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RESUMO 

_________________________________________ 
 

 

Os aspectos subjacentes ao campo da linguagem tomam como aspecto basilar o 
homem e sua constituição social, histórica e cultural. Por esse viés, o discurso se 
manifesta em práticas discursivas diversas que instauram efeitos de sentido e 
constroem possíveis identidades. Partindo desse pressuposto, a presente dissertação 

tem como objetivo analisar a construção da identidade nordestina atrelada aos efeitos 
de sentido, à memória discursiva e às relações de poder em reportagens da revista 
Veja. Para alcançar o intento almejado nesta pesquisa, reportou-se aos 
pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) de vertente francesa, através dos 
estudos de Michel Foucault e Michel Pêcheux, expoentes da construção da AD 
enquanto disciplina, bem como de alguns estudiosos brasileiros da área, como 
Fernandes (2008), Gregolin (2001; 2006), Milanez (2004), Nascimento (2010), 
Orlandi (2002), Silva (2004; 2008; 2010), entre outros. A questão da identidade está 
subsidiada teoricamente, principalmente, em Albuquerque Jr. (2006), Hall (2005; 
2008), Bauman (2005), Silva (2008) e Woordward (2008). No ascpeto metodológico, 
realizou-se, num primeiro momento, um estudo sobre os autores que embasam esta 
pesquisa; logo após, aprofundou-se a discussão sobre os aportes midiáticos, com 
ênfase às especificidades da revista Veja; por fim, adentrou-se na análise do corpus, 
que é constituído das reportagens O fantasma da fome, (edição 1.544), Férias com 
seguro de chuva (edição 1.524) e Ela pode decidir a eleição, (edição 1.969). Com 
base no método arqueogenealógico proposto por Foucault, nesta análise, constatou-
se que o discurso se enlaça com outros discursos e, no caso dos enunciados das 
reportagens da revista supracitada, o discurso religioso encontra-as entrelaçado nos 
fios da História e da memória discursiva, partindo das vozes que ecoam a identidade 
nordestina. Não obstante dessas percepções, ficou notório que as condições sociais 
constroem uma identidade do Nordeste movida pela problemática da seca. Notou-
se, também, que, em face dessa consideração, o Nordeste se encontra colocado em 
meio ao contexto mercadológico e que a relação saber/poder das diferentes práticas 
discursivas permitem as visibilidades e dizibilidades do Nordeste enquanto objeto 
discursivizado. Assim sendo, tendo em vista a imersão da língua na História, não 
procuramos trazer uma análise pronta e acabada, pois se partiu da crença de que o 
sentido é movediço, assim como a identidade, o que faz jus a multiplicidade de 
leituras possíveis dos enunciados enquanto materialidades discursivas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Memória. Poder. Identidade nordestina. Revista 
Veja. 
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ABSTRACT 

_________________________________________ 
 

 

The related aspects to language field consider as the main aspect the man and his 
social, historical and cultural constitution. Thus, the discourse manifests in several 
discursive practices that establish effects of sense and construct possible identities. 
So, this dissertation aims to analyze the construction of the northeastern identity 
associated to the effects of sense, to the discursive memory and to the relations of 
power in reports by Veja magazine. In order to achieve the disered merit in this 
research, it was resorted the theoretical assumptions of the French Discourse 
Analysis (FDA), through the studies by Michel Foucault and Michel Pêcheux, 
exponents of the construction of the FDA as discipline, even as of some Brazilian 
scholars of the area, such as Fernandes (2008), Gregolin (2001; 2006), Milanez 
(2004), Nascimento (2010), Orlandi (2002), Silva (2004; 2008; 2010), among others. 
The question of the identity is theoretically based, mainly, by Albuquerque Jr. (2006), 
Hall (2005; 2008), Bauman (2005), Silva (2008) and Woordward (2008). In the 
methodological execution, it was realized, in the first moment, a study about the 
scholars that subsidize this research; after, it was emphasized the argument about 
the media supports, focusing to the specificities of the Veja magazine; lastly, it was 
analyzed the corpus, that is constituted of the reports The ghost of hunger, (edition 
1.544), Holiday with rain secure (edition 1.524) and It may decide the election 
(edition 1.964). Based on the arqueogenealogical method developed by Foucault, in 
this analysis, it was verified that the discourse is always in line with other discourses 
and, in the case of the reports on the mentioned magazine, religious discourse is 
intertwined in the wires of the history and the discursive memory, from the voices that 
echo the northeastern identity. Despite of this perceptions, it was noticiable that the 
social conditions favored an identity of Brazilian Northeast moved by problem of 
drought. Moreover, It was perceived that the Northeast is situated to the marketing 
context and that the relation knowledge/power of the different discursive practices 
allow the visibilities and sayings of the Northeast while  object of the discourse. 
Therefore, considering the immersion of the language in the History, it was not 
desired introduce a prompt and finished analysis, because it was believed that the 
sense is shifting, as well as the identity, what justified the multiciplity of possible 
readings of the statements as discursive materialities.  
 
Keywords: Discourse. Memory. Power. Northeastern identity. Veja 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

_________________________________________ 
 

 

 Buscar as peças necessárias para montagem de um palco investigativo, 

capaz de encenar a apreensão da linguagem em seus diversos moldes, é uma 

tentativa de colocar, no cenáculo do universo das teorias linguísticas, a interpretação 

e o sentido que uma dada manifestação linguística proporciona. É uma maneira de 

compreender os diferentes enunciados que são produzidos em nosso meio social, o 

que favorece um posicionamento crítico acerca deles. 

Em meio às diversas representações da língua em diferentes situações de 

elaboração e recepção de dizeres, encontramos a Análise do Discurso (doravante 

AD) de linha francesa, a qual, tomando por base os conceitos foucaultianos, traz 

como ponto norteador a relação constitutiva entre a língua e seus elementos 

exteriores. Surgida no ambiente intelectual da França, na década de 1960, a AD 

entende o discurso como uma prática social marcada pelos fatores sócio-históricos, 

produzido por sujeitos distintos, em diferentes condições de produção. 

No bojo teórico propiciado por meio desses enfoques, compreende-se que a 

língua se manifesta sob diversas instâncias sociais e, nesse sentido, o homem – 

enquanto sujeito propagador da linguagem – fala, produzindo discursos que 

possuem um lugar e uma situação de produção, cujos efeitos de sentido são 

construídos pela posição social ocupada por esse sujeito. Assim sendo, o discurso 

envolve aquilo que pode ser dito em um dado lugar, historicamente marcado, 

favorecendo uma identidade que passa a ser construída discursivamente. Em meio 

ao amplo aparato investigativo proposto pela AD, cada prática discursiva se propaga 

em diversos meios e espaços. O fato possibilita ao analista compreender um 

determinado objeto dentro da dimensão na rede de sentido que se propaga através 

do diálogo ao que é exterior à língua. 

A teoria da AD autoriza o pensamento de que os discursos passam a se 

comportar como enunciados dispersos, buscando construir a rede de sentidos que 

instituem uma dada prática discursiva. O objeto material, nesse intento, se encontra 

submerso num amplo leque de possibilidades de leituras, haja vista que o olhar do 
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analista se aguça para a construção de sentidos que se instauram em enunciados 

diversos. 

É notória a manifestação do discurso sob as mais diversas materialidades que 

se encontram nas esferas sociais. A sociedade, principalmente em decorrência da 

Revolução Industrial, caminha para o desenvolvimento e, em meio a essa ampla 

troca de informações e o lance de objetos simbólicos, a informática surge como um 

aporte capaz de perpetuar os mais diversos tipos de dizeres que, ademais, 

constituem diferentes maneiras do sujeito pensar, agir e se identificar.  

Nesse desígnio, surge a mídia, que, segundo Adorno & Horkheimer (2006), 

ligada a um plano de informação, funciona por intermédio de uma lógica dual: uma 

lógica econômica, por meio da qual o organismo da informação se comporta como 

uma empresa que fabrica um produto definido pelo lugar que ocupa no mercado de 

trocas dos bens de consumo e uma lógica simbólica, através da qual o organismo da 

informação tem como função suscitar a construção da opinião pública. Nesse 

interim, os aportes midiáticos passam a manifestar tanto uma intervenção 

mercadejante como uma disseminação reflexiva daquilo que se estende como 

produção discursiva e, por isso mesmo, desperta diferentes olhares e opiniões. 

 Em face ao colocado, Charaudeau (2010) destaca que a mídia funciona 

como uma espécie de mediação entre aquele que se comporta no nível da produção 

do enunciado e aquele que fica no plano da recepção deste. O homem, na sua 

condição de sujeito, passa a ser colocado no meio do emaranhado de dizeres sobre 

os mais diversos assuntos que são produzidos cotidianamente com o intuito de 

provocar informação, entretenimento e caráter opinativo. É uma tentativa de levar à 

sociedade aquilo que constitui saberes e poderes e, por ganhar um efeito de sentido, 

funciona como vontades de verdade de uma determinada época, lugar e região. Os 

meios midiáticos, assim, passam a se manifestar sob diversas formas e estilos, 

partindo do meio impresso ao meio eletrônico, no âmago das mais variadas 

condições de produção. 

Partindo desses pressupostos, a presente pesquisa tem como objetivo 

analisar a construção da identidade nordestina atrelada aos efeitos de sentido, à 

memória discursiva e às relações de poder em reportagens da revista Veja. Dessa 

forma, o estudo aqui objetivado se volta para o enfoque discursivo de textos 

midiáticos, utilizando como corpus a reportagem de revista, na tentativa de mostrar 

que um objeto da esfera jornalística pode ser estudado sob diferentes ângulos, neste 



P á g i n a  | 16 

 

caso, a visão discursiva da língua, a qual só faz sentido porque se relaciona com a 

história.  

A pesquisa aqui proposta parte do enfoque discursivo, utilizando-se de 

discursos das reportagens da Veja como prática discursiva. A pretensão de tomar 

como corpus os textos publicados pela citada revista, no caso específico as 

reportagens, deve-se principalmente às contribuições propostas por Foucault 

(2007a) e Pêcheux (1997a), por considerar pertinente analisar os discursos nos seus 

mais diversos âmbitos, com um olhar ao lugar da fala, do assunto envolvido e das 

condições de produção. Cada discurso, uma vez posto à análise, torna-se um 

labirinto permeado de mistérios e segredos, palpitando sempre novas investigações 

e descobertas. 

 Sob esse gabarito, justifica-se a relevância desta pesquisa por abordar 

um estudo voltado para uma área que, embora sejam constatadas algumas 

pesquisas, ainda se encontra carente dos estudos acadêmicos, principalmente no 

tocante ao gênero discursivo reportagem. É possível encontrar grande número de 

enfoques sobre a mídia voltados para a veia discursiva, mas são poucas as 

pesquisas que se voltam para a análise de reportagens da Veja, mais 

especificamente com temáticas voltadas para o Nordeste. São elas: O fantasma da 

fome, edição 1.544, (06 de maio 1998); ii) Férias com seguro de chuva, edição 

1.524, (03 de dezembro de 1997); iii) Ela pode decidir a eleição, edição 1.969 (16 de 

agosto de 2006). Nesse intuito, procurar-se-á folhear as páginas das comunidades 

dessa revista, seguindo as linhas da discursividade, com fulcro no diálogo com as 

redes de memória e com as relações de poder que se fundem nos efeitos de sentido 

e na construção da identidade nordestina. 

  Se, por ventura, for posta a indagação da iniciativa de analisar reportagens da 

Veja, a resposta se encontra expressa na necessidade de se entender os dizeres 

sobre determinadas temáticas que estão tão perto de nós, mas que parecem está 

distantes de nossos estudos acadêmicos. Assim como afirma Adorno & Horkheimer 

(2006), os produtos da indústria cultural vem ganhando uma dimensão quase 

integral entre toda a população global, dado o caráter de abrangência que os meios 

de comunicação de massa vêm alcançando nas relações pessoais, familiares e 

sociais, principalmente no que diz respeito à informação e construção de opiniões. 

Daí a necessidade de direcionar esse olhar investigativo à revista Veja, 

considerando as reportagens como discursos repletos de teias simbólicas com 
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sentidos múltiplos e identificáveis pela ativação da memória discursiva e pelas 

relações interdiscursivas.  

  Convém salientar a pertinência desta pesquisa por direcionar uma nova 

perspectiva de estudo subjacente ao campo midiático, com destaque aos eixos 

temáticos selecionados nas reportagens da Veja. Objetiva-se, assim, fazer 

promulgar a riqueza simbólica que essa revista traz para os estudos do discurso e 

de identidade, ressaltando-os na gama de trabalhos investigativos que são feitos 

através de outros corpora, os quais servem de objetos de estudo no campo das 

Letras em nível stricto sensu. Isso, sem dúvida, é um dos pontos de caráter 

relevante, tendo em vista o grande espaço que esses estudos estão ganhando 

dentro dos grupos de pesquisa da UERN/CAMEAM em investigar o discurso da 

mídia e, no caso das reportagens, no intento que se procura alcançar através de 

nosso estudo. É possível perceber as grandes contribuições, nessa perspectiva, 

para o estudo da linguagem.  

  A iniciativa de analisar as reportagens da Veja, atreladas aos conceitos da 

AD, se deu pelo reconhecimento dessa revista no âmbito nacional e internacional. O 

periódico supracitado é um dos mais importantes veículos de comunicação de 

massa do Brasil, sendo ela a revista de maior circulação nacional. É nessa 

dimensão que a Veja propicia um plano discursivo dotado de muitas materialidades 

enunciativas onde afloram efeitos de sentidos múltiplos, os quais, por sua vez, são 

originados pelo diálogo com as práticas sócio-históricas. 

 Além do exposto, não se pode negar a conveniência da opção pelo estudo da 

identidade nordestina na perspectiva que se objetiva, tendo em vista a minha 

pesquisa “Pelas veredas do discurso poético de Antônio Francisco: redes de sentido 

na construção da identidade nordestina”, realizada no domínio de conclusão do 

curso de graduação, cujo enfoque deu-se por meio da abordagem das redes de 

sentido na construção da identidade nordestina, articuladas às práticas de 

subjetivação, à memória discursiva e às relações de poder. Não obstante dessa 

conveniência, se faz oportuno a realização desse estudo, também, pela minha 

atuação como Bolsista PIBIC/CNPq na pesquisa “Uma leitura discursiva da poesia 

popular: sentido, memória e identidade”, sob a coordenação da Profª Drª. Maria Eliza 

Freitas do Nascimento, entre agosto de 2009 e agosto de 2010, na qual investiguei 

como se constrói a identidade nordestina na poesia popular, articulando a noção de 
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memória e de interdiscurso aos efeitos de sentido disseminados pelo discurso 

poético. 

 Diante disso, poder-se-ia ser trazido a seguinte indagação: por que ainda 

estudar a identidade nordestina? A reposta exprime-se no novo direcionamento pelo 

qual se procura dar à pesquisa que toma a revista Veja, ainda mais se tratando de 

reportagens, uma vez que pouco se estuda e timidamente se divulga a discussão do 

Nordeste na mídia no âmbito da discursividade. 

 Considerando a representação simbólica desse corpus arrolado no presente 

estudo, centra-se esta pesquisa na análise do discurso da mídia, no propósito de 

discutir os efeitos de sentido na construção dos traços identitários. É adentrando na 

produção enunciativa da revista em foco que este estudo será desenvolvido, no 

intuito de responder aos seguintes questionamentos: Que efeitos de sentido se 

instauram nas práticas discursivas para construção dos traços identitários do 

Nordeste e do nordestino? Como a memória discursiva legitima dizeres sobre o 

Nordeste na construção da identidade nordestina? Que as relações de poder se 

instauram nas reportagens O fantasma da fome, O paraíso do sol e Ela pode decidir 

a eleição, extraídas da Veja, para conceber a identidade nordestina? Como se 

constrói a identidade nordestina em relação ao discurso da seca nas reportagens 

supracitadas? 

Acredita-se na proficuidade desta pesquisa pelo fato de investigar a dimensão 

que o discurso das identidades culturais vem ganhando no debate atual. Desse 

modo, justifica-se o desejo de explorar os discursos produzidos pelos sujeitos que se 

comportam nos veículos midiáticos de comunicação e, por isso, esses espaços – 

impressos ou eletrônicos – acabam fazendo parte da história do cotidiano. Essas 

reportagens, ao utilizar o Nordeste como conteúdo temático, oportunizam a 

circulação e produção de efeitos de sentido na (re)construção da identidade 

nordestina. Tomar as reportagens da Veja com a temática voltada para o Nordeste é 

uma maneira de propor uma leitura discursiva dos objetos simbólicos dessa revista 

de reconhecimento nacional e global, o que é de grande importância para os 

enfoques teórico-acadêmicos propostos pelos estudos atuais da AD, pondo em 

destaque o conhecimento da realidade sócio-político-cultural do Nordeste presente 

nos diferentes espaços midiáticos. 

Como até então a linguagem tem reunido peças para a montagem do 

espetáculo enunciativo, faz-se pertinente explicitar o processo metodológico como 
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pano de fundo desta pesquisa. Para esse fim, partindo das contribuições propostas 

por Foucault (2007a), reportou-se do método arqueogenealógico, buscando escavar 

as veredas do sentido presentes na tessitura discursiva imbuída na revista Veja. 

Trata-se, assim, não de uma técnica de pesquisa acabada, mas de uma trajetória, 

cuja característica fundamental é, segundo Machado (1981, p. 13), “[...] a 

multiplicidade de suas definições. É a mobilidade de uma pesquisa que, não 

aceitando se fixar em cânones rígidos, é sempre instruída pelos documentos 

pesquisados”. Enfatiza-se, por meio desse método, a busca pelo provisório, pelos 

deslocamentos e pela posição assumida daquilo que está sendo analisado no 

momento.  

Baseado nas perspectivas apontadas por Santos (2010), o método 

mencionado anteriormente visa a captar aquilo que não é dito, não é pronunciado e 

transformado pelo descontínuo processo histórico da sociedade contemporânea. 

Esse método busca, ainda, abordar como as transformações sócio-históricas 

implicam na posição-sujeito revelada num dado espaço de tempo, obtendo, com 

isso, resultados transitórios e temporários. 

Ainda na explicitação do método tomado para esta investigação, com base 

nos pressupostos de leitura metodológica colocados por Santos (2010) e Machado 

(1981), compreende-se que é propósito do método arqueogenealógico não somente 

realizar uma simples análise da função e/ou comportamento do indivíduo dentro de 

um grupo social, mas analisar o comportamento e a posição dos indivíduos e grupos 

sociais, enxergando o que está depositado na exterioridade e que vai além do pré-

dito e do pré-construído. Numa dupla relação quanto ao método, “de um lado, 

formula a partir de muitas retificações e elaborações, em termos gerais, os 

instrumentos teóricos que a pesquisa utilizará” e, “por outro lado, ele se reforça com 

os resultados então obtidos, para definir, com maior precisão e rigor, a premissa 

teórica proposta como objeto de estudo”. (SANTOS, 2010, p. 114). 

Por isso mesmo que, nesta pesquisa, intenta, a partir desse método, analisar 

como a identidade nordestina é (re)construída no funcionamento discursivo da 

revista Veja, enxergando, na rede enunciativa, efeitos de sentidos que se moldam, 

se transformam e não se apresentam sob leitura única. É uma tentativa de abordar o 

que se chama trajeto temático para trazer, do arquivo, práticas discursivas moldadas 

sobre um saber histórico. 
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 Ainda para explicitar o processo investigativo da presente pesquisa, arrola-se 

o paradigma interpretativo. Esse paradigma, segundo Burrel & Morgan (1979), 

subscreve uma perspectiva relativista da realidade e encara o mundo real vivido 

como uma construção de atores sociais que, em cada momento e espaço, 

constroem o significado social dos acontecimentos e fenômenos do presente e 

reinterpretam o passado. Por isso mesmo, o estudo, ora intentado, busca mostrar o 

Nordeste sob duas óticas: o discurso da seca em oposição ao discurso da riqueza, 

os quais oscilam na amostragem da realidade da região e de seu povo, de acordo 

com a situação de produção que se encontram os sujeitos vividos. 

 Partindo dessas explicitações, nosso estudo consta as seguintes etapas: No 

primeiro momento, realizou-se leituras e discussões sobre o referencial teórico que 

embasa a pesquisa, para aprofundamento das questões relativas à AD. Dentre 

essas leituras, destacam-se: Fernandes (2005; 2001), Foucault (2009; 2007; 2004), 

Gregolin (2003; 2001), Orlandi (2005) e Pêcheux (2008; 1999; 1997). Além dessas, 

discutir-se-á sobre a construção de identidade, subsidiadas teoricamente por Hall 

(2005), Silva (2008b) e Bauman (2005), bem como algumas questões relativas à 

mídia, com base em Gregolin (2003; 2001), Courtine (2003), Charaudeau (2006), 

Adorno (2006), entre outros.  

Em seguida, partindo da perspectiva de análise do processo de construção da 

identidade nordestina, fez-se a seleção do corpus, cuja etapa se deu da seguinte 

forma: inicialmente, acessou-se o acervo digital da revista Veja (da edição de 1968 à 

última de 2012), disponível no sítio http://veja.abril.com.br, atentando às reportagens 

que, de alguma forma, focasse temática voltada para o Nordeste. Assim feito, 

encontrou-se um número de 25 (vinte e cinco) reportagens sobre turismo, cultura, 

educação, política, dentre outros temas envolvendo a região. Das 5 (cinco) 

reportagens de capa com foco no Nordeste, selecionou-se 3 (três) delas, tendo em 

vista a amostragem das duas faces da região imbuída no discurso nelas veiculado.  

Tendo realizado esse processo, fez-se uma prévia leitura das reportagens 

elencadas, a fim de perceber os objetos simbólicos e as categorias que, de fato, 

norteiam a relação com o referencial teórico desta pesquisa. Eis as reportagens 

selecionas: i) O fantasma da fome, edição 1.544, (06 de maio 1998); ii) Férias com 

seguro de chuva, edição 1.524, (03 de dezembro de 1997); iii) Ela pode decidir a 

eleição, edição 1.969 (16 de agosto de 2006). 

http://veja.abril.com.br/
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A discussão das reportagens deu-se com base nas orientações de Gill (2002), 

seguindo as seguintes etapas: formulações de hipóteses iniciais da pesquisa; 

escolha dos textos a serem analisados; transcrição dos textos, encontrados no que 

se chama de arquivo; leitura cética dos textos, interrogando-os; aplicação das 

questões de pesquisa nos textos que estão sendo lidos; análise e exame de 

regularidade nos dados e descrição minuciosa de todo o processo desenvolvido. 

A análise dos dados foi feita, ainda, com base na seleção das reportagens, 

procurando discutir os seguintes aspectos: a ativação da memória discursiva 

entrelaçada com as relações de poder e a identificação de elementos 

interdiscursivos na constituição dos efeitos de sentido para concepção da identidade 

nordestina. As condições de produção dos objetos simbólicos de cada comunidade 

nortearão as nossas análises e, por meio delas, procurar-se-á explicar como se 

constrói a identidade do Nordeste e do nordestino, tendo em vista as práticas 

discursivas vinculadas ao diálogo com os aspectos sociais e históricos. 

A organização desta dissertação se configura sob três capítulos. O primeiro, 

intitulado No cenário da análise do discurso: apresentando um percurso teórico-

metodológico, traz um introito histórico, na tentativa de mostrar um percurso teórico-

metodológico da vertente Análise do Discurso de linha francesa, bem como expor as 

três fases de (re)elaborações dos pensamentos de Michel Pêcheux e Michel 

Foucault no interior dos pressupostos teóricos. Nesse espaço, é feito também uma 

abordagem sobre as categorias próprias da AD, como discurso, enunciado, 

formação discursiva, sujeito, memória, interdiscurso, relações de poder e modos de 

subjetivação, as quais serviram de base para a análise do corpus.  

O segundo capítulo, construído sob o título Na armação de uma arena para o 

sujeito pós-moderno: mídia e espetacularização de identidades, discute a questão 

da identidade e seus múltiplos efeitos na inserção da contemporaneidade. Aqui, 

intenta-se mostrar a ideia de identidade como algo mutável, construída por meio de 

diferentes práticas sócio-histórico-discursivas. Nesse meio, situa-se o entendimento 

da construção da identidade nordestina em meio às diferentes práticas discursivas 

que constituem a vida e o comportamento do homem do sertão no que vai de 

encontro com as riquezas e ostentações propagadas pelos meios turísticos da 

região. Esse capítulo traz, ainda, uma abordagem acerca da mídia e seus tentáculos 

do discurso, situando a revista Veja como uma espécie de palco capaz de encenar 
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vontade(s) de verdade(s) através das diferentes práticas discursivas sobre o 

Nordeste e sobre o nordestino em diferentes situações de produção. 

Por fim, o ultimo capítulo, A (re)construção da identidade nordestina pelo 

espetáculo midiático da revista Veja, contempla a aplicação da teoria ao corpus, no 

intuito de analisar os enunciados, isto é, as reportagens selecionadas, observando 

as relações interdiscursivas, a ativação da memória discursiva e as relações de 

poder na visão da identidade do Nordeste e do nordestino, que lhe é constitutiva. 

Assim sendo, nesta montagem do palco das encenações linguísticas, oferta-

se a cortesia do espetáculo discursivo encenado pelo discurso da revista Veja, a fim 

de perceber como se constrói a identidade nordestina nessa prática discursiva. O 

espetáculo, repleto de mistérios, surpresas e investiduras enunciativas, possibilita 

entender melhor alguns conceitos, objetos e categorias da AD. Tudo isso oferece 

também a senha de acesso à exibição das identidades na arena mídio-discursiva da 

contemporaneidade, o que confere o conhecimento sobre a Veja como veículo 

midiático, cujas reportagens, tomadas como enunciados discursivos, sugerem 

espetacularizar as redes de sentido na construção da identidade nordestina. Ao 

público, bom espetáculo! 
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________________________________________ 
 

 
CAPÍTULO I – NO CENÁRIO DA ANÁLISE DO DISCURSO: 

APRESENTANDO UM PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
_________________________________________ 

 

 

1.1 Sob a senha do universo epistemológico 
 
 

A Análise do Discurso [...] se apresenta com efeito como uma forma 
de conhecimento que se faz no entremeio e que leva em conta o 

confronto, a contradição entre sua teoria e sua prática de análise. E 
isto compreende-se o entremeio seja no campo das disciplinas, no 

da desconstrução, ou mais precisamente no contato do histórico com 
o linguístico, que constitui a materialidade específica do discurso. 

(PÊCHEUX, 2008) 
 

 
 Rarefazer as possibilidades do conhecimento dos diversos campos do saber 

linguístico traz a possibilidade de descobrir como se estabelece a manifestação da 

língua e os preceitos que a constituem. Oferece-se a senha que dá acesso à 

apreensão do quão são instigante e intrigante os vários moldes que norteiam o 

universo da linguagem. Desvelando-se por meio da relação estabelecida entre o 

homem e o seu meio simbólico, a linguagem, desde a evolução dos povos em 

diferentes épocas, sempre despertou interesse, fascínio e curiosidade de estudiosos 

e pesquisadores ligados aos diferentes ramos do conhecimento. 

 Dentro do sustentáculo capaz de colocar em ascensão a tríade língua-

sociedade-história, a linguagem pode ser compreendida através da ligação entre o 

homem e aquilo que o enlaça para o meio de jogos de representações, os quais se 

revelam e ganham novas fórmulas, sentidos e percepções. Os aspectos linguageiros 

tornam-se um tesouro inesgotável do qual é possível tirar sempre novas riquezas. É 

justamente nesse prisma que se emanam os introitos reveladores da historicidade 

linguística, os quais se revelam através da história, da memória e do convívio social 

de determinados sujeitos linguísticos. 

 Apesar da ocorrência de vários resquícios de indagações e investigações, é 

somente no início do século XX que os estudos da linguagem ganham uma nova 

roupagem, passando a se apresentar em um novo cenário. Sobe ao palco do 
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espetáculo linguístico o genebrino Ferdinand de Saussure1 com instrumentos 

capazes de aflorar uma nova teoria da linguagem. Saussure passa a trazer 

elaborações teóricas que tomam a língua sob o viés homogêneo, como um sistema 

de signos comuns a uma dada comunidade linguística. Não obstante, os enfoques 

linguísticos, para esse autor, são direcionados aos preceitos da Semiologia e da 

Semiótica.  

 Por meio desse escopo teórico, Saussure (2003) traz considerações 

esclarecedoras, principalmente nas suas dicotomias opositoras: língua versus fala, 

significante versus significado, sincronia versus diacronia, sintagma versus 

paradigma. Nesses critérios dicotômicos, o autor dá importância ao primeiro em 

detrimento do segundo, dando à língua um caráter de sistematicidade. Nesse 

intento, a língua “é um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de 

convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa 

faculdade nos indivíduos”. (SAUSSURE, 2003, p. 17).  

 Com essa noção, os elementos da língua passam a ganhar validade dentro 

unicamente do sistema ao qual pertence, sem ter sentido fora dele. Em meio a essa 

homogeneidade sistematizante, é que os estudos estruturalistas chegam ao pódio 

de “ciência piloto”, potenciando o surgimento de outras ciências humanas, capazes 

de explicitar os enfoques linguísticos. 

 Como bolhas de sabão múltiplas, feitas ao vento em espetáculos dinâmicos, 

emergem em analogia o sopro de bolhas pelos ares das teorias linguísticas. No 

decênio de 1960, especificamente na França, surgem novas discussões com vista 

em outras disciplinas, como a Sociologia, Filosofia, Psicologia, Historia e, mais tarde, 

o Marxismo e a Psicanálise. Espargiu, com isso, delineamentos teóricos de cunho 

interdisciplinar e inaugurou-se os estudos considerados Pós-estruturalistas. Diante 

desse caldeirão de pensamentos e ideias, fervilhava o projeto de Michel Pêcheux, 

constituído de pensadores de diferentes formações, com o intuito de fazer releituras 

de grandes nomes que defendiam ou apoiavam, de alguma forma, o estruturalismo. 

Esses estudos foram, segundo Maldidier (2003, p. 17), “um lugar de ardor teórico em 

que o pensamento busca um novo fôlego nos encontros interdisciplinares inéditos”. 

                                                 
1
 O principal expoente definidor desses novos enfoques teóricos foi o seu fundamental Curso de 

Linguística Geral, publicado inicialmente em 1916. A partir dele é que Saussure desenvolve sua 
corrente estruturalista de conceber os estudos da língua(gem). 
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Trata-se, portanto, de um corte epistemológico nos postulados saussureanos, a fim 

de construir um novo esboço capaz de explicar a teoria da linguagem. 

 Através do pensamento de Michel Pêcheux, surge um novo olhar para 

questões relativas à língua. Com a publicação da obra Análise Automática do 

Discurso, em 1969, Pêcheux traz à tona, no cenário da interdisciplinaridade entre a 

Linguística, o Marxismo e a Psicanálise, uma nova disciplina que busca, a priori, 

explicar a relação constitutiva entre a língua e sua exterioridade, denominada 

Análise do Discurso2. É sobre ela que será discorrido, mais especificamente, a partir 

de agora. A Análise do Discurso (AD), como o nome já denuncia, toma o discurso 

como objeto de análise, considerando-o como uma prática constituída nos e pelos 

aspectos sócio-históricos. No dizer de Orlandi (2005, p. 19), 

 
 

a Análise de Discurso pressupõe o legado do materialismo histórico, 
isto é, do que há um real da história de tal forma que o homem faz 
história, mas esta também lhe é transparente. Daí, conjugando a 
língua com a história na produção de sentidos, esses estudos do 
discurso trabalham o que vai-se chamar a forma material (não 
abstrata com a da Linguística) que é a forma encarnada na história 
para produzir sentidos: esta forma é portanto linguístico-histórica. 

 
 

Nesse recorte, vê-se a importância das conjunturas históricas para exaltar os 

sentidos trazidos pelos sujeitos inscritos em estratégias de interlocução e em 

diferentes posições sociais. Assim, é a linguagem como produção sócio-histórica 

que interessa à AD. É a concepção de que o sujeito discursivo é guiado pela língua 

como sinônimo de acontecimento que, por sua vez, é afetado pela história. Arrola-

se, nesse contexto, o funcionamento discursivo que se oferece a múltiplas 

interpretações, nas quais os sentidos são ilimitados e, por isso, a ideia de efeitos de 

sentidos. 

                                                 
2
 É válido considerar que vamos abordar a Análise do Discurso de linha francesa, pois, além dessa, 

há outra de origem anglo-saxônica, ou seja, de origem americana e tem em Normam Fairclough seu 
principal representante. De acordo com Mussalim (2001, p. 112), a principal diferença entre as duas 
“é que esta última considera a intenção dos sujeitos numa interação verbal como um dos pilares que 
a sustenta, enquanto a Análise do discurso Francesa não considera como determinante essa 
intenção do sujeito”. Ou seja, o sujeito para a AD francesa é determinado ideologicamente pelas 
conjunturas histórico-sociais. (MUSSALIM, 2001) 
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Para se notar esses preceitos, é necessário tomar, primordialmente, os 

conceitos basilares defendidos por Michel Pêcheux e Michel Foucault3, que refletem 

as (re)visões teóricas e mudanças do pensamento tangente das proposições dessa 

corrente teórica. A pertinência de considerar os pressupostos teóricos destes dois 

autores, faz-se necessário em nosso estudo pelo fato dos conceitos categóricos 

contemplarem as inferências analíticas acerca do objeto de análise, o que se verá 

ao longo da montagem do palco para mostrar a espetacularização do discurso 

vejeneano. 

Gregolin (2006, p. 53) concebe que Pêcheux “se concretiza na busca de 

construir a análise do discurso4, e nela estão envolvidos a língua, os sujeitos e a 

História”. No bojo dessas considerações, a língua passa a ser concebida pela 

historicidade, tendo em vista a múltipla dimensão heterogênea em diálogo ao que é 

exterior com as convergências dos componentes linguísticos e históricos. 

Em face a esses preceitos, encontram-se as proposições foucaultianas, com 

ênfase às questões que podem ser sintetizados aos princípios do saber, poder e 

subjetividade. Dessa forma, Gregolin (2006) aponta que Foucault procura investigar 

as transformações oriundas das mais diversas práticas dos saberes em três grandes 

fases: a arqueológica – através da qual tenta explicar a manifestação do 

conhecimento humano no surgimento de várias ciências; a genealógica – pela qual 

pretende compreender as articulações entre saberes e poderes e a ética e estética 

da existência – na qual investiga a constituição histórica da subjetividade. 

 Dito isto, entende-se que as propostas, tanto de Pêcheux quanto de Foucault, 

enfrentaram (re)elaborações. Como coloca Mazzola (2009, p. 8), “o momento inicial 

não é menos importante do que o „último estágio‟ da disciplina, pelo contrário, é o 

solo sobre o qual nos apoiamos para enxergar a construção do edifício teórico”.  

 É essa perspectiva que se leva à percepção dos aperfeiçoamentos e 

modificações que possibilitaram reconhecer a AD em três épocas distintas (AD – 1, 

AD – 2, AD – 3), as quais não são estanques, mas se constituem por meio de novas 

contribuições teóricas que elucidavam a manifestação do discurso em contextos de 

transformações sociais ao longo da década de 1960 a 1980, repercutindo até os dias 

                                                 
3
 Além desses, muitos outros autores ganham destaque nos estudos referentes à AD, como Jean 

Dubois, Jean Jacques Courtine, Jacques Lacan, Louis Althusser, Dominique Maingueneau, dentre 
outros.  
 
4
 Grifo da autora. 
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atuais. Esse caráter cambiável sofrido pela disciplina ao longo desse percurso 

histórico serviu como o fio condutor para se construir aportes teóricos, métodos e 

objetos de análise movidos, ora pela distinção, ora pela completude.  

Tendo, pois, a senha para adentrar no conhecimento do contexto 

epistemológico da AD, oferece-se, na próxima seção, algumas peças presentes no 

palco do cenário dos estudos discursivos, que envolvem a compreensão sobre as 

três fases da AD, que se resumem em deslocamentos sofridos pela área do 

conhecimento ao longo desses três momentos, a fim de situar o estudo aqui 

objetivado. 

 
 
1.2 No palco das três fases da AD: a (des)construção da maquinaria discursiva 
 
 

Os percursos da Análise do Discurso, na França e no Brasil, são 
marcados por irrupções e deslocamentos que se colocam no interior 

dessa disciplina, e caracteriza suas movências e rupturas.  
 

(FERNANDES, 2008) 

 
 
 Subir ao palco que encene a compreensão da Análise do Discurso enquanto 

disciplina é uma possiblidade de entender, segundo Pêcheux (1997a), as movências 

e as mudanças sofridas por essa disciplina ao longo de suas três épocas. É um 

ponto de partida para alcançar as percepções que concernem diferentes 

considerações teórico-metodológicas voltadas para diferentes tipos de discursos e 

enunciadas, que são difundidos em diferentes situações de produção. 

 Com a publicação da obra Análise Automática do Discurso, de M. Pêcheux, 

em 1969, explode no espaço intelectual da França um novo direcionamento para os 

estudos da linguagem. Através da obra, a noção de língua ganhou novas 

concepções, pois o texto, que até então era estudado como estruturas que 

veiculavam sentidos unicamente pela sua própria tessitura linguística, passou a ser 

considerado um discurso, produzido em um dado momento. É, portanto, o destaque 

do primeiro momento da AD, a AD-15.  

 Na visão de Pêcheux (1997a), esta primeira fase se define pela ordem fixa, na 

qual os critérios metodológicos são predeterminados, colocados na direção de 

                                                 
5
 Essa fase pode ser chamada, também, como o próprio Pêcheux (1997a) concebeu, de AAD ou 

AAD-69. 
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“máquinas” discursivas constituídas por unidades justapostas. Essa visão resulta de 

uma visão adversa ao pós-estruturalista, que desconstrói a noção de língua como 

um sistema homogêneo, a qual, “a partir do momento em que deixa de ser 

compreendida como um sistema deixa de ser compreendida como tendo a função 

de exprimir sentido”. (PÊCHEUX, 1997a, p. 62). Assim sendo, é o discurso, o então 

objeto da AD, que passa a gerar efeitos de sentidos que se fundem em diferentes 

posições ideológicas. 

 Além disso, Fernandes (2008) explicita que o sujeito, nessa primeira fase, 

possui a condição de assujeitamento, ideia advinda da influência que Pêcheux 

recebe da tese dos aparelhos ideológicos defendidos por Althusser. Essa noção 

concebe o sujeito demarcado pelos efeitos ideológicos, “atravessado pela ideologia 

e pelo inconsciente (um sujeito que não é fonte nem origem do dizer; que reproduz o 

já-dito, o já-lá, o pré-construído)”. (GREGOLIN, 2006, p. 59-60). Isso implica dizer 

que o discurso era tido como marca perceptual da ideologia e, por isso, propõe um 

medo de “análise automática” – uma forma de conceber o discurso como um 

processo autômato movido por meios mecânicos, como se fosse “uma maquinaria 

discursiva”.  

 Nessa perspectiva, o discurso passava a ser considerado como uma 

produção difundida de uma máquina, que, ao lançar o discurso, fornece dados que 

só podem ser analisados a partir dessa máquina, não dando abertura para relações 

com outros discursos e outros lugares de produção. Dessa forma, o discurso passa 

a ser considerado como objetos fortemente ligados a “condições de produção 

estáveis e homogêneas, sendo também homogêneo, ou seja, uma maquinaria 

discursiva fechada entre si”. (FERNANDES, 2008, p. 88).  

 Ainda nessa época, era considerado como objeto de análise, por exemplo, o 

discurso político programado (elaborado, ensaiado), por ser uma produção 

discursiva que arraiga, com bastante veemência, os preceitos sócio-ideológicos. O 

método de análise ainda estava preso ao campo linguístico, como, por exemplo, as 

estratégias lexicais e parafrásticas e outras sequências discursivas. 

 Essa visão de maquinaria discursiva perpassa até 19756, ano em que 

Pêcheux traz novas considerações para se analisar o discurso. Nessa época, alguns 

                                                 
6
 Para mostrar a cronologia das três épocas, recorremos às datas apresentadas por Gregolin (2006). 
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conceitos são inaugurados e ganham mais intensidade ao longo do período que se 

convencionou chamar de segundo momento da AD. 

 Na AD-2, cronologicamente demarcado entre 1976 a 1979, os procedimentos 

de análise pareciam não ter sofrido nenhum tipo de mudanças significativas. O ponto 

que culmina nos processos de modificação foi a noção de maquinaria discursiva, 

que, conforme Gregolin (2001), passam do nível de justaposição para o grau de 

observação das influências internas desiguais. Nessa época, as investigações se 

voltam “para a análise das relações paradoxais que se estabelecem entre os 

processos discursivos e o „exterior‟”. (GREGOLIN, 2001, p. 13). 

 Um dos grandes marcos nessa segunda fase é a contribuição embrionária 

que Michel Foucault7 traz a partir de seus preceitos arqueogenealógicos na 

constituição dos processos de análise de um dado objeto. Em detrimento dessa 

nova concepção teórica, Foucault traz uma discussão sobre formação discursiva que 

vai ser determinante nessa fase. A priori, no dizer desse autor, trata-se de um 

“número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre 

os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder 

definir uma regularidade”. (FOUCAULT, 2007a, p. 43). Essa categoria torna-se um 

fator crucial para por em questionamento a noção de máquina, tendo em vista que 

os discursos se enraízam em outros discursos e passam a ser interpelados pelos 

fatores externos – chamados de interdiscurso – que se instauram no interior de uma 

formação discursiva. 

 Caracterizada por Maldidier (2003) como a fase dos tateamentos, ou seja, de 

novas investiduras e modificações, o segundo momento da AD traz o sujeito como 

um elemento que não é mais preso às formulações ideológicas, mas ao lugar que 

ele ocupa em diferentes formações discursivas, as quais determinam a função que 

esse sujeito vai ocupar, o papel que ele vai desempenhar e o controle de seu dizer. 

É, pois, a formação discursiva que consegue admitir o sujeito como uma prática 

determinada pelos elementos exteriores.  

 Fica sabido que a noção conceitual de formação discursiva em muito 

contribuiu para o (re)pensar da maquinaria discursiva. Porém, seus reais valores de 

exterioridade e heterogeneidade linguística só vão ganhar forças no terceiro 

                                                 
7
 Essas contribuições são oriundas da publicação das obras Arqueologia do Saber, em 1969, e A 

ordem do Discurso, em 1971. Os conceitos foucaultianos foram incrementados nessa fase de 
maneira muito introdutória, passando, portanto, a servir como pilastra para a terceira fase, a AD – 3. 
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momento da AD. Nessa segunda fase, o sujeito, apesar de se desprender dos 

aparelhos ideológicos, ainda se encontra assujeitado à maquinaria discursiva, pela 

visão de que ele controla o sentido de seu dizer. Isso conflui nos métodos de 

análise, haja vista que um debate político, por exemplo, (pelo seu caráter 

momentâneo), passa a ser objeto de estudo. Os preceitos categóricos advindos da 

formação discursiva, interdiscurso e o surgimento de outras categorias analíticas se 

configuram como grandes marcos para o terceiro momento da AD. 

 Na terceira época da AD, conhecida como desconstrução dirigida, que 

temporalmente se marca o período de 1980 a 1983, a concepção de maquinaria 

discursiva é totalmente desfascistizada. É nessa fase em que algumas categorias de 

análise são revistas e outras são incorporadas. A ideologia passa a ser ressaltada 

unicamente pela relação que ela mantém com a exterioridade linguística expostas 

numa dada formação discursiva. O sujeito, nesse sentido, passa a ser definido pela 

posição que ele ocupa no interior de uma formação discursiva, o que favorece a 

constituição de um sentido determinado historicamente.  

 Nessa fase, Pêcheux passa a dialogar com os pensamentos de Foucault, 

revendo seus conceitos, a fim de construir uma “Nova História” para a AD. 

Categorias como interdiscurso, considerado por Pêcheux (1997a) como aquilo já dito 

em algum lugar e em um determinado tempo, ganha destaque. Ao lado dessa 

categoria, a memória discursiva se apresenta como basilar para o processo analítico 

de um dado objeto, pois é com a ativação da memória que é possível compreender 

formulações anteriores, o que versa “restabelecer os „implícitos‟ (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 

transversos, etc.)”. (PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

 Os princípios defendidos por Pêcheux nessa nova fase são sustentados pela 

pilastra teórica defendida em seu último livro, intitulado O discurso: estrutura ou 

acontecimento (PÊCHEUX, 2008), publicado inicialmente em 1983. No livro, ele faz 

uma análise do enunciado on a gagné (que significa ganhamos) – inserido no 

contexto da vitória de François Mitterand nas eleições para presidente da república 

francesa. O objetivo do autor é traçar uma linha de discussão sobre a própria 

concepção de discurso, para montar a engrenagem do conceito de formação 

discursiva e suas modificações sofridas ao longo do tempo. 

 Esse momento da AD propicia a construção de aparatos teóricos, cujas 

categorias conseguem extrair os efeitos de sentido que se encontram no sulco 
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discursivo, que são social e historicamente definidos. Gregolin (2006, p. 64) adverte 

que essa é a ocasião que propicia o encontro e o apogeu de novos aspectos 

históricos da AD. Essa também é uma ocasião de diálogo com as teses 

foucaultianas, “em que Pêcheux critica duramente a política e as posições derivadas 

da luta na teoria e, assim, abre várias problemáticas sobre o discurso, a 

interpretação, a estrutura e o acontecimento”. (GREGOLIN, 2006, p. 64). 

 Dentro do aparato teórico-metodológico da AD-3, não se pode esquecer dos 

conceitos foucaultianos que se estabelecem, conforme Milanez (2004 p. 183), a 

partir de três eixos: “do ser-saber, do ser-poder e do ser-si”. Esses eixos conseguem 

enaltecer as relações de poder e de subjetividade que atravessam um dado 

funcionamento discursivo. São essas considerações que oportunizam a análise não 

apenas dos “grandes discursos”, mas também de discursos ligados ao cotidiano do 

homem, de suas práticas definidas pelas instâncias sócio-históricas. 

 É justamente nessa abertura de estudar os mais variados tipos de 

enunciados, proposta por Pêcheux e por Foucault e pelos autores que os tomam 

como sustentáculos para questões relativas ao discurso, que se situa este estudo. 

Tendo em vista o desvelamento do discurso midiático na busca da construção da 

identidade nordestina, a AD-3 abre oportunidades possíveis que direcionam uma 

análise capaz de atingir o pódio dos mais variados discursos. É por meio dessa trilha 

que se pretende caminhar, na tentativa de analisar o funcionamento discursivo de 

uma conjuntura midiática ligada à comunicação e entretenimento do homem. 

 De acordo com essa linha traçada é que se busca construir o quadro teórico 

da AD, partindo do decênio de 60 até os dias atuais. Esse quadro de proposições 

nos possibilita chamar de Análise do Discurso francesa, uma área do conhecimento 

capaz de oferecer múltiplos olhares que se aguçam pelos efeitos de sentido 

proporcionado por um dado objeto discursivizado, como uma rede que se espalha 

no corpo da História e da sociedade, isto é, “um campo do saber que se originou, 

exatamente, de problematização entre o sujeito e a produção de sentido”. 

(GREGOLIN, 2001, p. 10) 

Nesse prisma, pensar nos conceitos essenciais da AD é entender que os 

pressupostos que sustentam esse campo teórico não se configuram como uma 

matéria pronta e acabada, tendo em vista que, diante de seu percurso teórico-

metodológico, depara-se com uma divisão que reflete a elaboração e reelaboração 
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dos princípios norteadores desse campo do saber. Reforçando esse ideário, 

considera-se pertinente citar as palavras de Foucault (2007a, p. 134): 

 
 

A análise do discurso está colocada, na maior parte do tempo, sob o 
duplo signo da totalidade e da pletora. Mostra-se como os diferentes 
textos de que tratamos remetem uns aos outros, se organizam em 
uma figura única, entram em convergência com instituições e 
práticas, e carregam significações que podem ser comuns a toda 
uma época. Cada elemento considerado é recebido com a expressão 
de uma totalidade à qual pertence e que o ultrapassa. Substitui-se, 
assim, a diversidade das coisas ditas por uma espécie de grande 
texto uniforme, ainda jamais articulado e que, pela primeira vez, traz 
à luz o que os homens haviam „querido dizer‟, não apenas em suas 
palavras e seus textos, seus discursos e seus escritos, mas nas 
instituições, práticas técnicas e objetos que produzem. 

 
 
 Tem-se, nesse deferimento conceitual, forte alusão ao que se propõe a 

chamar de arquivo, categoria responsável por referendar um conjunto de dizeres 

situado em um dado tempo e época e capturado à medida que passa a ser tarefa do 

analista. Reitera-se, ainda, com essas palavras, que o contexto epistemológico da 

AD é um terreno fecundo para se compreender os diferentes discursos que se 

organizam em diversas práticas e circunstâncias histórico-sociais. O discurso passa 

a ser uma prática, uma ressignificação de dizeres, em que o sentido se interpela. 

Por isso que, nos aspectos que montam o cenário do aporte teórico da AD, 

encontram-se diversas categorias. É essa preocupação da discussão a seguir, na 

pretensão de construir um percurso para análise de nosso corpus. 

  
 
1.3 No cenário, algumas categorias de análise 

 
 

Na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo 
sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 

constitutivo do homem e de sua historia. 
(ORLANDI, 2001) 

 
 
 Montar um cenário para AD significa selecionar algumas categorias que 

funcionam como o direcionamento para um melhor entendimento daquilo que se 

presta à análise, ao objeto de estudo. Cabe ao analista, portanto, tomar uma direção 

que o leve para uma interpretação imaginável, tendo em vista que analisar o 
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discurso é investigar que compreensões possíveis podem ser feitas, já que a língua 

e opaca e o sentido é escorregadio, por isso não há uma interpretação fechada. 

Embasado nessa perspectiva, Orlandi (2002, p. 22, grifo nosso) nos aponta que 

 
 

a Análise de Discurso faz um outro recorte teórico relacionando 
língua e discurso. Em seu quadro teórico, nem o discurso é visto 
como uma liberdade em ato, totalmente sem condicionamento 
linguísticos ou determinações históricas, nem a língua 
totalmente fechada em si mesma, sem falhas ou equívocos. 
As sistematicidades linguísticas – que nessa perspectiva não 
afastam o semântico como se fosse externo – são as condições 
materiais de base sobre as quais se desenvolvem os processos 
discursivos. A língua é assim condição de possibilidade do 
discurso. 

 
 
 Nesses termos, é central a ideia de que a AD toma como preceito valorativo a 

existência da língua voltada para o materialismo histórico, o que só é possível por 

causa daquilo que se apresenta exterior à língua, extravasando o que está 

supostamente colocado no interior de sequências e encadeamentos linguísticos8.  

 É por isso que a produção de enunciados, constituindo uma prática 

discursiva, oportuniza a produção de um sentido presumível, através desse 

entrecruzamento entre a língua e sua exterioridade. É preciso focalizar diversas 

categorias que se encontram imbuídas para uma possível concretização e 

consistência na análise de um dado objeto.  

 Partindo dessas premissas, enfatizar-se-á, nesse momento, as categorias que 

compelem o universo da AD. Tais categorias, uma vez aqui discutidas, nortearão a 

análise do corpus constitutivo deste trabalho. A propósito, será discorrido acerca do 

sentido, discurso e enunciado. 

 
 
1.3.1 Sentido, discurso e enunciado: atraindo um olhar para além de tessituras 
linguísticas 
 
 

Composta das mesmas palavras, carregada exatamente do mesmo 
sentido, mantida em sua identidade sintática e semântica, uma frase 

não constitui o mesmo enunciado se for articulada por alguém 
durante uma conversa, ou impressa em um romance; se foi escrita 
um dia, há séculos, e se reaparece agora em uma formulação oral. 

 

                                                 
8
 Essa consideração está apoiada na vertente de M. Pêcheux. 
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(FOUCAULT, 2007a) 

 
 

No cenário da baliza discursiva proposta pelo objeto discursivizado, o sentido, 

o discurso e o enunciado funcionam como peças fundamentais na configuração da 

arena montada por um dado analista, como é o caso da pesquisa aqui focalizada. 

Foucault (2007a) adverte sobre as modificações sofridas pelos enunciados, de 

acordo com a prática discursiva que os difundem. Pensar no sentido que uma dada 

manifestação linguística implica arquitetar as peças do significado que ultrapasse 

aquilo que se encontra na unicidade textual. É uma busca incessante do que está 

escondido, o que as palavras por si só não conseguem revelar. Buscar o sentido é ir 

além da linearidade do significante, considerando-o, como nos diz Gregolin (2001, p. 

9), como “efeito dos processos discursivos que envolvem os sujeitos com os textos 

e, ambos, com a história”. 

 Tendo em vista a relação constitutiva entre língua e os aspectos sócio-

históricos, Costa (2013), considera que o sentido, para a Análise do Discurso, se 

torna possível por meio do significado construído no funcionamento discursivo; não 

se busca a neutralidade do sentido, mas o questiona; daí a noção de efeitos de 

sentidos, advindos de diferentes práticas e formações discursivas. Pêcheux (1997b, 

p. 160, grifo nosso) nos aponta que 

 
 

o sentido de uma palavra, expressão, proposição não existem 
em si mesmo (isto é, em sua relação transparente com a liberdade 
do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições, 
ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico no qual as 
palavras, expressões, proposições são produzidas. 

 
 
 É notória a preocupação de Pêcheux (1997b) em trazer à tona a questão do 

sentido. O que entra em jogo é o que advém dos fatores ideológicos, sociais e 

históricos para instituir o(s) sentido(s) possível(is). Essa postura pêchetiana9 vem 

ainda por em paralelo a visão estruturalista de que o sentido é tal qual se encontra 

dicionarizado; ao contrario, essa postura colocada por Pêcheux (1997b), declara que 

o sentido é movediço, escorregadio.  

                                                 
9
 Pêcheux (1997b) traz, com isso, uma postura evidenciada na Semântica, com fulcro na Linguística, 

na Filosofia e no materialismo histórico.  
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 Nascimento (2010) aponta que o projeto pêchetiano traz o sentido como o 

cerne para o edifício teórico da AD. Segundo essa autora, as inquietações 

permeadas por Pêcheux fazem solidificar a noção de que não existe um sentido 

único, fixo; o que há são efeitos de sentidos que se estendem nas redes sociais que 

os produzem. Cada palavra ou enunciado muda de sentido, pois este não está na 

materialidade linguística, mas no interior das práticas de quem os produz. É nessa 

acepção que  

 
 

a análise do discurso, assim entendida, não desvenda a 
universalidade de um sentido; ela mostra à luz do dia o jogo da 
rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação. 
Rarefação e afirmação, rarefação, enfim, da afirmação e não 
generosidade continua do sentido, e não monarquia do significante. 
(FOUCAULT, 2007a, p. 70) 

 

 

 Rarefazer o sentido é então dilatar o que está posto em sua exterioridade, 

descartando a unicidade do significado proposta pelo significante. Nesses 

desideratos, a proposta é justamente ir além dos signos linguísticos. As tessituras 

textuais, as palavras e as frases postas unicamente nas malhas do texto não 

conseguem tecer os fios do sentido; é necessário, pois, enxergar algo a mais que 

está demarcado e definido historicamente. Por isso, “a construção do sentido é fruto 

das relações históricas, perpassa o jogo da língua em um ir e vir de dizeres 

atrelados às condições de produção”. (NASCIMENTO, 2010, p. 47) 

 Tendo em mente que os sentidos são oriundos das diferentes instâncias 

sociais de quem o produz e o institui, acredita-se que a produção do sentido passa a 

ser determinado, também, pelas relações de poder. “O discurso verdadeiro não é 

mais o discurso precioso e desejável, visto que não é mais o discurso ligado ao 

exercício do poder”. (FOUCAULT, 2009, p. 15). São, desse modo, as práticas sociais 

que ora determinam certos sentidos, ora excluem outros. Essa determinação é uma 

marca que se manifesta por meio dos diferentes interesses que estabelecem ou não 

esses sentidos. Esses interesses estão postos além dos encadeamentos 

linguísticos, passando a se encontrar justamente na dimensão do discurso. Essa 

categoria - o discurso – será o foco a partir de agora. 

 Procurar nas especificidades que fundamentam os princípios teóricos da AD 

torna possível a apreensão prioritária de que o foco se dá, impreterivelmente, para o 
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objeto basilar que é o discurso. Ora, de que trataria a AD se não do discurso. Dentre 

os diversos entrecruzamentos que envolveram a (re)elaboração da AD enquanto 

disciplina, é perceptível como o discurso é tomado como objeto revitalizado sob 

diferentes visões e concepções. Em outras palavras: o discurso passou a ser visto 

mediante os aspectos corroborativos do saber, do poder e da subjetividade, em 

virtude, principalmente, pela impregnação dos preceitos foucaultianos. (COSTA, 

2013) 

 Numa perspectiva etimológica, a palavra discurso tem a ideia de curso, de 

percurso, de movimento. Nas malhas do corpo social, o discurso se estende no 

intuito de fornecer a manifestação do homem em suas diversas práticas 

enunciativas. O discurso é, pois, uma prática de linguagem em que se observa a fala 

do homem causando efeitos de sentido. (ORLANDI, 2002). 

 As formulações discursivas oportunizam pensar o discurso como uma 

demarcação histórica, haja vista que aquilo que se diz torna-se legítimo em virtude 

da fabricação da verdade constituída pelo tecido discursivo que se instaura em 

determinada época. Isso implica dizer que “o discurso é algo inteiramente diferente 

do lugar em que vem se depositar e se superpor, como em uma simples superfície 

de inscrição, objetos que teriam sido instaurados anteriormente”. (FOUCAULT, 

2007a, p. 48). 

No seio de seus conceitos, o discurso precisa ser entendido como uma marca 

constitutiva do homem com sua exterioridade, dando ênfase ao plano que o define 

em decorrência de sua marca sucessiva e interrupta. Nesse desígnio, o discurso 

passa a ser “constituído pelos enunciados que se dispõem numa formação 

discursiva na qual eles se encontram em relações determinadas, regidas pelos 

princípios da reutilização, da dispersão, da exterioridade, do acúmulo, da 

efetividade”. (ARAÚJO, 2004, p. 231) 

 É nesse constante movimento que faz expressar o discurso como uma 

prática, mas uma prática discursiva, constituída pelos fatores históricos. Esses 

fatores corroboram a formulação do saber e do conhecimento humano, que se dá 

em decorrência de diferentes práticas discursivas. Por esse prisma, pode-se 

comprovar a movência do discurso, o que nos possibilita considerá-lo como um 

contínuo deslocamento. Em meio a esse movimento vivaz,  
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as condições para que apareça um objeto de discurso, as condições 
históricas para que ele se possa “dizer alguma coisa” e para que dele 
várias pessoas possam dizer coisas diferentes, as condições para 
que ele se inscreva em um domínio de parentesco com outros 
objetos, para que possa estabelecer com eles relações de 
semelhança, de vizinhança, de afastamento, de diferença, de 
transformação – essas condições, como se vê, são numerosas e 
importantes. Isso significa que não se pode falar de qualquer coisa 
em qualquer época; não é fácil dizer alguma coisa nova; não basta 
abrir os olhos, prestar atenção, ou tomar consciência para que novos 
objetos logo se iluminem e, na superfície, lancem sua primeira 
claridade. (FOUCAULT, 2007a, p. 50) 

 
 
 Por essa colocação, vê-se o caráter do discurso enquanto constituição do 

saber de uma determinada época. Vê-se, assim, Foucault (2007a) em seu método 

arqueológico10, através do qual procura explicar que o discurso é o aspecto 

constitutivo do saber na produção do conhecimento humano e no diagnóstico de 

uma dada situação de nossa sociedade. A proposta é, portanto, trazer o discurso 

como prática que se efetiva como produto histórico, no intento de obstruir a análise 

que toma o discurso através das marcas linguísticas ou das proposições e escolhas 

entre o verdadeiro e o falso. “O que interessa é tratá-lo como prática que determina 

a historicidade dos enunciados”. (SILVA, 2004a, p. 162).  

 Surge aí um direcionamento sobressalto aos aspectos históricos, porque são 

eles que vão determinar o discurso como acontecimento dotado de peculiaridades 

heterogêneas de uma época e instância social. Assim sendo, é no destaque do 

discurso como acontecimento delineado pelas regularidades e dispersões que as 

relações entre enunciados e grupos de enunciados podem ser explicadas.  

 Em face a essa abordagem, Foucault (2009) considera, em seu método 

genealógico11, o discurso estabelecido pela ordem do poder. O discurso, portanto, 

passa a ser tido como objeto de controle, pois se delimita o que se pode ou não 

dizer em uma dada época e num espaço dado. Dessa forma, a produção do 

discurso favorece o que pode e o que não pode se evocar, pois há uma ordem que 

delimita a produção desse dizer. Nem tudo foi dito; o novo ainda se está por dizer. 

Nesse ideário, 

                                                 
10

 O método arqueológico de Foucault encontra-se expresso no decorrer dessas obras: História da 
loucura (1961); Nascimento da clínica (1963); As palavras e as coisas (1966) e A arqueologia do 
saber (1969). 
 
11

 Esse método encontra-se abordado em obras, como: A ordem do discurso (1971), Vigiar e punir 
(1975); Micro-física do poder (1979).  
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[...] os discursos que “se dizem” no correr dos dias e das trocas, e 
que passam com o ato mesmo que os pronunciou; e os discursos 
que estão na origem de certo número de atos novos de fala que os 
retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os discursos que, 
indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, 
permanecem ditos e estão ainda por dizer. (FOUCAULT, 2009, p. 22) 
 

 

 Por meio dessa asserção, é possível perceber como a ordem estabelece as 

diferentes manifestações do discurso. O que, por vezes, passa a oferecer perigo – 

por transgredir essa ordem – deve permanecer silenciado. A ordem, pois, funciona 

como a mola controladora da engrenagem discursiva e, por isso, o que ameaçá-la 

ou reprová-la não pode ser trazido à tona. São os discursos de uma prática 

discursiva dada que, através da ordem, define a atitude valorativa e seu papel de 

verdade. 

 Concomitante a essa ordem, o discurso também é considerado como um 

espaço de fabricação de saberes, poderes e subjetividades. A empreitada 

foucaultiana a partir da ética e das técnicas de si12, segundo Milanez (2004), é trazer 

o discurso como uma marca que, eminentemente, estabelece vontades de verdades 

e, por isso, o sujeito, uma vez inseridos na engrenagem social, passa a aceitar ou a 

resistir aquilo que as práticas discursivas passam a produzir. Isso leva ao 

entendimento de que cada um dos sujeitos não faz o que quer, mas aquilo que 

dadas práticas discursivas (co)mandam. São esses eixos que decidem o que deve 

ser considerado como valores de verdade ao que se sabe, se pode e se auto-

conhece. 

 Com esse esboço, construído por meio dos princípios foucaultianos, deduz-se 

o quanto o discurso se configura mediante um constante deslocamento. São as 

práticas e formações discursivas que vão determinar o discurso e seus efeitos de 

saber, de poder e de subjetividade. Essa tese se confirma porque “os discursos 

devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam, por vezes, mas 

também se ignoram ou se excluem”. (FOUCAULT, 2009, 53). 

 Faz-se necessário, portanto, entender o discurso como uma materialidade 

constitutiva pelas práticas históricas. O discurso não se encontra impregnado na 

                                                 
12

 Esse é o momento em que Foucault investiga a subjetivação a partir da ética e das práticas de si, 
princípios abordados por ele na História da Sexualidade, em três volumes produzidos entre os anos 
1976 e 1984. 
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tessitura textual e muito menos nos encadeamentos linguísticos. Ele atravessa o 

nível da frase, dos períodos e do texto, pois só é possível constituí-lo pela sua 

relação com a história. Não há regras, estruturas e esquemas de organização dos 

discursos; o que há são práticas geradoras de discursos definidos pela continuidade 

e descontinuidade. Nesse sentido, o âmago do discurso deve ser tomado como algo 

que capta certos sentidos e excluem outros. No dizer de Foucault (2009, p. 49), 

 
 

o discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade, 
nascendo diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, 
tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso 
pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, 
tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à 
interioridade silenciosa dá consciência de si. 
 
 

 

 Esse intercâmbio – que insere o discurso em sua continuidade-

descontinuidade, nas idas e vindas, percursos e não percursos – se deve a outros 

fatores ligados a redes de memória e de interdiscurso. O que se deve ter em mente, 

em meio a essa constatação, é que o discurso não surge e ressurge do nada; há 

certos fatores que determinam a sustentabilidade de seu significado. Pêcheux (2006, 

p. 56), ao tratar desse caráter imbricado do discurso com outros aspectos de ordem 

sócio-históricas, assinala que  

 
 

não se trata de pretender aqui que todo discurso seria como um 
aerólito miraculoso, independente das redes de memória e dos 
trajetos sociais nos quais ele irrompe, mas de sublinhar que, só por 
sua existência, todo discurso marca a possibilidade de uma 
desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo 
discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-
históricas de identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo 
tempo um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos 
consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo modo 
atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento no 
seu espaço. 
 

 

 O que se percebe aqui é a filiação do discurso com as redes de memória e 

com as redes interdiscursivas. Contudo, a pretensão não é afirmar que os discursos 

são sempre repetições de outros ou formulações já existentes; pelo contrário, cada 

discurso é uma prática específica e peculiar, porque se inscreve na história e em 

outras práticas discursivas, em que os sujeitos e as situações de produção são 
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outras. Essa relação com esses fatores é o que reforça a tese de que o sentido é 

perpassado pelos fatores externos, que se encontram instaurado nas redes de 

memória e nas relações interdiscursivas.  

Partindo dessas constatações, é cônscio então considerar a noção de 

discurso enquanto acontecimento, que não pode ser concebido sem ter em mente 

as suas condições de produção e o seu processo de significação. Nessa 

perspectiva, as palavras mudam de sentidos, configurando-se a noção de que não 

há um sentido único, pronto e acabado, ele está constituído no interior de uma 

formação discursiva13.  

Assim, o cerne do sentido construído pelos discursos dar-se pela sua 

inserção na história e na sociedade, fazendo desse paralelo um caminho propulsor à 

noção de sujeito discursivo, o qual se constitui por meio das diferentes vozes que 

ecoam na sociedade e nos espaços em que o sentido se relaciona com o exterior e 

manifesta-se por meio da linguagem.  

Dito isto, é notório como o discurso não obedece a atos comunicativos com 

elementos predeterminados para tal efetivação14. Não há preceitos que consigam 

estabelecer, mecanicamente, o controle de quem fala, o que se fala e para quem se 

fala. O discurso passa a ser escorregadio, como um percurso de um córrego que 

está sempre em curso, em transição. O homem (enquanto sujeito) passa a produzir 

um discurso mediante aquilo que forneça reformulações, imprimindo um novo modo 

de ser. 

Essa noção discursiva nos leva a entender que tanto o sentido quanto o 

discurso se entrecruzam por meio de formulações que só são possíveis pelas 

manifestações de ramificações menores, de certas partículas que se juntam para 

formar um todo maior, capaz de expressar efeitos de sentidos. Trata-se, portanto, 

dos enunciados, categoria que será posta em destaque neste momento. 

Entender o enunciado a partir dos conceitos foucaultianos é tomá-lo, grosso 

modo, como uma unidade linguística básica. Foucault (2007a) considera que os 

discursos se originam através da manifestação de certos enunciados, isto é, esses 

últimos, considerados em um número variado de unidades, formam o todo maior que 

                                                 
13

 Ver mais sobre formação discursiva no próximo tópico. 
 
14

 Orlandi (2002) aponta que, para a AD, o esquema comunicativo projetado por Roman Jakobson 
(com um emissor, um receptor, uma mensagem, um código, um canal e um referente) não funciona 
satisfatoriamente, pois não é possível controlar a produção dos discursos e muito menos seus efeitos 
de sentidos. 
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constitui o discurso. Ou seja, o discurso passa a ser tomado como uma população 

de enunciados. Nesse sentido,  

 
 

à primeira vista, o enunciado aparece como um elemento último, 
indecomponível, suscetível de ser isolado em si mesmo e capaz 
de entrar em um jogo de relações com outros elementos 
semelhantes a ele; como um ponto sem superfície, mas que 
pode ser demarcado em plano de repartição e em formas 
específicas de agrupamentos; como um grão que aparece na 
superfície de um tecido de que é o elemento constituinte; como 
um átomo do discurso. (FOUCAULT, 2007a, p. 90) 

 
 
 Na reiteração do exposto, pode-se dizer que o enunciado se encontra no 

plano de organização do discurso. São eles os feixes de dizeres que subjaz a 

formação da referida organização. Desse modo, o enunciado passa a ser tratado 

como o átomo do discurso, ou seja, como elemento material, indivisível, cuja 

existência só é possível por causa da sua instauração nesse plano. 

 A existência dos enunciados é tão precisa como a própria língua. São os 

enunciados que definiram como as práticas discursivas se organizam para 

estabelecer, no nível do discurso, os efeitos e as redes de sentidos. Essas práticas 

vão determinar um conjunto de enunciados correspondentes. A ideia, portanto, é 

tomar o enunciado como o fio que tece a teia complexa do discurso. Para Foucault 

(2007a, p. 98, grifo nosso), o enunciado 

 
 

não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre 
elementos variáveis, autorizando assim um número talvez 
infinito de modelos concretos): é uma função de existência 
que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual 
se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, 
se eles “fazem sentido” ou não, segundo que regras se 
sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de 
ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). 
Ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que 
cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que 
faz com que pareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no 
espaço.  

 
 
 O propósito, nesse sentido, é fazer com que o enunciado não seja tomado 

como frase ou conjunto de frases, mas como uma função que existe para determinar 

o discurso e averiguar o que faz sentido ou não. Da mesma forma que o discurso é 
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considerado um acontecimento, o enunciado também o é, pois são as instalações 

em certas formações discursivas que vão trazer os significados e preceitos 

valorativos daquilo que se diz.  

 Foucault (2007a) aponta quatro características basilares para conceber a 

função enunciativa. Trata-se de considerações que conseguem explicar o porquê 

que certos conjuntos de signos podem ser tomados como enunciados, dado suas 

peculiaridades organizacionais. A primeira concerne à relação que um enunciado 

mantém com outros enunciados. Essa relação propicia o significado que esses 

enunciados passam a ganhar no interior das práticas discursivas, relacionando-o 

com sua diferenciação para que possam adquirir sentidos, tendo em vista que “é no 

interior de uma relação enunciativa determinada e bem estabilizada que a relação de 

uma frase com seu sentido pode ser analisada”. (FOUCAULT, 2007a, p. 102). 

 A segunda característica diz respeito à relação constitutiva do sujeito com o 

enunciado. Essa relação fornece subsídios para entender o sujeito não como um 

elemento intrínseco, não como autor, mas como um sujeito que produz um 

enunciado carregado por uma gama de significados que podem ser deslocadas à 

medida que mudam seus lugares de produção. Trata-se, na verdade, de um sujeito-

autor, que define o nível de significação por meio da inscrição em diferentes práticas 

discursivas, pois, segundo Foucault (2007a, p. 104), o “sujeito do enunciado é 

precisamente aquele que produz seus elementos com uma intenção de 

significação”.  

 A terceira característica considera que toda função enunciativa não pode ser 

exercida sem a existência de um domínio associado. A existência do enunciado não 

se dá tão somente por aquilo que lhe dá suporte material de existência, mas pela 

relação que ele passa a fazer com outros enunciados. Não basta proferir um 

enunciado, é necessário estabelecer associações com outros, uma vez que “para 

que haja enunciado, para que se trate de um enunciado, é preciso relacioná-lo com 

todo um campo adjacente”. (FOUCAULT, 2007a, p. 110). Nesse sentido, é reforçada 

a tese de que um enunciado estará sempre ligado a outros para se estabelecer uma 

possível significação. 

 A quarta e última característica toma o enunciado ligado a sua materialidade. 

Cada enunciado não se configura sem sua coexistência em certo material; pelo 

contrário, cada um deles se manifesta por meio de uma materialidade que lhe vai 

permitir um tempo, espaço, substância e suporte. É lícito, pois, considerar os 
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enunciados a partir de suas materialidades, seja numa produção oral, escrita, 

elaborada, momentânea, prosaica, poética, cujas impregnações se dão em jornais, 

revistas, propagandas, letras de músicas, poemas, dentre muitas outras formas de 

materialidades. 

 Nessa amostragem de características das funções enunciativas, é necessário 

entender que enunciado se diferencia de enunciação. Essa última, concebe a 

emissão dos enunciados, que podem tomar estratégias e formas diferentes, as quais 

sempre darão uma nova roupagem àquilo que revela o desnudar de certas práticas 

discursivas, com novos lances, novas formas de elaboração, afluindo, assim, os 

possíveis significados.  

 Feito essa abordagem acerca de sentido, discurso e enunciado e seus 

entrecruzamentos, é chegado o momento de se discorrer sobre uma categoria de 

relevância para o entendimento de questões relativas à AD, formação discursiva. 

 
 
1.3.2 O discurso em unidade e dispersão: nos envoltos da formação discursiva 
 
 

As formações discursivas não representam um acabamento dos 
discursos, como acontece com um texto com seu léxico, sintaxe, 

estrutura, lógica e organização retórica. As formações discursivas 
são como que o lugar virtual, de esboço, onde será poso 

definitivamente o texto. 
(ARAÚJO, 2004) 

 

 

 Torna-se trivial, dentro do universo de categorização da Análise do Discurso, 

a noção de Formação Discursiva (FD). É essa a categoria de análise que parece ter 

sofrido inúmeras repaginações, com vistas ao seu contexto conceitual. Dentre os 

diálogos e duelos travados pelas teorias de Foucault e Pêcheux ao longo dos 

trabalhos que conduziram os estudos da AD enquanto disciplina, a noção de FD se 

faz embrionária na gestação de métodos e proposições.  

 Já questionava Foucault (2007a) sobre o fato de que, numa construção 

discursiva, por que aparece um enunciado e não outro em seu lugar? Essa 

indagação é fortuita à medida, que se procura entender o conceito de FD. Ao evocar 

um emaranho de enunciados, constituindo – portanto – um dado discurso, um 

determinado indivíduo (enquanto sujeito) traz à tona aquilo que é pertinente naquele 
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espaço, naquela época e naquela situação. É nesse contexto em que se corroboram 

os aspectos conceituais de FD. 

 Considera-se que é Foucault, em sua Arqueologia do saber, o pioneiro a 

fornecer o conceito de FD. Pêcheux toma como empréstimo os preceitos 

foucaultianos e imbuem diferentes conceitos a essa categoria. Dentro dessa 

proposição, Pêcheux (1997a) coloca a importância da FD ligada, principalmente, aos 

ditames ideológicos. Tem-se aí uma maneira de conceber a ideologia como um fator 

circundante ao que seja constitutivo do saber e do poder de uma época. Num plano 

iniciante, Pêcheux (1997a, p. 160) considera FD como 

 
 

aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 
posição dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado da 
luta de classes, determina o que deve ser dito (articulado sob a forma 
de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, 
de um programa, etc.). 
 

 

 Essa proposição incite à compreensão de que os aspectos ideológicos se 

fazem indispensáveis à tomada conceitual de FD, pelo fato de relacioná-la ao que 

fomenta as lutas travadas entre as classes. Essa noção pêchetiana é decorrência do 

entrelaçamento com Foucault e com as concepções marxistas, advindas 

principalmente das ideias de Althusser. O que se nota nesse contexto, na verdade, é 

a empreitada de Pêcheux em trazer a acoplagem de FD à Formação Ideológica (FI). 

Essa última compele os aparelhos ideológicos como fatores decisivos para a 

propagação de enunciados, como se tudo aquilo que constitui o saber e poder de 

uma época é decorrência somente das lutas entre as classes. 

 De forma adversa15, Foucault (2007a) expõe a relação dos enunciados como 

um espaço capaz de propagar, com afinco, a noção de tudo o que comporte a 

chamada FD. Compete aos enunciados a maneira de se encadearem para tecer o 

fio discursivo, tendo em vista que  

 
 

no caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 

                                                 
15

 Vale lembrar que o que queremos mostrar não é um total duelo de conceitos entre Pêcheux e 
Foucault, mas o caráter de união e separação que os colocam à mercê das considerações acerca de 
FD. 



P á g i n a  | 46 

 

correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 
por convenção, que se trata de uma formação discursiva – evitando, 
assim, palavras demasiado carregadas de condições e 
consequências, inadequadas, aliás, para designar semelhante 
dispersão, tais como “ciência”, ou “ideologia”, ou “teoria”, ou “domínio 
de subjetividade”. (FOUCAULT, 2007a, p. 47) 

 
 
 Em face a essa asserção, infere-se o que coloca a FD em meio a sua unidade 

e dispersão. O jogo das relações sociais demarcada pela heterogeneidade, as 

trocas simbólicas e as expressões de saber/poder determinam os campos 

discursivos, os quais, uma vez formulados os discursos nesses campos, podem não 

sê-los em outras formulações. Dessa maneira, o ensejo de fazer uma (e não “a”) 

história dos objetos discursivos é somente possível pelo desdobramento de “certas 

regras que, por sua vez, regulam o modo de disposição dos objetos de saber, sua 

dispersão em uma dada formação discursiva”. (ARAÚJO, 2004, p. 222). 

  Grangeiro (2007) coloca em evidência que o propósito de Foucault é mostrar 

que os discursos são movidos pela dispersão, o que nos faz perceber as regras de 

formação que regem os discursos. Por isso que não se tem um discurso uno, sólido 

e categórico. Dessa forma, enfatiza-se que tudo aquilo dito e sabido em uma dada 

época e espaço social determinam uma FD, tendo em vista seu envolvimento com 

os aspectos históricos.  

 As relações discursivas permitem tomar o discurso a partir de sua 

descontinuidade e dispersão, pois são as diferentes posições sócio-históricas que 

vão determinar a ordem do discurso. É justamente por isso que “a prática discursiva 

ainda pode ser definida por ser um campo de regularidade para diversas posições 

de subjetividade”. (SILVA, 2004a, p. 166). Portanto, um dado enunciado pertence a 

uma formação discursiva dada. 

 Com a noção de formação discursiva, a interpretação de um enunciado passa 

a entrever aspectos que vão além da tessitura linguística, o que possibilita a 

multiplicidade do sentido. Ademais, os enunciados passam a ganhar preceito 

valorativo de acordo com o lugar que esses enunciados ocupam e se mantém com o 

caráter multíplice das trocas simbólicas. 

 Frente a esse preceito, Foucault (2007a) advoga que, no interior de uma FD, 

é possível perceber as modalidades de enunciação, as escolhas temáticas, as 

formulações e reformulações de enunciados que vem definir as repartições 

discursivas. Desse modo, é válido considerar que 
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uma formação discursiva não desempenha, pois, o papel de 
uma figura que, pára o tempo, e o congela por décadas ou 
séculos: ela determina uma regularidade própria de processos 
temporais; coloca o princípio de articulação entre uma série de 
acontecimentos discursivos e outras séries de acontecimentos, 
transformações, mutações e processos. Não se trata de uma 
forma intemporal, mas de um esquema de correspondências 
entre diversas séries temporais. (FOUCAULT, 2007a, p. 83). 
 

 

 O expresso sublinha o eixo que coloca os aspectos temporais na 

consideração de FD, tendo em vista que não se trata de uma concepção meramente 

cronológica, mas de fatores discursivos que se encontram imbuídos nas práticas 

sociais que se engrenam na história para se estabelecer sentido. Segundo 

Sargentini (2007, p. 217), a concepção foucaultiana de FD “articula-se a uma relação 

de corpus heterogêneo, instável, em processo de construção, uma vez que se apoia 

no conceito de enunciado”. Nessa dimensão, fica comprovado como se dá a 

maleabilidade que intervém a consideração de FD e sua ligação com um enunciado 

ou um conjunto de enunciados. 

 Enfocar a FD numa análise de um determinado objeto discursivizado é uma 

maneira de pensar, também, que a produção e evocação dos enunciados se 

efetivam pelas especificidades das condições de produção, determinando a 

existência de acontecimentos discursivos. 

 Essa noção faz sobressair ideia da Análise do Discurso e sua inserção na 

história, reforçando a tese de que os efeitos de sentido só são possíveis em virtude 

da exterioridade linguística, visto que as produções discursivas são “ferramentas 

efetivas de controle e de (trans)formação dos indivíduos. (GRANGEIRO, 2007, p. 

36).  

 A produção do discurso passa a fornecer dispositivos que determinam seus 

valores e significações. O saber/poder, nesse sentido, é estabelecido por causa de 

sua materialidade histórica, que determinam os valores e as vontades de verdade, 

uma vez que “não há enunciado neutro, ele funciona e toma efeito numa prática 

discursiva que é prestigiada, em geral, pelo fato de produzir verdade”. (ARAÚJO, 

2007, p. 93, grifo da autora). 

 Tecida essa abordagem, é pertinente considerar que a relação de vizinhança 

entre FD com os aspectos sócio-históricos faz elucidar a relação com outros dizeres, 
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discursos outros. Esse vínculo propicia entender as condições do funcionamento 

discursivo a partir de acontecimentos anteriores inseridos em diferentes discursos 

propagados em um mesmo ou em diferente espaço social e histórico. Surge, nesse 

caso, a noção de memória, interdiscurso e arquivo, categorias que serão focalizadas 

no tópico seguinte. 

 
 
1.3.3 Nos entrecruzamentos da memória, do arquivo e do interdiscurso 

 
 

O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. 
Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro 

lugar também significa “nossas” palavras.   
(ORLANDI, 2002) 

 
 
 

 Pare-se, na gênese do discurso, sempre um novo dizer, cuja genética se 

encontra presente em outros discursos, em que o sentido, uma vez inserido no 

aspecto vitalício da placenta histórica, rompe-se pelo revestimento dos fatores 

sociais. Por diferentes e/ou específicas condições de produção emergem os 

discursos num espaço que os colocam à luz do que já foi dito e que ainda está por 

dizer. Notam-se, com isso, certos dizeres que, inseridos em uma teia discursiva, 

passam a fazer do discurso uma prática repetida e/ou reelaborada. São esses, 

alguns dos efeitos, que situam as considerações acerca da memória, do arquivo e 

do interdiscurso, categorias também de grande relevância ao campo da Análise do 

Discurso.  

 A unicidade e a opacidade não são características que definem nem o 

discurso nem sua exterioridade. Ao focar os efeitos produzidos por enunciados 

discursivos, é lícito notar a relação que um discurso mantém com outro discurso, 

apesar de não serem os mesmos nem ocuparem as mesmas formações discursivas. 

Esse contexto leva ao entendimento daquilo que possibilita perceber a imbricação 

de um dizer já proferido antes – através da noção de interdiscurso – e regatar o 

cerne daquilo que já foi dito – através do que vai ser chamado de memória 

discursiva. 

 A partir desse quadro teórico, o interdiscurso passa a ser entendido como 

aquilo que remonta os dizeres já propagados por meio de formulações anteriores. 

Isso regozija a tese de que não existe um discurso único e fundador, pois “o discurso 
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é algo inteiramente diferente do lugar em que vêm se depositar e se superpor, como 

em uma simples superfície de inscrição, objetos que teriam sido instaurados 

anteriormente”. (FOUCAULT, 2007a, p. 48). 

 Com base nessas colocações, J. J. Courtine, um dos pioneiros nos estudos 

interdiscursivos, chega a definir o interdiscurso como marcas de “enunciações 

distintas e dispersas, articulando-se entre elas formas linguísticas determinadas 

(citando-se, repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-

se...)”. (COURTINE, 1999, p. 18). Baseando-se nessa premissa, o interdiscurso 

passa a ser considerado como qualquer tipo de enunciação discursiva carregada de 

formulações anteriores, existentes pelo já dito. Em virtude desse fato, deduz-se que 

 
 

o interdiscurso determina o sujeito impondo-dissimulando seu 
assujeitamento sob a aparência da autonomia. A interpretação do 
indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do 
sujeito) à formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é 
constituído como sujeito): essa identificação, fundadora da unidade 
(imaginária) do sujeito, repousa sobre o fato de que os elementos do 
interdiscurso que constituem, no discurso do sujeito, as marcas 
daquilo que o determinam, são reinscritos no discurso do sujeito ele-
mesmo. (GREGOLIN, 2001, p. 19, grifos da autora). 
 

 

 Nessas palavras, observa-se que o interdiscurso constitui a consolidação do 

discurso por meio de sua produção por diferentes sujeitos. As falas propagadas em 

certas condições de produção fornecem subsídios de que, no fio discursivo, o sujeito 

passa a ser tido a partir do dizer do outro, como se precisasse daquilo já dito para 

fazer sentido. Em outros termos: o discurso passa a ter significação porque se 

relaciona com outros discursos produzidos por sujeitos historicamente marcados 

pelo antes e pelo agora. 

 Orlandi (2002) esclarece que, na origem do discurso, há dois eixos: um 

vertical e outro horizontal. O primeiro, que se configura na constituição do dizer, 

condiz àquilo que já foi dito e encontra-se esquecido – isto é – o interdiscurso; o 

segundo, estando no nível da formulação, diz respeito àquilo que constitui o dizível 

em um momento dado, aos dizeres que estão sendo enunciados – ou seja – o 

intradiscurso. Tais pressuposições contribuem para perceber, no intradiscurso, 

elementos do interdiscurso no funcionamento discursivo, pois, como aponta Gregolin 
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(2001, p. 19, grifo da autora), “o fio discursivo (intradiscurso) só pode ser entendido 

na sua relação com o interdiscurso”. 

 Poderia ser agora um lugar-comum afirmar que não existem discursos novos. 

Porém, é válido saber que, do mesmo modo que o discurso é povoado pelo novo, o 

espaço condicional de sua produção também o é. Não se pode dizer que as práticas 

discursivas nunca vão trazer algo de novo; pelo contrário, as condições de produção 

propiciam reelaborações, transformações, paráfrases. Afinal, “o novo não está no 

que é dito, mas no acontecimento de sua volta”. (FOUCAULT, 1999, p. 26)  

Assim, os efeitos de sentido de um discurso só são possíveis por causa de 

sua relação com o que está expresso no seu envolto, com o já construído. E isso só 

se efetiva através do interdiscurso, tido como “séries de formulações, marcando 

cada uma, enunciações distintas e dispersas, articulando-se entre elas formas 

linguísticas determinadas”. (COURTINE, 1999, p. 18). O interdiscurso determina, 

pois, a efetivação das marcas discursivas trespassadas por diferentes dizeres. 

 É oportuno agora indagar o seguinte fato: como se pode perceber as 

travessias do sentido de um discurso para outro? É justamente através da memória 

discursiva que isso é possível. Como diz Nascimento (2010), focar então essa 

categoria é entender que não se trata de uma memória psíquica ou neurofisiológica, 

mas de uma memória mítica, social e histórica. Ela é retomada da exterioridade, da 

coletividade.  

Em provável resposta ao questionado anteriormente, percebe-se que o 

domínio de memória se encontra entrecruzado com a noção de interdiscurso. Para 

Courtine (1999), o enunciado é controlado pela memória, pois os dizeres aparecem 

ressignificados em seu imediatismo. Vê-se, nessa relação mútua, as retomadas que 

possibilitam ativar aquilo que já foi dito outrora e que, uma vez trazido à tona, passa 

a contribuir para os efeitos de significação. É de fundamental importância a noção de 

memória discursiva, já que essa é mola-mestra para (re)significação dos diferentes 

discursos pronunciados por diferentes sujeitos. De acordo com Pêcheux (1999, p. 

52, aspas do autor), 

 
 

a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 
como acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer 
dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível. 
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Reportando-nos à colocação, justifica-se a importância da memória para 

compreender aquilo que, simplesmente pela face linguística do texto, não é possível 

interpretar. É necessário ativar aquilo que está subentendido, que se encontra nos 

princípios sócio-históricos. Assim, entender a memória discursiva é alvitrar a 

apreensão de como são produzidos os sentidos dos enunciados e sua relação com 

formulações anteriores, já que, como afirma Foucault (2007a, p. 110), “não se pode 

dizer uma frase, não se pode fazer com que ela chegue a uma existência de 

enunciado sem que seja utilizado um espaço colateral: um enunciado tem sempre 

margens povoadas de outros enunciados”. De tal modo, a aproximação ao espaço 

do interdiscurso como funcionamento discursivo é constituída, nos acordos de 

Maingueneau (2008), pela relação da língua com a história, refletindo materialidades 

que intervém na construção dos discursos.  

A memória discursiva cumpre seu papel à medida que se passa a retomar o 

que se encontra no esquecimento. Esse, por sua vez, acopla-se ao que está sendo 

dito para – junto com ele – fazer sentido, pois, assim como destaca Silva (2010a, p. 

73), “a produção de sentido de um enunciado não pode se dá fora das redes de 

memória que ele atualiza”. 

 Nesse sentido, a memória passa a contribuir decisivamente ao que está 

exposto no nível da inércia, ou seja, tudo que se encontra em certas práticas 

discursivas não é igual nem totalmente diferente daquilo já dito em certos espaços 

historicamente marcados. É através da memória que se realiza esse resgate. 

Brandão (2004, p. 99) diz que “[os] efeitos de memória tanto podem ser de 

lembrança, de redefinição, de transformação quanto de esquecimento, de ruptura, 

de denegação do já-dito”. É desse modo que se percebe o enlace dos vários dizeres 

que circulam socialmente. Sobre essa abordagem, Foucault (2007a, p. 142) advoga 

que os discursos são povoados por outros discursos 

 
 

são suscetíveis de serem favoravelmente retomados nas 
redescobertas das leitura; quando muito, podem ser essas marcas, 
uma vez decifradas, podem liberar, por uma espécie de memória que 
atravessa o tempo, significações, pensamentos, desejos, fantasmas 
sepultados. Estes quatro termos, leitura – taco – decifração – 
memória (qualquer que seja o privilégio que se dê a um ou outro, e 
qualquer que seja a extensão metafórica que se lhe atribua e que lhe 
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permita reconsiderar os três outros), definem o sistema que 
permite, usualmente, arrancar o discurso passado de sua inércia 
e reencontra, num momento, algo de sua vivacidade perdida. 
(grifo nosso) 

 
 
 Com efeito, Foucault aponta a saliência da memória para reascender aquilo 

que se encontra embaciado, fazendo ressurgir, no do discurso e do seu sentido, 

aquilo que a história apagou. O propósito é, portanto, trazer a memória como o fio 

que tece as redes de sentido encontradas estendidas pelo corpo social, fazendo 

descansar os efeitos de significação que não são estanques e tampouco 

desvinculados de sua exterioridade. 

 Em face a esse apontamento, Silva (2010a) expõe que o domínio da memória 

não pode ser visto fora de sua relação com o arquivo16, tendo em vista que a 

memória é regida pelo arquivo de uma época, o que engessa a mobilidade dos 

sentidos e os movimentos do sujeito na sua produção e interpretação.  

 A noção de arquivo deve ser tida não como um conjunto de textos e/ou 

documentos de uma cultura, mas como uma forma de revelar o discurso-

acontecimento. “Ele permite uma leitura que faz emergir sentidos, delineando a 

construção de uma história social dos textos”. (SARGENTINI, 2007, p. 220). Através 

do arquivo, é possível mostrar o que se encontra produzido em um espaço de tempo 

estabelecido. Foucault (2007a, p. 147-148) expõe que fazer alusão ao arquivo 

 

 
trata-se antes, e ao contrario do que faz com que tantas coisas 
ditas por tanto homens, há tantos milênio, não tenham surgido 
apenas segundo as leis do pensamento, ou apenas segundo o 
jogo das circunstâncias, que não sejam simplesmente a 
sinalização, no nível das performances verbais, do que se pôde 
desenrolar na ordem do espírito ou na ordem das coisas, mas 
que tenham aparecido graças a todo um jogo de relações que 
caracterizam particularmente o nível discursivo.  
 
 

 Reafirma-se, com as palavras citadas, a função do arquivo em contribuir no 

nível da enunciação, em atualizar aquilo que está apagado da memória discursiva, 

possibilitando a reelaboração e renovação da função enunciativa. O papel 

desempenhado pelo arquivo se torna fortuito na focalização do sentido, “uma vez 

                                                 
16

 Foucault (2007a, p. 150), aponta que, na análise arqueológica, “a arqueologia descreve os 
discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo”. 
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que no arquivo se inscreve uma memória e, por isso, o arquivo remete a um 

conjunto de enunciados que uma cultura mobiliza, transforma, retoma, ressignifica, 

desloca ou mesmo conserva”. (SILVA, 2010a, p. 80). Por isso mesmo que a 

concepção do arquivo e memória não pode se desvincular; ambos se 

complementam no processo de significação dos enunciados. 

 Dito isto, não se pode perder de vista a ideia de que a memória discursiva 

está intimamente ligada àquilo que se encontra do bojo da produção discursiva de 

uma sociedade. Embasado por esse pensamento, Halbwachs (2004) considera que 

não se pode pensar em memoria sem pensar numa memória coletiva, quando se 

evoca um acontecimento existente em um dado lugar na vida de um grupo. A 

memória, pois, se caracteriza através das especificidades do que é vivo na memória 

do grupo, em tornos de diferentes práticas e formações discursivas. Nesse sentido, 

 
 

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não 
basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é 
preciso que ela não tenha deixado de concordar com as memórias 
deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras 
para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser 
reconstruída sobre uma base comum. Não basta reconstruir pedaço 
para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução funcione 
a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso 
espírito e também no dos outros, porque elas estão sempre 
passando destes para aquele e vice-versa, o que será possível 
somente se tiverem feito parte e continuarem fazendo parte de uma 
mesma sociedade, de um mesmo grupo. (HALBWACHS, 2006, p. 
39). 
 

 

 Essa colocação induz pensar na memória através de sua relação com o 

espaço coletivo. O fazer sentido só é possível por causa de uma memória que é 

ativada, compartilhada, dialogada, materializada. É no entrelaçamento com outras 

práticas sociais e históricas que os sujeitos passam a produzir discursos com 

significados e, uma vez apagados, são reavivados através de uma linha de memória 

que consegue tracejar os contornos dos sentidos, desenhando aquilo que, até então, 

encontrava-se no esquecimento.  

 Em virtude do exposto, para que o sujeito produza discursos que visem à 

busca pelos efeitos de sentido, é cônscio o compartilhamento da memória individual 

com a coletiva, tendo em vista que o sujeito sozinho não consegue produzir e 

resgatar aquilo que se encontra na convivência com a coletividade. É necessária a 
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possibilidade de relações outras, que permitam o contato com o caráter múltiplo do 

que se propaga no plano discursivo de um enunciado compartilhado por uma 

coletividade de sujeitos. 

 É na e pela memória que os enunciados ganham dizibilidades dotadas de 

efeitos de sentidos. Manifestado na veemência coletiva, o domínio de memória se 

faz crucial na arquitetura do funcionamento discursivo, em que a pilastra dos 

enunciados montada por diferentes sujeitos para a construção de um sentido 

possível. É o sujeito o grande responsável pela produção, disseminação e 

ressignificação do discurso, tendo em vista as diferentes condições de produção que 

o insere. Mas o que, de fato, pensar sobre sujeito? Como defini-lo e caracterizá-lo? 

A essas perguntas buscar-se-á responder no tópico que segue. 

 
 
1.3.4 Por trás das cortinas sócio-históricas: à espera da noção de sujeito 
 
 

Descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em 
analisar as relações entre o autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou 

disse sem querer), mas em determinar qual é a posição que pode e 
deve ocupar todo indivíduo para seu sujeito. 

 
(FOUCAULT, 2007a) 

 

 

 Posicionar-se em um dado espaço discursivo em que se espera, a todo o 

momento, o abrir das cortinas no palco da linguagem para revelação do jogo 

discursivo do que se busca apresentar, é como ir ao encontro da noção de sujeito 

para a AD. É como ir à cordilheira do discurso em busca de uma mina de sentidos. 

Por muito tempo, o sujeito foi tomado por meio das visões pragmáticas, psicológicas 

e humanistas. Por esse âmbito, era tido como um indivíduo e/ou um ser empírico, 

construído pelo mero fascínio da relação com o eu e o tu. Opondo-se a essa 

concepção, Michel Foucault incorpora uma nova forma de concebê-lo, ligando-o às 

teias discursivas que tecem as práticas sócio-históricas.  

 Através dessa consideração, Foucault (1995, p. 235), em seu texto que trata 

da relação do sujeito com o poder, expõe que “há dois significados para a palavra 

sujeito: sujeito a alguém pelo controle e dependência, e preso à sua própria 

identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma 

de poder que subjuga e torna sujeito a”. O que se vê aqui é a ideia de que a palavra 
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sujeito, cuja origem latina – sub-iéctus ou subjectus, deve ser tomada a partir de seu 

estrito sentido etimológico, passando a significar aquilo ou aquele que está “por 

baixo”, “súdito”, “vassalo”, “agente”, “fonte de atividade”. 

 Fazer uso do sujeito na AD é compreender que não se trata de um humano 

individualizado, mas de algo acoplado ao discurso, o que faz fecundar a ideia de um 

sujeito discursivo. Essa é uma maneira de considerá-lo na sua incompletude e 

clivagem, dividido entre o consciente e inconsciente. Passa-se, portanto, a ter um 

sujeito sulcado, cindido, mutilado, heterogêneo. 

 A propósito da abordagem em discussão, Foucault (2007a) considera que o 

sujeito é determinado pelas diferentes posições que ele passa a ocupar. Não se 

trata de um indivíduo, mas de uma função exercida na manifestação do feixe de 

enunciados que cingem os objetos discursivos. Por isso que não existe unicidade na 

perspectiva do sujeito; logo, o que ele pode ser em uma prática discursiva, pode não 

sê-la em outra: há situações de produção constituídas pela história que definem sua 

função.  

 É admissível que não se pode pensar em um sujeito constituinte, conforme 

orienta Foucault (2004), uma vez que a trama histórica faz encenar um sujeito 

aquém de si mesmo. Há, assim, um espaço, época e formação discursiva que vão 

determinar a função que esse sujeito ocupa, dado seu caráter clivado presente 

dentro da tessitura social e dos remates da História. Doravante, 

 
 

é preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito, 
isto é, chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do 
sujeito na trama histórica. É isto que eu chamaria de genealogia, isto 
é, uma forma de história que dê conta da constituição dos saberes, 
dos discursos, dos domínios de objeto, etc. sem ter que se referir a 
um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de 
acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da 
história (FOUCAULT, 2004, p. 7) 

 
 
 Com efeito, a propagação dos enunciados proporciona diferentes papéis que 

o sujeito passa ocupar social e historicamente. No lugar de enunciação, ele passa a 

dizer aquilo que estabelecem relações propícias aos efeitos de sentido, de acordo 

com as condições sócio-históricas que o envolve. Sabendo que os enunciados são 

dotados de sentidos determinados pela exterioridade e que há sempre alguém na 
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condição de sujeito que promovem a movimentação do discurso, Pêcheux (2008, p. 

31) coloca que 

 
 

nesses espaços discursivos [...], supõe-se que todo sujeito falante 
sabe do que se fala, porque todo enunciado produzido nesses 
espaços reflete propriedades estruturais independentes de sua 
enunciação: essas propriedades se inscrevem, transparentemente, 
em uma descrição adequada do universo (tal que este universo é 
tomado discursivamente nesses espaços). 

 
 
 Nessa discussão, é central a proposta de acoplagem do sujeito aos campos 

do discurso, ou melhor, dos acontecimentos. Desse modo, o sujeito é uma inscrição 

discursiva, um espaço onde se instauram os efeitos de significação. É uma função 

desempenhada no universo das trocas simbólicas, disseminados na pulverização 

dos enunciados e das práticas discursivas. Cada uma dessas trocas não é análoga, 

assim como “a posição do sujeito enunciante nem sempre é idêntica quando se trata 

de efetuar, no próprio enunciado, uma operação”. (FOUCAULT, 2007a, p. 107). 

 É permissível, pois, afirmar que o sujeito é construído em decorrência de sua 

coletividade, de seu espaço social. Ele surge como uma forma de preencher o vácuo 

existente nas mais diversas práticas e formações discursivas. É uma maneira de 

revitalizar o interior das trocas de enunciados, pois – como o já abordado –, na 

manifestação do discurso, há sempre o entrecruzamento de várias vozes, as quais 

são ações próprias do sujeito. Nessa perspectiva, 

 
 

não é preciso, pois, conceber o sujeito do enunciado como idêntico 
ao autor da formulação, nem substancialmente, nem funcionalmente. 
Ele não é, na verdade, causa, origem ou ponto de partida do 
fenômeno da articulação escrita ou oral de uma frase; não é, 
tampouco, a intenção significativa que, invadindo silenciosamente o 
terreno das palavras, as ordena como o corpo visível de sua 
instituição; não é o núcleo constante, imóvel e idêntico a si mesmo 
de uma série de operações que os enunciados, cada um por sua vez, 
viriam manifestar na superfície do discurso. É um lugar determinado 
e vazio que pode ser efetivamente ocupado por indivíduos diferentes. 
(FOUCAULT, 2007a, p. 107). 

 
 
 À vista disso, revigora-se a tese de que, nos espaços discursivos, o sujeito 

aparece para preenchê-lo, passando a exercer funções que são, de fato, 

significativas. O propósito dessa colocação é esclarecer que o enunciado não pode 
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ser confundido com o sujeito; pelo contrario, são eles que se enlaçam na 

constituição do funcionamento discursivo. 

 Ao estilhaçar o emaranhado conceitual proposto por Foucault ao longo de 

seus estudos, percebe-se que sua grande preocupação foi justamente trazer o 

sujeito para o centro da discussão. Carvalho (2008) considera que a obra 

foucaultiana consegue traçar uma antologia histórica de nós mesmos a partir de três 

eixos: i) a verdade através da qual encontramos instituídos como sujeitos do saber; 

ii) o poder que nos constitui como sujeitos da ação com os outros; iii) a ética que nos 

institui como sujeitos morais. Isso, portanto, representa três domínios: “Ser-saber, 

Ser-poder e Ser-consigo". (CARVALHO, 2008, p. 18). 

 Em conexão com o abordado, leva-se à compreensão mais detalhada dos 

três modos de conceber o sujeito, mediante os preceitos foucaultianos. No primeiro 

modo, o sujeito é aquele que produz o saber, enunciador do conhecimento que se 

propaga em uma dada época e espaço. No segundo modo, o sujeito é perpassado 

pela instância do poder e suas formas de discipliná-lo e aprimorá-lo. No terceiro, a 

preocupação é trazer o ser ético, partindo da indagação dos modos pelos quais o 

ser humano torna-se um sujeito, mediante as experiência de subjetividade que o 

constitui como tal. (CARVALHO, 2008). 

 Feito esse esboço, é considerável a noção de afetamento. Não se pode 

pensar em sujeitos unos, particulares; deve-se pensar em sujeitos em formações, 

em complementaridade. Afinal, “o sujeito de linguagem é descentrado, pois é 

afetado pelo real da língua e também pelo real da história, não tendo o controle 

sobre o modo como elas o afetam.” (ORLANDI, 2002, p. 20). Revela-se, assim, um 

sujeito inconsciente, afetado pela história e pelos ditames sociais. 

 No discurso, não interessa quem está falando ou pronunciando uma série de 

enunciados, mas a posição que ele ocupa enquanto sujeito discursivo. É por esse 

prisma que entendemos que, na constituição do sujeito, não existe uma completude 

totalmente definida, sendo que a posição-sujeito é determinada pela trama histórica. 

Nesse sentido, a incompletude passa a ser constitutiva das questões ligadas a 

opacidade da língua e suas especificidades na AD: “nem os sujeitos nem os 

sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados. Eles estão sempre se 

fazendo, havendo um trabalho contínuo, um movimento constante do simbólico e da 

historia”. (ORLANDI, 2002, p. 37).  
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 Mediante o exposto, infere-se que os enfoques que colocam o sujeito como o 

cerne da discussão não pode passar despercebido da relação que ele mantém nas 

trocas simbólicas, através das quais a constituição do saber/poder determina o que 

se encontra em ênfase por meio do caráter disciplinar na busca pelas vontades de 

verdade. Trata-se, portanto, das relações de poder, o que discorrer-se-á no tópico a 

seguir. 

 
 
1.3.5 No vai e vem da arena discursiva: seguindo os passos das relações de poder 

 
 

Não há possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia 
dos discursos de verdade.  

(FOUCAULT, 2004) 
 

 
 No encontro de vozes que ressoam no patamar preparatório das mais 

variadas práticas discursivas, é cônscio considerar que ora um discurso constrói 

certa verdade, ora outra. Nesse pódio, ocupa-se o lugar não somente da relação 

entre as palavras e as coisas, mas o jogo de representação simbólica que faz do 

discurso uma prática dotada de efeitos de sentido e promulgadora de disciplina, de 

domínio e de verdade. 

 Nota-se, a partir disso, que a proposta de Foucault (2004) é fazer com que o 

poder, até então considerada por meio da visão marxista de disputas de classes 

e/ou pelos aparelhos ideológicos de Louis Althusser, passe da perspectiva macro 

para a micro. Isso significa que o não se pode pensar no poder como algo 

estagnado nas mãos de um sujeito. Nem a condição profissional, nem o status 

familiar, nem a condição financeira vão determinar o itinerário do poder. Na verdade, 

o que constitui sua explicitação é a posição, o espaço e as práticas discursivas do 

cotidiano que envolvem o sujeito e seus tentáculos. Determinada posição ocupado 

no agora pode não sê-la no depois.  

 A partir disso, deduz-se que o poder se constitui a partir das relações sociais 

do cotidiano; ou melhor, deve-se conceber que, dentro das manifestações histórico-

sócio-discursivas, o que há são relações de poder, o qual, “não está localizado no 

aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder 

que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de Estado a um nível muito mais 
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elementar, quotidiano, não forem modificados” (FOUCAULT, 2004, p. 150). O pode, 

portanto, é transitório, a saber as relações sociais e cotidianas que o determinam.  

Em atesto a essa colocação, Silva (2004a), considera que o discurso se 

destaca em meio às normas presentes na engrenagem competidora da revelação de 

valores e verdades em virtude da ordem que explica porque se ressoa esse e não 

outro discurso, colocando-o, nesse caso, na condição de acontecimento. É essa a 

ordem do discurso, que procura explicar a (in)existência dos enunciados e 

determinar a força das relações de poder. 

 Em meio aos diversos aspectos determinantes do discurso, a ressalva do 

poder é primordial. São as relações expressivas do poder que vão elucidar o 

comportamento do discurso, como uma validade empreitada na construção do dizer 

e seu potencial valor. Para isso, é necessário focalizar alguns conceitos da 

epistemologia foucaultiana. As especificidades da relação que o discurso mantém 

com a sua exterioridade são bastante marcantes na amostragem proposta por 

Foucault.  

 Silva (2004a, p. 159) aponta que “buscar Foucault na AD nos obriga a pensar 

na sua visão sobre o poder e, como desdobramento, na relação saber-poder para, 

no âmbito dessa relação, enxergarmos as ações sobre/do sujeito”. Esse último, por 

sua vez, é uma fabricação das relações de poder que se materializam em saberes 

discursivamente praticados e exercidos em uma determinada época histórica. 

Acerca dessa discussão, Foucault (2004, p. 8) oferece essa elucidação: 

 
 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 
simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas 
que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 
produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que 
atravessa todo o corpo social muito do que uma instância negativa 
que tem por função reprimir. 

 
  

 Com essa visão, o poder passa a ser demarcado pelas diferentes trocas 

simbólico-discursivas que se estendem no corpo social. Não se trata em pensar na 

ideia de acúmulo e impregnação do poder em sujeitos específicos, tendo em vista 

que ele se inscreve nas revelações discursivas de saberes. Desse modo, é 

atribuindo um olhar mais atento aos pensamentos foucaultianos que se deve 

compreender a relação entre saber e poder, resgatando os preceitos arqueológicos 
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do discurso e os instaurando, outrossim, na ordem que delimita o valor que esses 

discursos mantêm com os aspectos sócio-históricos. 

 As relações de poder são, a priori, descobertas por meio da visão genealógica 

que considera como verdadeiro em um dado espaço e época tudo aquilo que está 

ligado ao sistema de poder. Daí é central a visão do poder como o responsável por 

estabilizar a verdade exposta pelos enunciados construídos por meio da validez 

científica e pela relação com o saber.   

 Em virtude das trocas vislumbradas nos avanços tecnológicos de produção, o 

poder se manifesta sob diferentes sujeitos que empregam o discurso como prática e 

revelação de saberes. Ganha destaque nesse viés não mais as lutas entre as 

classes, Estados ou instituições, mas no poder circunscrito como se fosse uma rede 

estendida ao corpo social motivada pelos seus efeitos múltiplos na direção que ele 

passa a ocupar nas diferentes instâncias sociais. (SILVA, 2004a). 

 A noção de poder está exprimida na busca pela instituição de vontades de 

verdade. O que se manifesta como preceito valorativo é a busca de tornar certas 

práticas discursivas como verdadeiras, incluindo, com isso, toda gama de 

representação de saberes/poderes de uma dada coletividade. Essa abordagem faz 

jus à discussão de que  

 
 

cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de 
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela escolhe e faz 
funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que 
permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira 
como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 
são valorizados para a obtenção de verdade; o estatuto daqueles 
que tem o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 
(FOUCAULT, 2004, p. 12, grifo nosso). 

 
 
 À guisa dessa colocação, é possível explicitar como os discursos representam 

a busca por verdades possíveis. Em meio às batalhas discursivas, o discurso passa 

a representar um jogo de lutas entre o verdadeiro e falso. A tentativa é buscar a 

fabricação de verdades, instituindo as trocas de saberes e a instauração das 

relações de poder.  

 Na fase arqueológica, Foucault (2007a) propõe a investigação mais 

direcionada ao saber e os aspectos que determinavam seu aparecimento. Nesse 

contexto, a iniciativa foi procurar explicar que objetos e maneiras de pensar 
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tornaram-se possíveis na construção do conhecimento. Surge aí a missão cabível ao 

arqueólogo/analista: perceber quais enunciados são emergentes na constituição do 

saber de uma época, delimitando a compreensão da formação discursiva e seu 

papel na construção desse saber. 

 A noção de formação discursiva torna-se importante no entendimento do 

saber que vai aflorar a produção desse enunciado e não outro, na escavação 

daquilo que constitui o saber e instaura o poder. Esse entendimento fornece 

subsídios para compreensão de como “cada formação discursiva constrói os objetos 

de que fala. [...]. O enunciado é concebido como a unidade do discurso e, sendo 

assim, tanto um como outro traduz em sua ocorrência a noção de poder”. (SILVA, 

2004a, p. 161). Nesse sentido, a noção de formação discursiva contribui, de maneira 

decisiva, para a ascensão do saber/poder.  

 Essa noção do saber/poder, em consonância com a expressividade de 

formação discursiva, enaltece a consideração que Foucault (2007a) faz sobre 

enunciado: um acontecimento discursivo que decide o que pode ser dito em uma 

época devido aos aspectos presentes ou não às margens do discurso, que, por 

estarem em sua volta, na sociedade e na história, se configuram como a resolução 

do dizer. Em outras palavras: trata-se da junção de certos preceitos voltados para o 

discurso. 

 Na fase genealógica, Foucault (2009) procura explicar as relações das 

práticas discursivas com outras práticas (não discursivas), o que não era explícito na 

fase arqueológica. Essas práticas determinam o que pode ou não ser dito, tendo em 

vista que a sociedade dispõe de bens que são determinantes para controlar a ordem 

do discurso. Esse controle é dado por meio da política, da ciência e outros fatores 

sociais que atribuem o caráter decisivo para a vontade de verdade dos discursos, 

silenciando aquilo que não pôde ser dito porque não constitui um discurso de 

verdade. Assim sendo, 

 
 

o poder não é substancialmente identificado como um indivíduo que 
o possuiria ou que o exerceria devido a seu nascimento; ele torna-se 
uma maquinaria de que ninguém é titular. Logicamente, nesta 
máquina ninguém ocupa o mesmo lugar; alguns lugares são 
preponderantes e permitem produzir efeitos de supremacia. De modo 
que eles podem assegurar uma dominação de classe, na medida em 
que dissociam o poder do domínio individual. (FOUCAULT, 2004, p. 
219). 
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Nota-se, por meio dessa exposição, que o poder é mutável, deslocado, 

intricado. Ele se manifesta a partir das trocas simbólicas, da constituição dos 

saberes que delimitam espaços de supremacia. Nesse esboço teórico, é o efeito 

genealógico de ramificações sociais de promulgação de diferentes saberes e 

poderes que apreendem os sujeitos em diferentes práticas e formações discursivas. 

 O caráter enfático que é dado à genealogia foucaultiana reside na tentativa de 

“procurar investigar como acontece em nossa sociedade uma história política do 

conhecimento”. (SILVA, 2004a, p. 171). O poder, nesse caso, passa a ser tramado 

pelo saber, difundindo-o e instituindo-o como ocorrência do comportamento do 

sujeito em diferentes práticas discursivas. Nesse quadro, o poder disciplinar funciona 

como uma espécie de combustível do comportamento dos indivíduos na 

engrenagem social.  

 É nesse sentido que o sujeito passa a ser considerado como fabricação do 

conhecimento e não como produtor do conhecimento. Os campos de saberes 

acabam criando o sujeito a partir de sua vontade de verdade, o que implica dizer que 

eles agem com estratégias de poder que o normatiza e o disciplina. Trata-se, 

portanto, da articulação recíproca entre saber/poder. 

 Aquilo que circula na sociedade passa a ter sentido a partir de suas 

nomeações, de suas proposições como verdades, como saberes. São os dizeres 

que, uma vez inseridos em uma prática discursiva especificamente colocada como 

dominadora e detentora do saber, determinam a busca do estabelecimento entre o 

verdadeiro e falso. Dessa forma, 

 
 

as coisas e as palavras estão muito rigorosamente entrecruzadas: a 
natureza só se dá através do crivo das denominações e ela que, sem 
tais nomes, permaneceriam muda e invisível, cintila ao longe, por 
trás deles, continuamente presente para além desse quadriculado 
que, no entanto, a oferece ao saber e só a torna visível quando 
inteiramente atravessada pela linguagem. (FOUCAULT, 2007b, p. 
222). 

 
 
 Nessa exposição, encontra-se a percepção de que as palavras manifestam o 

saber pelo fato de serem práticas de linguagem depuradas em situações sociais e 

históricas dotadas de poder. Com isso, as relações sociais, o comportamento do 

sujeito e as normatizações discursivas são fatores categóricos para a ascensão do 

poder. Este último não pode permanecer estanque do saber, o qual se constitui 
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como o grande responsável pelas advertências das estratégias dos dispositivos de 

força e poder,. Esse campo produtivo consolidado pelos efeitos possíveis na 

elaboração da subjetividade se constitui nesse processo estratégico das próprias 

práticas discursivas.  

  Antes, porém, de se armar uma arena para situar o sujeito pós-moderno, a fim 

de que as identidades sejam encenadas, o que servirá de base para aflorar, mais 

adiante, as análises acerca do discurso midiático da Veja, faz-se necessário analisar 

essas peças do campo teórico-metodológico da Análise do Discurso que acabaram 

de ser colocadas neste palco teórico-investigativo. Para por em debate a identidade 

nordestina neste estudo, é oportuno averiguar as redes de sentido que penetram no 

discurso da mídia, verificando como a memória discursiva legitima dizeres sobre o 

Nordeste a partir de enunciados que permitem perceber, no intradiscurso, elementos 

do interdiscurso.  

É nessa perspectiva que se procura discutir como se institui a identidade do 

Nordeste e do nordestino mediante as relações de poder que atravessam o 

enunciado midiático. É chegado, então, o momento de armar a arena para que a 

identidade entre em cena, buscando abrir as cortinas enunciativas para expor alguns 

preceitos que a constituem. 
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_________________________________________ 

 
CAPÍTULO II – NA ARMAÇÃO DE UMA ARENA PARA O SUJEITO 

PÓS-MODERNO: MÍDIA E ESPETACULARIZAÇÃO DE 
IDENTIDADES 

_________________________________________ 
 

 

A verdade não está no discurso, mas somente no efeito que produz. 
No caso, o discurso de informação midiática joga com essa 

influência, pondo em cena, de maneira variável e com consequências 
diversas, efeitos de autenticidade, de verossimilhança e de 

dramatização. (CHARAUDEAU, 2010)  

 
 
2.1 Dentro do espetáculo, novas peças surgem à encenação 
 
 

No caminhar do homem da era tida como pós-moderna, a sociedade oferta 

situações capazes de conduzir esse sujeito ao campo midiático, grande responsável 

pela propagação de diferentes gêneros textuais/discursivos. Trata-se de uma 

relação cambiante de discursos que são produzidos em uma arena de vastos efeitos 

simbólicos referenciadores de possíveis identidades, as quais, nos moldes histórico-

ideológicos, se constituem discursivamente. 

 Na verdade, a mídia comporta-se como uma forma de ressoar um número 

ilimitado de vozes com forte teor imperativo traduzido por um caráter de 

interatividade. Entende-se, assim, que aquilo que é desenhado na mídia, contornado 

sob os traços ideológicos, constrói a imagem de uma busca incessante de propagar 

a ideia de que o lance discursivo imbuído do campo midiático soa, ou procura soar, 

uma identidade do(s) indivíduo(s) envolvido(s) no processo comunicativo. 

 É na mídia em que se encontram certos deslizamentos discursivos resultantes 

da maleabilidade da língua, como se o discurso, ora manifestado, alcançasse um 

efeito de verdade. O discurso midiático passa de uma simples projeção elocutiva 

para um acontecimento, ganhando, assim, um espaço de construção de saberes, 

poderes e subjetividades mediante aquele que diz ou que, de alguma forma, está no 

plano do dizer em um dado momento histórico-ideológico. Isso se aflora porque 

 

não se pode falar de língua na imprensa sem mencionar e tratar 
minimamente desse fenômeno [...]. No entanto, é relevante dar-se 
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conta que tais colunas refletem uma concepção geral sobre língua, 
ou melhor, sobre as línguas, é que quando os meios de comunicação 
se referem a elas sem que aparentemente sejam o tema que as 
ideologias melhor aparecem. Por isso, para tratar de língua na 
imprensa não é possível restringir-se ao colunismo. Deve-se 
considerar pequena notas, palpites perdidos no meio da notícia, 
tentativas de análise, em geral em tom peremptório, de quem 
(re)enuncia um saber definitivo. É aí que está mesmo a língua na 
imprensa. É então que podem ser ouvidas as opiniões mais primárias 
e preconceituosas – que, no entanto, parecem as únicas possíveis. 
(POSSENTI, 2003, p. 67) 

 
 
 Dessa pressuposição, sublinha-se que a maneira como a língua se revela na 

mídia faz com que cada discurso ou um conjunto de enunciados ganhe uma 

proporção de construção de saberes e fabricação de verdades. Dessa maneira, o 

campo midiático envolve uma carga de múltiplas leituras e compreensões possíveis, 

fato comumente encontrado no momento em que se olha para a língua como uma 

fonte inesgotável de sentidos postos na unidade do (in)dizível. 

 No câmbio da vertente de trocas simbólicas presentes nas diversas esferas 

sociais, a(s) mídia(s) subverte(m) aquilo que, momentaneamente, parece está 

escondido, uma vez que os meios de comunicação de massa fazem com que os 

mais diversos acontecimentos, informações e opiniões ganhem uma proporção até 

mesmo inesperada. Com isso, é lícito dizer que 

 
 

as mídias de informação funcionam segundo uma dupla lógica; uma 
lógica econômica que faz com que todo organismo de informação aja 
como uma empresa, tendo por finalidade fabricar um produto que se 
define pelo lugar que ocupa no mercado de troca dos bens de 
consumo (os meios tecnológicos acionados para fabricá-lo fazendo 
parte dessa lógica); e uma lógica simbólica que faz com que todo 
organismo de informação tenha por vocação participar da construção 
da opinião pública. (CHARAUDEAU, 2010, p. 21, grifos do autor) 

 
 

Dessa consideração, tem-se um entendimento sob dois eixos no que toca à 

manifestação das mídias e seu caráter social. De um lado, é dado um caráter 

prioritário ao lucro por parte da “venda” daquilo que a mídia expõe como produto ou 

bem de consumo; de outro, há um porte simbólico permeado de informações 

capazes de construir um número de opiniões diversas, que ora dialogam, ora se 

contrapõem, fazendo da mídia esse espaço mutável de discursos que se repaginam 

e ganham sempre novos efeitos de sentido. É nessa dualidade existente entre o viés 
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econômico e simbólico que a mídia é posta em um caldeirão mercadológico, através 

do qual se prepara a chamada indústria cultural. 

Em face a esse levantamento, torna-se trivial a concepção de que a indústria 

cultural condiciona o homem a um só pensamento: aquele difundido, ou melhor, 

vendido pela tendência propagandística presente nos meios de comunicação de 

massa. Assim sendo, a sociedade encontra-se imersa em um contexto através do 

qual não se constrói uma consciência crítica. Ao invés “do amor romântico sonhado 

pelo poeta se intercala a telenovela, no lugar do sexo vivido se vê o filme pornô, em 

lugar de liberdade autêntica se vive a liberdade de escolha entre produtos lançados no 

mercado” (FREITAG, 1984, p.73). Deste modo, a indústria cultural abrange as técnicas 

modernas de reprodução dos bens culturais (rádio, tevê, cinema, fotografia, imprensa). 

 Nesse interim, a mídia comporta-se como uma forma de ressoar um número 

ilimitado de vozes com forte teor imperativo traduzido por vontades de verdades. 

Entende-se, assim, que aquilo que é desenhado na mídia, contornado sob os traços 

das relações de poder, constrói a imagem de uma busca incessante de propagar a 

ideia de que o lance discursivo imbuído do campo midiático soa, ou procura soar, 

uma demanda pela normatização, disciplina e agenciamento de sentidos nas malhas 

do poder. 

 Aguçando um olhar para história, enxergando-a como um produto fabricado a 

partir da posição ocupada por dados sujeitos, entende-se que a mídia passa a ser 

tida como uma instituição atravessada pelo poder e pela subjetividade. 

Aprofundando essa noção, Thompson (2009, p. 19) afirma que  

 
 

o desenvolvimento dos meios de comunicação é, em sentido 
fundamental, uma reelaboração do caráter simbólico da vida social, 
uma reorganização dos meios pelos quais a informação e o conteúdo 
simbólico são produzidos e intercambiados no mundo social e uma 
reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se relacionam 
entre si. 

  
 
 Esse pensamento alude à ideia de que os meios de comunicação de massa 

oferecem um número variado e significativo de símbolos que funcionam 

propriamente como elementos capazes de referendarem a maneira como a 

sociedade age frente aos ditamos histórico-discursivos. Assim sendo, o universo 

midiático é, impreterivelmente, constituidor de verdades que se fazem presentes em 
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diferentes práticas discursivas, as quais, por vez, que produzem efeitos de sentidos 

comungados pela memória individual e coletiva do sujeito. 

 A acepção de Adorno & Horkheimer (2006) vai, em partes, ao encontro com 

abordagem Thomposon (2009), na medida em que os filósofos frankfurtianos 

consideram que além de veicular informações, subjetividades e fabricação de 

verdades, a mídia possui uma tendência de intensa manipulação e dominação sobre 

o homem.  

 No reforço dessa consideração, faz-se pertinente considerar a maneira como 

a mídia encorpa a cultura do espetáculo. Derbod (1997, p. 14) esclarece que o 

espetáculo se comporta como uma forma de unificação de valores e projeção de 

possíveis identidades, uma forma de “relação social entre pessoas, mediada por 

imagens resultantes do modo de produção capitalista. Informação, propaganda, 

publicidade, consumo e divertimento constituem mecanismos particulares do 

espetáculo. A realidade vivida é invadida pela contemplação do espetáculo […]” 

(DEBORD, 1997, p.15).  

 A sociedade passa, dessa forma, a ser definida por uma cultura que é 

espetacularizada, isto é, todo objeto simbólico passa a ser mercadoria, até mesmo as 

diversas práticas discursivas que fazem de qualquer materialidade discursivizada um 

dizer mercantilizado. Com isso, “o mundo presente e ausente que o espetáculo faz ver 

é o mundo da mercadoria dominando tudo o que é vivido. E o mundo da mercadoria 

é assim mostrado como ele é, pois seu movimento é idêntico ao afastamento dos 

homens entre si e em relação a tudo que produzem”. (DEBORD, 1997, p.28, grifos 

do autor). 

 Na cultura do espetáculo, a mídia monta um palco no qual se apresentam os 

mais variados tipos de discursos capazes de demonstrar a forma de agir no hoje e 

no amanhã do sujeito. Esses discursos, quer sejam dotados de teor propagandístico 

ou não, trazem consigo uma tendência de fabricar verdades quase que absolutas 

sobre aquilo que se diz. É no bojo de uma mídia alienadora em que se constroem as 

diferentes identidades do sujeito, tendo em vista as vozes que ecoam no longínquo 

e, de perto, fazem do espetáculo midiático uma construção identitária do sujeito, 

uma vez condicionado aos fatores sócio ideológicos.  

 Salienta-se, ainda, que a ação midiática faz do discurso uma 

espetacularização de um acontecimento. Isso implica dizer que esse espetáculo 

consegue encenar crenças, imagens e figurativações arraigadoras de identidades, 
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através das quais os sujeitos procuram inferir verdades sobre o que é dito. Dessa 

forma, 

 
 

a mídia produz sentido por meio de um insistente retorno de figuras, 
de sínteses-narrativas, de representações que constituem o 
imaginário social. Fazendo circular essas figuras, ela constrói uma 
“história do presente”, simulando acontecimentos-em-curso que vêm 
eivados de signos do passado. Se analisarmos o funcionamento 
discursivo da mídia, poderemos entrever esses movimentos de 
resgate de memória e de estabelecimento do imaginário de uma 
identidade social. (GREGOLIN, 2003, p. 96). 

 
 

 O expresso deixa claro o papel da mídia e seus tentáculos. No meio midiático, 

depara-se com inúmeras representações de uma exterioridade produzida de forma 

individual e compartilhada em/por uma dada coletividade. A mídia passa, pois, a 

definir a maneira do sujeito agir frente aos ditames de verdade propiciados pela 

sociedade de massa. 

 É no intercâmbio de saberes e poderes presentes nos diferentes campos 

midiáticos em que as identidades constituem e se (re)constroem. Na conjuntura 

ideativa de discurso, compreende-se que a mídia, uma vez disseminadora de 

diferentes dizeres e objetos simbólicos, produz efeitos de sentido de acordo com os 

travestimentos sócio históricos do sujeito. Assim como o discurso é um contínuo 

deslocamento, o campo midiático também o é. E é justamente nesse campo em que 

o contexto da pós-modernidade ganha força na construção de possíveis identidades 

do sujeito, o qual se encontra inserido em práticas discursivas diversas. Eis aí a 

discussão intentada no próximo tópico.  

 
 
2.2 A identidade no contexto pós-moderno 

 
 

A teoria cultural e social pós-estruturalista tem percorrido os diversos 
territórios da identidade para tentar descrever tanto os processos que 

tentam fixá-la quanto aqueles que impedem sua fixação. Tem sido 
analisadas, assim, as identidades nacionais, as identidades raciais e 

étnicas. 
(SILVA, 2008b) 
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 Com as peças que engrenam os efeitos de sentidos produzidos por um dado objeto 

discursivizado, traz-se à percepção de que o propagar de diferentes discursos referenda a 

busca para deduzir “quem somos”, “o que somos” e “por que somos”. Isso se dá a partir 

das vozes que circulam nas práticas discursivas em comunhão com outras vozes, 

assim como por meio das relações de poder que atravessam os diferentes dizeres 

que circulam socialmente. Tais colocações permitem armar uma arena para encenar 

a identidade, com destino a entender alguns preceitos que a constituem. 

 Tendo em vista os conceitos defendidos por Michel Foucault no que tange à 

ordem do discurso e os fatores corroborativos de poder e suas configurações, é 

notável que um dado objeto, uma vez inserido em uma prática discursiva dada, 

ganha proposições, definições e identificações. Há sempre fatores externos que vão 

delimitar a apreensão desse objeto, os quais serviram de pilastra para a construção 

de identidade(s) possível(is). 

 No escrever das páginas que constituem o processo de globalização da 

sociedade atual, é perceptível que as tintas impressas na modernidade fazem 

ressurgir transformações que conseguem trazer diferentes modos de ver o homem e 

o meio que o cerca. É nesse cenário permeado pela tecnologia, pelas novas 

tendências e pelas novas fórmulas de preparar o indivíduo para enxergar o mundo, 

alhures de suas vivências e comportamentos, em que os objetos passam as ser 

constituídos discursivamente. Tais colocações estão direcionadas às tessituras que 

envolvem os fatores históricos, sociais e culturais e suas contribuições para a 

edificação dos traços identitários.  

 Essas premissas colocadas fazem da identidade a carta-coringa de um jogo 

em que as cartas discursivas se encontram embaralhadas pelas disputas sócio-

político-culturais. Dito de outro modo: é no funcionamento discursivo que se constrói 

a identidade, tendo em mente os traços exteriores, representados pela sociedade, 

pela história e pela cultura da pós-modernidade. O sujeito, desse modo, se constitui 

como sujeito identitário movido pelos fatores presentes em sua exterioridade. 

 As novas tendências da linguagem que constitui o homem enquanto sujeito 

dela tornam-se fatores propícios à formação de identidade ou identidades. É a partir 

disso que o sujeito pós-moderno se constitui num sujeito heterogêneo que influencia 

os fatores estruturais da sociedade, a qual, por sua vez, é movida pela ruptura e 

pelo cenário de mudanças. Tendo em vista que a identidade se constrói nesse 

quadro, compreende-se que não existe uma identidade fixa, pronta; ao contrário, há 
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identidades possíveis que se constroem a cada dia nas relações com o outro, com 

as esferas sociais e com a linguagem. 

 Partindo dessas questões, Hall (2005), ao considerar a constituição da 

identidade no cenário pós-moderno, explica que o mundo globalizado contribui para 

o declínio de velhas identidades e o surgimento de novas. São os fatores da 

modernidade, nos quais se inserem os sujeitos, que faz emergir as identidades que 

se alicerçam sob diversos contextos sócio-culturais. Dessa forma, 

 
 

as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno até aqui visto como um sujeito 
unificado. E assim chamada “crise de identidade” é vista como parte 
de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 
estruturas de processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2005, p. 7) 

 
 
 Nessa perspectiva, o sujeito passa a ser fragmentado por causa de sua 

inserção no contexto da pós-modernidade. É a partir dessa situação de 

deslocamento do sujeito que surge o que vai se chamar “crise de identidade”, que 

nada mais é do que a maneira de conceber o indivíduo mediante sua exterioridade 

mutável de relações sociais e culturais. Por isso, o processo de globalização tem 

contribuído para a pluralização das identidades, como uma célula discursiva que se 

multiplica a todo instante no corpo social que dá a ela seu caráter vital.  

  Trazendo o sujeito para o centro da discussão acerca da identidade, Hall 

(2005) aponta três concepções basilares na maneira de conceber a identidade do: i) 

sujeito do iluminismo, como um indivíduo centrado, unificado e movido pela razão, 

cujo “eu” era o centro da identidade de uma pessoa; ii) sujeito sociológico, o qual 

não era tido mediante sua autonomia individual, mas pela interação com a 

sociedade; iii) sujeito pós-moderno, cuja constituição não se dá de forma imóvel, 

mas de maneira heterogênea, descentrado de um “eu” particular. É nessa última 

concepção que nos leva à crença de que não existe identidade fixa; o que há são 

identidades instáveis, determinadas pelos fatores sócio-históricos. É sobre essa 

concepção que será discorrida, com mais veemência, a partir de agora. 

 Diante do quadro que coloca o sujeito como uma descentralização identitária, 

é inevitável a compreensão de que as identidades se constituem por meio dos 
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deslocamentos. É nessa proposição que Hall (2005) aponta que a identidade passa 

a ser uma “celebração móvel”, definidas pela historicidade. Nessa lógica, cada 

sujeito passa a cumprir diferentes papéis em diversos contextos, pois as identidades 

se deslocam conforme as condições comportamentais que as projetam. Essas 

considerações comprovam o dizer de que  

 
 

a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidades desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2005, 13) 

 
 
 A acepção hallniana induz ao pensamento de que a identidade é dada pelo 

seu caráter volúvel, instável, movediço. O que possibilita a construção de uma 

identidade são as práticas sociais em que um dado sujeito se encontra. O que pode 

ser identidade agora pode não sê-la depois. Hall (2005) ainda reforça que, ao invés 

de uma identidade fixa e acabada, o que existe é um processo de identificação, que 

permite conceber as marcas identitárias como uma impressão sempre em 

andamento.  

 Dessa maneira, devemos considerar que a identidade não emerge da 

plenitude individual que existe dentro de nós enquanto sujeitos, “mas de uma falta 

de inteireza que é „preenchida‟ a partir de nosso exterior, pelas formas, através das 

quais, nos imaginamos ser vistos por outros”. (HALL, 2005, p. 39, grifos e aspas do 

autor). 

Em comunhão com o discutido, toma-se parte da ideia de que as 

transformações ocorridas na sociedade moderna acarretaram um circulo de 

descentralização do sujeito dentro de um perfil que não é unívoco e nem se 

comporta em prática social fechada. Há, no entanto, uma fragmentação do sujeito 

que é constituído por uma dada coletividade, já que, como diz Sousa (2010, p. 104), 

“somos sujeitos incompletos, que buscam, incessantemente, aquilo exterior a nós”. 

A partir de então, a identidade, ou identidades, se comportam multiplamente com a 

construção dos diferentes discursos. Reforçando esse ideário, Hall (2008, p. 119) 

argumenta que 
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é precisamente porque as identidades são constituídas dentro e não 
fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como 
produzidas em lugares históricos e institucionais específicos, no 
interior de formações e práticas específicas, por estratégias e 
iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo 
de modalidades específicas de poder e são, assim, mais o produto 
da marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma 
unidade idêntica, naturalmente constituída, de uma “identidade” em 
seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que tudo inclui, 
uma identidade sem costuras, inteiriça sem diferenciação interna. 

 
 

 Desse modo, a construção identitária se dá por meio da relação que os 

discursos circulados em uma dada sociedade mantêm com o simbólico e com a 

exterioridade. Nesses desideratos, assim como propõe Navarro (2008, p. 90), “o 

ponto de partida é considerar que a identidade, ou, se preferimos, a fragmentação 

da identidade, é uma produção que se dá no e pelo discurso”. Não obstante, o 

sujeito discursivo está sempre atrelado ao social e ao histórico e a identidade, uma 

vez inserida nesse contexto, está refreada a possíveis modificações.  

 Ademais, são as práticas sociais, ancoradas em torno de uma formação 

discursiva, que possibilita alicerçar a pilastra que apoie as marcas da identidade do 

sujeito. Essas marcas são definidas historicamente, já que não existe sujeito fora da 

história nem história fora do sujeito. É, destarte, nesse intercâmbio de relações em 

que se instauram a natureza cambiante da construção das identidades. A respeito 

dessa tese, Fernandes & Alves Júnior (2008, p. 102) ofertam uma relevante 

consideração: 

 
 

No discurso, o funcionamento do sujeito se dá perpassado pela 
existência de um conjunto de elementos que formam um saber, o 
qual possibilita ao sujeito se subjetivar enquanto sujeito de uma 
identidade específica. Essa identidade não é permanente, está 
sempre mudando conforme mudam os processos de subjetivação, 
que, exteriores ao sujeito, impõe-lhes a existência de uma 
determinada maneira no discurso e na história.  

 
 
 Com essas palavras, entende-se que cada sujeito perpassa a produção do 

saber/poder nas diferentes condições de produção do discurso, o que coopera nos 

modos de subjetivação dos traços de identidades específicas geradas em torno da 

uma produção histórico-discursiva. Essa consideração serve de apoio para 
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justificarmos que não existe identidade única, mas identidades volúveis, cambiantes, 

movediças. 

 Nesse intento, as disputas travadas entre os discursos na sua circulação 

pelos campos sociais fazem do poder um fator primordial para a constituição de 

identidades, cuja essência está fortemente marcada pelas relações sociais e pelos 

modos de subjetivação que transpõem, para o jogo das trocas simbólicas, o 

assentamento da ordem do discurso. Em torno dessa questão, Woordward (2008, p. 

14, grifo nosso) expõe que 

 
 

o social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas 
cada um deles é necessário para a construção e a manutenção das 
identidades. A marcação simbólica é o meio pelo qual damos 
sentido a práticas e a relações sociais, definindo, por exemplo, 
quem é excluído e quem é incluído. É por meio da diferenciação 
social que essas classificações da diferença são “vividas” nas 
relações sociais.  

 
 

 Com a expressão desse pensamento, extraímos deduções de que o universo 

simbólico que compõe o funcionamento discursivo funciona como eixo basilar para 

definir os sentidos das práticas sociais que suscitam a edificação de identidades 

possíveis. Isso se comprova por que são inúmeras as trocas simbólico-sociais entre 

sujeitos e, por isso, “as identidades são diversas e cambiantes, tanto nos contextos 

sociais nos quais elas são vividas quanto nos sistemas simbólicos por meio dos 

quais damos sentido a nossas próprias posições”. (WOORDWARD, p. 33).  

 É nessa marcação simbólica em que os dizeres enaltecem a identificação de 

um sentido e excluem outros. Esses efeitos de sentido conseguem definir a 

presença de identidades possíveis, oriundas das vivências sociais que ora incluem, 

ora excluem as identidades construídas. 

 Na expressividade do colocado, Silva (2008b) explica que as identidades são 

demarcadas pelas oposições que uma se comporta frente à outra. Trata-se, na 

verdade, de considerar que os contrastes e extrusões definem suas marcas 

identitárias17. Diz ele que essas oposições vão determinar a construção de 

identidade pela diferença. Com isso, os traços identitários, marcados por exclusões, 

aversões e contrastes, não podem ser vistos fora do sistema de significação nos 

                                                 
17

 Tadeu da Silva (2008) explica que essas oposições se dão pelos “duelos” que se travam, por exemplo, nas 

oposições entre negro versus branco, rico versus pobre, nordestino versus sulista, dentre outras.  
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quais adquirem sentidos. Por isso que, “assim como a identidade depende da 

diferença, a diferença depende da identidade. Identidade e diferença são, pois, 

inseparáveis”. (SILVA, 2008b, p. 75). Tudo isso resulta de um processo de 

produção/representação simbólica e discursiva. De tal modo, a identidade é definida 

historicamente, uma vez que o sujeito a assume de maneira diferente em diferentes 

momentos. Por essa dimensão é que 

 
 

na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla 
por recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da 
identidade e a anunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o 
acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença 
estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de 
definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado 
das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não 
são, nunca, inocentes. (SILVA, 2008b, p. 81) 

 
 
 Apoderar-se dessas palavras é uma tentativa de entender que as relações de 

poder estão diretamente ligadas na apreensão da identidade pela diferença. São os 

poderes que fornecem o bisturi para dissecar as oposições dos órgãos que vitalizam 

os tecidos identitários, os quais permanecem conduzidos por artérias históricas que 

se ligam ao cérebro discursivo do corpo social. Em outros termos: a diferença, uma 

vez colocado ao lado do poder, é o fator que define o caráter múltiplo das 

identidades, tendo em vista os princípios históricos e sociais que constituem as 

práticas discursivas.  

 Com essa noção, os fatores que envolvem o poder estão imbricados com a 

diferença, fazendo emergir um universo multiplamente definido historicamente e 

favorecedor ao nascimento de identidades específicas. Assim sendo, Silva (2008b, 

p. 19) apontam que “a identidade, tal como a diferença, é uma relação sujeita a 

vetores de força, às relações de poder”.  

 Dentro das relações observadas entre as trocas simbólicas em um dado 

ensejo social, o poder torna-se decisivo para o aparecimento das identidades, haja 

vista sua inserção na engrenagem histórica, cujo organismo é comandado pela 

ordem estabelecida pela propagação dos discursos em diferentes condições de 

produção. Isso é notável pelo fato de “tais identidades apresentam-se em contextos 

sociais e históricos, internalizadas em práticas discursivas a serem descritas e 
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interpretadas. Essas identidades emergem das relações de poder e são resultados 

da diferença”. (SOUZA, 2008, p. 101). 

 Concedido o exposto, fica claro que as identidades, uma vez construídas no 

contexto pós-moderno, são sujeitas a modificações. Tudo isso é decorrência de uma 

conjuntura social refreada pela fragmentação que faz do sujeito ou de um dado 

objeto discursivizado nunca permanecer imóvel e sólido em sua prática discursiva. É 

partindo dessa pressuposição que se entende as identidades, de acordo com Silva 

(2008b), como uma produção marcada pela ordem das práticas discursivas e das 

trocas simbólicas que as historicizam. É no discurso que os fios se emaranham nas 

teias de sentido para construir os traços identitários. Não se pode pensar em 

identidade sem antes ponderar o funcionamento discursivo de um dado objeto 

discursivizado, assim como será mostrado na discussão do corpus constitutivo deste 

trabalho.  

 É por meio do abordado que se entendem as relações do discurso com os 

sujeitos que os constitui.  Por isso, no próximo tópico, mostrar-se-á que são as 

movências do discurso que oportunizam o deslocamento do comportamento humano 

que levam a fluidez identitária, como se fosse um líquido que escoe sob diferentes 

instâncias da sociedade pós-moderna. 

 
 

2.3 A fluidez identitária na “modernidade líquida” 
 
 

Num ambiente de vida líquido-moderna, as identidades talvez sejam 
as encarnações mais comuns, mais aguçadas, mais profundamente 

sentidas e perturbadoras da ambivalência. 
(BAUMAN, 2005) 

 
 
  
 Qual o efeito de um líquido derramado fora de um recipiente? Logo, ele se 

espalha e não há possibilidades de controlá-lo. Não há alternativas de torná-lo 

sólido, pois sua ação futura é escorregar, escoar. Essas gotas, uma vez postas 

numa torrente de percurso contínuo, constroem sempre novos rumos. É nesse 

caráter metafórico que se constitui as identidades no espaço de vida líquido-

moderna. 
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 Em meio ao universo cambiante que introduz as identidades, Bauman (2001) 

afirma que o sujeito moderno18 está submerso em uma “modernidade líquida”, 

através da qual coloca o indivíduo em um contexto sócio-histórico. As instituições, 

crenças, valores e estilos de vida mudam antes mesmo que consigam se solidificar, 

permanecendo, portanto, estanques a qualquer instabilidade. É por esse viés que 

esse autor direciona o olhar para as identidades. 

 Fazendo jus ao que já foi colocado, Bauman (2005), em entrevista ao 

jornalista Benedetto Vecchi, mostra que a globalização faz com que o sujeito 

construa sua identidade por um determinado espaço de tempo, que, logo, se fluirá e 

dará espaço a uma nova identidade. É por isso que, na era “líquido-moderna”, o 

sujeito passa a ser descentrado, com marcas identitárias deslizáveis e 

escorregadias. Essa tese nos leva à compreensão de que 

 
 

as “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, 
mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é 
preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em 
relação às últimas. Há uma ampla probabilidade de 
desentendimento, e o resultado da negociação permanece 
eternamente pendente. Quanto mais praticamos e dominamos as 
difíceis habilidades necessárias para enfrentar essa condição 
reconhecidamente ambivalente, menos agudas e dolorosas as 
arestas ásperas parecem, menos grandiosos os desafios e menos 
irritantes os efeitos. (BAUMAN, 2005, p. 219-20, aspas do autor). 
 

 
Na ótica baumaniana, fica evidente que as identidades se comportam pela 

fluidez e pela movência. Não há como pensar em identidades unificadas, tendo em 

vista que é no caráter líquido da sociedade moderna em que ela encontra-se 

definida. Afirmar, portanto, que a identidade é uma materialidade não sólida, mas 

transitória, significa dizer que a globalização faz oscilar as mudanças 

comportamentais do sujeito, o que favorece a construção de traços identitários. Com 

essa linha de raciocínio,  

 
 

                                                 
18

 Vale ressaltar que, para Hall (2005), o sujeito se constitui na pós-modernidade, isto é, um espaço 
que favorece uma postura descomprometida, independente, em face das transformações profundas 
ocorridas na ordem sócio-político-econômica. Para Bauman (2001), o sujeito se comporta em um 
ambiente da modernidade líquida, o que possibilita a incapacidade de controlar seu comportamento, 
suas crenças e seus valores.  
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tornamo-nos conscientes de que o pertencimento e a identidade não 
tem a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, 
são bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o 
próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como 
age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores 
cruciais tanto para o pertenciamento quanto para a identidade. 
(BAUMAN, 2005, p. 17) 

 
 

O exposto permite sublinhar que as transformações ocorridas na sociedade 

moderna acarretaram um círculo de descentralização do sujeito dentro de um perfil 

que é unívoco a uma prática social fechada. Há, no entanto, uma fragmentação do 

sujeito que é constituído por uma dada coletividade. Assim, a identidade de ser 

instituída a partir de diferentes posições que o sujeito ocupa socialmente, 

engendradas em práticas discursivas diversas em consonância com a ascensão 

social, histórica e cultural. 

Em síntese ao exposto, poderíamos perguntar: Se não há identidades fixas e 

permanentes, como é possível instituí-las? Ora, são os diferentes discursos 

povoados por outros discursos, em comunhão com a ativação da memória 

discursiva, com as relações de poder e com os modos de subjetivação que nos dão 

subsídios para perceber como se constrói as identidades em diferentes instâncias do 

funcionamento discursivo. São os fatores sociais, históricos e culturais que 

referendam a constituição de identidades possíveis de um dado objeto 

discursivizado.  

 Além do explicitado, é viável conceber que a identidade resulta, também, da 

posição que o sujeito ocupa frente à ordem do discurso que fabricam vontades de 

verdades que legitimam sua conduta pessoal e social. Trata-se, nesse caso, dos 

modos de subjetivação, que funcionam como balizas de apelo e resistência do 

sujeito aos códigos morais existentes em diferentes práticas discursivas. Dessa 

forma, a identidade do sujeito passa a ser constituída por meio daquilo que a 

sociedade fabrica como verdades e pelas diferentes posições que ele ocupa 

socialmente, tornando possível a ativação da memória discursiva na apreensão das 

relações de poder, haja vista a ordem do discurso e a historicidade que atravessa a 

constituição do saber. 

 Ainda assim, versa-se, dentro desses moldes, a ideia desta pesquisa de como 

se constitui da identidade no Nordeste e do nordestino. Parte-se da noção de que as 

práticas discursivas envolvendo dizeres sobre essa região e sobre esse povo 
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conseguem elucidar possíveis identidades construídas discursivamente, com fulcro 

nas relações interdiscursivas e com a memória individual e coletiva. Os traços 

identitários do Nordeste cristalizam-se dentro de uma esfera que parte do nacional 

para o regional, ao passo que 

 
 

A própria ideia de identidade, que é vista [...] como uma repetição, 
uma semelhança de superfície, que possui no seu interior uma 
diferença fundante, uma batalha, uma luta, que é preciso ser 
explicitada. A identidade nacional ou regional é uma construção 
mental, são conceitos sintéticos e abstratos que procuram dar conta 
de uma generalização intelectual de uma enorme variedade de 
experiências efetivas. Falar e ver a nação ou a região não é, a rigor, 
espelhar essas realidades, mas cria-las. São espaços que se 
institucionalizam, que ganham foro de verdade. (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2006, p. 49)  

 
 
 Dessa inferência, nota-se que a identidade, por sua construção discursiva, 

favorece uma leitura social, política e cultural de uma região e, assim, há um 

envolvimento de tudo aquilo que faz referência aos fatores históricos inseridos nos 

aspectos referenciadores da memória discursiva. Há, doravante, uma busca por 

verdades possíveis sobre a região discursivizadas; uma verdade que se ressignifica 

a partir das condições de produção dos discursos e da posiçã-sujeito ocupada pelos 

enunciadores desses discursos, uma vez que “o discurso regionalista não mascara a 

verdade da região, ele a institui. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2006, p. 49) 

 A pauta da discussão proposta por Albuquerque Júnior (2006) alude ao 

pensamento de um Nordeste “inventado” a partir das diversas práticas discursivas 

que fazem da região um texto moldado sob diversos aspectos que desenham o 

retrato imagético-discursivo do Nordeste e do nordestino. Trata-se, com isso, de uma 

proposta de sublinhar variados fatores sintéticos e abrangentes acerca da região em 

voga que, tendo em vista os elementos sociais e econômicos, capacita o analista a 

buscar possíveis escavações analíticas na gruta da linguagem a partir das 

manifestações discursivas e (re)construir a identidade nordestina na revista Veja. 

É partindo desse intuito que se aborda, no próximo capítulo desta dissertação, 

como a mídia espetaculariza saberes/poderes na instituição de verdades sobre o 

sujeito, com vistas às relações de poder e aos fatores de resistências que fazem do 

sujeito algo discursivizado. O convite, agora, dá-se à subida no palco da(s) 

vontade(s) de verdade(s) construída(s) pelo discurso midiático e seus tentáculos.  
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_________________________________________ 
 

 
CAPÍTULO III – (RE)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

NORDESTINA PELO ESPETÁCULO MIDIÁTICO DA REVISTA 
VEJA 

_________________________________________ 
 
 

Os trajetos de sentidos materializam-se nos textos que circulam 
em uma sociedade, criando interdiscursos cuja totalidade é 

inapreensível. (GREGOLIN, 2003) 
  
 
3.1 O discurso da seca em um lado do espetáculo: a identidade do Nordeste 
construída pelo “fantasma” da fome 
 
 

Na imersão do discurso na arena social e histórica da sociedade moderna, há 

diferentes maneiras de ver e de entender o homem e seus objetos simbólicos. Trata-

se de ensaiar, no palco das tendências identitárias, diferentes maneiras do sujeito de 

se constituir e de constituir o outro mediante os fatores que lhe são exteriores. 

Dentro desse cambiável universo de trocas discursivas, a mídia lança diferentes 

dizeres que, ora disseminados no corpo social, referendam identidades diversas. 

Esse lance faz com que surja a chamada sociedade do espetáculo, já que todo 

discurso ganha uma dimensão propagadora de saberes, poderes e subjetividades.  

É viável retomar que o discurso, uma vez em diálogos com outros discursos, 

consegue acoplar diferentes visões, práticas e interpretações. Foucault (2009) 

reforça a ideia de que cada enunciado, por ter seu lugar, época e espaço de fala, 

possibilita compreensões outras, já que o discurso traz consigo um curso que 

percorre diferentes e variadas visões, dando, ao analista, a tarefa de escavar os 

silenciamentos e o que a margem linguística deixou oculta.  No liame dessa 

dinamicidade da língua, é possível construir variados efeitos de sentido aos 

diferentes discursos que são materializados nas relações do homem com a 

sociedade. Essa opacidade linguageira proporciona, portanto, significações outras, 

já que há sempre vozes distintas que ecoam nos arrolamentos do eu com o outro e 

nas relações do mundo interior do falante com sua exterioridade. É nesse solo em 

que se propõe escavar as veredas do sentido e edificar possíveis identidades. 
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Folhear as páginas da revista Veja possibilita o conhecimento de uma 

realidade dotada de representação simbólica exterior ao seu leque informativo de 

uma exterioridade. Criada em 1968, a Veja é uma revista que trata de temas 

variados de abrangência nacional e global. Vertendo um rápido olhar a esse veículo 

midiático, percebe-se que, além de o grande foco da revista seja tratar de temas 

geralmente discutidos no hoje da sociedade, assuntos como tecnologia, ciência, 

ecologia, religião e política são abordados, dentre outros, em várias de suas 

edições.  

 Com uma tiragem semanal superior a um milhão de cópias, sendo a maioria 

de assinaturas, a revista em foco é a de maior circulação nacional. Gregolin (2003), 

nesse sentido, aponta que a mídia, uma vez tida como acontecimento discursivo que 

atinge um número elevado de sujeitos leitores dos ideários nela veiculados, acaba 

agenciando sentidos referenciadores de verdades sobre aquilo que se diz, pois há 

outras vozes responsáveis pelo agenciamento de sentidos que perduram o universo 

midiático. Por isso que a Veja, atingindo essa grande dimensão de leitores, funciona 

como uma ação institucionalizadora de saberes e fabricadora de verdades. 

 Como já foi expresso, a proposta maior para esta dissertação é analisar três 

reportagens da Veja, buscando enxergar possíveis identidades constituídas. Antes, 

no entanto, é imprescindível expressar o que tange os aspectos conceituais acerca 

do funcionamento discursivo imbuídos no interior dessa prática discursiva. Nessa 

partitura de notas distintas, é cônscio trazer as considerações de Charaudeau (2010, 

p. 221): 

 
 

A reportagem jornalística trata de um fenômeno social ou político, 
tentando explicá-lo. “Um fenômeno social” significa uma série de 
fatos que se produzem no espaço público (mais uma vez, é preciso 
que seja de interesse geral), cuja combinação e/ou encadeamento 
representa, de uma maneira ou de outra, uma desordem social ou 
um enigma (princípio de saliência) no qual o homem está implicado. 
“O estado de fenômeno”: isso significa que este já é do 
conhecimento da maioria. Não está ligado de maneira direta com a 
atualidade, mesmo quando dela está ancorado. Ele preexiste, pois, 
ao surgimento da notícia, como uma realidade, o que o justifica como 
não ficção, podendo ser o objeto de uma observação. Daí, o 
“tentando explica-lo”, que significa, ao mesmo tempo, que o estado 
de desordem ou de enigma constitui uma questão para a inteligência 
humana, é que, através da própria maneira de relatar o 
acontecimento que surgirão as respostas às questões.  
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 Essa elucidação incita à ideia de que, na reportagem, há um discurso que não 

se encontra estagnado no tempo e na história. É um discurso que, em diálogo com 

as vozes externas, fazendo com que o outro construa sua opinião diante daquilo que 

está sendo discurivizado. Denotando uma dada realidade ancorada em um 

acontecimento de conhecimento geral, a reportagem traz, em sua essência, um teor 

de reflexão diante do assunto pautado, resultando, assim, forte gama de opiniões 

possíveis sobre o que é mostrado, descrito e relatado.  

Tendo, pois, explanado esses apontamentos, partir-se-á, nesse paradigma, a 

entender como se constrói a identidade do Nordeste e do nordestino na reportagem 

intitulada O fantasma da fome, publicada na edição de número 1544, em 06 de maio 

1998, disponível em sua versão on-line do acervo digital da Veja no site 

http://veja.abril.com.br.  

 Trata-se, na realidade, de uma reportagem que procura denunciar as mazelas 

que assolam o sertão nordestino no intento de reunir relatos e amostragens de 

vivências de certos nordestinos que estão à mercê da castigante seca e falta d‟água. 

Para tanto, as vozes presentes nessa denúncia dialogam com fatores externos para 

se emanar uma identidade acerca no Nordeste e seus tentáculos. 

 A começar pelo título, a recorrência ao adjetivo “fantasma” não foi aleatório, 

pois, como aponta Foucault (2007a), o nosso dizer recupera sempre outros dizeres. 

O fantasma é tido, pois, como uma figura de temor, de assombração, de não 

compatibilidade com situações comuns. Assim sendo, há nesse discurso intitulador 

da reportagem uma síntese negativa, inferior e excludente da fome presente nos 

lares e no trajeto de vida de grande parte dos sertanejos. 

 A presença da palavra “fantasma” leva ao entendimento de que a fome, a 

pobreza e outros problemas sociais presentes no Nordeste chegam a alcançar esse 

efeito da não percepção, ao passo que, assim como fantasma, essas problemáticas 

parecem inexistentes e inacreditáveis aos olhos de muitos presentes no plano 

exterior ao que é proclamado.  É nesse expoente introdutório que, assim como 

Foucault (1999) advoga, há sempre uma voz que anuncia uma verdade escondia, 

dentro de uma sabedoria que nem sempre os outros são capazes de perceber. 

A seca como sutura decadente ao progresso, faz do desenvolvimento do ciclo 

vital do indivíduo um verdadeiro problema, como bem se vê, inicialmente. O 

enunciador traz um relato descritivo acerca de Vicente Paulo da Silva, que, no tempo 

http://veja.abril.com.br/
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da publicação da reportagem, com 42 anos de idade, ativa sua memória e resgata 

alguns momentos de sofrimento da infância por causa da seca: 

 
 
 
O nome é Vicente. Tem 14 anos e vive com a família em Acari, cidade do Rio Grande do 
Norte. A grande seca deixou os pais e os irmãos de Vicente com um problema: comer. 
Vicente é um menino esperto, de olhos vivos. Tem inteligência incomum e visão das coisas 
surpreendentemente madura para um rapaz da sua idade. Sua experiência de vida, em 
Acari, é muito diferente da que tiveram os adolescentes que vivem no sul do país. Já 
saqueou lojas, no meio da multidão. Seu pai estava junto dele nesses ataques. Vicente 
defende o saque dizendo que a pessoa com fome tem o direito de se apropriar da comida, 
seja ela de quem for, esteja onde estiver. (VEJA, ed. 1544, p. 27) 
 

 
 
 Nesse discurso metonímico, partindo de um plano mais global da seca para 

representar um particular, é mister considerar que, pelos apontamentos de Foucault 

(2007), há um diálogo com os fatores sociais para descrever a condição de vida de 

uma criança exposta ao seio do sertão. Vê-se que o ato de comer para a família de 

Vicente, através do discurso do adolescente, que serve de ilustração para o retrato 

caricatural de outros adolescentes nordestinos, é tido como um problema. Entende-

se, dessa forma, um contraste na própria maneira que se molda o discurso sobre o 

Nordeste, uma vez que “o discurso é algo inteiramente diferente do lugar em que 

vem se depositar e se superpor, como em uma simples superfície de inscrição, 

objetos que teriam sido instaurados anteriormente”. (FOUCAULT, 2007, p. 48). Daí 

as palavras ressignificam até mesmo para representar a uma realidade social.  

Ainda assim, nessa materialidade discursiva, o adolescente em pauta é 

tratado como um elemento de esperteza em ação dissonante à sua idade, a saber 

os fatores sociais os quais o levam a isso. Há, outrossim, uma voz que faz uma 

comparação entre Vicente e outro(s) adolescente(s) que vive(m) no Sul do país, na 

tentativa de evocar outros discursos para construir um sentido de contraposição à 

patente ocupada pelo nordestino de 14 anos.  

 De acordo com Foucault (2009), o discurso é análogo a outro ou não – o que 

faz com que ora surja e/ou exclua outro. A iniciativa do enunciador em trazer essa 

dimensão analógica entre indivíduos do Nordeste e do Sul do país tem o intuito de 

veicular que, diferentemente do da segunda região, os da primeira vivem expostos a 

condições mais decadentes ao progresso de vida, muito embora seja atribuída a 

eles uma vertente de força, coragem e inteligência que parece implacável.  
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 Na ressalva feita à força desmedida propagada pelo nordestino, a memória 

discursiva leva à percepção de outras vozes ressoadas ao longíncuo e que, pela 

ativação dessa memória, é possível sublinhar o discurso de força e resistência 

presente, por exemplo, no dizer “O sertanejo é, antes de tudo um forte” (CUNHA, 

1975, p. 92). O enunciado é interdiscursivizado no dizeres literário, mas ganha uma 

apreensão por aqueles que se encontram no plano exterior. É desse pódio parte o 

pensamento de Halbwachs (2004), à medida que afirma que o coletivo é uma forma 

individual de se constituir identidades do sujeito e/ou de uma dada coletividade. 

 Essa contraposição vem seguida, no entanto, de uma característica que, 

groso modo, parece negativista, pois, pelo dizer de Vicente, o nordestino não vê 

problema em saquear lojas ou depósitos alimentícios para não morrer pela falta de 

comida. De um lado, é traçado um perfil de “ladrão” por burlar a lei da compra e, de 

outro, é desenhada uma imagem de guerreiro e lutador capaz de “manchar” sua 

dignidade para sobreviver.  

 Há, nesse sentido, um estado de necessidade para a própria sobrevivência, o 

que está assegurado na Constituição De acordo com o Código Penal, artigo 23, não 

existe crime quando o fato é praticado em estado de necessidade, em legítima 

defesa ou em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

No artigo seguinte, a lei define que está em estado de necessidade “quem pratica o 

fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de 

outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não 

era razoável exigir-se”. 

 A identidade do sujeito nordestino, nesse recorte, passa a ser construída pelo 

diálogo com os fatores sociais que elucidam outras vozes para trazer os efeitos de 

sentido. Ademais, têm-se aí alguns traços identitários que são construídos pela 

diferença, que, segundo Silva (2008b), conseguem trazer uma visão que se dá pela 

oposição a outra, isto é, um indivíduo se constitui como traço identitário por algum 

aspecto que serve de contraste a si mesmo. Por isso que, no discurso em destaque, 

o nordestino é considerado diferente do sulista justamente pelos ditames 

compactuantes de realidades simbólicas estereotipadas ou não, que fazem do 

Nordeste lugar de atraso e exclusão. O autor afina, “a identidade é, na verdade, 

relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a 

outras identidades”. (SILVA, 2008b, p. 14). 
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 No plano discursivo da reportagem em voga, é possível deparar-se com 

outras ressonâncias de vozes as quais conseguem construir a identidade nordestina 

e, por ora, reforçar os estereótipos que conservam o Nordeste como “a” região do 

sofrimento. Na descrição da realidade de vida de outro nordestino, entende-se que, 

de fato, o bojo discursivo consegue tecer, através dos fios da história e da ideologia, 

a rede que emaranha uma gritante situação social. Veja-se: 

 
 
 
O agricultor Severino José dos Santos, de 59 anos, morador de Tabira, no sertão de 
Pernambuco, teve sua pequena horta de milho e feijão destruída. A família resolveu comer 
a palma, um cacto repleto de espinhos que serve normalmente para alimentar o gado. Sua 
mulher, Maria do Carmo da Silva, 47 anos, dá a receita. "Raspei os espinhos, passei em 
seis águas para tirar a baba verde da planta e cozinhei com sal. Depois, dei para a família 
provar. Todo mundo fez cara feia, mas, pelo menos, ficou de barriga cheia." A palma 
ingerida parece inchar no estômago. Faz peso. Ajuda. Os cinco filhos do casal aguentam o 
gosto ruim, mas Severino não consegue engolir. Às vezes, o cardápio é reforçado com uma 
sopa rala feita com ossos de boi, que Severino ganha dos comerciantes. Outras vezes, a 
situação fica terrível. "Quando falta comida mesmo, a gente põe os meninos para correr 
atrás dos calangos. Mas é difícil, tem de ficar o dia inteiro correndo porque esses bichos 
correm demais", conta a mulher. A família está sem dinheiro. Não consegue pagar nem a 
conta de luz. Custa 1,34 real. (VEJA, ed. 1544, p. 28) 
 

 
 

 Mais uma vez, a começar pelo nome “Severino”, a memória discursiva 

legitima a presença da personagem de mesmo nome, presente na obra modernista 

Morte e vida serverina, do pernambucano João Cabral de Melo Neto. O nome em 

pauta revela a ideia severidade, de sofrimento, reforçando a ideia de que, para a AD, 

cada objeto linguístico ganha sempre novos significados e reforça a construção de 

efeitos de sentidos, como se observa no trecho: “o meu nome é Severino / não tenho 

outro de pia. / Como há muitos Severinos / que é santo de Romaria / deram então de 

me chamar / de Severino de Maria”. (MELO NETO, 2007, p. 91) 

No discurso em referência, reporta-se a uma realidade vivenciada por um 

típico agricultor do sertão nordestino. Para tanto, o enunciador aponta as 

dificuldades enfrentadas por Severino para se alimentar. Há, nesse sentido, uma 

voltagem muito próxima para plantas típicas do sertão nordestino que servem de 

alimentação para a família em ressalva.  

 Enxerga-se, dessa forma, o homem do sertão moldado pelos liames do 

caráter animalizador, uma vez que o ato de comer palma e cacto e se alimentar de 

restos mortais de animais nada mais é do que exercer o papel zoomórfico, isto é, 
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condição de um animal propriamente dita. A voz da mulher em expressar que, numa 

situação mais decadente, é necessário procurar calango – nome comum a teiídeos 

muito pequenos – para comer, tenta trazer à tona a visão que o sertanejo procura, 

aos seus modos e de maneiras diversas, a busca pela sobrevivência acima de tudo. 

 Desse caráter anamilizador traduzido pela estética da fome, resulta mais uma 

vez uma ação promovida pela memória discursiva, a qual, em parceria com o 

arquivo, conforme propõe Foucault (2007a), revela outras vozes presentes em obras 

cujas temáticas se voltam para a problemática da seca, como é o caso de Vidas 

Secas, de Graciliano Ramos. Neste caso, tomando por analogia outro gênero que 

não reportagem, mas romance literário. Essa conjuntura reflexiva acerca da temática 

em pauta alcança forte patamar analógico ao discurso ora transcrito, já que, assim 

como Severino, as personagens do romance literário se animalizam em prol da 

sobrevivência, em meio a um contexto social tão sofrível e excludente.  

 Ainda nesse discurso, inscreve-se uma identidade nordestina construída 

pelos estereótipos, através de várias vozes, conforme orienta Albuquerque Jr. 

(2006), que se unem para instaurar, no seio social, uma marca identitária 

estereotipada. Ademais, as condições histórico-sociais fazem com que esse 

discurso acabe ficando moldado nas práticas sociais e o seu sentido negativo acabe 

sendo inapagável e insipiente, pois “estes estereótipos imagéticos e discursivos 

acerca do Nordeste, passa pela procura das relações de poder e de saber que 

produziram estas imagens e estes enunciados clichês, que inventaram este 

Nordeste e estes nordestinos”. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2006, p. 21). 

 Por esse discurso, chega-se à compreensão de que o Nordeste é moldado 

sob os maiores aspectos inferiores. Há uma voz que clama o reforço de um olhar 

arraigado que enxerga os nordestino como um ser predestinado a sofrer, a passar 

fome e a ser exposto aos mais acentuados problemas sociais. São essas vozes de 

aspecto analógico que recuperam a “velha” noção excludente da região Nordeste. 

Essa recuperação só se consolida pelo resgate feito através da memória discursiva, 

do mesmo modo que orienta Pêcheux (1999). 

 Nos fragmentos expostos, para se construir uma identidade sobre o objeto 

Nordeste, leva-se em conta o diálogo com dizeres representativos dos próprios 

sertanejos envolvidos no contexto da seca, como se os ecos de suas vozes 

funcionassem como um discurso que se reporta a uma realidade tão sofrida. Para 
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tanto, o enunciador faz alusão às vozes de nordestinos que ora rarefaz, ora 

intensifica, uma realidade vivenciada.   

Sargentini (2007) aponta que a recorrência a outras vozes dentro de um dado 

enunciado discursivo funciona no interdiscurso, como se, nos lances dos dizeres, 

existisse sempre uma voz outra que constrói uma visão identitária do sujeito. Dessa 

forma, a voz de cada nordestino é de grande relevância para os efeitos de sentido 

postulados nesse discurso propagado pelo enunciador no lance midiático da Veja. A 

descrição dos relatos de cada um deles reforça uma identidade construída pelas 

buscas de verdades e reforços de estereótipos, haja vista que “ele [o nordestino] é 

aquele que faz sistematicamente falta, a um discurso e lhe permite encerra-se em 

um todo. É aquela parte de sentido que foi necessário o discurso sacrificar para 

constituir a própria identidade”. (MAINGUENEAU, 2008, p. 38). 

Fazendo alusão aos fatores externos que, de algum modo, são considerados 

responsáveis pelo problema da fome no sertão nordestino, o enunciador esclarece 

que os insumos políticos acabam sendo os elementos mais relevantes para a 

situação que coloca o nordestino como ser inferior no paradigma da sociedade 

moderna. Eis o recorte: 

 
 

 
Com o fantasma da miséria e da fome rondando o Nordeste e o norte de Minas Gerais, é 
inacreditável que nenhum dos candidatos à Presidência da República tenha aparecido na 
região. Fernando Henrique Cardoso, que costuma ser associado pelos adversários a 
qualquer tipo de catástrofe natural que ocorra no Brasil, não apareceu no semi-árido nem 
ao menos para dar uma olhada. Luís Inácio Lula da Silva também não deu o ar de sua 
graça. Logo Lula que nas últimas eleições inventou aquela história da "caravana da 
cidadania", na qual excursionava pelas bordas do Brasil, sempre acompanhado por hordas 
de repórteres e fotógrafos interessados em flagrar seu encontro com os excluídos. Leonel 
Brizola não apareceu. [...]. Depois que a imprensa noticiou a seca, o presidente Fernando 
Henrique anunciou na semana passada que, finalmente, irá ao Nordeste. Lula disse o 
mesmo. (VEJA, ed. 1544, p. 28-29) 
 

 
 
 Tendo em vista que a(s) identidade(s) se constitui(em) em diferentes práticas 

discursivas, conforme considera Hall (2005), há sempre fatores de ordem social, 

histórica e política que vão elucidar essa construção identitária. Vê-se, nessa 

dimensão, que o Nordeste é tido como uma região esquecida e que, em momento 

algum, desperta interesse pela parte do governo.  
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 Num primeiro plano, tem-se o presidente da época, Fernando Henrique 

Cardoso, que pouco se preocupa com a situação tão deplorável de fome e miséria 

enfrentada pelo povo do sertão. Num segundo momento, depara-se com Luiz Inácio 

Lula da Silva, que, não obtendo êxito na campanha eleitoral a qual disputara, não 

faz jus a uma de suas propostas de governo. Ainda assim, Lula faz do Nordeste um 

palco para ensaiar uma realidade destacável de sua imagem e, ao mesmo tempo, 

no momento em que decide aparecer “acompanhado por hordas de repórteres e 

fotógrafos interessados em flagrar seu encontro com os excluídos”, ele acaba 

utilizando a mídia como uma maneira de maquiar uma autêntica realidade sofrível do 

homem nordestino.   

 Esse comportamento de Lula resume a ideia de espetacularizar uma dada 

situação. Assim como o nordestino que caminha pelas veredas sertanejas é dotado 

de humildade, o presidente, seguindo esses mesmos rastros visíveis na reportagem, 

também demonstra ser. Subir ao palco da terra nordestina, para Lula, torna-se, no 

discurso em voga, uma forma de fazer de seu comportamento um verdadeiro 

espetáculo político, que desperta interesse e destaque mediante aos olhos da 

sociedade da contemporaneidade aguçados nas malhas do poder. 

 Ainda assim, no momento em que a mídia começa a denunciar a real situação 

enfrentada por grande parte dos nordestinos, o atual presidente começa a possuir 

certa preocupação e, assim, “visitar” o semiárido, temendo nem tanto o agravamento 

da situação, mas o declínio de sua imagem enquanto governante. Daí resulta a ideia 

de que, nos lances discursivos, conforme Silva (2008b), há sempre algo que ora 

aproxima, ora distancia a imagem de si em (contra-)posição com o outro, assim 

como se observa na imagem de Severino, frente a de outros sertanejos que 

possuem condições de vida iguais ou diferentes da sua. 

 Na ressonância de vozes que recuperam outros discursos já ditos em outros 

espaços, épocas e contextos, é de grande valia destacar a alusão feita a um 

discurso primeiro para construir essa identidade do homem nordestino. Exibe-se: 

 
 

 
Quem não faria o mesmo vendo seus filhos chorando de fome? Há séculos, as diversas 
doutrinas religiosas defendem que é legítimo roubar para comer. Em comum, os preceitos 
católicos, protestantes e judaicos defendem a vida como o principal dom dado por Deus, 
mesmo que para mantê-la seja necessário cometer um crime. Na doutrina oficial da Igreja 
Católica, esse princípio aparece desde o século XIII, quando São Tomás de Aquino 
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escreveu a Suma Teológica, defendendo que a propriedade não podia ser um bem acima 
dos seres humanos. Se as religiões dizem que não é pecado, as leis dizem que não é 
crime. (VEJA, ed. 1544, p. 32-33) 

 

 
  
 Nesse recorte, infere-se que o grande foco do enunciador é fazer referência 

aos preceitos religiosos em analogia aos da lei. A grande indagação se dá no 

sentido de entender se o nordestino, à mercê da morte por causa da fome, deve ou 

não roubar comida. Para isso, há, nesse discurso, uma voz que proclama, pelos 

ditames de várias religiões, que a vida é um dom de Deus e, por isso, deve ser 

preservada, independentemente de quaisquer condições favoráveis a esse dom. Na 

verdade, tem-se aí uma retomada ao texto bíblico que aduz: “Vós me ensinareis o 

caminho da vida, há abundância de alegria junto de vós e delícias eternas à vossa 

direito”. (I PEDRO 1,17, p. 1496).  

 Essa alusão feita ao discurso que precede ao da reportagem, isto é, ao texto 

bíblico, denota a ideia de que os efeitos de sentido de um dado discursivo só são 

possíveis por causa de sua relação com o que está expresso no seu envolto, com o 

já construído, assim como considera Courtine (1999). Essa marca interdiscursiva 

presente neste recorte contribui, de forma decisiva, para construir a identidade 

nordestina conferida no discurso vejeneano, com ênfase aos fatores religiosos 

presentes nos costumes e crenças do povo do sertão.  

 Ainda assim, o enunciador traz o dizer de que o ato de roubar comida transita 

entre o pecado e o crime, entre os preceitos religiosos e os da lei. O pecado se torna 

uma forma de o nordestino agir de maneira mais compassada, harmônica e 

verdadeira, pois há uma crença fortemente arraigada nos valores da Providência 

Divina. Mais uma vez, perece-se uma alusão ao discurso proferido em um lugar, 

espaço e tempo, no caso do texto bíblico: “Porque o pecado não terá domínio sobre 

vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça”. (ROMANOS, 6: 14, p. 

1381) 

 Pelo explicitado, a identidade nordestina é construída, nesse enunciado, pelo 

viés religioso, fazendo do homem do sertão um protótipo que parece viver em 

função daquilo que é posto nas sagradas escrituras. Nesse ínterim, nada pode ser 

feito se não estiver conforme os postulados dos mandamentos da Igreja e da lei, 

fazendo salutar o comportamento íntegro e fiel do nordestino. 
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O que não se pode deixar em primeiro plano, num olhar atento ao discurso 

em pauta, é o que Foucault (2007, p. 31) coloca: “Não se busca, sob o que está 

manifesto, a conversa semi-silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar por 

que não poderia ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos 

outros e relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar”. Por isso 

que as relações interdiscursivas ganham voz e vez na manifestação de diversas 

práticas discursivas e, assim, agenciam possíveis identidades. 

Nos escritos de Albuquerque Jr. (2006), encontra-se a discussão pautada no 

pensamento de que os enunciados referenciadores do Nordeste e do nordestino “se 

repetem, com certa regularidade, em diferentes discursos, em diferentes épocas, 

com diferentes estilos e não pensá-la uma homogeneidade, uma identidade 

presente na natureza”. (p. 24). Por isso que, em condições de produção dadas, 

muitos discursos reforçam certos estereótipos da região em voga e acabam fazendo 

com que os mesmos dizeres alcancem, mesmo com diferentes efeitos de sentido, 

apenas uma nova época ou lugar de significação. Observa-se: 

 
 

 
O drama da seca só será resolvido se outros agentes igualmente responsáveis entrarem 
em ação. A igreja, por exemplo. Ou melhor, as igrejas. E também as prefeituras, as 
associações comerciais e as entidades de classe. Toda a sociedade tem de querer acabar 
com esse velho drama. Senão, 1998 será para as vítimas da seca apenas mais um ponto 
negro no calendário. Seguido de muitos outros. (VEJA, ed. 1544, p.33) 
 

 
 

 Nesse discurso, constrói-se uma identidade fortemente arraigada a dados 

estereótipos, reforçando até mesmo certa desesperança para melhoria do drama da 

seca. Há, ainda, uma voz que faz uma “cobrança” do responsável pelo dilema da 

fome, colocando, na igreja, ou nas igrejas, certa responsabilidade. Essa culpa do 

enunciador depositada aos órgãos religiosos reforça a tese defendida por 

Albuquerque Jr (2006) de que o nordestino, em certos atos, enxerga, na providência 

divina, a responsabilidade negativa em certos problemas que assolam o seu meio. 

Há, com isso, a presença de entidades sociais que acabam revelando a presença do 

tão assombroso e temível “fantasma” da fome. 

 Pelo explicitado, apreende-se que os discursos sobre o Nordeste entrelaçam-

se com outros discursos para aflorarem efeitos de sentido e construírem a 
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identidade nordestina. Notou-se, assim, um lado do espetáculo em que o Nordeste é 

exibido por meio do reforço de alguns estereótipos, os quais fazem da região lugar 

de pobreza e sofrimento. Todavia, é chegado o momento de direcionar o olhar ao 

outro lado do espetáculo, ensejo em que o Nordeste passa a ser visto sob as lentes 

da “riqueza” e do que há de mais aprazível aos moradores/visitantes da região.    

  
 
3.2 O outro lado do espetáculo: a identidade do Nordeste reconstruída pelo “paraíso 
do sol” 
 
 

Tendo, pois, analisado essa construção identitária que reforça alguns 

estereótipos no Nordeste, partir-se-á à análise de outra reportagem da Revista Veja, 

a qual, intitulada Férias com seguro de chuva, publicada na edição de número 1524, 

em 03 de dezembro de 1997, disponível em sua versão on-line do acervo digital da 

Veja, disponível no site http://veja.abril.com.br, procura trazer uma nova roupagem 

para a visão da região Nordeste. 

 Partindo do princípio de que a constituição identitária se dá, 

impreterivelmente, por meio da relação dos discursos com a exterioridade e o que 

lhe é simbólico, o sujeito discursivo, não obstante, está sempre atrelado ao social e 

ao histórico e a identidade, uma vez que “a identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia”. (HALL, 2005, p. 13). Em face a essa 

concepção hallniana, Bauman (2005) considera que a identidade deve ser 

considerada como materialidade não-sólida, mas transitória. Com isso, a 

globalização faz oscilar as mudanças comportamentais do sujeito, o que favorece a 

construção de traços identitárias.  

O próprio título da reportagem já coloca a falta de chuva no Nordeste como 

um fator positivo, justamente por ser o aspecto mais visado pelos turistas que 

procuram sair de outras regiões ora caracterizadas por períodos chuvosos. O sol 

escaldante passa a ser, nesses moldes discursivos, um fator crucial para fazer do 

Nordeste um lugar de apreço, de lucro e de turismo. Observa-se: 

 
 
 
Para quem terá de passar o verão trabalhando em cidades como São Paulo ou Rio, será 
um inferno. Para quem está de malas prontas para o Nordeste, não poderia haver notícia 
melhor. O clima seco na região promete uma temporada excepcional, com muito sol, céu 
azul, água morna e ventos suaves. (VEJA, ed. 1524, p. 106) 

http://veja.abril.com.br/
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 Enxerga-se, nesse enunciado, um aspecto discursivo diferente do exposto na 

reportagem anterior, pois, aqui, o que se nota é o Nordeste como sendo a melhor 

região para o descanso daqueles que enfrentam uma pesada labuta de trabalho no 

Sudeste do país. Muito embora se encontre uma voz que silencie que a região é 

digna para se passar as férias e não para moradia, deve-se levar em conta que o 

clima seco ganha uma dimensão extremamente positivista, pois é esse o fator de 

grande importância para aqueles que, num dado período, visitam o litoral da região. 

 Não se pode esquecer que o grande intuito, nessa prática discursiva, é 

explorar o lado das riquezas naturais do Nordeste, principalmente das belas praias 

que despertam grande interesse de visitação por parte de habitantes de outras 

regiões do país e até mesmo de estrangeiros.  

Muito mais do que isso, o propósito discursivo é expor o Nordeste à venda, 

convidando aquele que possui condições financeiras cabíveis a desfrutar do que a 

região exibe como melhor. A identidade nordestina, nesse fragmento, é construída a 

partir dos valores mercadológicos, como se os leitores/expectadores fossem 

induzidos a comprar os primeiros quites de viagem para região, enaltecendo o 

pensamento de que tudo se torna vendável no momento em que a mídia 

espetaculariza, conforme aponta Debord (1997). 

Nessa voz propagada pelo enunciador, enxerga-se o quanto os discursos são 

moldados de forma maleável, o que advoga a elasticidade da língua, em 

conformidade com o pensamento de Orlandi (2005). É nessa maleabilidade em que 

se compreendem esses dois lados para o objeto Nordeste, ora reforçando 

estereótipos, ora imbuindo uma nova leitura da região. 

Alguns dos problemas sociais e até mesmo parte dos fatores culturais 

parecem ser deixados de lado no discurso manifestado na reportagem em pauta. 

Fazendo jus às colocações de Adorno & Horkheimer (2006) de que qualquer 

indivíduo está imerso no caldeirão mercadológico através do qual se prepara os 

mais diversos (dis)sabores mercantis, uma vez que “o mundo inteiro é forçado a 

passar pelo filtro da indústria cultural” (ADORNO & HORKHEIMER 2006, p. 104), o 

Nordeste e o nordestino passam a fazer parte de uma exposição na vitrine mais 

propícia à venda e ao lucro no ramal turístico. Há sempre uma voz que proclama 

forte teor propagandístico: 
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As vantagens desse pacote são muitas. As companhias aéreas estão dando descontos de 
até 50%, dependendo do horário e do dia do voo, com pagamento parcelado em até cinco 
vezes, sem acréscimo de juros. Uma das exigências é comprar a passagem com, pelo 
menos, onze dias de antecedência. Algumas das promoções incluem descontos em hotéis, 
restaurantes e locadoras de automóveis. A Varig, por exemplo, oferece quatro diárias 
gratuitas para casais em hotéis da rede Tropical em Salvador e João Pessoa. Também há 
ofertas especiais das operadoras dos cartões de crédito. O Credicard dá descontos em 
hospedagens da rede Caesar Park, enquanto o American Express não cobra juros em 
financiamentos de uma viagem de cruzeiro pela costa nordestina. (VEJA, ed. 1524, p. 106) 
 

 
 

Tem-se, nessa prática discursiva, um berço de vantagens possíveis à 

visitação do Nordeste no período de férias. Para isso, é feita uma amostragem de 

todos os pacotes de linhas aéreas disponíveis, mostrando os descontos ofertados. 

Além disso, promoções em hospedagem e alimentação são trazidas à tona no 

sentido de aproximar ainda mais aquele ou aquela interessado ou interessada em 

“comprar” e desfrutar as belezas nordestinas, comportadas, principalmente, na área 

litorânea da região. 

 Com efeito, o Nordeste, nesse contexto, é exemplo vivo da indústria cultural. 

O discurso vejeneano nada mais é do que uma tentativa de camuflar todo e qualquer 

estereótipo da região nordestina, como se essa fosse apenas formada por praias e 

belezas naturais implacáveis. Esse dizer reforça a tese de que o homem é ditado 

pelas normas do mercado, pois a cultura mercantil fala sempre mais alto no 

momento e, assim sendo, surge sempre com a tentativa de induzir alguém e aderir a 

seu condicionamento, como no caso da reportagem em pauta, cujo objetivo é, antes 

de tudo, pôr o Nordeste à venda. Acompanha-se, outrossim, esse mesmo intento no 

seguinte recorte: 

 
 
 
As atrações não se limitam às praias. A própria paisagem urbana mudou, e para melhor, 
graças ao surto de recuperação dos sítios históricos. É o caso do Pelourinho, em Salvador, 
do Bairro do Recife, na capital pernambucana, de João Pessoa e de São Luís. O casario 
colonial restaurado nesses locais se tornou o grande ponto de encontro dessas cidades, 
com bares, danceterias, galerias de arte, cafés e livrarias frequentados por gente jovem e 
bonita. Outro grande sucesso no Nordeste neste ano são os parques aquáticos. (VEJA, ed. 
1524, p. 108) 
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 O Nordeste, nesse enunciado, é essencialmente urbano. Os traços 

identitários se resumem aos centros de atração localizados nas mais populosas 

capitais nordestinas. Ainda colocando em voga o que a região tem de melhor para 

ser comercializado, o discurso aí exposto põe a venda nos olhos da sociedade para 

esquecer qualquer problema social ou até mesmo as pessoas que vivem no campo, 

uma vez que o objetivo principal é manter em destaque o homem urbano. 

 No momento em que se destacam bares, danceterias, galerias de arte, cafés 

e outros pontos de entretinimento a serem frequentados pelos turistas, é feito uma 

ressalva também à qualidade das pessoas que frequentam esses lugares, como 

“gente jovem e bonita”. Isto significa pensar que apenas nesses lugares é possível 

encontrar pessoas com esse porte e agradabilidade, justamente pelo forte teor da 

indústria cultural aí imbuído, através do qual se busca vender o que há de melhor e 

mais belo.  

Isso se reforça no recorte que deixa marcado ainda mais algumas das 

“riquezas” presentes na região Nordeste: 

 
 

 
O Nordeste é famoso pelas praias bonitas e ensolaradas, pela cordialidade de seus 
habitantes e pelos preços de hospedagem e refeições, mais em conta do que nas outras 
regiões. Em se tratando de turismo, no entanto, seu calcanhar-de-aquiles sempre foi a falta 
de conforto nos hotéis, o serviço descuidado e também a sujeira em algumas das praias 
mais famosas. A região, embora tenha algumas das paisagens litorâneas mais bonitas do 
planeta, pecava pela falta de infra-estrutura adequada para atrair turistas, a começar pelos 
aeroportos, acanhados e desconfortáveis. (VEJA, ed. 1524, p. 107) 

 

 
 
As belas praias, a cordialidade e a acessibilidade aos preços na hotelaria e 

refeições são alguns dos fatores que elucidam o ponto atrativo da região nordestina. 

No entanto, deixa-se em voga, nesse discurso, um aspecto um tanto negativista no 

tocante à acomodação propícia a um número elevado de pessoas que veem no 

Nordeste a região mais atraente para “curtir” as férias.  

Há um fator analógico que convoca outras vozes para construir um efeito de 

sentido. Toca-se, assim, no calcanhar-de-aquiles para ilustrar um dos pontos fracos 

na ressalva dos pontos de riqueza encontrados na região em pauta. Essa é, pois, 

uma iniciativa de dialogar com as vozes presentes na História, pois Aquiles foi um 

dos heróis da mitologia grega e participante da Guerra de Tróia, considerado 
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também como o maior guerreiro da Ilíada de Homero, mas que possuía como ponto 

inatingível o calcanhar, o qual, uma vez tocado, provocava seu fracasso e lhe 

adiantava a morte.  

Desse recorte, é possível entender que, pelos esclarecimentos de Gregolin 

(2001), essa ilustração deixa explícita a noção de que as multiplicidades de vozes 

não são meros objetos do discurso do enunciador, mas os próprios sujeitos do 

discurso. O enunciador, contudo, é profundamente ativo, mas seu ativismo tem um 

caráter dialógico especial, ou seja, a consciência do outro passa a ser um aspecto 

indispensável, já que essa consciência está intimamente ligada à interlocução de 

outras vozes. É que se chama de interdiscurso, o qual, veementemente, cristaliza os 

preceitos da memória discursiva para constituir o sentido. 

Partindo da noção de que, no momento da evocação de um discurso, outro(s) 

é(são) silenciado(s), não se pode negar que há, por trás dessa face de grande 

aprazia, uma visão excludente do Nordeste, como se o discurso da seca do sertão 

fosse silenciado para dar voz ao da riqueza do litoral. Tem-se, assim, a sublimação 

de um discurso em detrimento de outros, como se ele (o discurso) “não poderia ser 

outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e relacionado a 

eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar”. (FOUCAULT, 2007, p. 31). O que 

está em voga é a visão de riqueza como atrativo, principalmente, para os turistas. 

Em outro momento, essa veiculação do lado positivo do Nordeste encontra-se 

rarefeita em festividades e atrações que se reúnem em torno da região para 

despertar, ainda mais, o interesse dos olhares dos indivíduos advindos de outras 

localidades. Veja-se:  

 
 
 
Há muitos outros bons motivos para ir ao Nordeste neste verão. Para quem gosta de agito 
e badalação, há uma programação de tirar o fôlego: são nada menos que 120 festas e 
eventos marcados para as praias da região entre os meses de dezembro e janeiro. Tem de 
tudo. Carnaval fora de época em Maceió, Natal, Fortaleza, Salvador e Porto Seguro. 
Festivais de jazz, blues e música popular brasileira. Shows de Roberto Carlos, Elba 
Ramalho, Daniela Mercury, Chico César e outros artistas. Só o grupo É o Tchan, de Carla 
Perez, tem uma dezena de shows marcados para a temporada. Para quem gosta de 
sossego, porém, o Nordeste tem dúzias de praias ainda pouco exploradas. São praias de 
areia imaculada e água limpíssima, emolduradas por coqueirais, falésias e lagunas. Em 
algumas ainda é possível ficar o mês inteiro sem ouvir o ronco do motor de um carro. É 
vida que alguém poderia pedir a Deus neste verão. (VEJA, ed. 1524, p. 108) 
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 O que se espetaculariza nos palcos da região Nordeste, nesse discurso, é 

uma vasta receita festiva que orienta o cardápio de degustação das melhores festas 

que agradam os diversos paladares daqueles que decidirem está pela região entre 

dezembro e janeiro, meses que, comumente, a maioria da população brasileira se 

encontra de férias do trabalho, da escola e de outras atividades.  

 Algumas capitais são lembradas pelo enunciador juntamente com artistas 

renomados da música popular brasileira e da cultura local como pontos de 

atratividade da região. Ainda mais, o Nordeste, nesse discurso, é trazido como a 

região do sossego, com praias imaculadas e propícias ao aconchego bucólico.  

 Realidade ou utopia, entende-se que esse efeito ideológico de perfeição do 

solo nordestino funciona, mais uma vez, com o diálogo com fatores religiosos, pois, 

a vida em abundância só é possível ser encontrada na região Nordeste, o que faz 

jus ao dizer bíblico do evangelista João (10, 10, p. 1307): “Eu vim para todos tenham 

vida e a tenham em abundância”.  

 Esse quadro corrobora a noção de que há, no entanto, uma fragmentação de 

dizeres que são produzidos e constituídos por uma dada coletividade. A identidade, 

ou identidades, se comportam multiplamente com a construção dos diferentes 

discursos, haja vista que o bojo discursivo ocupado pelo indivíduo, numa dada 

circunstância social, perpassa pelas práticas discursivas diversas em consonância 

com a ascensão social, histórica e cultural.  

Assim, deve-se pensar em identidade dentro de uma maleabilidade que é 

definida pela posição que o sujeito ocupa nas práticas sociais. Por isso que não se 

pode considerá-la como uma manifestação sólida, concluída. Esses aspectos 

favorecem a discutir a identidade nordestina na prática discursiva da Veja no 

momento em que o discurso veiculado na reportagem dialoga com fatores externos 

que são distintos e, por isso, traz uma nova acepção identitária, como o visto em 

alguns recortes da segunda reportagem aqui exposta. 

Sabe-se que muito mais pode ser explorado desses discursos lançados 

nessas duas reportagens aqui analisadas. O propósito trazido aqui, porém, é fazer 

elucidar uma visão dialógica da linguagem, através das quais é oportuno 

compreender o número ilimitado de vozes que ressoam na mídia. Essas vozes 

conseguem mostrar uma visão distinta daquilo que se encontra discursivizado em 

diferentes condições de produção. 
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Fazendo jus ao pensamento base de Foucault (2009) de que o discurso é 

uma prática descontínua que se cruza, por vezes, mas também se ignora ou se 

exclui, a identidade do Nordeste e do nordestino encontra encarnada na ideia de 

discurso como uma prática capaz de externar um número ilimitado de leituras de 

uma realidade. Reforça-se, assim, a ideia de que a identidade nordestina, de acordo 

com a ótica discursiva, pode ser considerada por diferentes ângulos indentitários 

capazes de denunciar diferentes identidades da região e dos sujeitos que nela 

vivem. 

Pelo explicitado, fica notória como a indústria cultural contribui, através do 

discurso da reportagem posta à análise, para (re)construir a identidade do Nordeste. 

As belezas naturais e a propagação turística são colocadas em meio à 

espetacularização, fazendo da mídia lugar de aliciamento e de fabricação de 

verdades. 

 Assim sendo, a identidade do Nordeste é (re)construída na mídia por meio da 

oposição que se faz ao Nordeste rural, lugar onde se concentra uma classe menos 

favorecida e com menos bens capitais, de modo que a preocupação com a venda e 

com o excessivo lucro está sempre em primeiro plano, resultado explícito da difusão 

da indústria cultural no contexto das sociedade pós-moderna.  

 
 
3.3 Na arena do discurso político da revista Veja: relações de poder na 
(re)construção da identidade nordestina 
 
 
 Escavar os sentidos escondidos nos jogos e disputas enunciativas 

disseminadas na mídia não é uma tarefa simplória. É como uma caça ao tesouro ou 

até mesmo uma busca pela carta-coringa desse jogo. Cabe ao analista-leitor, 

portanto, buscar os efeitos de sentidos possíveis, tendo em vista que a língua é 

opaca e sujeita a equívocos. Como estão ligadas à certa tessitura linguística e a 

dadas situações de produção, as palavras ganham sentidos a partir da ancoragem 

semântica às quais se encontram. É o que se intenta, mais uma vez, no contato com 

a prática discursiva que segue. 

Analisa-se, agora, o discurso da reportagem Ela pode decidir a eleição, 

publicada pela Veja, edição 1.969 (16 de agosto de 2006), extraída em sua versão 

on-line do acervo digital disponível no site http://veja.abril.com.br 

http://veja.abril.com.br/
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No funcionamento discursivo dessa reportagem, ativa-se, inicialmente, a 

memória discursiva para se compreender a situação de produção na qual se 

encontra esse discurso. Partindo da noção de que os efeitos sentidos são incutidos 

pelos dizeres escritos nas páginas do fator sócio-histórico, vinculado ao período 

eleitoral para presidência da República, mais precisamente a campanha eleitoral de 

2006, a identidade aí (re)construída não se dá pela forma monolítica; ela se constrói 

discursivamente nas relações de poder. 

 A ressalva do enunciado “Ela pode decidir a eleição” traz o convite para 

entender a trama discursiva proposta pelo discurso político. Inebriar-se nesse dizer é 

uma forma de beber na fonte da História para saciar a compreensão do 

agenciamento de sentidos na manifestação das relações de poder.  

É de grande relevância a pertinência do pronome “ela”, utilizado para definir a 

segmento feminino de forma decisiva. Num primeiro plano, vê-se que a referência do 

termo “ela” já remete a entender que há uma imagem acústica construída em 

contraste com a face masculina, a qual, para que fique bem claro, não é de 

exclusão, mas de importância e ressalva. Por isso que essa referência, sintetizada 

por meio do referido pronome, sugere o sentido da sentença, fazendo da mulher um 

ícone de teor decisório. 

A ressalva ainda do enunciado “Ela pode decidir a eleição” traz o convite para 

entender a trama discursiva proposta pelo discurso político. Entende-se, com isso, 

de acordo com Courtine (2003), que se trata de uma “mídia-política”, dos discursos 

veiculados em aparições públicas, de uma mídia “inserida na série histórica em que 

poderia tomar um sentido: uma história da relação entre o corpo e a linguagem nas 

formas de comunicação política”. (COURTINE, 2003, p. 25). 

Numa primeira visão, remete-se ao contexto das eleições realizadas desde o 

século XVI até os dias atuais. Nesse alavancar do exercer de opiniões através do 

voto livre, compreende-se que, ao longo do processo histórico, por muito tempo, 

apenas um grupo social que preenchia certos requisitos capitalistas, podia exercer o 

voto livre. Outrossim, a imagem da mulher negra ressalva o teor de abolição dos 

escravos, pois, o voto feminino, assim como a liberdade dos negros-escravos, é 

como se fosse fruto de um libertinagem tardia. 

Com a proclamação da Independência do Brasil, em 1882, o país passou a 

viver o chamado período imperial e, na primeira legislação eleitoral proposta por D. 

Pedro I, apenas aqueles possuidores de bens capitais e com alto status social 
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podiam votar. Na constituição de 1891, aparece o voto direto para presidente e vice-

presidente. Mas é somente em 1932 que a figura feminina passa a se fazer presente 

nas decisões políticas através do exercício livre do voto. (CÂNDIDO, 2004). 

Pautando-se do campo político, o enunciador faz uma ressalva ao Nordeste, 

mostrando que é nessa região em que se direcionam os olhares mais aguçados e 

fazendo algumas indagações: 

 
 
 
Se Lula mantiver sua formidável dianteira no Nordeste, ou seja, se Alckmin não conseguiu 
crescer entre os eleitores da região, é quase certo que o atual presidente será reeleito. Por 
isso, a conquista dos corações e mentes dos eleitores nordestinos tem estado no centro 
das preocupações dos dois candidatos – nos discursos, nas viagens e nos esboços de 
programas feitos até agora. Mas que nordestinos são esses que decidirão a eleição? São 
homens ou mulheres? Foram à escola? Quanto ganham por mês? (VEJA, ed. 1969, p. 54) 
 

 
 
 Há, nesse discurso, uma voz que anuncia o presidente Lula como o mais 

favorável à vitória do pleito eleitoral. Nesse desígnio, o Nordeste, como se vê, é o 

ponto-chave para os candidatos operarem suas propostas de governo e, por esses 

moldes, o enunciador lança alguns questionamentos – aparentemente introdutórios 

ao assunto abordado – que imbuem, no seio de sua projeção, um calibre 

desfavorável ao povo que decidirá as eleições, em sua grande maioria, nordestino.  

 Pode-se perceber esse calibre negativo sob três eixos: primeiro, quando se 

questiona se “são homens ou mulheres”, há uma forte diferença separatista no que 

toca à divisão de gêneros, como se o voto não fosse o critério categórico, mas o 

sexo de quem o realizasse; segundo, o fato de indagar se “foram a escola”, reforça-

se a ideia de que o nordestino é caracterizado, em sua essência, como não letrado e 

desprovido de relevância cognitiva; terceiro, no momento em que se questiona 

“quanto ganham por mês”, é colocado em destaque as condições financeiras do 

indivíduo, subentendendo, através da dúvida, certo nível de pobreza e inferiorização 

dos eleitores nordestinos. 

 A noção de uma identidade reconstruída dá voz e vez a uma identidade 

movida pela relação de exclusão e enaltecimento do Nordeste como a região de 

atraso. Isso favorece a colocação que enxergo. O Nordeste é, em grande medida, 

filho das secas; “produto imagético-discursivo de toda uma série de textos, 

produzidos a respeito deste fenômeno”. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2006, p. 68). 
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Mais adiante, ressoa uma voz que parece responder aos questionamentos 

ora feitos. Dentro desse universo cambiável de relações de poder, encontra-se o 

perfil eleitoral para decidir a eleição. Nota-se que se passa de um concepção macro 

para uma concepção micro, conforme Foucault (2004) coloca em tese. É nas mãos 

da mulher nordestina em que se encontra a decisão do pleito eleitoral. Destaca-se: 

 
 

 
A decisão, portanto, pode estar nas mãos de mulheres como Gilmara dos Santos 
Cerqueira, uma baiana de 27 anos, separada e mãe de três crianças. [...] A guerreira dá 
duro o dia inteiro numa creche que já foi um hospital e ganha um salário mínimo. É ela 
quem sustenta a casa. Não tem dinheiro para comprar um par de óculos de 140 reais para 
o filho caçula, mas está satisfeita com a vida – e com o Lula. “Ele é um homem bom, diz 
ela, que, como outros 22 milhões de nordestinos, recebe o Bolsa Família – a mais 
espetacular alavanca eleitoral de Lula no Nordeste. (VEJA, ed. 1969, p. 54) 
 

  
  

 Tem-se aqui, a mulher negra, pobre e nordestina como a eleitora do poder, 

capaz de decidir a eleição através do voto livre. Dentro desse discurso historicizado, 

nota-se que a relação de poder traduzida pela figura feminina é de grande valia. 

Partindo da noção da adução de Foucault (2009) de que ninguém diz nada por 

acaso, pois há sempre algo definido na ordem do dizer, a presença da mulher como 

a grande responsável pela decisão do pleito eleitoral é uma tentativa de fazer um elo 

regenciado pelas relações de poder, já que “o novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento de sua volta”. (FOUCAULT, 2009, p. 26). 

 Acima do colocado, leva-se em conta que a cidadã posta no tecido discursivo 

é fiada nos moldes sócio-históricos. Apreende-se, através do enunciado discursivo 

em pauta, que se trata de uma mulher, mas mais que isso, de uma nordestina. Sua 

região de origem, seu grau de escolaridade e seu status social funcionam como 

elementos fundantes de traços identitários. Ora, é um indivíduo do segmento 

feminino, negra e de baixa classe social quem pode decidir a eleição. Daí a tese 

foucaultiana de que o poder permanece estanque ao aparelho de Estado, haja vista 

que “nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder que funcionam fora, 

abaixo, ao lado dos aparelhos de Estado a um nível muito mais elementar, 

quotidiano, não forem modificados”. (FOUCAULT, 2004, p. 150). 

 Não se pode negar, também, que, conforme Orlandi (2005) a rede de 

significação proporciona sempre novas leituras e, por isso, é lícito considerar que há 
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um efeito de sentido negativista atravessando nessa prática discursiva. Ora, o 

enunciador parece, outrossim, fazer um alerta como se fizesse cconsigo mesmo a 

seguinte indagação: ora, quem vai decidir a eleição será um mulher e nordestina? 

Há, aí, uma presença de carga inferiorizante no que concerne a identidade da região 

em pauta nos fatores históricos e sociais, afrontando um pouco certos lugares-

comuns que submergem uma consideração una e acabável. 

 O explicitado incita o pensamento que reforça os estereótipos da visão 

eleitoreira do povo nordestino: a região de origem do candidato que liderava as 

pesquisas na época das disputas eleitorais, nas quais Luiz Inácio Lula da Silva, o 

nordestino (representado pela mulher), seria o mais cotado para governar a nação 

brasileira.  

O cidadão, na pessoa da doméstica, com a grande patente de decisão nas 

eleições presidenciais, acaba não fazendo a escolha consciente, livre, como 

pressupõe a democracia, mas verte sua decisão ao sistema imediatista devido ao 

ideário de um benefício periódico que recebe dessa instância governamental. Falta 

ao cidadão nordestino um grau de instrução educacional mais elevado, a saber que 

“todo sistema de educação é maneira política de manter ou de modificar a 

apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo”. 

(FOUCAULT, 2009, p. 44). 

 Tem-se, no entanto, um discurso silenciado por meio do qual se apresentam 

efeitos de sentidos mediante aos fatores sócio-históricos. Observa-se que Gilmara 

está satisfeita com o que ganha, com o Bolsa Família, com a condição de vida que 

leva. Daí, a reeleição do Lula favorece uma identidade do Nordeste, construída sob 

uma tendência antiprogressista, pois o novo presidente eleito é um reforço dessa 

concentração de projetos de melhorias de vida para o povo nordestino, como se, no 

país inteiro, a maioria dos problemas estivesse concentrada na região Nordeste e as 

outras regiões estivessem, de certa, “esquecidas”. 

 Ainda pondo em destaque o candidato à presidência, o conhecido Lula, 

reforça-se, no discurso em pauta, de que se trata de um indivíduo que, pelo seu 

trajeto de vida, se aproxima, com cordialidade, da realidade de vida dos nordestinos. 

A presença de uma voz enunciante faz com que o citado candidato seja o mais 

conhecido pelo povo. Sublinha-se: 
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Em comparação com o eleitorado de outras regiões, o colégio eleitoral nordestino é mais 
feminino, mais católico e menos escolarizado do que os demais. Por que será que Lula 
ganhou esse eleitor – pelo menos até agora – de forma até arrebatadora? A resposta fácil é 
dizer que Lula também é nordestino e, por ter sido pobre, tem identificação com esse 
eleitor. Isso não é mentir, mas também não é toda a verdade. A análise mais correta indica 
que o eleitor nordestino, assim como o eleitor brasileiro, em geral, não dá muita importância 
à origem do candidato, seja social, seja geográfica. (VEJA, ed. 1969, p. 54) 
 

 
 

 Constata-se, nesse enunciado, alguns fatores como gênero, religião e grau de 

escolaridade para constituir o quadro eleitoral do Nordeste. Esses fatores, 

recuperados pela memória coletiva, nos apontamentos de Halbwachs (2006), são 

comuns ao povo da região e ajudam a reconstruir uma identidade que, mesmo 

paginada por certos elementos comuns, imbuem uma nova concepção, fazendo do 

nordestino o dono da voz e da vez. 

Ainda assim, é de maior relevância a ressalva que é feita à mulher nordestina 

e a seu caráter decisório nas eleições presidenciais. Como foi explicitado no primeiro 

tópico deste trabalho, o poder, na perspectiva foucaultiana, não se encontra pronto e 

determinado nas mãos de um dado indivíduo ou na coletividade; ele se manifesta 

nas práticas discursivas do cotidiano. Por isso mesmo que a identidade nordestina, 

nessa materialidade discursiva, é construída de forma cindida e maleável, conforme 

aponta Hall (2005). 

Ainda assim, a identidade nordestina é muito mais do que construída; ela é 

reconstruída, uma vez que se deixa de lado os lugares-comuns que tomam o ser 

nordestino dentro de uma conjuntura social de atraso e dá a ele voz e vez de, no 

jogo discursivo das tramas simbólicas, de/para ser o grande vencedor, exercendo 

seu poder de cidadania e decidindo o futuro do país. 

O colocado acima reforça a ideia de uma identidade construída pela 

diferença, a qual, nos postulados de Silva (2008a), é tida a partir dos contrastes 

moldados em determinadas formações discursivas que conferem ao sujeito 

discursivizado uma nova face, isto é, uma nova identidade, promulgando a ideia de 

que “as relações de poder são uma relação desigual e relativamente estabilizada de 

forças”. (FOUCAULT, 2004, p. 250). 

Em síntese, aponta-se que as relações de poder impregnadas do discurso em 

voga são tidas como forma de por em ascensão o caráter movediço do poder, isto é, 

a campanha eleitoral faz com que a figura nordestina seja posta como a pilastra para 
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apoiar as decisões de melhor governo (ou não) para administrar o país nos próximos 

quatro anos. 

Na busca por uma vontade de verdade, ancorada no que propõe Foucault 

(2009), sobre o perfil do eleitor nordestino, reflexo também do perfil eleitoreiro num 

âmbito geral. Para tanto, o enunciador conclama que não há uma preocupação no 

que toca ao conhecimento sobre a condição social, grau de escolaridade e local de 

origem. Silencia-se, no entanto, uma voz que insiste em revelar que Gilmara 

Cerqueira e muitos outros nordestinos podem contribuir decisivamente para a 

instituição do país essencialmente nordestino e pairado em projetos destinados 

unicamente para essa região. 

Ainda nessa busca incessante por uma identidade para o eleitor que tem o 

poder decisório das eleições, o sujeito enunciador faz, ainda, os seguintes 

levantamentos: 

 
 
 
É a primeira vez, desde a redemocratização em 1985, que o Nordeste pode assumir um 
peso tão decisivo no resultado final de uma eleição. Isso acontece porque nunca antes um 
candidato obteve sobre o segundo colocado uma dianteira tão expressiva como a que Lula 
tem sobre Alckmin. O que as próximas semanas de campanha vão mostrar é se essa 
vantagem de Lula é inamovível. Os estudiosos de pesquisar são unânimes em dizer que o 
tucano deve crescer no eleitorado nordestino já a partir dessa semana, quando estreia o 
horário eleitoral gratuito. (VEJA, ed. 1969, p. 54) 

 

 
 
 O efeito de sentido construído nesse enunciado volta-se para os fatores 

presentes na tessitura histórica. Assim como Gregolin (2001) afirma que o discurso 

imerso na História traz uma rede de sentido capaz de revelar certos traços 

identitários do sujeito. É o que acontece quando o enunciador convida a memória 

discursiva para ser ativada e compreender, dentro de uma analogia, a disputa 

eleitoral de hoje com o processo de redemocratização. 

Na prática discursiva acima exposta, vê-se, de um lado, a região Nordeste 

como a mais formidável na decisão das eleições, pois é nessa região onde Lula 

possui a maior promessa de votos; de outro, há uma forte alusão ao contato dos 

eleitores com o horário eleitoral gratuito, fazendo com que as propostas políticas 

ganhem certo feitio de espetacularização.  
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Nesse arquiteto pela busca de um vencedor e dos aspectos favoráveis a tais 

candidatos, no intento de mostrar relações de poder envolvidas, observa-se que: 

 
 
 
Dos 1800 municípios do Nordeste, 60% são administrados por prefeitos que pertencem a 
partidos que apoiam Alckmin. Só 25% são partidos pró-Lula. No entanto, os prefeitos 
arrastam asa para Lula por duas razões: os orçamentos das prefeituras dependem 
fortemente de verbas federais e o eleitor está majoritariamente com Lula. Como a baiana 
Gilmara dos Santos Cerqueira. (VEJA, ed. 1969, p. 55)  
 

 
 
 Foucault (2004, p. 216) esclarece que “a análise dos mecanismos do poder 

não tende a mostrar que o poder é ao mesmo tempo anônimo e sempre vencedor. 

Trata-se ao contrário de demarcar as posições e os modos de ação de cada um”. O 

alcance do poder é, assim, algo inconstante, imprevisível. Por isso mesmo que, 

dentro dessa imprevisibilidade, o poder passar a ser controlado pelas práticas do 

cotidiano, alcançando até mesmo uma escala inesperada. 

 No caso do discurso recortado acima, mesmo com Alckmin liderando o apoio 

das prefeituras brasileiras, Lula consegue se sobressair pelo apoio incondicional da 

população de baixa renda. Revela-se, assim, que o fato de muitos prefeitos 

“arrastarem asa” para Lula pode soar como aspecto negativista, como se o 

nordestino vivesse sempre alienado aos programas assistencialistas ofertados pelo 

Governo Federal, o que serve de garantia para a eleição do candidato oriundo do 

Nordeste e concorrente à presidência da República. Isso traz um efeito de sentido 

que se molda por meio daquilo que se engrena em dados, até mesmo levantados 

pelo senso comum, bem como os revelados e comprovados por reconhecidas 

pesquisas eleitorais. É, portanto, uma referência direta ao poder quase que 

incontrolável, movediço. 

É interessante deixar claro, no entanto, que o discurso nunca permanece 

estanque no tocante à interpretação, já que, como coloca Gregolin (2001), não há 

sentidos prontos e estáveis, de modo que suas movências permitem com que se 

tenha uma compreensão possível; daí a noção de efeitos de sentido. Colocam-se 

essas questões para se levar à compreensão de que, nos moldes discursivos, cada 

dizer é traçado a partir de um nível comportamental oriundo daquilo que historiciza a 

constituição do sujeito dentro de uma dimensão identitária. Por isso que, na análise 

aqui realizada, faz-se necessário esclarecer que muitas leituras poderiam ainda ser 
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feitas mediante o caráter heterogêneo da língua que traz o discurso como fonte 

inesgotável de sentidos.  
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_________________________________________ 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

_________________________________________ 
 

 

Tendo realizado esse espetáculo investigativo acerca da identidade 

nordestina, é chegado o momento de desmontar pausar o espetáculo. As peças, 

porém, se encontrarão à disposição, haja vista que analisar o discurso não é buscar 

verdades absolutas, mas os efeitos de sentido que são estabelecidos pela relação 

com a exterioridade histórica. Por isso que, ao descer desse palco, faz-se 

necessário reprisar toda a encenação constitutiva do estudo que aqui foi objetivado. 

 A iniciativa de analisar o discurso midiático oportunizou, antes, construir um 

percurso para análise e montagem do cenário para apresentar o percurso teórico-

metodológico da Análise do Discurso (AD) enquanto área do conhecimento. Essa 

montagem mostrou o introito histórico da formação da AD e os rumos de suas três 

fases, cuja pilastra foi representada por Michel Foucault e Michel Pêcheux na 

edificação dos pressupostos teóricos da análise dos mais diversos objetos 

discursivizados, partindo desde os “grandes” discursos, como o político e o religioso, 

até os discursos veiculados na mídia, como o caso do discurso da revista Veja, 

nosso objeto analisado.  

 A realização desse espetáculo mostrou a senha do universo epistemológico 

da AD, o que possibilitou encontrar algumas categorias de análise pertinentes para o 

nosso estudo. Foi partindo desse princípio que foi discorrido sobre alguns preceitos 

categóricos para a análise de reportagens, enfatizando que, para se entender os 

efeitos de sentido, é necessário olhar muito além dos encadeamentos linguísticos 

que constituem os enunciados na projeção do discurso e na unidade e dispersão da 

formação discursiva. Nesse interim, foi possível perceber que, na perspectiva 

foucaultiana, o discurso é sempre povoado por outros discursos. Dessa forma, cabe 

ao analista enxergar o longínquo, que só é possível através da relação 

interdiscursiva entrecruzada com a memória discursiva. Dito isto, foi cabível afirmar 

que, nas práticas sócio-históricas, encontra-se a constituição do sujeito, o qual, tido 

como ente em constante formação, é estabelecido pelas relações de poder e pelos 
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modos de subjetivação que penetram no fio discursivo e tecem a rede de sentido 

instaurada no corpo social. 

 Na efetivação deste estudo, armou-se, também, um cenário para o sujeito 

pós-moderno para se compreender a identidade e os preceitos que a constituem. 

Essa armação mostrou que a identidade, uma vez inserida no contexto da pós-

modernidade, deve ser concebida pela mutabilidade, tendo em vista o caráter 

heterogêneo das práticas discursivas, o que faz jus à discussão de que não existe 

identidade única, mas identidades volúveis, instáveis, movediças. Foi nessa 

perspectiva que se entendeu que o contexto da modernidade líquida faz emergir a 

fluidez identitária, pois o comportamento do sujeito moderno é extremamente 

cambiante e, por isso, a identidade passa a ser incontrolável e escorregadia. 

 Com essa montagem realizada, espetacularizou-se, posteriormente, os 

saberes e poderes pleiteados pela mídia, buscando entender como os discursos 

constroem vontades de verdade e como as relações de poder fazem do sujeito, 

assim como o discurso, um deslocamento determinado pela posição social difundida 

pelas práticas do cotidiano. Nesse sentido, percebeu-se que, no jogo de trocas 

simbólicas desse espetáculo, há sempre novas peças que se mostram cabíveis à 

encenação.  

 Foi aí onde foi possível visualizar a noção de que a mídia comporta-se como 

uma forma de ressoar um número ilimitado de vozes com forte teor imperativo 

traduzido por vontades de verdades. Entendeu-se, assim, que aquilo que é 

desenhado na mídia, contornado sob os traços das relações de poder, constrói a 

imagem de uma busca incessante de propagar a ideia de que o lance discursivo 

imbuído do campo midiático soa, ou procura soar, uma demanda pela normatização, 

disciplina e agenciamento de sentidos nas malhas do poder. 

 Tendo mostrado algumas considerações sobre o discurso midiático e seus 

tentáculos, passou-se, então, a focalizar o discurso da revista Veja para, assim, ver 

como a identidade nordestina é construída nessa prática discursiva. Com isso, 

buscou-se analisar três reportagens selecionados, as quais constituíram o corpus 

desta pesquisa. Cada uma das reportagens serviu de base para discutirmos a rede 

de sentido que se difunde na construção da identidade do Nordeste e do nordestino. 

 No funcionamento discursivo da reportagem Fantasma da seca (VEJA, ed. 

1544), foi perceptível que o discurso religioso se entrelaça nos fios da memória para 

estabelecer os efeitos de sentido. Dessa forma, o sujeito enunciador recorre ao 
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discurso bíblico, tido como discurso primeiro, para evocar um novo discurso, 

advogando a ideia de que não existe discurso fundador, o que há são discursos que 

se parafraseiam, se transformam e se cristalizam na memória discursiva. Assim, a 

voz do sujeito autor ressoou as vozes da seca e os ecos da identidade nordestina. 

 Desse lado do espetáculo, por meio do discurso manifestado pela reportagem 

supracitada, foi possível enxergar fatores cristalizados na memória discursiva, 

partindo desde a forte alusão às vozes bíblicas e a personagens presentes no 

cânone literário voltado para o retrato da seca até os dizeres estereotipados e 

presentes na história e que elucidam o Nordeste como a região de atraso, para 

construir uma identidade nordestina pautada nos ditames da seca e do sofrimento. 

Teve-se aí um Nordeste visto sob o ângulo de elevação da inferioridade do sertão e 

da desprendimento da riqueza, tendo em vista as condições de produção sobre as 

quais os discursos foram construídos.  

 No discurso veiculado na reportagem Férias com seguro contra chuva (VEJA, 

ed. 1969), notou-se que o Nordeste alcança a patente de destaque no cenário das 

riquezas do país, tendo em vista os fatores turísticos e outros atrativos da região. 

Isso advoga que, dependendo do lugar e época, o discurso ganha sempre novos 

sentidos, conforme advoga Gregolin (2001). Dessa forma, a identidade nordestina é 

aí reconstruída, pois há outros valores e olhares direcionados à região, fazendo do 

Nordeste fonte e lugar de aprazíveis riquezas, muito embora, percebeu-se, nesse 

outro lado do espetáculo, que o ostentável se encontra na parte litorânea da região, 

em contraste com o interior e com o sertão nordestino. 

 A identidade nordestina, na prática discursiva acima sublinhada, passou a ser 

construída por meio da visão mercadológica da região, o que fez com que o olhar a 

ser aguçado fosse aquele dotado de riqueza e positividade. O Nordeste, por essa 

ótica, foi considerado fruto de uma raiz apreciável, de lucro, de ostentação. O litoral 

serviu de síntese para constituir uma identidade ancorada na benesse e no convite à 

visitação turística, tendo em vista que o sol passou a ser considerado um aspecto 

basilar para fazer, do Nordeste, um verdadeiro paraíso. 

 Na reportagem Ela pode decidir a eleição (VEJA, ed. 1969), viu-se uma 

materialidade discursiva que destaca as relações de poder na concepção da 

identidade nordestina. Nessa perspectiva, o sujeito enunciador aponta que, 

conforme as pressuposições foucaultinas, o poder não permanece estagnado a um 

determinado sujeito; ele é movediço. É dessa forma que, na prática discursiva em 
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questão, se percebe que o controle do poder representa a veiculação de saberes na 

busca de verdades políticas, mesmo quando o nordestino assume o papel decisório 

no pleito eleitoral. Assim, foi possível apreender que a inserção do sertanejo na 

engrenagem social, indo de/ao encontro do poder, consegue explicitar que o (não) 

comando do poder contribui para o cenário das desigualdades sociais do Nordeste. 

Uma mulher, negra, pobre e nordestina passa a ser a protagonista das eleições à 

presidência, o que reflete a tese das relações de poder proposta por Foucault 

(2004). 

 Considerando o movência do sentido instaurada em cada discurso, não se 

pôde esquecer, todavia, que, na leitura da reportagem anteriormente referendada, 

há uma visão meio que preconceituosa do corpo eleitoral que, no caso, iria decidir a 

eleição: negros, pobres e nordestinos, lá (na reportagem) representados por uma 

mulher. Nesse câmbio do poder, enxergou-se uma identidade construída pelas 

relações de domínio e pelo diálogo com os fatores políticos, sociais e históricos.  

 Diante de tudo que foi discutido, em resposta aos questionamentos que 

serviram de pontos norteadores para esta pesquisa, verificou-se que a identidade 

nordestina se (re)construiu pela relação interdiscursiva, dando a oportunidade de o 

discurso religioso se entrelaçar nos fios da memória para estabelecer os efeitos de 

sentido. Não obstante dessa consideração, as relações de poder existentes entre as 

trocas simbólicas perpassadas pelos saberes de uma dada época, com 

determinadas formações discursivas e condições de produção, referendam a 

maneira como os traços da identidade nordestina são concebidos. Em face a essa 

constatação, observou-se que a circulação de saberes passa construir vontades de 

verdade, através das quais os modos de subjetivação passam a assentar a 

subjetividade do sujeito nordestino na construção de seus traços identitários 

perpassados, de acordo com Bauman (2005), pelo discurso midiático e os efeitos da 

globalização nesse processo. 

 Assim sendo, ficou constatada a nossa hipótese de que a identidade se 

constrói de maneira cambiante, trazendo à tona que a identidade nordestina é 

perpassada pelos fatores históricos que enredam o discurso midiático. Por isso que, 

em nosso espetáculo investigativo, se percebeu que as práticas sócio-históricas 

incididas na memória discursiva legitimaram dizeres sobre o Nordeste, enfatizando o 

discurso religioso, o comando do poder, as trocas simbólicas e a veiculação de 
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saberes como pontos marcantes para se construir a identidade nordestina na 

reportagem como objeto discursivizado.  

 É importante ressaltar que as constatações não representam um discurso uno 

e fundador, tendo em vista que os discursos são constituídos pela exterioridade 

linguística, e, assim, está sempre em curso, no contato com os fatores históricos. 

Dessa maneira, não se procurou mostrar o sentido único às reportagens que foram 

tomadas como objetos de análise, mas os efeitos de sentido que o discurso 

midiático proporcionou pelas relações interdiscursivas e pelas relações de poder. 

 Tem-se a legítima certeza de que não foi apresentado todo o espetáculo que 

toma o discurso como objeto de encenação, isto é, como objeto de análise. 

Desmonta-se o palco, mas não se acaba o espetáculo. Ao fechar as cortinas, 

percebe-se que muitos outros públicos são convidados à apreciação. Daqui, é 

possível enxergar outras peças a serem encenadas, as quais motivam trazer outras 

redes de sentido, outras missões ao analista do discurso. Que outros espetáculos 

possam surgir! 
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