas recaem sobre a pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral, 

pesquisa de satisfação de clientes, pesquisa de opinião e pesquisa de mídia.   

A partir dessas estruturas comunicacionais descritas acima, mobiliza-se a noção de ethos 

discursivo para refletir sobre como essas duas formas de apresentação da pesquisa de opinião 

(questionários online e impressos) e suas metodologias afetam sua dinâmica funcional e social. 

Trata-se de entender como essas materialidades instituem os sujeitos (entrevistados) na sua 

singularidade e universalidade. 
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2.3 Questionários impressos 
	

A função do questionário impresso consiste em coletar dados com o intuito de abranger 

um número expressivo de pessoas que não necessariamente possuem acesso à internet. Dessa 

forma, seu caráter é aparentemente mais igualitário por, justamente, estar suscetível a abordar 

toda e qualquer categoria socioeconômica. A elaboração desse material contém dois aspectos 

fundamentais: a técnica e a material.  

 
Figura 8: Introdução Instituo Ibope de Inteligência – Pesquisa de opinião eleitoral 

	
 
Fonte: Instituo Ibope de Inteligência 
 
 

O aspecto material é a forma como o questionário se apresenta, por intermédio de um 

pesquisador que aplica o questionário, fazendo notas em um material impresso. A pesquisa de 

opinião eleitoral faz dois tipos de abordagens: abordagem por fluxo (em vias públicas) e 

abordagem domiciliar (o entrevistador vai até a residência e solicita a entrevista). Ainda, o 

entrevistador dá informações ao entrevistado a respeito da coleta, como o selecionou e quem é 

solicitante da pesquisa e do registro eleitoral6. Constrói-se, assim, uma imagem de interlocução 

igualitária e transparente, que cria um efeito de sentido de neutralidade e confiabilidade.  

																																																													
6 Ibope desvenda dúvidas sobre pesquisa eleitorais. Disponível em 
<http://www.dgabc.com.br/Noticia/215295/ibope-desvenda-duvidas-sobre-pesquisas-eleitorais> Acesso em 25 
de maio de 2017. 
Porque você nunca foi entrevistado por um instituto de pesquisa. Disponível em 
<http://veja.abril.com.br/politica/por-que-voce-nunca-foi-entrevistado-por-um-instituto-de-pesquisa> Acesso em 
25 de maio de 2017. 
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Esse aspecto material tem a obrigatoriedade de refletir uma organização objetiva em 

formato de tópicos com pronta visualização e não pode recorrer a movimentos, abas e outras 

características do hipertexto.  

O aspecto técnico demanda uma série de elementos que contribui para o sucesso do 

trabalho. Fachin (2006, p. 55) determina os seguintes pressupostos para se obter êxito na 

concepção do questionário: 

 

a) Incluir apenas questões comprovadamente essenciais, as quais devem ser ordenadas de 

forma a conduzir as respostas desde as mais simples às mais complexas;  

b) Evitar sistematicamente questões que não servem para a identificação do pesquisado;  

c) Não incluir perguntas cujas respostas serão inevitavelmente inexatas, principalmente 

pela comprovada falta de elementos que possibilitem ao pesquisado responder com segurança. 

As questões devem ser elaboradas de tal modo que não despertem dúvidas, antagonismos, 

ressentimentos; elas devem ser bem estruturadas;  

d) Não incluir questões cujas respostas possam ser obtidas por outra pessoa que não o 

pesquisado - as questões devem ser neutras, isto é, não sugerir respostas;  

e) Não incluir questões que obriguem o pesquisado a responder pressuposições, indícios 

ou palpites; evitar considerações ou avaliações subjetivas, como no caso do emprego de alguns 

termos, como bom, perfeito, ruim, inteligente etc.; 

f) Usar palavras e expressões familiares ao pesquisado, evitando o emprego de expressões 

compreensíveis somente por determinado grupo cultural; formular questões de modo que elas 

produzam, efetivamente, a informação desejada; o vocabulário empregado nas questões tem 

grande influência sobre o conteúdo das respostas, uma vez que, em geral, os pesquisados não 

são capazes de compreender frases complicadas ou palavras pouco correntes;  

g) Incluir questões de controle, a fim de possibilitar a comprovação e a veracidade das 

informações; antes de sua aplicação, o questionário deve ser submetido a provas quanto à sua 

fidelidade e validade;  

h) Ao elaborar as questões, considerar o nível intelectual da população pesquisada, fazendo 

com que o questionário se tome compreensível; utilizar, se possível, expressões do meio ou da 

vida profissional dos pesquisados. 
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Postos os componentes obrigatórios para a elaboração do material, Fachin (2006) alega 

ainda que existem algumas dificuldades referentes ao trabalho presencial que estão além do 

questionário: são os entrevistados que “querem conversar” sobre interesses pessoais, 

mencionando problemáticas do cotidiano, e entrevistados com pouco conhecimento ou baixa 

escolaridade. Diante dessas condições, cabe ao pesquisador um certo “jogo de cintura” para que 

retomem o propósito da pesquisa, como uma leve intervenção, sem constranger o entrevistado, 

pois é necessário controlar e manter os interesses da coleta em curso.  

Para mais, é preciso ressaltar que as pesquisas de opinião eleitoral são formadas por uma 

dinâmica que os institutos denominam como clima de opinião. Tal conceito surgiu nos anos 

1940, nos Estados Unidos, em função de respostas conflitantes nas pesquisas eleitorais. O 

experimento de medição é baseado em observar a formação de votos ao longo dos meses 

anteriores às eleições e a atenção é voltada para a atitude regular ou não dos candidatos em 

simultaneidade com a dos eleitores. Essa relação confere e analisa a estabilidade da intenção 

dos votos de acordo com as influências recebidas por meio de interação entre diferentes grupos 

sociais, pressões, percepção, meios de comunicação em massa, posição partidária, entre outros 

elementos. No entanto, para alguns pesquisadores, a pesquisa de clima de opinião tornou-se 

limitada: segundo Neumann (1993), as medições devem entender o que leva à formação da 

opinião (caráter sócio-psicológico) do entrevistado e não o que demanda a regularidade da 

preferência por um candidato. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISES  

	

Como visto acima, a metodologia que trata a medição dos questionários de pesquisa de 

opinião faz uso de procedimentos padronizados e é tradicionalmente considerada como isenta 

de subjetivação, portanto, seu resultado surge como uma “verdade” que se impõe à sociedade. 

Esse tipo de gênero, o questionário, é considerado por Dominique Maingueneau (2012, p.64) 

parte de “um conjunto de gêneros relativamente mais estáveis”, no entanto, o teórico afirma 

que cabe ao analista examinar o tipo de gênero dentro do suporte, da finalidade, da legitimidade, 

da organização textual, do registro e da época que serão os condicionantes de um determinado 

ethos, que pode assumir singularidades mesmo nesses gêneros mais estabilizados. Apesar do 

questionário ter uma estrutura muito bem delimitada, aponta-se significativas mudanças, 

especialmente nos últimos dez anos, com o advento da web 2.0.  

Com base nisso, para a organização das análises, selecionou-se do córpus acima descrito 

um total de trinta e uma imagens, de diferentes questionários de pesquisa de opinião, os quais 

pareceram emblemáticos do padrão argumentativo. Essa seleção foi feita para melhor mostrar 

o funcionamento das plataformas online e a diversidade de questionários com os quais foram 

deparados, inclusive pelo modo de operação do sistema de software que administra esse 

contínuo.  

O questionário impresso foi selecionado em razão do momento sócio-político - este foi 

o primeiro questionário circulado após a morte de Eduardo Campos, quando Marina Silva 

lançou-se como candidata - e pelo conjunto de enunciados que constatou-se ser de igual 

importância do material online. Ambos os modelos de pesquisas de opinião – qualitativo e 

quantitativo – descrevem ao entrevistado o funcionamento da política de sigilo da empresa, bem 

como as suas especificações técnicas de compartilhamento das respostas. Essa ação estabelece 

as bases para uma relação de adesão dos sujeitos: só questionários se apresentam com 

seriedades - há técnicas, há uma ética.  

Segundo Maingueneau (2008, p. 15), “o ethos está crucialmente ligado ao ato de 

enunciação, mas não pode ignorar que o público constrói também representações do ethos do 

enunciador antes mesmo que ele fale”. Certamente, os questionários com essa introdução 

assumem esse “antes mesmo” e procuram delimitar as condições da interlocução que se 

pretende. Descrever-se-á brevemente, a seguir, o funcionamento de cada um dos aspectos de 

pesquisa (a realizada em plataformas digitais e o questionário impresso). 
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No decorrer das análises, observou-se vários padrões de semelhança entre os 

questionários online (bens de consumo) e impresso (opinião eleitoral). Apesar de estarem em 

suportes e meios diferentes (o que pode sugerir diferença de cena englobante, pois a sondagem 

política valeu-se de meio impresso e a sondagem sobre bens de consumo das plataformas 

online), compreende-se que, em ambas as modalidades, o fiador se apresenta como uma voz 

abstrata travestida de cientificidade, pois a metodologia é investida de objetividade. Sobre isso, 

Maingueneau (2012, p.69) faz a seguinte consideração:  

 
O que pode ser o ethos de um enunciado (jurídico, científico, narrativo, histórico, 
administrativo...) que não mostra a presença de um enunciador? De fato, quando se 
trabalha com textos que derivam de gêneros determinados, o apagamento do 
enunciador não impede que se caracterize a fonte enunciativa em termos de ethos de 
um “ fiador”. No caso dos textos científicos ou jurídicos, por exemplo, o fiador, além 
do ser empírico que produziu o texto materialmente, é uma entidade coletiva (os 
sábios, os homens da lei...) que, por sua vez, representam entidades abstratas (a 
ciência, a lei...), cujos poderes se considera que cada membro assume quando assume 
a palavra. Dado que, em uma sociedade, qualquer fala é socialmente encarnada e 
avaliada, a fala científica ou jurídica é inseparável dos mundos éticos bem 
caracterizados (especialistas de guarda-pós brancos em laboratórios imaculados, 
juízes austeros em um tribunal...), nos quais o ethos assume, conforme o caso, as cores 
da “neutralidade”, da “objetividade”, da “imparcialidade” etc. 

 

Assim, a fala “encarnada” advém de um fiador que avalia constantemente o entrevistado 

diretamente pelos estereótipos ligados aos mundos éticos, ou seja, o fiador assume e delimita 

como fato um conjunto de situações sociais estáveis. Esse conjunto de “saberes” está apoiado 

em estereótipos e pode ser observado em todas as questões que foram respondidas e 

selecionadas.  

O conjunto selecionado mostra que, trabalhando a explicitação de elementos que 

poderiam ser entendidos como ethos dito, o questionário delimita o enunciado e, nos traços que 

configuram um ethos mostrado, reforça e impõe estereótipos, pois a composição do enunciado 

apoiado em mundos éticos difunde um ambiente cultural que “dá o tom” e sustenta o desígnio 

do questionário, seja eleitoral ou de bens de consumo. E é nesse espaço que o fiador busca a 

adesão do seu destinatário, assimilando a “comunidade imaginária dos que aderem ao mesmo 

discurso” (MAINGENEAU, 2014, p. 18).  

Com base nisso, segue tabela demonstrativa dos questionários considerados para 

análise: 
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Tabela 1: Demonstrativo dos questionários considerados para análise 
 

Data Nome da pesquisa Fonte 
1° semestre de 2015 Pesquisa de opinião 

eleitoral Nº BR-
00428/2014 

Instituto Ibope de 
Inteligência 

1° semestre de 2015 Bebidas não alcoólicas Conectaí 
1° semestre de 2015 Marca de shampoo Conectaí 
1° semestre de 2015 Produtos eletroeletrônicos Conectaí 
2° semestre de 2015 Roupas Conectaí 
2° semestre de 2015 Automobilístico Conectaí 
2° semestre de 2015 Queijos Você Opina 

 
Fonte: Próprio Autor. 
 
	

3.1 Análise dos questionários de plataforma online  
	

A plataforma online faz uso da materialidade que permite a adequação entre as 

perguntas e interface, tornando-a mais atrativa:  a forma de registro linguístico ao longo da 

pesquisa é modificada e variada em função do interesse registrado no software que gerencia as 

perguntas aos entrevistados.  

 
Toda tomada de palavra é, com efeito, em diversos graus, incursão em um risco, 
sobretudo quando se trata de gêneros ou tipos de discurso que têm a necessidade de 
se impor contra outros pontos de vista e de provocar uma adesão que está longe de ser 
dada (MAINGUENEAU, 2012, p. 117). 
 

No caso dos questionários online, os algoritmos trabalham para garantir um certo 

percurso, conforme vão sendo dadas as respostas. Segundo Pasti e Pita (2006): 

 
O processamento de dados em larga escala por algoritmos tem sido usado por 
governos e empresas para diversos fins — criar produtos sob medida aos costumes 
dos usuários, identificar padrões de circulação de pessoas etc. Ao mesmo tempo em 
que podem ser usados para avançar no conhecimento sobre doenças, por exemplo, 
têm sido usados para diversos fins que nos colocam em alerta — ao moldar nossa 
comunicação, ao controlar fluxos na cidade, na espionagem virtual e na segurança 
pública, por exemplo. 
 

A formulação desses algoritmos recai sobre práticas igualmente monopolizadas dos 

meios de comunicação (rádio e TV). O que ocorre é o encadeamento de ações necessárias para 

cumprir a tarefa: extrair a informação, direcionar o público alvo e disseminar uma ideia.  
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É importante destacar que as figuras selecionadas a seguir correspondem à dinâmica 

apresentada pelas plataformas online. O encadeamento lógico da Você Opina e Conectaí, 

funciona de modo muito semelhante, com as seguintes características: recebimento de e-mail 

com convite para participar da pesquisa; introdução da plataforma online e informação sobre 

política de sigilo e mais detalhes do tipo de pesquisa; estado de humor, considerando a 

disposição para responder o questionário; informação sobre gênero; informação sobre idade; 

informação sobre estado civil; questionário sócio-econômico; série de questionamentos sobre 

produtos e/ou serviços; avaliação do questionário; e agradecimento. A intenção, aqui, é alinhar 

esse agrupamento com figuras de vários questionários para que o leitor tenha uma pequena 

amostra do funcionamento e da diversidade de questões com as quais nos deparamos.  

Diante disso, inicia-se a análise com as Figuras 9, 10 e 11, que são relativas ao início 

dos questionários online. Ao longo de um ano de pesquisa, essas perguntas estavam em quase 

todos os materiais respondidos. A Figura 9 mostra como se inicia toda pesquisa remunerada: 

com convite na caixa de e-mail do entrevistado com um enunciado convidativo, sugerindo que, 

ao responder a pesquisa, ganhará prêmios ou acumulará pontos que podem ser retirados em 

mercadorias na loja oficial da plataforma. Ainda, o entrevistado é informado sobre o tempo 

médio de duração da pesquisa.  
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Figura 9: Email convite para responder a pesquisa mercadológica sobre bebidas não-alcoólicas 

	
Fonte: Conectaí 
 
 
Figura 10: Primeira pergunta após o aceite do convite na plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
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Figura 11: Pergunta sequencial de questionário que busca saber o estado de humor do esntrevistado em 
pesquisa sobre queijos 

	
Fonte: Você Opina 
	

Através das Figuras 10 e 11, nota-se que a plataforma procura obter as primeiras 

informações dos entrevistados. Pode-se observar que a Figura 10 projeta alguns avatar alegres 

que têm a mente aberta, numa espécie de distribuição de ideias e conhecimento, acompanhado 

dos enunciados “Queremos saber sua opinião” e “ Você realizou alguma compra online nos 

últimos 6 meses?  

A Figura 11, por conseguinte, procura saber a disposição psicológica do entrevistado no 

momento do aceite em responder o questionário. Pode-se observar o uso de recursos gráficos 

que interferem diretamente no processo de adesão. A forma de interface aproxima o fiador do 

destinatário, existindo uma clara tentativa de compartilhamento dos sentidos, como o estado de 

alegria, tristeza, raiva, medo, entre outros que são basilares na função comunicativa dos seres 

humanos e são estados que refletem condições emocionais momentâneas. Essas diferenciações 

buscam a percepção do sujeito em relação a si mesmo, o que pode ser complexo, já que muitas 

vezes as pessoas não têm um julgamento adequado sobre seu estado e, como dito, fiam-se em 

estereótipos socialmente firmados, informando, de certo modo, o que já está dado como 

possibilidade.  

A seguir as perguntas são referentes ao gênero do entrevistado. Ao longo de um ano, 

apenas uma pesquisa remunerada apresentou a opção orientação sexual. Os demais 

questionários sempre sugeriram duas opções: homem e mulher. Para uma melhor demonstração 

do funcionamento dos questionários, selecionou-se as Figuras 12, 13 e 14, que são de diferentes 

questionários, mas que contém elementos fortemente marcados por aspectos socialmente 

estabilizados. Acredita-se que, pelas análises, é importante tornar evidente as condições 

impostas pelas plataformas de opinião.    
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Figura 12: Pergunta referente ao gênero no questionário Conectaí sobre roupas e marcas populares 

	
Fonte: Conectaí 
 

As Figuras 12, 13 e 14 sugerem uma delimitação por meio de estereótipos, lugar do 

ethos pré-discursivo. O locutor que faz o uso desse posicionamento ideológico antecipa uma 

ideia de destinatário que seja definida pelo sexo instituído biologicamente, convencionado e 

homologado socialmente pelos imaginários que sinonimizam gênero masculino e feminino, 

homem e mulher. Dessa forma, o ethos dito naturaliza e demarca os espaços por relações 

convencionadas como binárias e “cientificamente” pautada por critérios biológicos. 

 
Figura 13: Pergunta referente ao gênero na plataforma Conectaí sobre relançamento de uma marca de 
shampoo 

	
Fonte: Conectaí 
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Como pode-se observar, a elaboração do material conta com figuras socialmente 

estabilizadas na Figura 13. Em “ Por favor informe seu sexo”, a cenografia é trabalhada com a 

imagem de um menino utilizando gravata, sorrindo, o que informa o gênero masculino por 

indicador bastante restritivo da masculinidade – com a gravata evocando trabalho, formalidade, 

certos tipos de ocupação etc. - e a imagem de uma menina de vestido, sorrindo, o que informa 

o gênero feminino, mas sem a correspondência dos marcadores da gravata: o mundo do 

trabalho, por exemplo, não está evocado. Todos os elementos estão na ordem do ethos 

mostrado, pois não dizem propriamente que a ideologia sobre orientação sexual é baseada na 

divisão já dita, ela já aparece cenografada sem problematização, como informação “neutra”. 
 
 
Figura 14: Pergunta referente ao gênero e idade na plataforma Você Opina, sobre queijos 

	
Fonte: Você Opina 
 

 

Como já foi dito, segundo Maingueneau (2014), a incorporação do destinatário que 

adere a um ethos relaciona-se a um mundo ético ativado por uma série de situações 

estereotípicas. A Figura 14, que é composta por um homem branco, de cabelo aparado, bigode 

e uma mulher branca de cabelo longo, e a Figura 12, com imagem universalizada, por exemplo, 

na indicação de banheiros públicos, são estereótipos enraizados socialmente, que, pelo registro 

enunciativo que inclui a imagem, compõem, para o entrevistado, uma comunidade imaginária 

que opera na sua coerção.  

Dessa forma, o casal caucasiano e o símbolo supostamente universal permitem designar 

uma posição do fiador relativa a parâmetros estabelecidos, a que o destinatário obrigatoriamente 

precisa aderir para continuar a fazer parte da pesquisa.  
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É interessante observar que atrelada à questão, que é posta sem enunciar verbalmente 

os gêneros, pergunta-se a idade. Logo, sexo e faixa etária são definidores, aqui, do 

prosseguimento da pesquisa.  

Figura 15: Pergunta referente à orientação sexual na plataforma Conectaí sobre rotina de uso de 
materiais eletroeletrônicos 

	
Fonte: Conectaí 
 
 

A Figura 15, diferentemente, mostra a pergunta que questiona a orientação sexual do 

entrevistado, levando em considerações as questões de identidade do sujeito – não se trata de 

perguntar qual é o sexo, mas a orientação sexual, sintagma que deriva das discussões que põem 

em questão a determinante biológica e binária, fazendo com que os entrevistados possam dizer 

como se inscrevem na sexualidade, traçando um perfil de questionário mais aberto às questões 

pertinentes ao consumidor, ou seja, buscando entender quem é este sujeito que responde e como 

ele se vê, embora toda categorização produza necessariamente algum tipo de fechamento. 

As perguntas seguintes, nas Figuras 16 e 17, são relativas ao poder aquisitivo do 

entrevistado, já que as demandas das pesquisas remuneradas são essencialmente 

mercadológicas e esse dado é fundamental na maneira como se pretende conhecer o público, 

pela condição remuneratória. A Figura 16 apoia-se em atributos econômicos que levam em 

conta gênero (conforme discutido anteriormente), localidade, idade, nível de estudo, renda 

mensal e quantidade de moradores na mesma residência. Essa cena enunciativa já insere o 

sujeito na prática de responder questionário de pesquisa de opinião, no entanto, os dados 

circunscritos podem ser considerados atributos para continuar ou não a responder ao 

questionário. É nesse momento que o software da pesquisa mercadológica faz a seleção.  

 
 
 



42 
	

	
	

Figura 16: Questionário padrão sobre a situação socioeconômica do entrevistado na Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
 
 
Figura 17: Pergunta padrão relacionada à situação socioeconômica do entrevistado. Plataforma Você 
Opina 

	
   Fonte: Você Opina 
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Para Maingueneau (2012, p.117), “o discurso impõe sua cenografia de algum modo 

desde o início; de outro lado, é por intermédio de sua própria enunciação que ele poderá 

legitimar a cenografia que ele impõe”. Assim, ao enunciar encadeando questões que modelam 

caráter financeiro, o questionário provoca a determinação de identidade do sujeito, ou seja, seu 

lugar preestabelecido no mundo, um mundo que tem uma certa ordem, baseada no modo de se 

associar e residir, na localidade em que isso se dá, conforme um certo grau de instrução escolar. 

Um conjunto de instituições – família, escola, hierarquia da administração pública etc. - orienta 

essas questões.  

Da mesma forma, a pergunta da Figura 17 confere ao entrevistado o estatuto de 

responsável ou não pela família, uma vez que, como “chefe de família”, entende-se o que tem 

poder de compra. O imaginário de “chefe de família” é relativo a quem exerce um poder 

hierárquico dentro deste conjunto e detém a condição de administrador do patrimônio, função 

sócio-histórica atribuída mais frequentemente ao homem ou ao masculino, pois desde crianças 

os meninos são “preparados” para assumir tarefas não domésticas e trabalhar fora de casa em 

cargos de chefia e gerência, conquistar seu espaço na sociedade e ser responsável pelo sustento 

de uma família.  

No entanto, em uma pesquisa feita pelo IBGE em 2014 e reproduzida pela Folha de São 

Paulo 7, 1,4 milhão de mulheres se dizem completamente responsáveis pela sua casa e, embora 

a mãe de família desempenhe as principais de funções da casa, ela ainda tem uma remuneração 

mais baixa do que os homens. Dessa forma, tais modalizações enunciativas legitimam esse 

estereótipo e produzem um ethos julgador. A plataforma exerce um papel de quem está 

habilitado para julgar, regularizar a posição social em que o sujeito que a responde se encontra. 

As Figuras 19, 20, 21, 22, 23 e 24 fazem parte de um mesmo questionário: a 

compra/consumo de marcas automobilísticas. Esse conjunto foi selecionado para análise em 

função de alguns diferenciais, como a média de questões – 60 contra 30 das pesquisas mais 

convencionais – e o próprio interesse da entrevistada, que foi convocada três vezes para 

responder a essa pesquisa de opinião. A escolha deste recorte é também uma tentativa de 

mostrar “um todo” do conjunto de enunciados.  

																																																													
7Folha de Digital - Cresce número de mulheres chefe de família no Brasil. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714906-proporcao-de-familias-chefiadas-por-mulheres-
chega-a-40-em-2014.shtml> Acesso em 26 de maio de 2017. 
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Alocar-se-á, aqui, ainda, a questão da Figura 18 que, embora pertença ao questionário 

sobre materiais eletroeletrônicos, também marca fortemente a delimitação de espaços dos 

mundos éticos, numa espécie de lugar virtual que o destinatário deve interpretar. 

 
Figura 18: Pergunta do questionário mercadológico sobre consumo de materiais eletroeletrônicos na 
Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
 
 

Nesses questionários, são construídas identidades coletivas ou representações de valores 

que agrupam os entrevistados, condicionando-os à adesão daquilo que está posto, 

principalmente quando se trata dos questionários de bens de consumo: primeiro pelo caráter 

(apresentar marcas e hábitos de consumo) e segundo pela cenografia, que consiste em 

representar pensamentos, ideias e qualidades, também sob forma figurada. Dizer que uma 

marca pode ser descolada e/ou defender minorias, que dita ou lança tendências, quantificar seu 

valor de mercado, escolher um sentimento em relação à marca e dar impressões sobre os 

automóveis são ações que demandam e impõem valores a sujeitos que se reconhecem através 

das formas de comportamento e de linguagem. E é nesses formatos que emerge o ethos 

mostrado das pesquisas, pois recorrem a disposições sócio-históricas para a composição do 

ethos discursivo: 
 
[...] na elaboração do ethos, interagem fenômenos de ordens muito diversas: os índices 
sobre os quais se apoia o intérprete vão desde a escolha do registro da língua e das 
palavras até o planejamento textual, passando pelo ritmo e a modulação. O ethos se 
elabora, assim, por meio de uma percepção complexa, mobilizadora da afetividade do 
intérprete, que tira suas informações do material linguístico e do ambiente. [...] o 
ethos, por natureza, é um comportamento que, como tal, articula verbal e não verbal, 
provocando nos destinatários efeitos multissensoriais. (MAINGENEAU 2014. p.16)   
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As disposições discursivas das questões buscam persuadir o consumidor ao associar os 

produtos que promovem a estereótipos validados, assim como acontece no texto publicitário 

(MAINGENEAU, 2012).  

A questão “Pensando ainda na (s) categoria(s) abaixo, qual dessas frases define melhor 

seu critério para a escolha da marca que você vai comprar? Você pode escolher até 5 frases para 

cada categoria”, por exemplo, apresenta uma série de estereótipos que agregam um valor 

imaginário ao entrevistado. As respostas contêm características de linguagem “descolada” 

(marca cool, isto é, marca legal na medida em que atende às demandas simbólicas do momento), 

de questões sociais contemporâneas, como o apoio a minorias e causas sociais e de um tom 

mais tradicional, que considera a marca inovadora ou a pessoa que a ostenta como uma pessoa 

privilegiada.  

Tais componentes fazem parte de uma seleção de predicados que os consumidores 

supostamente buscam no momento da compra. Essa suposição é, precisamente, a construção de 

um ethos que se espera ver o interlocutor incorporar. Cada uma dessas possibilidades aponta 

para traços éticos delimitadores de identidade.  

É importante observar que uma marca “cool” e uma marca que demonstre que uma 

pessoa é privilegiada compõem um modelo de representações imaginárias: um coletivo que 

exibe luxos – no primeiro caso, mais “na moda”; no segundo, numa certa “tradição” – e sujeitos 

que mantêm uma relação de ostentação com objetos que adquirem, um comportamento 

socialmente estabilizado, veiculado de modo positivo pelas mídias, músicas, redes sociais, entre 

outros. A forma como essa questão é tratada pela plataforma naturaliza tais valores. 

	

Figura 19: Questionário mercadológico sobre compra/ consumo automobilístico na Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
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Figura 20: Questionário mercadológico sobre compra/ consumo automobilístico na Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
 
Figura 21: Questionário mercadológico sobre compra/ consumo automobilístico na Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
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Figura 22: Questionário mercadológico sobre compra/ consumo automobilístico. Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
 
 
Figura 23: Questionário mercadológico sobre compra/ consumo automobilístico. Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
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Figura 24: Questionário mercadológico sobre compra/ consumo automobilístico. Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
	

A seleção desta análise agrupou como córpus enunciados que são dedicados a 

imaginários e os membros dessa dinâmica (fiador e destinatário) são autorizados a considerar 

uma série de valores socialmente estabilizados. Entretanto, a aparente neutralidade que decorre 

dos traços éticos que sustentam o fiador estabelece um processo de incorporação por parte do 

destinatário, já que compartilha uma associação imaginária por meio de uma combinação com 

efeitos de espontânea, conforme a cenografia interacional.  Os negritos (grifo livre) apontam a 

busca pela definição de critério do próprio entrevistado, bem como de seus sentimentos e da 

intensidade desses. O ato de imaginar que uma empresa lança tendências ou de ter sentimentos 

e impressões sobre uma marca guia o entrevistado para além da posição empírica, levando o 

sujeito ao ilusório projetado. 

A pergunta da Figura 19, “Como você se sente em relação à cada marca? Por favor, 

arraste cada marca para indicar como você se sente em relação a ela. Você pode posicionar a 

marca em qualquer ponto da escala, conforme a intensidade do que você sente por ela; você 

pode colocar mais de uma marca em cada caixa ou pode deixar a caixa vazia”, trata pelo ethos 

dito a suposição de um sentimento: “me dê sua impressão”; pelo ethos mostrado estabelece um 

valor, pois o exercício da influência que promove a incorporação de um dado ethos ocorre 

quando “o ‘fiador’, cuja figura o leitor deve construir com base em indícios textuais de diversas 

ordens, vê-se, assim, investido de um caráter e de uma corporalidade, cujo grau de precisão 

varia conforme os textos” (MAINGUENEAU, 2014, p. 72). Pode-se afirmar que existe um 

modo de indução pela própria materialidade linguística, já que o fiador pede que o destinatário 

“tenha sentimento” a respeito da marca e não solicita que a marca seja “avaliada”.  
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A questão da Figura 23 “projeta” possíveis lugares para conhecer automóveis: “As 

pessoas podem ver, ler ou ouvir sobre automóveis em muitos lugares diferentes como estes”. 

Segundo Maingueneau (2014), a publicidade tem uma ligação privilegiada com o ethos: “ [...] 

busca efetivamente persuadir ao associar os produtos que promove a um corpo em movimento, 

a uma maneira de habitar o mundo”. Considera-se que essa forma de representação pelas redes 

sociais, eventos esportivos, mala direta, concessionária, entre outros, propõe práticas de 

comportamento outrora acessível às elites e inseparável de valores associados a certos modos 

de vida.       

No caso estudado, nota-se que, mesmo contendo tantos elementos tradicionais de 

questionário de opinião (instituídos pelo ethos prévio, que incide fortemente na atuação do 

entrevistado), o ethos mostrado afasta-se do modelo preestabelecido. Os grifos em negrito, para 

a questão a seguir, apontam para efeitos de sentido em uma “vocalidade”, não somente de 

questionário especulativo, mas, reforçando, o publicitário: “Abaixo está uma série de marcas 

de automóveis que você conhece. Por favor, dê suas impressões sobre estas marcas, mesmo 

que você nunca tenha experimentado a marca”.  

Essa pergunta funciona como um dispositivo para outras perguntas a seguir: “Arraste 

cada marca para a escala abaixo para indicar o quanto ela dita ou lança tendências. Por ‘dita/ 

lança’ nos referimos às marcas que lideram a categoria de automóveis, seja por apresentar 

ideias novas e diferentes ou por oferecer produtos novos e diferentes”; “Arraste cada marca 

até a frase que você acha que melhor indica o valor que ela tem ou quanto vale cada marca: 

Não vale o que custa; Vale o que custa; Vale mais”; 

Solicitar que seja indicado o valor de uma marca aliado ao uso de adjetivos “novos e 

diferentes” sustenta pelo ethos mostrado o valor que o sujeito deve incorporar. Formula-se, 

assim, uma construção discursiva que abre pretexto para convocar a imaginação do 

entrevistado. É nessa construção que se realiza o discurso que está sendo mobilizado e utilizam-

se várias cenografias para persuadir seu destinatário, que deve captar o imaginário e atribuir-

lhe uma identidade.  

Segundo Gomes e Silva (2008), os gêneros publicitários agem por meio de um processo 

em que o produto é revestido de valores socioculturais, podendo assumir uma forma 

manipulativa de incitação por identificação e por imaginários sociais. Ainda, a voz fiadora do 

questionário estreita uma relação de intensificação no decorrer das perguntas, que se tornam 

mais pessoais, - inicia-se com sentimento (idealização) das marcas e passam por tendências, 

valores, impressão, locais comuns de acesso às marcas de automóveis.  
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A questão da Figura 24 é uma das questões finais e trata do grau de intimidade que o 

entrevistado tem com as marcas de automóveis sugeridas: “O quanto você está familiarizado 

com cada uma dessas marcas? ”. Assim, o encadeamento dos questionários online constrói a 

compreensão dos entrevistados. Desse modo, pode-se afirmar que o caráter da plataforma 

online não é apenas de coleta de dados, objetivo maior de pesquisas de opinião conforme 

socialmente estabilizado, mas, sim, de construção de uma ideia do produto, o que se viabiliza 

pela cenografia mobilizada e pelo fiador que se impõe. Conforme Maingueneau (2014, p.77). 

 
A cenografia, como o ethos que dela participa, implica um processo de entrelaçamento 
paradoxal: desde sua emergência, a fala supõe uma certa cena da enunciação que, de 
fato, se valida progressivamente por essa enunciação. A cenografia, é assim, ao 
mesmo tempo, aquela de onde o discurso vem e aquela que ele engendra; ela legitima 
um enunciador que, por sua vez, deve legitimá-la, deve estabelecer que essa cena de 
onde a fala emerge é precisamente a cena requerida para enunciar, como convém, a 
política, a filosofia, a ciência [...]. 
 

As Figuras 25 e 26 seguintes fazem parte da sequência final do questionário de pesquisa 

de opinião de plataforma online.  

 
Figura 25: Mensagem de avaliação ao finalizar o questionário na Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
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Figura 26: Mensagem final (padrão) do questionário na Plataforma Conectaí 

	
Fonte: Conectaí 
 

Ao encerrar o questionário, as plataformas online sugerem uma avaliação da pesquisa. 

Do ethos mostrado desse quadro emerge um estatuto que cumpre finalizar e legitimar a parceria 

entre o fiador e seu destinatário, pois o enunciado que suscita um ethos dito, supostamente, põe 

uma interação, a fim de estabelecer uma afinidade pela experiência vivenciada.  

A Figura 26 apresenta os seguintes enunciados: “Agradecemos a sua participação”, “Já 

concluímos a quantidade de entrevistas necessárias com seu perfil” e “Como forma de 

agradecimento à sua participação, você concorrerá a IPod Shuffle”. A configuração dessa forma 

de agradecimento manifesta uma espécie de partilha do entrevistado com outros “como ele”, e 

por isso, ele deve concorrer a uma merecida premiação (a pesquisa não identifica a quantia de 

aparelhos sorteados).  Há a construção de uma pertença: ao responder a pesquisa, participa-se 

de uma comunidade imaginária. 
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3.2 Análise do questionário de opinião eleitoral  
	

Prosseguindo com as análises, tem-se a pesquisa de opinião eleitoral, que ocorre por 

meio de questionários impressos e, por sua vez, mantém a cena englobante estável – discurso 

político -, modificando apenas poucos elementos de uma eleição para outra.  O Instituto Ibope 

de Inteligência introduz o entrevistado à metodologia utilizada, que é estatística em modo de 

amostragem, como detalhado anteriormente. Essa explicação produz um efeito de pluralização 

(Figura 8), pois o entrevistado entende que a produção da pesquisa seguiu número de cotas em 

busca de uma suposta “homogeneidade” da opinião da população.  

O córpus referente ao questionário de pesquisa de opinião eleitoral pode ser considerado 

um corpo investido de valores que são socialmente instituídos, ou seja, um gênero bastante 

estabilizado. As Figuras 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 a seguir, são derivadas do questionário 

impresso de opinião eleitoral. Selecionamos apenas sete perguntas em razão das características 

diferenciadas que esses enunciados contêm. As demais perguntas estabelecem questões básicas 

e limitadas. 

A seguir, segue o conjunto de questões selecionadas e as figuras do questionário 

correspondentes:  

 
Figura 27: Pergunta de pesquisa de opinião eleitoral Instituto Ibope de Inteligência 

	
Fonte: Instituto Ibope de Inteligência 
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Figura 28: Pergunta de pesquisa de opinião eleitoral Instituto Ibope de Inteligência 

	
Fonte: Instituto Ibope de Inteligência 
 
Figura 29: Pergunta de pesquisa de opinião eleitoral Instituto Ibope de Inteligência 

	
Fonte: Instituto Ibope de Inteligência 
 
Figura 30: Pergunta de pesquisa de opinião eleitoral Instituto Ibope de Inteligência 

	
Fonte: Instituto Ibope de Inteligência 
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Figura 31: Pergunta de pesquisa de opinião eleitoral Instituto Ibope de Inteligência 

	
Fonte: Instituto Ibope de Inteligência 
 
Figura 32: Pergunta de pesquisa de opinião eleitoral Instituto Ibope de Inteligência 

	
Fonte: Instituo Ibope de Inteligência 
 
Figura 33: Pergunta de pesquisa de opinião eleitoral Instituto Ibope de Inteligência 

	
Fonte: Instituo Ibope de Inteligência 
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A pergunta que inicia esta análise do questionário impresso é referente ao interesse do 

entrevistado nas eleições de 2014. Esse questionamento pode ser colocado em comparação à 

pergunta da plataforma online da Figura 12:  “Em outubro deste ano, teremos as eleições para 

Presidente, Governador, Senador e Deputados. Gostaria de saber qual seu interesse pelas 

eleições que ocorrerão em outubro. O (A) sr. (a) diria que tem: Muito interesse/ Interesse 

médio/ Pouco interesse/ Nenhum interesse/ Não sabe – Não respondeu. ” 

A pesquisa pelo nível de interesse do entrevistado pelas eleições presidenciais funciona 

como um indicativo da adesão ou não em responder o questionário. Quanto mais interessado 

na circunstância política, mais fácil a adesão do sujeito. O destinatário dos questionários de 

opinião é ativado por estereótipos dos mundos éticos. Em função da estabilidade de tal gênero, 

o discurso que se textualiza nesses questionários impõe uma forma de persuasão ao utilizar o 

registro linguístico em terceira pessoa, que lhe confere uma neutralidade e carrega o status de 

prestígio por “demonstrar” o que é verdadeiro ou falso 

A pergunta da Figura 29, “Pensando na eleição para Presidente da República, em quem 

o (a) sr. (a) votaria para Presidente da República se a eleição fosse hoje? (Espontânea): Aécio 

Neves / Dilma/ Marina Silva/ Outros/ Branco- Nulo/ Não sabe- Não respondeu”, foi 

formulada de modo contraditório, já que se é descrita como “espontânea” não deveria conter 

nome dos três principais candidatos.  

A escolha das cenografias legitima, por meio da enunciação, imaginários que 

“correspondem” ao modo de vida dos entrevistados; delimita a origem e produto do discurso 

que instaura. A familiaridade com os enunciados é naturalizada pelos sujeitos que respondem, 

entretanto, as associações podem provocar recomendações, o que pode implicar equívocos. Ao 

longo das análises, foi constatado que as perguntas e respostas operam com aspectos 

linguísticos desnecessários. Ainda, o sociólogo Bourdieu (1973, p.1) descreve três postulados 

implícitos sobre as pesquisas de opinião: 

 
Qualquer pesquisa de opinião supõe que todo mundo pode ter uma opinião; ou 
colocando de outra maneira, que a produção de uma opinião está ao alcance de todos. 
[...] Segundo postulado: supõe-se que todas as opiniões têm valor. Acho que é possível 
demonstrar que não é nada disso e que o fato de se acumular opiniões que 
absolutamente não possuem a mesma força real faz com que se produzam artefatos 
sem sentido. Terceiro postulado implícito: pelo simples fato de se colocar a mesma 
questão a todo mundo, está implícita a hipótese de que há um consenso sobre os 
problemas, ou seja, que há um acordo sobre as questões que merecem ser colocadas.  
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Para tanto, é necessário entender quais são os critérios que o entrevistado utiliza para 

responder sobre as questões e, conforme Bourdieu (1973) defende, quais as “condições sociais 

que propiciam o aparecimento dessas perguntas” e que têm relação direta com quem produz os 

questionários. Como exemplo: “Qual destas frases melhor define a sua decisão de votar em seu 

candidato para Presidente?  É uma decisão definitiva, que não mudará de jeito nenhum/ É uma 

decisão firme, mas que poderá mudar no decorrer da campanha/ É uma escolha do atua 

momento, que durante a campanha poderá mudar/ É apenas uma preferência inicial/ Não sabe 

- Não respondeu.” 

 A questão da Figura 32, “Na sua opinião pessoal, o Brasil está no rumo certo ou no 

rumo errado?”, utiliza o substantivo “rumo” como um norteador para o entrevistado. Contudo, 

qual a realidade de cada sujeito? Qual é o critério utilizado pelo entrevistado (lembrando que é 

um sujeito sócio-histórico)? Quem determina? As redes sociais? O jornal diário? A bolsa de 

valores? Os amigos e familiares, empregados ou desempregados? Em consideração a isso, pela 

lógica do formulário, essa questão trata indiretamente aprovação ou não do governo, pois na 

questão da Figura 27 faz um questionamento direto e pessoal ao entrevistado: “Como o (a) sr. 

(a) diria que se sente com relação à vida que vem levando hoje? O (A) sr. (a) está: Muito 

satisfeito /Satisfeito/ Insatisfeito/ Muito insatisfeito/ Não sabe - Não respondeu.” 

A questão da Figura 33 carrega uma contrariedade de objetivos: “ Independente da sua 

intenção de voto, pelo que o (a) sr.(a) sabe ou ouve falar, qual destes candidatos a Presidente 

está fazendo a melhor campanha?”. Ao utilizar a unidade “independente”, o questionário 

pede que o sujeito seja imparcial a sua intenção de voto, no entanto, não existe tal 

imparcialidade. É interessante pensar, por exemplo, com que frequência os cidadãos que 

respondem a esses questionários e se perguntam qual dos candidatos (não sendo 

necessariamente o dele) está fazendo a melhor campanha. Ainda nesse ensejo, observamos a 

questão da Figura 31 com o mesmo tipo de reflexão contraditória: “E independente da sua 

intenção de voto, quem o sr. (a) acha que será o próximo Presidente da República?” 

 Para Maingueneau (2012, p.64), gêneros mais “funcionais”, como os questionários, 

“devem ganhar um público que está no direito de ignorá-los como de recusá-los”. Seria ingênuo 

afirmar que todo entrevistado é dotado de “boa intenção” em responder às questões. Nem 

sempre o gesto voluntário vai exprimir as ideias e crenças como realmente são, até porque o 

discurso é limitado, pois “ a ‘incorporação’ não é um processo uniforme; ela se modula em 

função dos gêneros e dos tipos de discurso” (p. 66). 
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Dessa forma, pode-se afirmar que essa voz constitutiva dos questionários online e 

impresso é revestida de imparcialidade, pois é constituído de um ethos pré-discursivo 

“socialmente encarnado e avaliado”. No entanto, o ethos dito e o ethos mostrado não estão em 

concordância com tal objetividade: nas análises, constata-se que, apesar desses marcadores, 

essa suposta neutralidade da voz fiadora que pretende apenas medir o que diz o interlocutor se 

assenta em um mundo ético previsto nas próprias perguntas, nas quais também se delineia o 

corpo do destinatário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
	

Diante do que foi apresentado, há que se perguntar: se a pesquisa de opinião é 

constituída a partir de tantas proposições postas como infalíveis, como se torna falível? A 

problemática não está necessariamente no sistema metodológico, como um todo, mas em certos 

aspectos da sua produção, além de seu propósito, que estão profundamente inscritos na história, 

numa dada conjuntura social que valoriza certos estereótipos, naturalizando-os.  

A pergunta fundamental deste trabalho é, como dissemos nas considerações iniciais: a 

pesquisa de opinião regula ou representa? Pela análise do material coletado, afirma-se que: a) 

os questionários impõem um conjunto de imaginários coletivos, bem como as identidades dos 

sujeitos; b) os espaços delimitados pelos questionários atribuem valores institucionalmente 

estabilizados e assim persuadem o pesquisado por meio das associações que promovem; c) os 

questionários não formalizam critérios para a compreensão dos sujeitos, ou seja, não 

determinam um modelo norteador para as perguntas, tornando algumas questões vagas e sem 

claro propósito; d) os questionários não levam em consideração o sujeito no seu aspecto mais 

comum: o interlocutor realmente têm interesse no que diz? Ele crê naquilo que lhe é 

apresentado?; e) as pesquisas de plataformas online sobre bens de consumo são também 

instituidoras de imaginários sobre os próprios produtos, com uma cenografia que extrapola os 

limites tradicionais do gênero pesquisa de opinião, embutindo na composição um discurso 

publicitário que sugere traços éticos para os produtos, marcas e candidatos sobre os quais 

pergunta.  

Assim, pode-se afirmar que a pesquisa de opinião tem seu cerne fundamentado em 

regular e, portanto, é pouco representativo da realidade. Nesse contínuo, especificamente sobre 

a pesquisa de opinião eleitoral, surge outro questionamento: qual a função da pesquisa de 

opinião e da ampla divulgação de seus resultados? Para responder a essa pergunta, deve-se 

avaliar o impacto da informação e, nesse caso, é preciso considerar que a forma de mediação 

veiculada no próprio questionário também pode ser formadora, pois se apresenta como “a 

representatividade daquilo que a maioria deseja”. 

Da perspectiva teórica aqui assumida, a fala “encarnada” da comunicação constrói, 

legitimando opiniões e posicionamentos. Diante disso, é importante registrar que, segundo a 

análise do discurso de tradição francesa, a língua é opaca e polissêmica, assim como a produção 

simbólica do que é dito e do que é omitido, principalmente em como esse jogo se organiza 

formalmente.  
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Está claro, pelo grande fluxo de trocas que há hoje na internet, que os sujeitos 

contemporâneos desejam se comunicar, expressar sua opinião, dar vazão ao que sentem, vivem 

e pensam – nas redes sociais e equivalentes, encontramos a valorização da opinião pessoal, 

também passível de julgamento, diga-se. A opinião, em alguma medida sempre mediada, deve 

ser encarada com a complexidade que enfeixa, pois determinar a identidade de um coletivo 

implica constituir importantes símbolos assentados em estereótipos validados, assim como as 

variáveis que os segmentam no discurso político, no discurso econômico, no discurso social.  
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