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―Lá onde o mundo real se converte em simples imagens, as 
simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes 
de um comportamento hipnótico. O espetáculo, como 
tendência para fazer ver por diferentes mediações 
especializadas o mundo que já não é diretamente apreensível, 
encontra normalmente na vista o sentido humano privilegiado 
que noutras épocas foi o tato; o sentido mais abstrato, e o 
mais mistificável, correspondem à abstração generalizada da 
sociedade atual. Mas o espetáculo não é identificável ao 
simples olhar, mesmo combinado com o ouvido. Ele é o que 
escapa à atividade dos homens, à reconsideração e à correção 
de sua obra‖.  
 

(DEBORD, 2002, p. 15). 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar como é construída a imagem do 
candidato Barack Obama, atentando para os mecanismos que são partícipes desta 
construção e para a discursivização da política pela mídia no período eleitoral da 
campanha presidencial americana de 2008. O processo de construção de imagem 
social é considerado nesse contexto como uma operação discursiva que a mídia 
empreende em função de um imperioso trabalho de produção de dizibilidades que 
asseguram a transformação do evento histórico em acontecimento discursivo. 
Fundamentada na teoria da Análise do Discurso de linha francesa, essa pesquisa se 
efetiva a partir dos estudos de Michel Pêcheux, Michel Foucault, Jaques Courtine e, 
ao voltar-se para o trabalho com a ação discursiva da mídia no que diz respeito a 
produção do espetáculo político, envolve ainda os trabalhos de Wilson Gomes, 
Mayra Gomes e Guy Debord. Trabalhando com o arquivo das dizibilidades sobre o 
candidato Obama durante a campanha política de 2008 nos Estados Unidos e, 
portanto, com a noção de arquivo, são analisados, além de outras materialidades 
que circularam na mídia em função desse acontecimento, artigos do jornal Folha 
de São Paulo e The New York Times. Os efeitos de sentido construídos nessas 
materialidades comprovam que a imagem de Obama foi construída a partir das 
estratégias da mídia que o discursivizaram, trazendo-o a visibilidade pública como 
o messias, como um super-herói. Dessa forma, asseguraram sua permanência na 
mídia do contexto de crise econômico-financeira mundial. As práticas discursivas 
da mídia oportunizaram a edificação do acontecimento da eleição presidencial 
americana e garantiram a produção do espetáculo político em função do controle 
dos dizeres e da manifestação de poder na ordem do discurso.  
 

Palavras-chave: Discurso, Acontecimento, Poder, Imagem, Mídia.  
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ABSTRACT 

 

This work aims at investigating how is constructed the image of the candidate 
Barack Obama, focusing at mechanisms that act in this construction and analyzing 
the media‘s discursive work about politics during the presidential campaign in the 
United States in 2008. The construction process of social image is considered in this 
context as a discursive operation developed by the media according to its 
prevailing work to elaborate sayings which guarantee the change of the historic 
event into discursive one. Based on French Discourse Analysis Theory, this research 
takes contributions from the studies developed by Michel Pêcheux, Michel Foucault 
and Jacques Courtine and considering its purposes at working with media discursive 
work and the respective spectacle production it is linked to investigations from 
other authors‘, as Wilson Gomes, Mayra Gomes and Guy Debord. This research 
works with the file of the sayings about Obama in the 2008 election period in the 
United States and, for this reason, are analyzed articles from the Folha de São 
Paulo and from New York Times journals and other materialities. The meaning 
effects constructed in them prove that the Obama‘s image was produced according 
to media strategies which commented about him and took him to the public 
visibility as a kind of social reformer, as a Messiah, a superman. In this way, Obama 
was commented in relation to the world financial and economic crisis context. The 
media discursive practices edified the event of the American presidential election 
and guaranteed the production of the politic spectacle in relation to the sayings 
control and the manifestation of power into the discourse order. 
  
 

Key-words: Discourse, Event, Power, Image, Media. 
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NTRODUÇÃO 
 

Há sempre batalhas discursivas movendo a construção dos sentidos 
na sociedade. Motivo de disputa, signo de poder, a circulação dos 
enunciados é controlada de forma a dominar a proliferação dos 
discursos. 
 

(GREGOLIN, 2003, p.12) 
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 As inquietações acerca da natureza humana estiveram, ao longo dos 

séculos, atreladas às necessidades sociais de se revelar a força motriz que institui 

os processos de construção de realidade e de institucionalização do saber. Tais 

inquietações encontraram no solo fecundo da linguagem a possibilidade de se 

compreender o conjunto de práticas culturais, políticas e discursivas segundo as 

quais os sujeitos produzem suas representações, trabalhando o simbólico, 

instaurando sistemas de verdades e construindo a história.  

 Nos passos da pós-modernidade e aos olhos da Análise do Discurso Francesa, 

a produção e circulação de saber-poder, via discurso, perpassa os mais diversos 

campos da esfera social e, uma vez ancorada no patamar da mídia, se dissemina 

em função da diversidade de materialidades. Isso possibilita que as práticas 

discursivas oportunizem estratégias de construção de imagem, mobilizem processos 

de subjetivação e condicionem o estabelecimento de relações de poder diante da 

discursivização de um fato histórico e de sua consequente transformação em 

acontecimento discursivo. Trabalho esse que permite aos sujeitos ocuparem lugares 

e posições no discurso, quer seja em função do campo discursivo de onde 

enunciam, quer seja em função das resistências que materializam. 

 Assim, considerando as características da sociedade pós-moderna, definida 

por Lyon (1998, p.7) como espaço multifacetado ligado ao ―conjunto de mudanças 

sociais e culturais profundas que estão acontecendo‖ desde o final do século XX, é 

preciso buscar o regime de práticas discursivas que transformam o evento histórico 

em acontecimento discursivo e, além disso, entender como os sujeitos produzem os 

sistemas de sociabilidade e estabelecem relações de poder ao mesmo tempo em 

que negociam identidades e constroem suas próprias imagens sociais em função da 

produção de dizibilidades e de verdades. Isso se dá, especialmente, no espaço da 

ação discursivizadora daqueles que constituem o aparato enunciativo da 

contemporaneidade: os meios de comunicação de massa. É nesse contexto que se 

desenvolve esse estudo.  

 Teoricamente ancorada no terreno da Análise de Discurso francesa e 

embasada nos princípios investigativos do fazer científico, esta pesquisa se 

constitui, portanto, a partir da discursivização midiatizada do evento histórico da 

eleição presidencial dos Estados Unidos da América, em 2008. O período de 

campanha que antecedeu o desfecho deste processo sucessório foi acompanhado 
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virtualmente pelo resto do mundo que, em virtude do momento de crise 

econômico-financeira, aguardava o programa de governo e a representatividade 

política do novo e principal gestor da economia mundial.  

 Assim, nos últimos meses que antecederam a eleição do dia 4 de novembro 

de 2008, a instituição midiática, e mais especificamente o jornalismo online, 

empreendeu uma cobertura imperiosa a esse momento histórico, inundando a 

atenção pública com as mais diversas discussões, análises de especialistas, 

comentários e opiniões dos candidatos, dos eleitores, de autoridades, de 

instituições e etc. Esse trabalho se deu segundo um incessante jogo de estratégias 

discursivas que, ao permitirem enxergar a prática de edição das matérias, de 

manipulação do dito e, sobretudo, do controle do dizer, exploraram os efeitos ora 

de evidência, de ênfase, ora de silenciamento, de apagamento,  

 A relevância social e acadêmica dessa pesquisa se justifica, então, pelo 

trabalho com o funcionamento da linguagem, com a produção discursiva de 

sentido, com o processo de constituição e de retomada de uma memória, 

considerando as especificidades desse acelerado momento de transformação das 

relações sociais, do desenvolvimento das tecnologias de informação e de 

comunicação, nesse início de século. Isso garante sua pertinência à linha de 

pesquisa que se volta para o estudo da relação entre discurso, memória e 

identidade do programa institucional ao qual se filia, visto que permite entender a 

possibilidade do sentido em diferentes campos discursivos, neste caso o midiático, 

considerando suas condições sócio-históricas de produção. 

 Ainda quanto à sua revelância, esse estudo está voltado para o trabalho de 

investigação das práticas discursivas em diferentes esferas da comunicação 

humana, atentando para a construção dos sentidos e da relação discurso e 

sociedade, discurso e texto. Assim, ao tratar do fazer político na 

contemporaneidade, essa pesquisa focaliza o evento discursivo da eleição para 

presidente nos Estados Unidos da América como espaço de discussão de ideias, de 

fabricação de verdades, de produção de saber, de exercício de poder e, sobretudo, 

como expressividade do cenário de globalização e, portanto, de interdependência 

política, econômica, social e cultural a que se submetem os diferentes modelos 

sociais da atualidade.   
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 Nesse sentido, em consonância com uma grande variedade de outras 

pesquisas, esse trabalho está ligado à tarefa de compreender como se efetiva a 

discursividade midiática na sociedade pós-moderna, atentando para as estratégias 

enunciativas que transformam o fato histórico em acontecimento discursivo e para 

a construção de imagem social. Ao mesmo tempo, investiga o funcionamento do 

poder mediante o acirramento das correlações de força, oportunizadas pela 

manifestação dos sistemas de exclusão e dos mecanismos de controle do discurso.  

 Dessa forma, voltando-se para a questão da transformação da política na 

contemporaneidade, esta pesquisa se efetiva a partir dos estudos de Michel 

Pêcheux, Michel Foucault e Courtine, e engloba as contribuições das mais diversas 

investigações da área, especialmente aquelas que se voltam para o funcionamento 

da mídia e da política em relação ao papel das dizibilidades na produção de 

imagens sociais. Portanto, poder, controle discursivo, história, real, virtualidade, 

enunciado, sujeito, sentido, discurso, mídia e política constituem categorias 

importantes, as quais, dentre outras, subsidiam as análises das materialidades que 

constituem o arquivo1. 

 Assim, É importante esclarecer que nesse estudo trabalha-se com o arquivo 

das dizibilidades sobre Barack Obama que circularam no meio social a partir de 

diferentes materialidades discursivas. O trabalho de análise é feito a partir de 

artigos coletados dos jornais Folha de São Paulo e The New York Times além do 

material publicitário (faixas, placas, bottom, cartazes) disponibilizado no site 

oficial do candidato e de capas de revistas brasileiras (Veja e Época), no período 

que antecedeu a eleição de 4 de novembro de 2008. 

 A escolha do tema está atrelada ao fato de a mídia, e mais especificamente 

o jornalismo mediado, ter agido imperiosa e discursivamente sobre esse importante 

momento da história, arrolando, de um lado, poder, controle discursivo e produção 

de imagens sociais e, de outro, inserindo-o na ordem do acontecimento, fazendo ao 

mesmo tempo surgir uma série de textos e discussões que passaram a ocupar os 

mais diversos espaços da vida cotidiana, além de corroborar e justificar o possível 

assujeitamento dos cidadãos comuns aos resultados desta eleição. 

                                                           
1
Por uma questão de opção metodológica, faz-se uma discussão mais apurada sobre essas 

materialidades (apresentação, contextualização, codificação e sistematização) no início das 
análises. Ver O espetáculo dos sentidos na esteira da interpretação: dos bastidores ao aplauso 
(capítulo IV). 
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 Assim, em virtude de sua inserção histórica, do exercício dos micro-poderes 

que permite e do afrontamento subjetivo que mobiliza, a eleição presidencial 

americana de 2008 transforma-se em acontecimento discursivo pelo trabalho 

imperioso que a mídia empreende na discursivização desse evento histórico e, 

sobretudo, na tentativa de trazê-lo ao centro da visibilidade pública. A prática 

jornalística, por sua vez, dilata esse acontecimento discutindo-o, transformando-o, 

retomando-o, classificando-o e selecionando-o segundo princípios de controle e 

sistemas de exclusão, que vinculados ao poder e à manipulação do real pela 

palavra política, são assegurados pelo funcionamento de estratégias discursivas 

ligadas à memória e à interdiscursividade. 

 Portanto, esse acontecimento mobilizou a imprensa mundial e seus 

resultados fizeram com que o mundo se mantivesse agregado para a tomada de 

decisões coletivas pautadas em interesses comuns, o que corrobora a importância 

de investigações sociais a partir de seu caráter de acontecência e influência na 

constituição da ordem sócio-político-econômica internacional.  

 Somado a isso, pode-se mencionar que esse momento de campanha política 

foi marcado pela ação do discurso publicitário de caráter político-eleitoral voltado 

quase que exclusivamente para a imagem social do candidato democrata Barack 

Obama, a qual passou a ser discursivizada, assistida, pela grande massa, segundo 

um forte efeito de evidência trabalhado pela mídia em função dos conceitos de 

prosperidade, unidade, transformação e, sobretudo, de mudança. 

 Dessa forma, considerando os princípios de valor da política americana e a 

consequente dependência da ordem mundial em relação a esse centro de poder e, 

ainda, a edificação histórica do acontecimento do processo eleitoral de 2008 em 

virtude da ação discursivizadora da mídia, torna-se necessário investigar como se 

construiu a imagem do candidato do partido democrata Barack Obama, atentando 

para as estratégias que permitem essa construção e para o efeito de evidência2 

trabalhado pelos meios de comunicação de massa, especialmente aqueles da esfera 

jornalística. Essa preocupação central garante a inserção dessa pesquisa no 

patamar das investigações que tocam na questão do sentido e na relação entre 

                                                           
2 Esse efeito de evidência é aqui entendido como o fruto das manobras discursivas da mídia que 
garantiram a permanência do candidato Barack Obama no espaço de visibilidade pública. Assim, em 
função da ação imperiosa da mídia na discursivização do acontecimento da eleição presidencial 
americana, o candidato Obama passa a ter sua imagem evidente e construída em cima 
positividades.    
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discurso, memória e identidade, e assegura sua pertinência acadêmico-científica ao 

possibilitar o trabalho com a manifestação da linguagem em diferentes 

modalidades enunciativas e, ainda, sob diferentes condições de produção.

 Assim, é preciso considerar que a esse candidato foi reservado um lugar de 

destaque na cena da visibilidade pública o que lhe deu respaldo para ser associado 

a uma imagem que oscila entre profeta e super homem, entre o messias esperado 

pelas minorias – e não só elas, mas os diferentes grupos políticos, segmentos e 

classes sociais – e o vendedor de sonhos. Além disso, há a acusação de que Obama 

reacende, ao ser considerado o primeiro candidato negro à presidência dos Estados 

Unidos, o ódio, a relação tabu entre brancos e negros o que permitiu que as 

questões étnico-raciais fossem trabalhadas e espetacularizadas proposital e 

estrategicamente durante a campanha. 

 Diante disso, podem ser apontadas as questões gerais que denunciam os 

interesses centrais desse estudo, a saber: 

 

 Que estratégias e mecanismos são trabalhados pela mídia na construção da 

imagem do candidato Barack Obama diante do acontecimento discursivo da 

eleição presidencial americana de 2008? 

 O que garante a aparição dos sujeitos nas visibilidades da cena pública? E 

como a dramaturgia política é afetada pelo jornalismo-espetáculo? 

 

 A partir de tais questões, pode-se mencionar que a tese sustentada aqui é a 

de que a sociedade pós-moderna, onde a mídia é politizada e a política é 

midiatizada, se reconfigura em uma sociedade de controle na qual, o 

acontecimento discursivo é edificado como lugar de produção de dizibilidades, de 

negociação de identidades e de exercício de poder. Dessa forma, oportuniza a 

fabricação de sentidos e permite a construção de imagens sociais pela circulação 

de saber em determinadas materialidades discursivas3, neste caso, o jornalismo 

online (Folha de São Paulo e The New York Times).  

 Para tanto, parte-se da hipótese de que ao discursivizar um acontecimento 

e, dessa forma, ao afetar os pilares da política-espetáculo, a mídia utiliza uma 

série de arranjos e estratégias discursivas para construir determinados efeitos de 

                                                           
3Refere-se aqui aos objetos de análise. Ver capítulo IV.  
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sentido que justifiquem sua ação como núcleo de poder em estreita relação com a 

história ao mesmo tempo em que faz operar mecanismos de controle e sistemas de 

exclusão atrelados às redes de memória e às malhas da interdiscursividade.  

 Tudo isso faz ressoar a grande ênfase dada, durante toda a campanha, à 

figura de Obama como messiânico, o que prova que o acontecimento discursivo da 

eleição presidencial americana foi todo construído em cima da imagem do 

candidato democrata, mobilizando silenciamentos em torno de suas não propostas 

e marcando sua campanha como triunfo do marketing. Portanto, como objetivo 

geral desta pesquisa tem-se a tarefa de investigar como é construída a imagem do 

candidato Barack Obama, atentando para os mecanismos que são partícipes desta 

construção e para a discursivização da política pela mídia no período eleitoral da 

campanha presidencial americana de 2008. Como objetivos específicos pode-se 

apontar: 

 

 Explicar como a eleição presidencial americana de 2008 constitui-se num 

acontecimento discursivo, a partir da sua inserção na historia e de sua 

discursivização na e pela mídia.  

 Verificar como se dá a materialização do poder, a partir do funcionamento 

dos sistemas de exclusão e controle dos discursos, em suportes midiáticos, 

analisando as estratégias discursivas utilizadas na construção da imagem do 

candidato Barack Obama. 

 Definir o trajeto temático da crise econômico-financeira como possibilidade 

de visualizar e descrever os efeitos da memória e da interdiscursividade na 

produção da imagem política. 

 

 Inserida num leque que contempla uma variedade de outros trabalhos, esta 

pesquisa pretende contribuir para a problematização das questões relacionadas ao 

deslize do sentido, à construção de imagem e a materialização do poder, além de 

propiciar uma discussão apurada sobre as retomadas da memória social e o papel 

que esta desempenha na construção de uma história do presente, em virtude da 

ação onipresente e universal dos meios de comunicação de massa.  

 Nesse ínterim, também é preocupação central entender como o discurso 

publicitário de caráter político-eleitoral conduz o acontecimento político no curso 
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da divulgação, submetendo-o a uma determinada ordem discursiva a partir de uma 

narratividade expressa que traz à tona não só a dispersão dos sujeitos na 

construção da história, mas evidencia o papel da mídia na elaboração de uma 

realidade manipulada.   

 Vale salientar ainda que este estudo segue o trajeto temático4 da crise 

econômico-financeira mundial em virtude de que tanto os Estado Unidos como o 

Brasil, e o resto do mundo, enfrentam, neste momento de sucessão presidencial, os 

efeitos dessa recessão5 desencadeada em solo norte americano, o que permite, 

sobretudo, fazer um paralelo de análise com o cenário nacional. 

  Esse trajeto define o caminho de leitura que se percorre em relação aos 

objetos de análise6 e se estende, nesse trabalho, do momento em que a crise 

financeira é anunciada oficialmente ao mundo, marcando a partir disso a 

elaboração das propostas de campanha na América, até o momento de decisão do 

eleitorado com a escolha do democrata Barack Obama para presidente dos Estados 

Unidos. É nesse sentido, que importa entender como as discussões sobre esse 

momento de crise foram trabalhadas como argumentos centrais pela mídia já que o 

trajeto temático, ao constituir-se como feixe de relações e de deslocamentos, 

―permite visualizar, no interior da dispersão do arquivo, momentos de 

regularidade, de sistematicidades que – embora instáveis – permitem a 

inteligibilidade de certas escolhas temáticas num dado momento histórico‖ 

(GREGOLIN, 2005, p.1) na construção da imagem de Obama como messiânico, como 

super herói, como o salvador. 

 Em função dessas discussões centrais e ainda considerando os objetivos 

desse trabalho, opta-se por organizar a pesquisa em quatro partes principais, cada 

uma delas constitui um capítulo. No primeiro deles, é feita uma contextualização 

geral sobre a importância de se investigar a natureza social da linguagem segundo 

                                                           
4 Na perspectiva foucaultiana, o trajeto temático constitui-se numa operação do pesquisador para 

definir seu trajeto de leitura do corpus. É, portanto, um conjunto de configurações textuais que, de 
um acontecimento a outro, articula os temas e opera o ―novo na repetição‖. Cf. Efeitos do arquivo: 
a análise do discurso no lado da história (GUILHAMOU & MALDIDIER, 1994) e Formação discursiva, 
redes de memória e trajetos sociais de sentido: mídia e produção de identidades (GREGOLIN, 2005). 
5 Especialistas, autoridades e cientistas políticos afirmam que, conforme se verifica a partir dos 
próprios textos em análise, Os Estados Unidos da América optam por sair da crise pelo voto, e 
consideram o processo de sucessão presidencial como uma nova política de controle econômico e 
financeiro capaz de gerar uma nova ordem na política interna e nas relações exteriores, 
assegurando, sobretudo, a superação da crise. 
6 A discussão sobre os objetos de análise desta pesquisa é feita a partir do tópico 4.1. do capítulo 
IV. 
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os preceitos da Análise do Discurso de linha francesa. Nessa primeira parte, a 

teoria é apresentada e discutida a partir dos momentos que asseguraram sua 

própria constitutividade enquanto disciplina. No decorrer desse capítulo, além de 

uma importante discussão sobre os sistemas de exclusão e mecanismos de controle 

do discurso, são apresentadas as principais categorias que serão problematizadas 

ao longo do trabalho e principalmente na análise dos objetos.   

 No segundo, as discussões estão relacionadas ao trabalho da mídia com 

destaque para o funcionamento da prática jornalística. Neste percurso teórico, 

além de se problematizar o papel e o poder da mídia diante da tarefa de 

discursivizar a história, toca-se na questão dos meios de comunicação de massa e 

na noção de realidade mediada. Aqui também se discute sobre o funcionamento 

discursivo da mídia na esfera jornalística, atentando para a edificação do 

acontecimento, para a configuração do espetáculo político, para a produção de 

imagens e para a manipulação do real em virtude do jogo com estratégias 

discursivas. 

 No terceiro capítulo, são discutidas as questões acerca do discurso político, 

problematizando os preceitos basilares da política na sociedade pós-moderna. 

Discute-se ainda a transformação da política em função da configuração da 

sociedade do espetáculo. Aqui são trazidos à tona os conceitos de política de 

opinião e opinião pública, por estarem diretamente ligadas ao discurso político, e 

de acordo com sua inerente injunção a verdade e imperativo de simplicidade. 

Comenta-se sobre os princípios da novidade política, dentre outros, o 

gerenciamento das aparências e a produção do espetáculo, materializados no fazer 

ver, fazer pensar e fazer sentir.   

 Por fim, no capítulo IV trabalha-se com as análises. Estas estão organizadas 

em função dos recortes estruturados de acordo com as materialidades que 

constituem o arquivo. No primeiro recorte serão analisados os 2 (dois) artigos7  do 

jornal Folha de São Paulo enquanto que no segundo, o trabalho é com os artigos do 

jornal The New York Times. Acredita-se que a análise empreendida aqui, em 

função da quantidade e variedade de material a ser trabalhado e, ainda, 

obedecendo ao trajeto temático e aos objetivos que norteiam este estudo, será de 

                                                           
7 Segundo os critérios e objetivos apresentados na parte de sistematização das análises (a partir do 
tópico 4.1 do capítulo IV). 
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profundidade suficiente para se alcançar às respostas pertinentes para a 

problemática central deste trabalho. 

 O percurso está traçado e o convite aberto a todos que se envolvam com as 

empreitadas investigativas acerca do discurso e, por conseguinte, com a tarefa 

maior de compreender o processo de constituição dos efeitos de sentido e a 

dispersão do sujeito na massa enunciativa de suas próprias práticas de linguagem. 

Essa tarefa exige a construção de trajetos de leitura voltados para a compreensão 

do funcionamento e operacionalização de mecanismos controladores do discurso 

manifestados nas vias do poder e nas micro-lutas cotidianas. Disso, surge a 

proposta para se apreciar, das movências do sentido à construção de imagem na 

política, uma análise das estratégias discursivas da mídia na eleição presidencial 

americana de 2008. 
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CAPÍTULO – I 

 
 
A CORDILHEIRA DOS DISCURSOS UMA MINA DE SENTIDOS 

 
 

É sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma 
exterioridade selvagem; mas não nos encontramos no verdadeiro 
senão obedecendo às regras de uma “política” discursiva que 
devemos reativar em cada um de nossos discursos.  

 
(FOUCAULT, 2006, p. 35). 
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1.1. Em busca de um gesto de interpretação plural: a mobilização de efeitos 
de sentidos no universo discursivo 
 

 

 Enquanto agente e produtor da realidade, os pesquisadores vivenciaram, ao 

longo do tempo, o alvorecer de muitas práticas investigativas e estudos 

interessados em entender a constituição das verdades e da ação da história sobre 

os acontecimentos na sociedade. Com a contemporaneidade, o conhecimento passa 

a ser fatiado de acordo com os interesses de grupos, passando a situar o sujeito 

social num lugar de tomada de posição e direcionamento quanto à possibilidade de 

realização de estudos e pesquisas.  

 Partindo desta posição atribuída no espaço social e de estreita relação com 

seu outro, a linguagem é percebida como instância maior no processo de 

investigação das produções humanas. Essas, além de perpassarem os mais diversos 

campos e setores de concentração de conhecimento (cultura, economia, política, 

educação, saúde, e etc.), situam os saberes em esferas institucionalizadas de onde 

emana a construção dos sentidos e as respectivas verdades que perpassam todo o 

conjunto de dizibilidades que circulam no meio social em função de um 

determinado acontecimento.  

As novas formas de teorizar e estudar as produções humanas passam a 

considerar a superfície irregular e escorregadia da linguagem, pensando os sentidos 

como construção de laços sem fronteiras, numa relação de dependência face às 

múltiplas ―coisas-a-saber‖ (PÊCHEUX, 2008, p. 35).  

As estratégias poder-saber recebem então, nos estudos da linguagem e a 

partir da concepção de discurso, oportunizada pela perspectiva teórica da Análise 

do Discurso, uma relevância crucial no que diz respeito à tentativa de se entender 

a forma como os sujeitos, através de suas práticas discursivas, criam suas 

representações e ocupam posições-sujeito diante da construção de sentidos através 

da interação social com seu outro. Dessa forma, pode-se mencionar que o sentido 

está sempre disposto a interpretação uma vez que encontra na sociedade moderna 

diferentes formas de se materializar e de ser trabalhado.  

Essa disposição se dá por seu caráter de equívoco, de falha, de 

entrelaçamento com o que é social e historicamente construído, de ligação com 

que permanece depositado no imaginário social e de operacionalização com o que 
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pode e deve ser analisado a partir de uma determinada perspectiva de investigação 

linguística.  

O trabalho de interpretação do sentido encontra, no universo discursivo, a 

possibilidade de se realizar já que implica na principal função do analista do 

discurso que é de lidar com a construção de sentido e com a consequente tarefa de 

descrever e analisar como um determinado discurso mobiliza certos efeitos de 

sentido e não outros, como aparece certo enunciado e não outro em seu lugar. 

Assim, a tarefa maior do analista é tentar descrever e interpretar as articulações 

entre a materialidade dos enunciados, considerando ―seu agrupamento em 

discursos, sua inserção em formações discursivas, sua circulação através de 

práticas, seu controle por princípios relacionados ao poder, sua inscrição em um 

arquivo‖. (GREGOLIN, 2007, p. 114). 

Portanto, é necessário considerar que os discursos, em suas mais diversas 

possibilidades de materialização, de funcionamento, se configuram em cordilheiras 

porque são interdependentes, isto é, há sempre o lugar e a presença de outro no 

mesmo, há sempre que se considerar o entrelaçamento entre o eu e o outro na 

produção discursiva visto que esta se porta como o resultado de trocas subjetivas 

que asseguram o deslize do sentido, a falha, a sua equivocidade.  

Dessa forma, há sempre a possibilidade do sentido ser outro. O que está 

linguisticamente materializado é fluído e dinâmico e por isso está aberto a outros 

olhares, outras abordagens, permitindo sempre mais de uma leitura, mas nunca 

qualquer uma delas. Instaura-se, assim, uma mina onde o produto bruto, o sentido, 

transcende o que é dito, o que é posto, pois nunca é um já-lá, um dado a priori, 

mas profundamente arraigado a construções sócio-históricas e culturais. ―Esse 

aporte teórico-metodológico constitui-se em um campo fecundo de investigação, 

que associa a ciência da língua com a perspectiva histórica‖. (NAVARRO, 2006, 

p.67).  

Todo esse batimento discursivo, além de marcar o processo de constituição 

de sujeitos, assegura o exercício do poder e a disseminação de saber na sociedade. 

O sentido é, dessa forma, uma relação determinada e marcada pela aparição do 

sujeito no discurso e sempre pressupõe uma interpretação, uma seleção, uma 

ordenação. Esse sujeito, por sua vez, é afetado pela língua e pela história numa 
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trama de nunca acabar que se renova e se refaz a todo instante. Assim, de acordo 

com Orlandi (2007a, p. 47): 

 

 

O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado 
pela língua – com a história. É o gesto de interpretação que realiza 
essa relação do sujeito com a língua, com a história, com os 
sentidos. Essa é a marca da subjetivação e, ao mesmo tempo, o 
traço da relação da língua com a exterioridade: não há discurso sem 
sujeito.  

 

 
Dessa forma, para se entender como a problemática do discurso é pensada 

e teorizada na Analise do Discurso necessário se faz discutir sobre os momentos de 

tensão que contribuíram para a instauração da AD como teoria, bem como 

entender como esta área investigativa pensa o sujeito e como ver os trajetos 

sociais dos sentidos. Para tanto, pretende-se voltar para as questões que marcaram 

o seu surgimento e a sua forma de conceber e teorizar as manifestações da língua e 

da historia, via discurso. Esse empreendimento, por certo, fortalece o gesto de 

interpretação do analista e o põe frente a sua tarefa maior: investigar as condições 

de produção que norteiam o aparecimento de determinados enunciados atrelados a 

certa ordem discursiva, rompendo com visões generalizantes e acabadas de língua, 

de história, de sujeito e, sobretudo, de sentido. 

 

 

1.2. A Análise do Discurso: surgimento, inserção histórica e implicações para a 
teorização da linguagem. 
 

 

A partir da década de 1960, os estudos da linguagem recebem estímulo, do 

contexto histórico francês, para uma nova configuração da forma de se investigar 

os sentidos atrelados às produções humanas. Tal estímulo é resultado das 

manifestações políticas, sociais e históricas acerca do materialismo histórico 

engendrado por Karl Marx com base nos escritos doutrinários da época, os discursos 

do partido comunista francês. 
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Nesta perspectiva, o estruturalismo saussuriano elevando a visão de língua 

como sistema imanente em si mesmo, dissociado das condições histórico-sociais de 

produção com ênfase no elemento linguístico e na unilateralidade do sentido, 

começa a ser questionado a partir de sua não relação com a exterioridade das 

formas linguísticas. Até então, a língua não era apreendida na relação com o 

mundo, mas na estrutura interna de um sistema fechado e voltado sobre si mesmo. 

Assim, os estudos linguísticos, a partir da necessidade de considerar elementos de 

natureza social e ideológica, experimentam uma abertura ao que é exterior e, ao 

mesmo tempo, contribui para a formação e a produção dos sentidos pelo sujeito 

que enuncia. 

O projeto da Análise do Discurso de vertente francesa se inscreve num 

terreno onde o estruturalismo saussuriano, a psicanálise lacaniana e o materialismo 

histórico começam a dialogar. Este último é fruto das retomadas de Althusser a 

Marx que ao investigar as condições de reprodução social, passa a teorizar sobre a 

existência de ideologias. O projeto althusseriano vem acentuar a ruptura entre os 

dois modos de conceber a linguagem. É através das releituras de Marx que 

Althusser vem tratar da materialidade da existência, entendendo a ideologia não 

como um conjunto de ideias, mas como um conjunto de determinadas práticas 

materiais que reproduzem as relações de produção.  

Esse novo modo de conceber a língua a partir de sua estreita relação com o 

social, com o que lhe é ao mesmo tempo constitutivo e exterior, inaugura um 

cenário de tensão que se espalha rapidamente por outros campos do saber, 

principalmente no campo da política, já que, segundo Gregolin (2007, p. 31): 

 

 
Quando as três teorias se encontram (psicanalítica, marxista, 
lingüística) criou-se um efeito subversivo, que trazia a promessa de 
uma revolução cultural. No contexto político dos anos 60, o efeito 
subversivo estruturalista ultrapassou o quadro universitário e a 
teoria e a literatura tornaram-se lugares de intervenção ideológica, 
afetando o conjunto do campo sócio-político. Instaurou-se, dentro 
da análise do discurso, um trabalho do significante no registro 
político, visando uma nova maneira de ouvir a política.  
 

 

É nesta perspectiva que a Linguística passa a ocupar uma posição de 

destaque uma vez que a ideologia, assim como é defendido nos postulados 
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althusserianos com a metáfora do edifício social, deve ser considerada a partir de 

sua condição material. Assim, a linguagem é tida como lugar privilegiado onde a 

ideologia pode alcançar sua materialidade existencial, isto é, pode funcionar e se 

instaurar materialmente criando pólos de poder. 

É importante acrescentar ainda que, ao evidenciar os conceitos de sistema 

e de estrutura com base na ideia de que cada elemento linguístico é relacional, 

instaurando a concepção de arbitrariedade do signo, Saussure procura atribuir 

cientificidade a seus estudos, dissociando-os de qualquer atmosfera psicologizante 

e/ou empírica. Dessa forma, a Linguística atingiria o rigor científico e se 

equipararia as demais ciências humanas tendo em vista seu grau de formalização 

enquanto ciência autônoma. 

A noção de estrutura, enquanto representação material de um sistema 

imanente, cuja existência está atrelada ao rigor das formas linguísticas centrando o 

sentido em uma possibilidade única de ocorrência, tem implicações singulares para 

o surgimento do projeto da Análise do Discurso pois de acordo como os estudos de 

Gregolin (2007, p. 31):  

 

 
A Análise do Discurso francesa surgiu neste contexto, como 
disciplina transversal fortemente marcada por essa conjuntura 
epistemológica. Ocorreu, nesse período que vai 1960 a 1975, uma 
reestruturação global da rede de afinidades disciplinares em torno 
da Linguística. Essa reestruturação foi obra do estruturalismo, que 
marcou o fim da hegemonia filosófica da fenomenologia e do 
existencialismo, possibilitando o aparecimento da antropologia 
estrutural, a renovação da epistemologia e da história das ciências, 
a psicanálise anti-psicologista, novas formas de experimentação na 
escrita literária, a retomada da teoria marxista.  
 

 

Tais implicações advêm da necessidade de se pensar o sujeito como fator 

resultante e perpassado por condições históricas, sociais e ideológicas, além de se 

considerar a possibilidade de plurivalência dos sentidos tendo em vista as condições 

sociais perante as quais aqueles se materializam. É nesta perspectiva que o projeto 

althusseriano se insere como oportunidade para a efervescência de uma visão mais 

descentrada do sentido e do sujeito.   

Concomitantemente, entra em cena a psicanálise lacaniana que inaugura 

uma nova concepção de sujeito paralelamente às concepções de consciente e 
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inconsciente. Lacan fazendo uma releitura de Freud passa a teorizar sobre como a 

linguagem se estrutura no inconsciente marcando o discurso dos sujeitos com 

outros discursos já implícitos e retomados no momento mesmo em que este 

enuncia para o seu outro. Segundo Lacan, o inconsciente é, dessa forma, um lugar 

misterioso estruturado na e pela linguagem. O sujeito ganha/adquire identidade a 

partir da relação com seu outro.  

É, com base nos estudos lacanianos, que os elementos do sistema passam a 

ser definidos a partir de um critério relacional8 uma vez que suas características 

são independentes das características dos outros elementos do sistema. A 

linguagem é, então, possibilidade de existência do sujeito e, consequentemente, 

do seu outro. Os conceitos de inconsciente e de Outro instaurados a partir da 

contribuição dos estudos de Lacan, vem nortear o projeto da Análise do Discurso, 

ao possibilitar a inserção, neste cenário investigativo, de uma concepção de sujeito 

clivado, dividido. Assim, o sujeito não tem autonomia sobre o que enuncia, mas é 

convocado a assumir posições nos discursos a partir dos lugares sociais, políticos, 

ideológicos e culturais que ocupa ao enunciar. 

Sumariamente, é válido ressaltar que a Análise do Discurso ao ser resultado 

da convergência desses três campos do conhecimento não os abarca de forma 

servil, mas questiona suas epistemologias e conceitos de forma a inserir seu objeto, 

o discurso, num terreno investigativo marcado pela posição sujeito, sempre em 

estreita relação com a história, com a memória, com o que está depositado no 

imaginário social. Assim, Orlandi (2007, p. 20) afirma que: 

 

 

Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 
questiona o Materialismo Histórico perguntando pelo simbólico e se 
demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a 
historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada 
ao inconsciente sem ser absorvida por ele.  
 

 

É com base na confluência destas contribuições que a concepção de 

discurso passa a denotar uma construção histórica e empírica dos sentidos a partir 

                                                           
8 Distingue-se, portanto, do critério posicional dos postulados saussurianos segundo o qual, a 
definição de cada elemento é uma definição de posição, ou seja, a sua identidade resulta sempre 
da relação que um elemento, que ocupa uma determinada posição inicial no interior do sistema, 
mantém com outro elemento, que ocupa uma posição terminal. Cf. (MUSSALIM, 2006, p.108). 
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do funcionamento de uma formação ideológica determinada. A análise do discurso, 

enquanto disciplina inquieta com seu próprio objeto (MALDIDIER, 2003), inaugura a 

operacionalização de outros diversos conceitos9 cruciais para o entendimento dos 

sentidos enquanto efeitos de sentido permeados pela historicidade que lhes são 

inerentes e pela dinamicidade de sua aparição. 

A partir da Análise do Discurso, a noção de leitura é posta em suspenso 

(ORLANDI, 2007a), principalmente no que diz respeito as forma de se encarar os 

textos numa perspectiva de interpretação, numa postura de se olhar para o 

interior, de procurar no dito o não-dito, de investigar o que foi apagado e 

silenciado nos discursos. A nova forma de ler, a partir da não evidência do sentido 

e do sujeito (PÊCHEUX, 1997a), marca a possibilidade de existência de sentidos 

outros no discurso em virtude da estreita relação deste com outros discursos, a 

partir de retomadas interdiscursivas que favorecem a interpelação do indivíduo em 

sujeito. 

Considerado como figura ímpar para o desenvolvimento da Análise do 

Discurso e para a reconfiguração desta numa disciplina onde deve reinar a 

interpretação, Pêcheux (1997a), a partir de sua obra Análise Automática do 

Discurso, trata seu objeto como uma construção que põe em relação sujeitos 

afetados pela língua e pela história, em um complexo processo de constituição de 

sentidos (INDURSKY, 2007). Ao se voltar para a noção de formação discursiva 

(doravante FD), a partir dos estudos de Michel Foucault, os postulados 

pecheutianos inauguram uma nova visão de linguagem já que tratam de sua 

inserção histórica, relacionando, na conjuntura maior dos discursos, o primado do 

interdiscurso e da produção discursiva como resultado da ação do sujeito diante do 

contexto de enunciação. O projeto de Pêcheux para a Análise do Discurso não se 

apresenta pronto e acabado nesse período, tendo passado por reformulações e 

transformações em seu interior, no que se convencionou chamar de as três épocas 

da AD. Sobre isso discorreremos a seguir. 

 

 

                                                           
9 Refere-se aqui aos conceitos e/ou categorias da Análise do Discurso a serem referenciados em 
outros momentos deste trabalho (tópicos 1.3 e 1.4 do capítulo I), tais como: interdiscurso, 
intradiscurso, sujeito, memória, enunciado, enunciação, formação discursiva, interdição, e etc. 
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1.2.1. O funcionamento discursivo a luz de sua materialidade enunciativa: uma 
reconfiguração dos sentidos em três épocas. 

 

 

 No percurso de sua própria instauração enquanto disciplina, a Análise do 

Discurso inaugura perspectivas de trabalho que podem ser agrupadas em três10 

momentos didaticamente conceitualizadas como: AD-1, AD-2 e AD-3. Em cada um 

destes momentos residem posturas teórico-metodológicas que se complementam 

pela gama de conceitos com os quais se trabalha na esfera da interpretação tendo 

em vista uma concepção de leitura voltada para a escavação dos sentidos e para o 

entendimento das verdades da história instauradas nos e pelos discursos. Assim 

como se pode notar em Gregolin (2007, p. 66): 

 

 
O que foi chamado de ―três épocas da AD‖ por Pêcheux (1983b) 
revela os embates, as reconstruções, as retificações operadas na 
constituição do campo teórico da análise do discurso francesa. O 
solo epistemológico precisou ser resolvido e as mudanças delineiam 
os debates teóricos e políticos que surgiram de crises que atingiram 
a reflexão sobre como se dá a articulação entre o discurso, a língua, 
o sujeito e a História.  
 

  

 A AD-1, época da aventura teórica é assim marcada pelo esforço de 

Pêcheux em propor uma Análise Automática do Discurso – AAD, a qual vinha operar 

a partir da concepção de máquina discursiva. É neste cenário que o sujeito é 

marcado, interpelado pela ideologia. Os discursos aqui considerados são produzidos 

com base em condições de produção mais estáveis e homogêneas. Assim, os 

sujeitos enunciam a partir de lugares históricos menos conflitantes tendo em vista 

o funcionamento de diferentes máquinas discursivas, sendo cada uma delas 

idênticas e fechadas sobre si mesmas. (MALDIDIER, 2003). 

 É neste momento que Pêcheux trata das condições de produção do discurso 

como elemento que o coloca em relação ao exterior da linguagem. Assim, o 

discurso deve ser retomado como um conceito que não se confunde nem com sua 

                                                           
10 Deve-se considerar ainda que já existem discussões sobre uma nova fase da Análise do Discurso (a 
AD – 4) abordada dentro do universo das práticas sociais. É o que se pode notar, por exemplo, em O 
primado da prática: uma quarta época para a Análise do Discurso (COSTA, 2005). Entretanto, opta-
se por apresentar aqui apenas as três fases mais conhecidas da teoria em virtude do caráter 
preliminar de tais discussões sobre esse último momento da Análise do Discurso.  
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versão empírica sustentada por um sujeito e nem com o texto. Dessa forma, o 

sujeito não é senhor de seus discursos e nem tem ―consciência‖ do que enuncia. 

Sua ―fala‖ está condicionada a um determinado aparato ideológico, porque este 

está, segundo Pêcheux (1997a, p.160), a serviço de uma ideologia: 

 

 
É a ideologia que fornece as evidências pelas quais ―todo mundo 
sabe‖ o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, 
uma greve, etc., evidências que fazem com que uma palavra ou um 
enunciado ―queiram dizer o que realmente dizem‖ e que mascaram, 
assim, sob a ―transparência da linguagem‖, aquilo que chamaremos 
o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados. 
 

 

 O sujeito, por este motivo, está submetido a regras que determinam o que 

pode e deve ser enunciado a partir de uma conjuntura ideológica dada. Seu 

discurso só faz sentido porque está perpassado por uma ideologia e, dessa forma, 

polariza e delimita suas possibilidades de fala, de enunciação, a partir de uma 

regularidade já determinada, assim como afirma Maldidier (2003, p. 23): 

 
 

A referência às condições de produção designava a concepção 
central do discurso determinado por um ―exterior‖, como se dizia 
então, para evocar tudo o que, fora a linguagem, faz que um 
discurso seja o que é: o tecido histórico-social que o constitui. 
 

 

 Esta fase também pode ser caracterizada considerando a relevância e 

influência dos estudos de Zellig Harris por ampliar a unidade de análise numa 

perspectiva distribucional dos enunciados. Para Harris, o discurso deve ser visto 

como uma sequência de enunciados que podem ser organizados e descritos a partir 

de um modelo prático de estruturas ligadas por conectivos lógicos.  

 Operando com o conceito de máquina discursiva, a AD-1 se volta para o 

trabalho com discursos mais estabilizados, nos quais não há polêmica de posições 

conflitantes e onde os sujeitos são assujeitados a maquinaria discursiva, assim 

como defende Mussalim (2006, p. 133): 
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Na AD-1, como cada processo discursivo é gerado por uma ―máquina 
discursiva‖, o sujeito não poderia ser concebido como um indivíduo 
que fala (―eu falo‖), como fonte do próprio discurso. O sujeito, para 
a AD-1, é concebido como sendo assujeitado à maquinaria [...] já 
que está submetido às regras específicas que delimitam o discurso 
que enuncia. Assim, segundo esta concepção de sujeito, ―quem de 
fato fala é uma instituição, ou uma teoria, ou uma ideologia‖.  
 
 

 

 A teorização dos discursos segundo esta perspectiva se estende nos anos 

seguintes. Por outro lado, na AD-2 o conceito de máquina discursiva fechada e 

homogênea sobre si mesma começa a dá sinais de ineficiência quanto ao 

tratamento do objeto de análise. Assim, ao se voltar para a concepção de formação 

discursiva, tomando-a de empréstimo dos estudos de Michel Foucault, Pêcheux ver 

a necessidade de considerar o imbricamento das práticas discursivas, notando que 

há numa formação discursiva ecos de outras formações discursivas, o que o afasta 

do trabalho com uma concepção de espaço estruturalmente fechado e deixa em 

crise, segundo Courtine (2006), as técnicas de domesticação do olhar. 

 Ainda neste cenário, Pêcheux reafirma sua vinculação com os estudos 

althusserianos, retomando a tese da interpelação ideológica ―acentuando, mais 

claramente, o caráter contraditório, desigual do assujeitamento e o fato de que os 

aparelhos ideológicos não só reproduzem, mas também transformam as relações de 

produção‖. (GREGOLIN, 2007, p. 69). 

 Paralelamente, a noção de formação discursiva é acompanhada pelo 

conceito de regularidade discursiva já que pode determinar o que pode e deve ser 

dito pondo em relação um espaço interno e outro externo. Dessa forma, os 

enunciados consistem em retomadas a outros enunciados numa relação de 

confronto ou aliança. A partir deste momento os discursos são concebidos numa 

perspectiva de cadeia com outros discursos, através do pré-construído. Segundo 

Mussalim (2006, p. 119): 

 

 
Neste sentido, o espaço de uma FD é atravessado pelo ―pré-
construído‖, ou seja, por discursos que vieram de outro lugar (de 
uma construção interior e exterior) e que são incorporados por ela 
numa relação de confronto ou aliança. Uma FD, portanto, é 
constituída por um sistema de paráfrases, já que é um espaço onde 
enunciados são retomados e reformulados sempre ―num esforço 
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constante de fechamento de suas fronteiras em busca da 
preservação de sua identidade‖. 

 
 
 

 É nesta perspectiva que a noção de Formação Discursiva (FD), inicialmente 

proposta por Michel Foucault, e mais tarde incorporada por Pêcheux, atribuindo a 

ela um caráter materialista por estar ligada à ideologia, promove uma abertura 

para análise do objeto (discursos menos estabilizados) uma vez que agora o analista 

se volta para a relação entre as máquinas discursivas. Entretanto, é digno de 

menção o fato de que esse outro inerente a outras formações discursivas 

incorporadas em uma determinada FD, corrobora o atravessamento dos discursos 

num fluxo de retomadas de sentido, procura uma identidade no interior mesmo do 

discurso. 

 Dessa forma, Pêcheux procura acentuar o papel da luta ideológica de classe 

diante da produção dos sentidos. É ainda neste momento, que se estende 

aproximadamente entre 1975 e 1979, que se dão as maiores tensões entre os 

postulados pecheutianos e foucaultianos, reforçados ainda pela crise, de caráter 

teórico e político daquele grupo encabeçado por Althusser. 

 A culminância destas relações abre espaço para o surgimento da AD-3, 

trazendo em pauta a concepção de interdiscurso e memória discursiva. Nessa 

última fase da Análise do Discurso, passa a vigorar a concepção de que a vasta 

gama de discursos que atravessam uma FD não se constituem independentemente 

uns dos outros para serem, em seguida, postos em relação, mas se agrupam e se 

formam de maneira regulada no interior de um interdiscurso, reclamados pela 

matéria do imaginário. 

 Na AD-3 (1980 – 1983), ao se afastar de posições dogmáticas asseguradas 

por sua própria vinculação política, Pêcheux encontra a nova história presenciando 

a necessidade de se enxertar, na discussão sobre a formação discursiva e dos 

processos de constituição do sujeito, a noção de acontecimento, tendo em vista a 

inserção do sujeito na história, aproximando-se, portanto, do que defendia Michel 

Foucault: 

 

[...] dentro de uma crise irreversível das esquerdas francesas, 
Pêcheux afasta-se de posições dogmáticas sustentadas 
anteriormente a partir de sua vinculação com o grupo althusseriano 
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e com o Partido Comunista. É o momento do encontro com a ―nova 
História‖, da aproximação 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, 2007, 
p.70). 
 

 

 É na incidência desta terceira fase da AD que aparecem os estudos sobre a 

heterogeneidade do sujeito com os trabalhos de Authier-Revuz. Dessa forma, o 

deslocamento na concepção de sujeito em relação às fases anteriores é mais 

acentuado. O sujeito é visto como não possuindo domínio sobre o que diz, pois sua 

constituição permanece ligada ao que lhe é exterior, ao que está fora.  

 Nesse sentido, o sujeito é dividido, clivado entre o consciente e o 

inconsciente, sua centralidade é quebrada por que ele mesmo sendo que este só 

pode ser definido a partir de sua própria relação com o seu outro, constitutivo de 

sua própria identidade. Esse atravessamento do sujeito pelo seu outro se dá pela 

linguagem. O sujeito é, então, um efeito de linguagem e ao enunciar recorre a 

empréstimos alheios, retomadas e retornos que marcam linguisticamente o seu 

dizer. É o que se pode notar em Romão (2007, p. 146): 

 

 
Desse modo, visto como um efeito de linguagem, o sujeito é 
atravessado pelas palavras alheias sob a ilusão de que são suas, 
entremeando sentidos de redes de filiações já ditas e crendo 
controlar tudo o que diz, quando apenas entretece, nos fios de sua 
tessitura discursiva, os fragmentos da memória discursiva que a 
ideologia lhe autoriza mobilizar. Sob o efeito de unidade e 
inteireza, emerge o mosaico de cacos de diversos ditos que lhe são 
tão alheios quanto próximos.  

  

 
 É importante ressaltar que o que marca a importância do passeio por essas 

três fases da AD é a necessidade de se compreender como os discursos passaram de 

uma concepção que os consideravam como uma determinada regularidade interna 

para uma visão de construção humana em estreita relação com as condições sociais 

de produção e dependendo das influências dos mais diversos lugares de 

enunciação. Os sentidos deixam de ser vistos a partir de uma univocidade estanque 
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e passam a ser concebidos como resultado da exterioridade constitutiva do próprio 

sujeito que enuncia.  

 Como se não bastasse, a noção de sujeito experimenta, neste contexto, 

diferentes perspectivas de abordagem. Chega-se então ao ponto de libertá-lo de 

sua consciência enunciativa perante o seu outro e o seu próprio discurso, 

apresentando-o aos processos de constituição de sua própria identidade: a 

heterogeneidade. 

 Ao dialogar com Foucault, Pêcheux cria condições para instaurar a Análise 

do Discurso, no cenário da Linguística, como disciplina voltada para a investigação 

da produção discursiva, reveladora de posições-sujeito, de identidades, de 

confrontos e embates enunciativos e, conseqüentemente, lugar de aproximação do 

entendimento das relações de poder travadas entre os sujeitos no ato de 

enunciação. Isso possibilita pensar o discurso como acontecimento, imerso em 

redes de sentidos e perpassado pela memória. 

 Ao discutir essas três épocas da AD, busca-se também marcar o lugar em 

que está inserida esta pesquisa, pois ao dialogar com Foucault e a Nova História na 

AD-3, Pêcheux oportuniza a entrada de novos objetos de análise, a partir dos 

discursos do cotidiano. Por isso, é possível discutir as estratégias discursivas 

utilizadas pela mídia ao discursivizar um acontecimento como o da eleição 

americana de 2008. Essas questões serão aprofundadas no próximo tópico. 

 

 

1.2.2. Discursivizar x Acontecimentalizar: as boas vindas à noção de 
acontecimento discursivo. 

 
 

 
 Entender como determinado fato é discursivizado em diferentes 

materialidades discursivas é primordial para o trabalho de investigação do discurso 

e para a análise dos respectivos efeitos de sentido. A noção de acontecimento 

discursivo abre a discussão sobre os enunciados que circulam em um determinado 

momento histórico, formando um entrecruzamento discursivo sobre um 

determinado fato que é discursivizado social e historicamente. Isto é, passa a ser 

retomado, reconfigurado, reformulado e reorganizado segundo um conjunto de 
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estratégias enunciativas, arranjos, deslocamentos, invertidas e desdobramentos, 

materializados em diferentes tecidos da prática discursiva, levantando, ainda, uma 

série de efeitos de sentidos conclamados no momento mesmo da produção. 

 Os conceitos de discursivizar e acontecimentalizar engendram uma nova 

fase da análise de discursos e são resultado de um longo processo de mudanças e 

transformações sociais que acarretaram uma nova forma de enxergar o 

funcionamento das práticas discursivas11 e o processo de construção da História. 

Isso se dá principalmente em função do trabalho com a noção de enunciado, que ao 

está sempre em relação com outros enunciados, forma uma espécie de cadeia, um 

campo de coexistência e confere a possibilidade de se trabalhar com as 

regularidades da produção e circulação dos sentidos em determinado momento da 

história.  

 Dessa forma, ―não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e 

independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um 

conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles 

se distinguindo‖. (FOUCAULT, 2005, p.112). 

 As transformações na base do edifício da Análise do Discurso francesa 

fizeram nascer um novo cenário investigativo da linguagem e, em especial do 

discurso, aqui considerado como espaço de batalhas discursivas entre sujeitos, 

lugar de estabelecimento de relações de poder e de produção de dizibilidades.  

 Tais transformações acarretaram mudanças significativas na forma de se 

trabalhar o discurso e os sentidos nele e por ele encerrados, inaugurando uma nova 

perspectiva de se enxergar o funcionamento dos sentidos à luz de novas 

possibilidades de materialização. Dessa forma, segundo Fisher (2004, p. 224), ao 

analista do discurso é atribuída a tarefa de investigar o discurso operando por 

cortes transversais e, sobretudo, pesquisando,   

 

 
as camadas do pensamento como se estas fossem placas tectônicas 
sempre passíveis de um dia mover-se e produzir verdadeiros 
terremotos e maremotos; tratá-las em sua riqueza e 

                                                           
11O conceito de acontecimento discursivo é trabalhado aqui segundo os estudos pós-estruturalistas 
que ao teorizarem sobre a noção de descontinuidade histórica, inserem, nos estudos da linguagem, 
a discussão sobre a Nova História, conforme se apresenta nos textos Retornar à História e 
Estruturalismo e Pós-estruturalismo em Michel Foucault: Arqueologia das Ciências e História dos 
Sistemas de Pensamento. (FOUCAULT, 2005). 
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multiplicidade, a partir de uma imersão meticulosa, cuidadosa, 
minuciosa, nos materiais empíricos.  
 
 
 

 Deve-se mencionar ainda que a década de 1980 marca o início dessa 

reformulação das pesquisas em Análise do Discurso, em virtude, principalmente, 

das mudanças sociais e dos eventos históricos e políticos da época que conferem 

uma nova configuração aos discursos.  

 Essas mudanças dizem respeito tanto aos aspectos próprios da teoria e de 

sua instauração como disciplina/área do conhecimento – a reformulação e 

inauguração de novos conceitos, a reconfiguração dos discursos e o interesse pela 

investigação de diferentes corpora – como àqueles que surgiram com a 

transformação dos regimes políticos, sociais e econômicos e, consequentemente, 

com as novas tendências da sociedade moderna. É dentre estes últimos que se 

menciona o desenvolvimento e operacionalização dos meios de comunicação de 

massa que passam a ter um alcance cada vez maior, disseminando valores, saberes, 

encurtando distâncias, reportando um mesmo acontecimento12 histórico a partir de 

múltiplas vias, envolvendo um número sempre crescente de sujeitos e 

interessando-se por fatos de ordens cada vez mais diversas.  

 Essas inovações acarretaram mudanças teórico-metodológicas que 

corroboram as filiações epistemológicas da Análise do Discurso com diferentes 

momentos dos estudos da linguagem. A princípio, tem-se a incorporação do 

conceito de heterogeneidade discursiva que implica em se levar em conta, no 

estudo dos discursos, a relação entre o intradiscurso, isto é, a materialidade 

lingüística, o que é expresso no fio do discurso, o que está linguisticamente posto, 

e o interdiscurso, ou seja, o histórico, o que constitui a memória discursiva, o que 

é construído e partilhado socialmente. 

 Consequentemente, a vinculação do discurso com uma memória discursiva 

permitiu enxergar que os sentidos circulam a partir de interrelações com 

enunciados de um determinado momento histórico o que denota a possibilidade de 

se investigar os discursos a partir de suas regularidades enunciativas. É neste 

                                                           
12 Assim como ocorreu com o acontecimento discursivo da eleição presidencial americana em 2008, 
ao ser retomado, discutido e trazido a visibilidade pública pelo trabalho da mídia em diferentes 
materialidades. Conforme é trabalho nos capítulos II e III e ilustrado nas análises.  
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contexto que a AD ao dialogar com as teses da Nova História incorpora os conceitos 

de acontecimento, prática discursiva e arquivo.  

 A Nova História13, assim como é defendida por Certau (2006) implica uma 

ruptura com as ideias althusserianas, principalmente aquelas referentes aos 

aparelhos ideológicos do Estado, interpelação do sujeito pela ideologia e história 

como luta de classes. A história passa, então, a ser entendida como o produto do 

trabalho de sujeitos que enunciam a partir das próprias posições sociais e políticas 

que ocupam.  

 Segundo esse mesmo autor, a construção da história não é mais um fazer 

isolado, imparcial e autônomo, mas é uma ação discursiva e, dessa forma, se 

constrói a partir de determinadas posições, valores e ―filosofias particulares‖ de 

quem a produz (CERTAU, 2006, p. 67). O caráter de objetividade, de linearidade da 

história dá lugar à subjetividade do autor e as escolhas que lhe são anteriores, que 

são tomadas e levantadas por ―pensadores que se vestem de historiadores‖. Assim, 

é possível assinalar que: 

 

 

A história ―objetiva‖, aliás, perpetuava com essa idéia de uma 
―verdade‖ um modelo tirado da filosofia de ontem ou da teologia de 
ante-ontem, contentava-se com traduzi-la em termos de ―fatos‖ 
históricos [...] Os bons tempos desse positivismo estão 
definitivamente acabados. Desde então veio o tempo da 
desconfiança. Mostrou-se que toda interpretação histórica depende 
de um sistema de referência; que este sistema permanece uma 
―filosofia‖ implícita particular; que infiltrando-se no trabalho de 
análise, organizando-o à sua revelia, remete à ―subjetividade‖ do 
autor. (CERTAU, 2006, p. 67). 

 

 

 O que se deve filtrar dessas discussões é que todas essas mudanças teóricas 

transformaram profundamente a forma de enxergar o corpus de análise, elemento 

de aplicação prática da teoria do discurso. Se antes a prioridade eram os escritos 

doutrinários (discursos políticos) que se submetiam aos procedimentos analíticos da 

metodologia estrutural de Harris, agora importa também as ―produções orais do 

                                                           
13 Em oposição a História Tradicional, a Nova História trabalha com a questão do relativismo 
cultural, entendendo a história como uma fabricação. A base filosófica da Nova História é a idéia de 
que a realidade é social e culturalmente constituída. Ver A escrita da história: novas perspectivas 
(BURKE, 1992). 
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cotidiano‖ (GREGOLIN, 2006, p.20).  A história, por sua vez, dá lugar a nova 

história e, consquentemente, surgem diferentes formas de se olhar para o trabalho 

do historiador já que agora o documento é visto como um monumento, pois, 

segundo Lê Goff (2003, p. 537): 

 

 

A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o 
do conjunto dos dados do passado, preferindo-o a outros, 
atribuindo-lhe um valor de testemunho que, pelo menos em parte, 
depende da sua própria posição na sociedade da sua época e da sua 
organização mental, insere-se numa situação inicial que é ainda 
menos ―neutra‖ do que a sua intervenção. O documento não é 
inócuo. É, antes de mais anda, o resultado de uma montagem, 
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 
que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as 
quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais 
continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio [...] o 
documento é monumento. 
 
 

 

 Um marco importante para a noção de acontecimento em Analise do 

Discurso é a publicação em 1983 do Discurso:estrutura ou acontecimento de Michel 

Pêcheux. Aqui Pêcheux teoriza sobre o enunciado On a gagne14 voltando-se para 

sua materialidade na política. As considerações pecheutianas são de grande valia 

porque assinalam que tal enunciado cuja ―materialidade discursiva não tem nem o 

conteúdo nem a forma nem a estrutura enunciativa de uma palavra de ordem de 

uma manifestação ou de um comício político‖ (PECHEUX, 2008, p. 21) é retomado, 

reconfigurado e reatualizado na política graças a mídia televisiva responsável pela 

cobertura das eleições francesas de 1981, quando o candidato François Mitterand é 

eleito.  

 O fato de On gagne ter sido enunciado em um novo espaço discursivo faz 

com que o evento das eleições francesas de 1981, e seus resultados, sejam 

discursivizados trazendo à tona outros enunciados possíveis que são desencadeados 

a partir deste e que, mesmo não estando numa ―relação evidentemente 

interparafrastica‖ (PECHEUX, 2008, p. 20), remetem ao mesmo fato, ligam-se num 

                                                           
14 Conforme discutido por Pêcheux (2008) em O discurso: estrutura ou acontecimento? O enunciado 
em francês on gagne (ganhamos) típico do discurso esportivo foi trabalhado pela mídia que o 
reatualizou e o retomou na política em função da eleição presidencial francesa  de 1981, na qual o 
candidato François Mitterrand foi eleito. 
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campo de possibilidades enunciativas, mas não constroem os mesmos efeitos de 

sentido.    

 Na sociedade pós-moderna, assim como defendida por Lyon (1998) e 

Lyotard (2004), muitos são os eventos que acontecem e que são mostrados, 

transmitidos, comentados e espetacularizados pela mídia. Essa ação de falar sobre 

faz surgir diversos enunciados sobre determinado tema ou assunto e assim é 

construída uma cadeia de textos, de publicações que mesmo convergindo para um 

evento comum não encerram os mesmos sentidos. Essa prática discursiva favorece 

o trabalho do analista do discurso, pois torna possível reunir um determinado grupo 

de textos, de diferentes materialidades discursivas, sobre um mesmo discurso ou 

enunciado.  

 Nesse sentido, a transformação de um evento em acontecimento discursivo 

se dá, pela ação discursiva de sujeitos, de instituições, pelo levantamento de 

enunciados que ecoam a partir de um determinado momento da história que, por 

sua vez, não ―se restringe apenas ao que é passado, mas se perpetua e se renova 

através do tempo visto que há, ao lado de uma história escrita, uma história viva‖. 

(HALBWACHS, 2006, p.86).  

 No campo político, por exemplo, os eventos ao serem divulgados e 

transmitidos especialmente pelos meios de comunicação, logo característica 

primeira do mundo mediado, alcançam uma grande repercussão social. Assim, não 

só intelectuais e especialistas passam a comentar, a discutir e a opinar, mas 

também o cidadão comum é concatenado a agir, discursivamente, a situar e 

associar tal evento a outros de mesma natureza ou ligados por uma relação 

discursiva já que se remetem, todos, ao social, e dizem respeito a vida comum.  

 Esse envolvimento discursivo contribui para que uma grande massa de 

textos seja produzida em função de um mesmo evento, discursivizando-o e 

transformando-o em um acontecimento discursivo porque reclamam diferentes 

práticas discursivas a cerca de um mesmo grupo de enunciados. Dessa forma o 

acontecimento é pensado como a emergência de enunciados que se inter-

relacionam e produzem efeitos de sentido já que de acordo com Gregolin (2007, p. 

27): 
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Devido a sua inserção na História, a emergência de um enunciado 
pressupõe um campo de enunciações ao qual ele está articulado e a 
análise de discurso tem como tarefa a descrição dos jogos de 
relações que os enunciados estabelecem no interior do arquivo de 
uma época‖ (grifo do autor). 

 

  

 É de grande valor, portanto, a noção de acontecimento para a descrição e 

interpretação do discurso, pois este mantêm-se dependente de outros discursos e 

com estes está sempre estabelecendo relações, deslocamentos e vizinhanças. Todo 

discurso reclama outros discursos que constroem entre si uma cadeia 

interdiscursiva, filiada à memória e à história. O acontecimento discursivo é, dessa 

forma, apreendido e relacionado na consistência de enunciados que se entrecruzam 

e se perpassam em um momento dado. ―O acontecimento não é o fato como 

contado por um poder, nem por um historiador e nem se confunde com a notícia; 

ele se dá nesse entrecruzamento‖ (SARGENTINI, 2006, p.41).  

 Pode-se afirmar então que entender o discurso como acontecimento é 

localizá-lo numa ordem descontínua e irregular. É preciso, portanto, enxergá-lo 

como um objeto de disputa, de luta, de instauração de verdades, assim como 

defende Navarro (2004, p. 108): 

 

 

Considerar o discurso como acontecimento significa abordá-lo na sua 
irrupção e no seu acaso, ou seja, despojá-lo de toda e qualquer 
referencia a uma origem supostamente determinável ou a qualquer 
sistema de causalidade entre as palavras e as coisas [...] considerar o 
discurso como acontecimento é aceitar que é ele que funda a 
interpretação, constrói uma verdade, dá rosto as coisas. Por isso o 
discurso é objeto de disputa, em vista do poder que, por seu 
intermédio, se exerce.  

 

 

 Nessa perspectiva, em virtude desse regime de enunciabilidade que o 

analista do discurso deve enxergar a necessidade do recorte e da constituição de 

um corpus de análise, direcionando seu olhar sobre as regularidades enunciativas 

que marcam os jogos discursivos em um determinado momento da história. Essa 

postura investigativa do analista está atrelada à noção de arquivo que, além de se 

apresentar como um sistema que rege a aparição dos enunciados como 
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acontecimentos regulares, é também ―o que faz com que todas as coisas ditas se 

agrupem em figuras distintas, se componham umas com as outras segundo relações 

múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades específicas.‖ 

(FOUCAULT, 2005, p.147).  

 A partir disso, pode-se mencionar que o enunciado é, portanto, 

materializado segundo uma série de arranjos, de reconfigurações. Ele é ao mesmo 

tempo selecionado, retomado e deslocado, contribuindo para o aparecimento de 

novas verdades e para a circulação de saber, além de possibilitar a constituição de 

um arquivo porque funciona e se operacionaliza em momentos diferentes. Diante 

disso, Possenti (2006, p. 98) afirma que:  

 

 

Num primeiro momento, tem-se um conjunto de textos que 
noticiam ou comentam o acontecimento [...] por outro lado, o 
acontecimento começa a fazer funcionar uma memória: remontam-
se exemplos similares (ou opostos) do passado, estabelecem-se 
comparações; começam a ser invocados princípios doutrinários [...] 
finalmente, começam a surgir fatos de alguma forma novos, 
eventos discursivos que continuam o evento central e os aspectos 
que o ligavam ao passado. Esses três aspectos podem co-ocorrer 
num mesmo texto, por exemplo, em uma entrevista ou uma 
reportagem.  

 

 

 Em suma, enxergar as implicações de uma determinada ação discursiva 

sobre um evento num determinado momento histórico é considerar sua 

transformação em acontecimento discursivo e marcar sua inserção na História. 

Tudo isso exige a tomada de uma posição de análise, de um recorte no que há de 

material, de palpável, e essa nova postura de trabalho redifine os nortes da Analise 

do Discurso, quer seja por assegurar o imbricamento de discursos que se 

materializam a partir de práticas subjetivas, quer abastecendo este mesmo cenário 

investigativo com materialidades que se renovam e se refazem incessantemente a 

todo instante num fluxo descontínuo e imediato. 

 

 

1.3. As categorias de análise: direcionando a investigação nos discursos 
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 Tendo em vista a natureza teórico-analítica da Análise do Discurso e sua 

possibilidade de aplicação em corpora diversos faz-se necessário direcionar os 

olhares investigativos a partir de determinadas categorias de análise. A tentativa 

aqui apreendida é a de se delimitar as opções teórico-metodológicas que 

fundamentam esse trabalho, esclarecendo, portanto, os elementos que importam, 

tanto porque foram considerados no momento mesmo de constituição de um corpus 

de análise quanto porque, e consequentemente, atribuem rumos à análise desse 

material coletado.  

 Não se pode abdicar, por certo, do fato de que tais categorias são fruto de 

um processo de imbricamento mútuo, de um envolvimento de elementos 

interdependentes. Assim, não há de se esperar uma delimitação objetiva e linear 

de categorias, via apresentação de conceitos, definições, mas uma discussão geral 

sobre o funcionamento discursivo e sobre a respectiva produção de efeitos de 

sentido. Além disso, não se pode em Análise do Discurso discutir sentido sem levar 

em consideração a existência de um vasto aparato discursivo que se materializa a 

partir de uma determinada conjuntura enunciativa, e que se filia ao social, a 

história.  

 Neste processo, os sujeitos ocupam posições porque fazem funcionar suas 

práticas discursivas, estabelecem relações de poder porque enunciam de lugares 

sociais diferentes marcados pela operacionalização de correlações de força, e 

fazem circular saber porque há, em suas ações discursivas, uma viva vontade de 

verdade que as inscreve numa rede de memória. Os discursos são vistos, então, a 

partir da interdiscursividade, da relação ao que está fora, ao que lhe é 

constitutivamente exterior.   

 Dessa forma, ao revisitar o espaço do sentido procura-se investigar os 

discursos enxergando-os como um espaço disperso, dinâmico e fluido ao qual a 

subjetividade confere o principal tecido, criando uma série de arranjos, estratégias 

e jogos enunciativos que funcionam, fazem-se e se renovam, sempre em estreita 

ligação com o que está depositado no imaginário social. Assim, torna-se 

indispensável considerar a existência de um sistema de enunciabilidade que por 

estar atrelado ao poder e ao controle discursivo submete os discursos a uma 

determinada ordem social, recolocando-os como pertencentes a determinadas 

formações discursivas, caracterizando-os como espaço de ilusões e silenciamentos. 
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Tudo isso permite se trabalhar com o que há de mais importante na matéria do 

discurso: os efeitos de sentido. 

 

1.3.1. Sujeito, discurso e sentido: a tríade do sucesso 
 

 

 A tríade discurso, sujeito e sentido se apresenta como o principal pilar de 

sustentação desta teoria porque lhe confere a possibilidade de trabalhar com o 

deslize, com a falha e com o entrecruzamento de práticas discursivas que, por 

estarem submetidas a determinada ordem social, são capazes de construir 

verdades, instaurar um cenário de disputa de poder e marcar sujeitos num 

determinado espaço histórico, fazendo-os funcionar e desenvolver relações com o 

seu outro.  

 É Michel Pêcheux15 que ao propor sua obra prima Semântica e Discurso, 

depois de uma série de artigos publicados na revista Langages, acirra as discussões 

acerca do discurso uma vez que vai articular ―em deslocamento sensível, a questão 

do sujeito e a do sentido. Paralelamente aparecerá pela primeira vez aquela que 

foi deixada por conta nos textos anteriores: a enunciação‖ (MALDIDIER, 2003, 

p.39). Nesse seu texto de 1975, Pêcheux articula importantes elementos que 

passam a ser condensados na produção do discurso e no processo de construção 

social do sentido, dentre eles, a relação entre a linguística e a história, entre o 

sujeito e a ideologia16, entre a ciência e a política. 

 A partir de meados de seus estudos teóricos, Pêcheux teoriza sobre o 

discurso defendendo que seu processo de constituição se dá a partir de um 

ativamento de práticas interdiscursivas que adentram a profundidade do fenômeno 

linguístico e não se limitam ao caráter de determinismo ou de explicação de 

relativas, responsáveis pela articulação de enunciados. É nesta perspectiva que 

Maldidier (2003, p.15) vê o discurso em Pêcheux, como ―um verdadeiro nó‖ uma 

                                                           
15Todas as referências dessa página aos trabalhos de Pêcheux são feitas a partir do seu texto 
Semântica e Discurso (Pêcheux, 1997c) e dos estudos de Maldidier (2003) em A Inquietação do 
Discurso – (Re)ler Michel Pêcheux hoje.   
16 É importante esclarecer que em seus textos Pêcheux vai se distanciando de Althusser, 
principalmente no que diz respeito ao trabalho com o conceito de ideologia, e se aproximando dos 
trabalhos de Foucault. Assim, há em suas obras momentos em que o trabalho com a ideologia é mais 
forte e momentos em que ela começa a deixar a cena central das discussões em função do 
abandono das teses marxistas e do conseqüente diálogo que o próprio Pêcheux estabelece com os 
estudos foucaultianos, o que oportuniza, sobretudo, o trabalho com os micro-poderes. 
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vez que este não é ―jamais um objeto primeiro ou empírico. É o lugar teórico em 

que se intricam literalmente todas suas grandes questões sobre a língua, a história, 

o sujeito‖. 

 A inquietação pecheutiana acerca do acontecimento do discurso faz surgir 

questões inesperadas para os linguistas: a entrada da noção de pré-construído que, 

por sua vez, vai assegurar, mais tarde, o trabalho com os conceitos de interdiscurso 

e intradiscurso. Tais elementos comprovam que o discurso funciona em relação a 

ele mesmo. Há assim uma dinamicidade interna nos discursos que os fazem 

funcionar segundo um princípio de regularidade.  

 Por conseguinte, o que também aparece como novo em Semântica e 

Discurso (PÊCHEUX, 1997c) é a suscetibilidade do discurso, e consequentemente do 

sentido, à falha, ao equivoco porque Pêcheux não atribui um lugar periférico ao 

inconsciente lacaniano, principalmente porque enxerga em Lacan a possibilidade 

de encarar o processo de constituição do discurso sobre um olhar que considera 

sempre a presença de um Outro (PLON, 2007, p.37). A concepção de discurso como 

produto histórico e lugar de fabricação de sentidos é uma preocupação latente que 

passa, então, a residir no seio dos estudos de Pêcheux. Ele enxerga a natureza 

discursiva como algo que se constitui em relação ao que está fora, daí a 

necessidade de priorizar o outro e não buscar na psicanálise a mera ―cura‖ para a 

neurose do sentido. 

 Interessado em abordar as relações entre forma-sujeito e modalidades de 

subjetivação, este autor propõe uma nova leitura do discurso que rompe tanto com 

os preceitos modelares da filosofia clássica como com a linearidade daqueles 

trazidos pelo materialismo histórico, pois procura ―tratar sobre como conceber as 

formas através das quais as ideias entram em luta na história, na língua e no 

discurso‖ (ZANDWAIS, 2007, p.143). A investigação do discurso, portanto, exige um 

olhar voltado para a história e implica em considerar os aspetos sócio-históricos 

que marcam sua produção. Nos termos de Fernandes (2005, p. 24) o discurso não é: 

 

 

A língua e nem a fala, mas, como uma exterioridade, implica-as 
para sua existência material; realiza-se, então, por meio de uma 
materialidade linguística, cuja possibilidade firma-se em um, ou 
vários sistemas (linguísticos e/ou semióticos) estruturalmente 
elaborados. Como o discurso encontra-se na exterioridade, no seio 
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da vida social, o analista/estudioso necessita romper as estruturas 
lingüísticas para chegar a ele.  

 

 

 Dessa forma, o discurso não é nem texto, nem fala, nem língua, mas se 

constitui e se marca no entremeio desses elementos, abrigando uma multiplicidade 

de posições-sujeito e oportunizando a materialização dos micro-poderes. Nesse 

sentido, Foucault (2005, p. 61) defende que o discurso, enquanto espaço de 

exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos, não representa 

―a manifestação, majestosamente desenvolvida, de um sujeito que pensa e que 

conhece o que diz‖, mas se constitui como ―um conjunto em que podem ser 

determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si 

mesmo‖. 

 A questão do funcionamento do discurso pode ser mais bem compreendida 

quando se toca o terreno do sujeito e do sentido. São essas entidades que 

fundamentam o dizer caracterizando-o não como uma propriedade particular, mas 

como elemento que se historiciza pela língua porque representa uma força geral 

que vem pela história, como afirma Orlandi (2007, p. 32), o discurso: 

 

 
vem pela memória, pelas filiações de sentidos constituídos em 
outros dizeres, em muitas outras vozes, no jogo da língua que vai 
se historicizando aqui e ali, indiferentemente, mas marcada pela 
ideologia e pelas posições relativas ao poder. [...] as palavras não 
são só nossas. Elas significam pela história e pela língua. 

  
 

 Perseguindo o sentido, o sujeito do discurso não é o indivíduo físico que 

―realiza um ato de fala, nem o autor do texto, nem o sujeito da proposição. O 

sujeito é aquele que pode usar determinado enunciado por seu treinamento, em 

função da ocupação de um lugar institucional, de sua competência técnica‖. 

(ARAUJO, 2007, p.92). É nesta perspectiva que em sua A ordem do discurso 

Foucault (2006, p.10) propõe uma concepção de discurso como elemento de luta e 

de vinculação ao desejo e ao poder já que discurso ―não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, 

o poder do qual nos queremos apoderar‖. Aqui, discurso é uma dispersão que 
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comporta uma superfície irregular de sentidos, mobilizados toda vez que uma 

formação discursiva funciona.  

 Estas considerações asseguram o lugar central da concepção de sujeito que 

vigora na AD. Neste terreno, o sujeito é entendido com uma posição no discurso e, 

dessa forma, não pode ser enquadrado em categorias e grades, não é passível de 

ser padronizado, homogeneizado, e não pode ter seus movimentos de produção de 

sentidos quantificados, mensurados ou previstos. ―Trata-se da tarefa de construir a 

identidade não como atividade que indica natureza ou posse, nem como 

propriedade, mas, ao contrário, como tensão, desequilíbrio, inquietação, 

mutabilidade‖. (JÓDAR & GÓMEZ, 2004, p.149).  

 Nesse contexto, o que interessa é pensar um sujeito como efeito de 

linguagem e por constituir-se como um espaço heterogêneo só pode ser 

identificado a partir da equivocidade e do deslize dos sentidos que constrói no 

próprio ato de enunciação. O sujeito é entendido como uma posição no discurso, 

suas palavras são sempre palavras alheias e sob a ilusão de unidade e de 

naturalidade do dizer é atravessado por movimentos de ruptura e de repetição, 

assim como afirma Romão (2007, p. 146): 

 

 

Desse modo, visto como efeito de linguagem, o sujeito é 
atravessado pelas palavras alheias e sob a ilusão de que são suas, 
entremeando sentidos de redes de filiações já-ditas e crendo 
controlar tudo o que diz, quando apenas entretece, nos fios de sua 
tessitura discursiva, os fragmentos da memória discursiva que a 
ideologia lhe autoriza mobilizar. Sob o efeito de unidade e 
inteireza, emerge o mosaico de cacos de diversos ditos que lhe são 
tão alheios quanto próximos.  

 

 

 O sentido é, então, um corpo disperso que está sempre em fuga, não 

podendo ser encontrado por ele mesmo, isto é, só pode funcionar a partir das 

práticas discursivas dos sujeitos. O sentido nunca é um dado a priori, não é um 

tesouro perdido ou escondido que precisa ser encontrado, nunca é um só, mas é um 

produto da história e como tal movimenta-se num fluxo irregular, escapando a toda 

e qualquer classificação psicologizante. Os sentidos estão sempre em relação a e 

―as palavras já tem sentido antes que as falemos, assim, o sujeito ao falar filia-se a 
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redes de sentido, a formações discursivas, cujas fronteiras se deslocam em função 

dos jogos ideológicos‖. Consequentemente, o texto, entendido como uma dispersão 

do sujeito, ―é o lugar em que o sujeito se acha e se perde‖. (SILVA, 2007, p. 204). 

 O sentido é um efeito de sentido que marca o próprio processo de 

constituição do sujeito e promove uma ruptura com o presente uma vez que 

movimenta todo um conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que se diz. Assim, para que as palavras tenham sentido é preciso que 

elas façam sentido e ―isso é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito 

por um sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para 

que, passando para o ‗anonimato‘ possa fazer sentido em ‗minhas‘ palavras‖. 

(ORLANDI, 2007, p. 34).  

 Desse modo, importa pensar o discurso como uma manifestação que se 

constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se inscreve em uma 

formação discursiva dada. Esse processo marca a possibilidade do sentido de ser um 

e não outro, de pertencer a uma formação discursiva e não a outra.   

 É possível, então, trabalhar o discurso a partir das regularidades que 

apresenta, pois o sujeito se manifesta circunscrito em determinadas zonas de 

negociação de sentidos. Sua presença se delineia no entrecruzamento de práticas 

reguladas e arroladas no tempo, constituindo as formações discursivas que ―podem 

ser vistas como regionalizações do interdiscurso, configurações específicas dos 

discursos em suas relações‖ porque são ―constituídas pela contradição, são 

heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas, configurando-se e 

reconfigurando-se continuamente em suas relações‖. (ORLANDI, 2007, p.44).  

 O discurso está sempre ancorado numa exterioridade e ―seu tempo não é a 

tradução, em uma cronologia visível, do tempo obscuro do pensamento‖ 

(FOUCAULT, 2005, p.138), mas algo que funciona e implica a inserção de práticas 

sócio-discursivas num espaço-tempo determinado, principalmente porque é, 

sobretudo, sua ilusão de livre ocorrência que assegura seu próprio acontecimento 

em determinado momento da história, uma vez que: 

 

 
A precedência não é um dado irredutível e primeiro; não pode 
desempenhar o papel de medida absoluta que permitiria avaliar 
qualquer discurso e distinguir o original do repetitivo. Não basta a 
demarcação dos antecedentes para determinar uma ordem 
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discursiva: ela se subordina, ao contrário, ao discurso que se 
analisa, ao nível que se escolhe, a escala que se estabelece. 
Estendendo o discurso ao longo de um calendário e dando uma data 
a cada um de seus elementos, não se obtém a hierarquia definitiva 
das precedências e das originalidades. (FOUCAULT, 2005, p.161). 
 
 
 

 Com estas afirmações, Foucault vem problematizar as precedências e as 

sucessões a que todo discurso está tipicamente submetido. Segundo este autor, não 

há como categorizar matematicamente todas as inflexões espaciais e temporais 

com base nas quais e sobre as quais uma ação discursiva se fundamenta. Isso 

significaria uma organização muito reducionista e positivista dos sentidos já que 

estes só são possíveis em consonância com o que está depositado no imaginário 

social, com a matéria cuja tessitura é historicamente construída e partilhada, 

podendo ser reativados cada vez que uma memória funciona.  

 Por certo, Pêcheux já enxergara que, no processo de constituição do 

sujeito e no trato da problemática do sentido, a formação discursiva funcionaria 

como pilar que confere ao indivíduo a sua manifestação discursiva já que é 

―através da relação do sujeito com a formação discursiva que se chega ao 

funcionamento do sujeito do discurso‖. (INDURSKY, 2007, p.79). 

 A noção de formação discursiva se mostra pertinente porque assegura a 

possibilidade de entender o porquê do sujeito se manifestar discursivamente de 

uma forma e não de outra, de evocar de determinadas posições e lugares e não de 

outros, porque as palavras ganham certas atribuições de sentido e não outras, 

porque se instalam em determinados espaços e não em outros. Segundo Romão 

(2007, p. 147) o sentido e o sujeito são, dessa forma, desestabilizados, são postos 

em oposição ao já-lá, pois passam a se inscrever num espaço ora de repetição, 

manutenção e retomadas, ora de rupturas e de deslocamentos.   

 Todas essas discussões sobre como é pensada a tríade sujeito, discurso e 

sentido na AD abrem um espaço de tensão entre os estudos de Foucault e de 

Pêcheux, uma tensão que não pode ser superada nem reduzida a uma mera 

comparação já que tais estudos são complementares e estão totalmente envolvidos 

sobre o mesmo cerne. Há, dessa forma, que se filtrar o que é pertinente para cada 

uma das investigações que se arrolam sobre o discurso e os respectivos efeitos de 

sentido que este pode constituir. 
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 Cabe ao analista, portanto, enxergar essas partituras e suas contribuições 

para a construção de verdades. Parte-se da ideia de que toda produção discursiva 

está ligada ao funcionamento da linguagem e, portanto, é fruto de um ativamento 

de práticas sociais que para funcionarem implicam a ação de sujeitos, materializam 

uma vontade de verdade e mobilizam redes de memória.  

 Em suma, o gesto de interpretação deve considerar, todos os elementos 

imbricados na produção dos discursos e na construção dos efeitos de sentido, 

levando em conta a forma como tais elementos se agrupam, se organizam e 

funcionam discursivamente, priorizando o acontecimento como espaço de 

materialização de poder e de fabricação de verdades. Corrobora-se, então, o que 

há de mais importante, a principal riqueza da Análise do Discurso, pois esta 

permite ―explorar de muitas maneiras essa relação trabalhada com o simbólico, 

sem apagar diferenças, significando-as teoricamente, no jogo que se estabelece na 

distinção entre o dispositivo teórico da interpretação e os dispositivos analíticos 

que lhe correspondem‖ (ORLANDI, 2007, p. 28). 

 

 

1.3.2. Enunciado, enunciação e função enunciativa: sobre os efeitos de sentido 
arrolados pela memória.  

 

 
 
 O conceito de enunciado é de grande valia para a Análise do Discurso, não 

só por permitir ao analista trabalhar com materialidades discursivas diversas, mas 

por trazer à tona a necessidade de se enxergar o funcionamento das práticas 

discursivas dos sujeitos a partir de uma filiação e imersão na história, o que implica 

considerar o caráter heterogêneo do discurso e sua condição de dispersão, de 

ligação ao que lhe é exterior.  

 Desse modo, se enunciado ocupa posição de destaque nos escritos de 

Foucault, em especial em sua Arqueologia do Saber, é porque este autor pensa na 

constituição dos saberes na história das ciências humanas e procura mostrar em 

suas discussões como determinado enunciado entra nas tramas do discurso e como 

circula conforme um interesse, uma prática. Assim, torna-se crucial entender 

porque um determinado enunciado aparece e não outro em seu lugar, visto que os 
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sujeitos sempre enunciam a partir de um lugar institucionalmente legitimado e 

fazem funcionar seus discursos, ocupando posições sociais porque dinamizam 

relações de poder e se metem com o desejo. 

 É a partir das contribuições foucaultianas acerca do enunciado que se pode 

estabelecer um feixe de relações entre o que é dito e a história, uma vez que o 

enunciado pode ser usado ou reutilizado, mas nunca é neutro, pois ―funciona e 

toma efeito numa prática discursiva que é prestigiada, em geral, pelo fato de 

produzir verdade”. (ARAUJO, 2007, p. 93). Assim, com a noção de enunciado é 

possível estabelecer relações entre proposições imersas no tempo e materializadas 

em diferentes momentos da história em virtude das ações discursivas dos sujeitos.  

 Foucault toca no solo do enunciado, marcando-o em sua irrupção de 

acontecimento e o atribuindo propriedades gerais que asseguram sua 

independência em relação a seus possíveis correlatos imediatos (atos de fala, 

proposição, frase) e o liga a uma função no discurso: a função enunciativa. 

Courtine (2007, p. 132) ao teorizar sobre o enunciado e o sujeito foucaultianos na 

Arqueologia do Saber mostra que o primeiro está definido a partir de quatro 

propriedades centrais que delimitam sua função de existência: ―o enunciado está 

ligado ao um referencial; mantem com o sujeito uma relação determinada; possui 

um domínio associado e tem uma existência material, diferente daquela da 

enunciação‖.  

 Pode-se afirmar então que essa ligação a um referencial pode ser verificada 

por que o enunciado dá forma, atribui lugar, condiciona e diferencia os sujeitos e 

as coisas-a-saber, pondo-as em jogo por uma série de relações com a história e com 

a memória. Além disso, sua relação com o sujeito se efetiva porque este passa a 

ser entendido como uma posição de sujeito não sendo, portanto, reduzido a uma 

entidade psíquica e/ou linguística.  

 Segundo Courtine (2007), o enunciado se manifesta num domínio associado 

porque está imerso num campo enunciativo determinado, perante o qual aflora sua 

singularidade de acontecimento e mobiliza uma rede de formulações que fazem 

com que suas margens estejam sempre povoadas por outros enunciados. Sua 

materialidade diferencia-se daquela impregnada na enunciação porque é pensado 

como forma de repartição e como sistema de dispersão tanto do sujeito como do 

sentido. O enunciado, portanto, pode ser o mesmo diante de enunciações distintas. 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

53 
 

A enunciação constitui-se como acontecimento que se repete. É, portanto, 

repetível enquanto o enunciado não o é. 

 

 
Sendo o enunciado dialeticamente constituído pela singularidade e 
pela repetição, a sua análise deve, necessariamente, levar em 
conta a dispersão e a regularidade. Descrever um conjunto de 
enunciados, no que ele tem de singular, paradoxalmente, é 
descrever a dispersão desses objetos, detectando uma 
regularidade, uma ordem em seu aparecimento sucessivo, 
correlações, posições, funcionamentos, transformações. 
(GREGOLIN, 2004, p. 6). 

 
 

 Ao problematizar as considerações foucaultianas a cerca do enunciado, 

Gregolin (2004) afirma que o mesmo deve ser pensado como uma função, pois está 

no plano do discurso não podendo ser submetido ao julgo de verdadeiro ou de 

falso. Além disso, não ―está submetido a uma estrutura linguística canônica, isto é, 

não se encontra um enunciado encontrando-se os constituintes da frase‖ 

(GREGOLIN, 2004, p.7). Por conseguinte, escapa ao ato material e a intenção de 

um sujeito porque nem se restringe como ação daquele que fala a partir de 

propósitos específicos, nem se circunscreve como um produto ou um resultado 

obtido de um ato de fala consciente e individual.  

 Na verdade, essa impossibilidade de se enxergar o enunciado com base em 

critérios estruturais de unidades não pode representar, segundo Foucault, uma 

falha, uma negatividade, pois ―ele não é em si mesmo uma unidade, mas uma 

função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com 

que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço‖. (FOUCAULT, 

2005, p.98). O desafio maior com o qual Foucault se envolve e ao qual se lança 

passa a ser o de: 

  

 
Descrever a operação que foi efetuada, em sua emergência – não o 
que ocorreu antes, em termos de intenção, ou o que ocorreu 
depois, em termos de ―eficácia‖, mas sim o que se produziu pelo 
próprio fato de ter sido enunciado – e precisamente neste 
enunciado (e nenhum outro) em circunstâncias bem determinadas. 
(FOUCAULT, 2005, p. 94). 
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 Deve-se ressaltar ainda que o enunciado está ligado a uma formação 

discursiva que, por sua vez, liga-se ao discurso, assim como a frase está ligada ao 

texto.  Todo esse batimento de formulações para tentar se definir o enunciado, sua 

diferenciação e as forças que controlam sua aparição serve para ilustrar o lugar 

que o discurso deve ocupar no trajeto de constituição dos sujeitos e dos efeitos de 

sentido arrolados em suas próprias práticas de linguagem. Diante disso, o discurso 

é, então, entendido, como um conjunto de enunciados que se apóia num mesmo 

sistema de formulação. Em outras palavras, discurso é ―um conjunto de 

enunciados, na medida em que se apóiem na mesma formação discursiva‖ 

(FOUCAULT, 2005, p.132).  

 De modo geral, pode-se considerar que ―para Foucault, entre enunciado e o 

que ele enuncia não há apenas uma relação gramatical, lógica ou semântica; há 

uma relação que envolve os sujeitos, que passa pela História, que envolve a própria 

materialidade do enunciado‖ (GREGOLIN, 2004, p.8). E é nessa relação do 

enunciado – e dos sentidos possíveis de serem escavados e constituídos a partir 

dele – com a História que se nota o atravessamento de uma memória, uma vez que 

o enunciado na sua condição de acontecimento ―escapa a inscrição e é absorvido 

na memória, como se não tivesse ocorrido‖. Neste ínterim, Pêcheux (2007, p.50), 

defende que ―haveria assim sempre um jogo de força na memória, sob o choque do 

acontecimento‖: 

 

Um jogo de força que visa manter uma regularização pré-existente 
com os implícitos que ela veicula, confortá-la como ―boa-forma‖, 
estabilização parafrástica negociando a integração do 
acontecimento, até absorvê-lo e eventualmente dissolvê-lo. Mas 
também, ao contrário, o jogo de força de uma ―desregulaçao‖ que 
vem perturbar a rede dos ―implícitos‖. 

 

 

 Com base nisso, os sentidos são sempre possíveis porque estão 

entrecruzados na história e atribuem ao sujeito sua condição primeira de 

historicamente determinado em função da massa de um interdiscurso, de uma 

memória do dizer. Esse entrecruzamento de enunciados numa memória se assegura 

porque os primeiros conferem um tecido espesso de interpretação e de recolocação 

de discursos no cenário dos implícitos, regularizando-os, acidentando-os e fazendo-
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os deslizar sobre os esquecimentos, sobre o que é silenciado, tendo em vista que 

sempre: 

 
há algo que fala antes, em outro lugar, independentemente. 
Palavras já ditas e esquecidas ao longo do tempo e de nossas 
experiências de linguagem que, no entanto, nos afetam em seu 
‗esquecimento‘. Assim como a língua é sujeita a falhas, a memória 
também é constituída pelo esquecimento. (ORLANDI, 2007, p. 64-
65). 

 

 

 Esse mergulho impetuoso na memória, no esquecimento e no silenciamento 

recoloca o discurso nas malhas do interdito, preenchendo suas fendas com um 

poder vigoroso o qual, ao mesmo tempo em que assegura sua legitimidade social a 

partir de um determinado espaço de saber, procura por sua ligação institucional 

visto que ―não há como não considerar que a memória é feita de esquecimentos, 

de silêncios. De sentidos não ditos, de sentidos a não dizer, de silêncios e de 

silenciamentos‖ (ORLANDI, 2007, p. 59). O enunciado, pois, dá condições para 

existência e para o trabalho com os sentidos porque estabelece a possibilidade 

destes de funcionarem e de relacionarem-se entre si num campo associativo com 

base num sistema de enunciabilidade e é esta a proposta arqueológica de Foucault 

e a que mais interessa.  

 Portanto, pode-se afirmar que o enunciado se delineia em um determinado 

campo enunciativo ―onde toma lugar e status, que lhe apresenta relações possíveis 

com o passado e que lhe abre um futuro eventual. Imerso nessa rede verbal, ele só 

pode ser apanhado em uma trama complexa de produção de sentidos‖ (GREGOLIN, 

2004, p.30). Chega-se, dessa forma, ao tronco principal da relação entre 

enunciado, funcionamento enunciativo e memória social: os enunciados agenciam a 

memória, constroem a história e projetam-se num movimento espaço-temporal, 

isto é, circulam do passado ao futuro. 

 Por fim, é possível afirmar que todo esse envolvimento discursivo além de 

estabelecer certa positividade no discurso cria um jogo polêmico de sentidos e 

estabelecem tramas complexas de formulações e de associações que instituem 

saber e poder. Contudo, se ―a positividade não revela quem estava com a verdade, 

pode mostrar como os enunciados ‗falavam a mesma coisa‘, colocando-se no 

‗mesmo nível‘, no ‗mesmo campo de batalha‘‖ (GREGOLIN, 2007, p.97). Saber e 
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poder, por sua vez, materializam-se indefinidamente nas práticas discursivas dos 

sujeitos, pois toda ação discursiva está submetida a uma determinada ordem 

social, inscrevem uma vontade de verdade e controlam o que pode e deve ser dito 

dependendo do lugar de onde se enuncia.  

 Em suma, o analista deve enxergar que os sentidos são fabricados e que, 

portanto, o controle discursivo se dá nas vias do poder, funcionando 

incessantemente em toda sociedade já que a linguagem lhe confere a matéria 

principal que lhe permite um lugar central na cena enunciativa, na discussão em 

torno do discurso. 

 

 

1.4. Poder e controle discursivo: a fabricação do dizer e a produção de 
vontade de verdade 

 

 

 Desde muito tempo o homem tem tentando firmar seus ideais e dar 

materialidade aos seus desejos através, sobretudo, de uma ação discursiva 

ancorada numa vontade de verdade e corroborada tanto pela sua inerente 

subjetividade como por sua vinculação a uma determinada instituição social. A 

atividade humana se caracteriza como tal por ser dotada de subjetividade e, 

portanto, por está sempre associada às manifestações de controle, de delimitação, 

de seleção, de reorganização e de disputas travadas no discurso. Essa subjetividade 

encontra, no mundo moderno, uma dispersão identitária do sujeito, marcada pelo 

fluxo descontínuo e migratório dos discursos.  

 Segundo Foucault (1988) este processo de constituição de sujeito se faz 

através do estabelecimento de relações de poder e da materialização das 

correlações de força, concretizadas por meio dos mais diversos mecanismos sociais 

(propagandas, discursos proferidos, mídia e etc.). Tais fatos permitem que o 

sujeito perceba seu próprio assujeitamento à linguagem, assim como mostra 

Orlandi (2007, p. 9) ―não podemos não estar sujeitos à linguagem, à seus 

equívocos, sua opacidade. Saber que não há neutralidade nem mesmo no uso mais 

aparentemente cotidiano dos signos‖. Esta não neutralidade discursiva está 

vinculada diretamente às formações discursivas e às condições de produção dos 

discursos, o que assegura a relação entre sentido e exterioridade.  
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             Neste ínterim, faz-se necessário entender como as instâncias sociais 

podem condicionar a produção dos discursos e consequentemente materializar as 

marcas discursivas de quem enuncia, relevando como enuncia e por que enuncia 

como tal e, dessa forma, entrar em contato com a ideia de que existe um núcleo 

exterior ao objeto e este fato nos faz perceber aí a fuga da linearidade discursiva. 

O objeto condicionador do discurso do eu está fora, é exterior a ele e não se tem o 

domínio dele. Foucault (2006, p. 8-9) ao se voltar para o estabelecimento das 

relações de poder através de certas instituições sociais, supõe que: 

 

 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 
número de procedimentos que têm por função conjurar seus 
poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar 
sua pesada e temível materialidade. 
 

 

 Toda essa discussão a cerca do poder é muito valiosa para se pensar as 

relações entre o sujeito e o discurso, pois permite entender que é nos embates 

discursivos e nas zonas de conflito do discurso que o sujeito se agrega e se marca 

na sua própria ação discursiva, se aproximando, dessa forma, de uma identidade 

através da mobilização de estratégias determinadas. Essa noção de controle 

discursivo distancia o fator poder de suas formas terminais de materialização, ou 

seja, não se trata de um poder geral que na sua condição institucional poderia 

refletir a soberania do Estado, a forma da Lei ou a unidade global de certo de tipo 

de dominação.  

 Deve-se, então, anular toda e qualquer concepção periférica e de natureza 

superficial, que institui que a forma de se entender poder deve sempre se voltar 

para a sua materialização como mecanismo de separação política, de 

estabelecimento de posições de classe, segundo a desigualdade social que vigora, 

uma vez que estas são consideradas como formas terminais e, portanto, distantes 

de uma visão profunda. 

 Neste ínterim, Foucault (2005, p. 88) afirma que: 
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Dizendo poder, não quero significar ―o poder‖, como conjunto de 
instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em 
um Estado determinado. Também não entendo poder como modo 
de sujeição que, por oposição à violência, tenha a forma da regra. 
Enfim, não o entendo como um sistema geral de dominação 
exercida por um elemento ou grupo sobre e cujos efeitos, por 
derivações sucessivas, atravessam o corpo social inteiro. 

 

             Tratando da condição de possibilidade de poder, este autor advoga que as 

relações sociais estabelecidas através da linguagem e materializadas por meio de 

condutas subjetivas, implicam na existência de uma multiplicidade de correlações 

de força que são travadas na superfície discursiva e sobre as quais se projeta a 

noção de poder. Neste contexto, a tese foucaultiana defende a presença de 

entrelaçamentos discursivos que, diante da ação discursiva, formam sistemas de 

cadeias de sentido, culminando com a materialização de estratégias que favorecem 

a noção de poder. É o que se pode ver em Foucault (2005, p. 88-89): 

  

 
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 
multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde 
se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, reforça, 
inverte; os apoios que tais correlações encontram umas às outras, 
formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e 
contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que 
se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma 
corpo nos aparelhos estatais,  na formulação da lei, nas 
hegemonias sociais. 

 

 

 Nesse sentido, Foucault (2005), procurando caracterizar poder como 

manifestação humana de caráter subjetivo e atemporal, delimita sua classificação, 

afirmando que essa ideia de poder é onipresente, não por que englobe tudo, mas 

porque está presente em todo tipo de relação social e considerando que toda 

relação social é necessariamente uma relação de poder, então, se convém afirmar 

que a idéia de poder está em toda parte. O autor afirma ainda que ―poder não é 

uma certa potência de que alguns sejam dotados”, não se constituindo, portanto, 

em uma instituição ou numa estrutura, mas ―é o nome dado a uma situação 

estratégica complexa numa sociedade determinada”. (FOUCAULT, 2005, p. 89). 
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Assim o que se entende como poder se produz incessantemente a cada instante, 

em toda relação entre um ponto e outro, provindo de todos os lugares.  

              Deve-se mencionar, então, que a dualidade entre dominante e dominado, 

senhor e escravo é uma ilusão que não serve para ilustrar o funcionamento de 

poder, pois obscurece o processo de concretização das correlações de força ao 

mesmo tempo em que faz referência aos afrontamentos e arranjos discursivos que 

sustentam os efeitos hegemônicos das formas de dominação. Isso é o que podemos 

interpretar das palavras foucaultianas (FOUCAULT, 2005, p. 90), ao mostrarem que 

os efeitos de clivagem atravessam o corpo social: 

 

 

formam, então, uma linha de força geral que atravessa os 
afrontamentos locais e os liga entre si; evidentemente, em troca, 
procedem a redistribuições, alinhamentos, homogeneizações, 
arranjos de série, convergências desses afrontamentos locais. As 
grandes dominações são efeitos hegemônicos continuamente 
sustentados pela intensidade de todos esses afrontamentos.  
 

 

 

              Neste contexto, as relações de poder assumem um caráter baseado na 

desaproximação da subjetividade, o que significa dizer que toda e qualquer relação 

desta natureza se faz com base em objetivos previamente conhecidos, mas, mesmo 

assim, não são controlados por um sujeito individual e nem dependem de sua 

decisão ou escolha. O poder dispõe, no entanto, de um nível de racionalidade 

claramente explícita, no nível limitado em que se inscrevem. E que possuem a 

capacidade de decifrar as bases das estratégias anônimas estabelecidas perante a 

conjuntura relacional, visto que segundo Foucault (2005, p. 90):  

 

 
não há poder que se exerça sem uma série de miras e objetivos. 
Mas isso não quer dizer que resulte da decisão ou escolha de um 
sujeito, individualmente, não busquemos a equipe que preside sua 
racionalidade; nem a casta que governa, nem os grupos que 
controlam os aparelhos do Estado, nem aqueles que tomam as 
decisões econômicas mais importantes, gerem o conjunto da rede 
de poderes que funciona em uma sociedade.  
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             O que, conclusivamente, acabaria por atribuir à ideia de poder uma 

estrutura perfeitamente controlada e decifrável, além de se tornar possível 

conhecer todas as suas formas de funcionamento, de materialização. Por fim, a 

resistência é a prova cabal da presença viva de poder em uma determinada 

realidade, uma vez que um (poder) não existe sem o outro (resistência) e vice e 

versa. Tais resistências são distribuídas de forma irregular, mas não são ilusórias. 

Sendo móveis e inerentes à transição, essas formas de resistência suscitam 

reagrupamentos e ao mesmo tempo em que rompem unidades, recortam e 

remodelam os sujeitos sociais, identificando nestes, regiões irredutíveis. Pois, 

segundo Foucault (2005, p. 92):  

 

 

Da mesma forma que a rede de relações de poder acaba formando 
um tecido espesso que atravessa os aparelhos e as instituições, sem 
se localizar exatamente neles, também a pulverização dos pontos 
de resistência atravessa as estratificações sociais e as unidades 
individuais. E é certamente a codificação estratégica desses pontos 
de resistência que torna possível uma revolução, um pouco à 
maneira do Estado que repousa sobre a integração institucional das 
relações de poder. 
 

                

 Com base nisso, pode-se dizer que a existência de pontos de resistência é a 

condição primeira para o estabelecimento das relações de poder e ocupam a 

função de alvo, de apoio, de adversário. Essas não podem existir se não em função 

de uma multiplicidade de correlações de força como se ambas formassem uma 

série de encadeamentos que, a todo tempo, estão se derivando em novos processos 

de interação subjetiva a qual prioriza, de maneira geral, o contato entre indivíduo 

x indivíduo e entre indivíduos e meio social. Todo esse envolvimento pode culminar 

com o estreitamento da relação entre poder e saber, pois são essas variações que 

as correlações de força implicam através de seu próprio jogo, assim como se 

encontra claramente expresso nos termos de Foucault (2005, p. 94):  

 
 

As ―distribuições de poder‖, e as ―apropriações de saber‖ não 
representam mais do que cortes instantâneos em processos, seja de 
reforço acumulado do elemento mais forte, seja de inversão da 
relação, seja de aumento simultâneo dos dois termos. As relações 
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de poder-saber não são formas dadas de repartição, são ―matrizes 
de transformações‖. 
 
 

 

Assim pode-se mencionar que na sociedade pós-moderna, cuja marca 

identitária maior é a transformação, a dinamicidade e a informação, os discursos 

transitam com mais rapidez e liberdade e, dessa forma, estão, cada um deles, 

ligados a um domínio e a um contexto discursivo característico. É neste contexto, 

que se fazem presentes os mecanismos de controle do discurso que regulam, 

delineiam, delimitam e marcam a ação discursiva dos sujeitos frente a suas 

necessidades reais de interação. O controle discursivo é, então, exercido 

objetivamente e funciona de forma a atribuir certa configuração aos possíveis 

efeitos de sentidos produzidos, já que segundo Gregolin (2007, p. 141): 

 

 

O jogo das relações humanas, nas sociedades, é um jogo entre 
discursos que seguem regras próprias às práticas discursivas de uma 
época; por isso, o discurso não é o lugar abstrato de encontro entre 
uma realidade e uma língua, mas um espaço de confrontos 
materializados em acontecimentos discursivos. Por sua vez, as 
práticas discursivas estão submetidas a um jogo de prescrições que 
determinam exclusões e escolhas; nesse sentido, elas não são, pura 
e simplesmente, modos de fabricação de discursos, pois são 
definidas por instituições [...] que ao mesmo tempo as impõem e as 
mantêm.  
 

 

 

 Ao tratar das inquietações que assolam a produção e a materialidade dos 

discursos, Foucault (2006) apresenta a noção de procedimentos de exclusão. Tais 

procedimentos funcionam como reguladores discursivos e marcam o que pode e 

deve ser dito em determinadas circunstâncias enunciativas, levando em conta, 

sobretudo, o contexto social, histórico e cultural.  

 Ainda segundo esse autor, há dois tipos de mecanismos de controle do 

discurso: de um lado, aqueles que possuem um caráter exterior, funcionando como 

sistemas de exclusão que promovem o jogo dinâmico entre o desejo e o poder. 

Estariam aqui relacionados a interdição, a segregação da loucura e a vontade de 

verdade. Por outro lado, existiriam ainda, aqueles mais internos, considerados 

como mecanismos de rarefação, que tratam de acentuar as características mais 
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marcantes do discurso: a do acontecimento e do acaso. Assim, tais mecanismos 

também chamados de procedimentos funcionam a título de princípios de 

classificação, de ordenação, de distribuição, voltando-se para o universo do 

comentário e do autor.  

 Ao tentar construir verdades, os sujeitos vão se marcar na superfície 

discursiva, construindo suas próprias identidades, ocupando posições-sujeito e, 

sobretudo, estabelecendo relações de poder. Entender como funciona cada um dos 

mecanismos de controle dos discursos é se projetar numa tentativa de entrar em 

contato com as mais diversas formas de manifestação de verdades que por sua vez, 

estão totalmente condicionadas à um tempo histórico e a um plano social 

específicos.  

 Para tanto, faz-se necessário entender a dinâmica do funcionamento das 

sociedades de controle uma vez que é neste contexto que os mecanismos de 

controle do discurso vão se acentuar e se materializar de forma mais plena e 

perceptível, subsidiados, ainda, pelo estabelecimento de relações de poder entre 

os sujeitos. Tais sociedades exercem poder não mais num sistema fechado de 

disciplina, mas numa conjuntura coletiva de novos arranjos através do qual o poder 

é exercido de forma imaterial uma vez que ―a dominação não tem mais 

necessidade de um espaço fechado para exercer seu poder. Ela ultrapassa os muros 

das instituições e se espalha por toda a parte‖. (DELEUZE, 1990 apud NARDI & 

SILVA, 2004, p. 193). 

 É importante levantar ainda que todas as representações que as sociedades 

de controle vão tentar materializar são subsidiadas pelo desejo. E é através dele 

que os sujeitos passam a construir suas identidades num espaço cada vez mais 

fluído sem escapar às fronteiras do poder disciplinar que se reveste de uma nova 

roupagem nesses modernos modelos sociais.  

 Tais considerações afetam a forma de se pensar a produção do discurso e 

de pensar na sua fabricação através de manobras, tanto de caráter externo como 

interno, de controle do dizer. Neste ínterim, deve-se considerar ainda que a 

subjetividade está impregnada no discurso assim como o poder e suas respectivas 

formas de resistência. Voltar-se a tais constituintes e modeladores do discurso 

significa entender como se dá o funcionamento discursivo e observar de perto as 

relações que os sujeitos mantém entre si.  
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 Por fim, considerar que o fator poder é típico e intrínseco ao discurso 

representa uma possibilidade de se enxergar como se organizam os lugares de fala 

do sujeito, implica em investigar como a subjetividade deixa marcas tão profundas 

no discurso mesmo estando o sujeito ligado a esquecimentos e a silenciamnetos e, 

sobretudo, permite lidar com a massa dispersa, fuida e heterogênea do sentido. A 

partir dessas considerações passa-se a discutir como funcionam tais mecanismos de 

controle quer seja aqueles de ordem externa, quer seja os que se materializam 

internamente. 

 

 

1.4.1. Sob o olhar das sentinelas: o controle externo do discurso 
 
 

 

Por funcionarem numa perspectiva mais exterior ao discurso, os 

mecanismos de controle caracterizados como sendo de exclusão fornecem terreno 

para se enxergar as manifestações discursivas num âmbito mais complexo e mais 

subjetivo, pois dizem respeito a construções discursivas que mudaram de 

configuração ao longo da história.  

A interdição, em sua essência, representa a possibilidade, no discurso, de 

se procurar compreender o sentido do ―dito‖ em relação ao ―não-dito‖, uma vez 

que há ―sempre no dizer um não-dizer necessário‖ (ORLANDI, 2007, p.82). Assim, 

esses ―silêncios‖ embutidos no ―dito‖, no ―dizer‖, significam e representam 

lugares de recuo que mostram os espaços ocupados pela ação discursiva e provam a 

ação das sociedades de controle. Segundo a autora, o silêncio é ―a respiração da 

significação‖ e pode ser pensado como ―lugar de recuo necessário para que se 

possa significar, para que o sentido faça sentido‖. 

 Dessa forma, o uso da palavra instaura um ritual onde subjetividades são 

encontradas e materializadas não só no que é exposto, no que é exteriorizado no 

plano linguístico, mas no recuo ao passado, nos ecos de uma memória. O ―silêncio‖ 

e as ―vozes‖ que aí se fazem presente significam e representam condutas, regras 

do dizer e condicionam as ações dos sujeitos frente à manifestação de seus 

próprios discursos.  
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 Esse levantamento de ―vozes‖ e ―silêncios‖ pode ser trazido à tona seja por 

meio de um direito de falar exclusivo de um sujeito, seja por meio de um leque de 

circunstâncias enunciativas ritualizadas, assim como mostra Foucault (2006, p.9): 

―Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do 

sujeito que fala: temos aí o jogo de três interdições que se cruzam, se reforçam ou 

se compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se modificar‖. 

 A segregação da palavra, enquanto mecanismo de controle do discurso 

possui raízes na história17 e encontra uma nova forma de se configurar nas 

sociedades modernas. Segundo Foucault (2006), o discurso do louco sempre foi 

desprovido de verdade e de credibilidade e, portanto, não era considerada em 

determinadas situações enunciativas uma vez que não possuía importância no 

contexto social imediato. Dessa forma, ―todo esse imenso discurso do louco 

retornava ao ruído; a palavra só era dada simbolicamente, no teatro onde ele se 

apresentava desarmado e reconciliado, visto que representava aí o papel de 

verdade mascarada‖ (FOUCAULT, 2006, p. 12). 

 Entretanto, o discurso do louco, pode representar também uma 

possibilidade de denunciar uma verdade, de anunciar o futuro, de enxergar com 

certa ingenuidade o que não pode ser visto pela sapiência dos outros. Dessa forma, 

o louco possui seu discurso impedido de circular livremente. Ele sofre as coerções 

de uma sociedade de controle: 

 

 

O louco é aquele cujo discurso não pode circular como os discursos 
dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e 
não seja acolhida, não tendo verdade nem importância, não 
podendo testemunhar na justiça, não podendo autenticar um ato ou 
um contrato [...] pode ocorrer também, em contrapartida, que se 
lhe atribua, por oposição a todas as outras, estranhos poderes, o de 
dizer uma verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de 
enxergar com toda a ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros 
não pode perceber. (FOUCAULT, 2006, p.11). 

 

                                                           
17 É importante esclarecer que os estudos foucaultianos apontam para diferentes momentos da 
loucura. Deve-se, portanto, considerar a cronologia dessas discussões para se entender que o 
discurso do louco é trabalhado na Idade Média, diferentemente do que é abordado na Renascença. 
Segundo Foucault (2006) na Idade média, não havia instituições que dessem lugar a palavra do louco 
e nem espaços de saber que procurassem entender o que era dito, como era dito e porque era dito. 
Entretanto, a partir do Renascimento, essa abordagem muda em função da rede de instituições que 
vêm garantir que a palavra do louco seja escutada. Cf. A ordem do Discurso (FOUCAULT, 2005).  
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 Por outro lado, com o passar dos séculos18 esta mesma sociedade passa a 

reconhecer, neste discurso ignorado, uma prática discursiva com valor único e 

característico – e isso não apaga a separação entre razão e loucura, mas assegura 

que ela se exerça de outra maneira, por meio de novas instituições e com efeitos 

que segundo os estudos foucaultianos não são de modo algum os mesmos – 

oferecendo um amparo de uma rede de saberes (instituições) que passam a trazer à 

tona este discurso conferindo-lhe verdade e aceitação social, assim como podemos 

ver em Foucault (2006, p. 12): 

 

 
A palavra do louco não está mais do outro lado da separação; que 
ela não é mais nula e não-aceita; que, ao contrário, ela nos leva à 
espreita; que nós aí buscamos um sentido, ou esboço ou as ruínas de 
uma obra [...] mas tanta atenção não voga mais; basta pensar em 
todo o aparato de saber mediante o qual deciframos essa palavra; 
basta pensar em toda rede de instituições que permite a alguém – 
médico, psicanalista – escutar essa palavra.  
 

 

 Essas considerações abrem terreno para a efervescência de uma nova 

modalidade de controle discursivo: a vontade de verdade. Por muito tempo, a 

vontade de verdade esteve revestida em mecanismos institucionais arraigados em 

construções históricas e culturais. A vontade de verdade, por meio das formas de 

configuração do saber, está impregnada no sujeito, condicionando seus discursos e 

suas posturas enquanto entidade sócio-enunciativa. 

 A realidade discursiva da sociedade contemporânea está voltada para uma 

vontade de verdade que pretende se fossilizar na ação enunciativa dos sujeitos e, 

com respaldo no saber institucionalizado, procura se fazer necessária, única e 

predominante sobre as demais, através de medidas coercitivas e de pressão. As 

verdades proferidas são, segundo Foucault (2006), instáveis e estão a todo 

momento procurando se legitimar através da história e da memória, num fluxo 

contínuo e dinâmico que se volta sobre si mesmo, sobre suas próprias raízes. E, 

além disso, procuram se impor como modelos subjetivos que atendem às 

implicações imediatas do desejo, visto que segundo Foucault (2006, p. 20):  

 

                                                           
18 Percebe-se aqui a referência ao período da história que se sucede à Idade Média. 
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Assim, só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, 
fecundidade, força doce e insidiosamente universal. E ignoramos, 
em contrapartida, a vontade de verdade, como prodigiosa 
maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, 
em nossa história, procuraram contornar essa vontade de verdade e 
recolocá-la em questão contra a verdade.  

 

 

 Em suma, pode-se apontar que ao enunciar, os sujeitos vão tentar revestir 

de sentido suas ações discursivas ao mesmo tempo em que tentam construir e 

impor suas verdades, seja através de um mecanismo institucionalizado seja 

manifestando uma conduta individualizada e própria. Essa tentativa de se fazer 

representar contribui decisivamente para a proliferação de valores, as ditas 

verdades e cria terreno para a fossilização dos mecanismos de controle dos 

discursos nos modelos sociais contemporâneos. Além disso, tais práticas discursivas 

se marcam na história porque levantam uma memória e buscam no imaginário 

social, pela ação de um interdiscurso, aquilo que pode ser partilhado e aquilo que 

precisa se distanciar por ser causador de conflito e, portanto, por ser perturbador 

da ordem social. 

 

 

1.4.2.  Sob o efeito da rarefação: o controle interno do discurso 
 

 

 Há, concomitante a ação externa de controle discursivo, uma ação que se 

antecipa ao sujeito marcando o funcionamento de suas próprias práticas de 

linguagem e condicionando o que pode e deve ser dito a partir de determinadas 

conjunturas enunciativas ligadas à estrutura interna do discurso. Neste movimento 

discursivo o sujeito está sempre em jogo porque é convocado e retomado por 

princípios disciplinadores, de autoria e de comentário.    

 Afirmando que ―são os discursos eles mesmos que exercem seu próprio 

controle‖ Foucault (2006, p. 21) mostra que o discurso pode ser conduzida à outra 

dimensão que também lhe é constitutiva: aquela do acontecimento e do acaso. Isso 

mostra que a heterogeneidade discursiva é alicerçada na história e reconfigurada 

em cada sistema social tendo em vista que ―não há sociedade onde não existam 
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narrativas maiores que se contam, se repetem e se fazem variar [...] coisas ditas 

uma vez e que se conservam, porque nelas se imagina haver algo como um segredo 

ou uma riqueza‖ (FOUCAULT, 2006, p. 22). 

 Nesse sentido, o princípio do comentário instaura um jogo discursivo 

dinâmico e em constante movimento, pois possibilita que os discursos se renovem e 

se refaçam indefinitivamente com base no desnível entre texto primeiro e texto 

segundo. Assim, o comentário, ao permitir que os discursos sejam retomados, 

deslocados e transformados em novos discursos, se apresenta como a possibilidade 

de se dizer no novo texto aquilo que foi silenciado e esquecido no texto primeiro.  

 O comentário funciona, portanto, segundo rearranjos discursivos que 

mobilizam a paráfrase e a polissemia e, assim ―ele exerce um controle interno 

sobre o acaso do aparecimento do discurso, restringindo os textos que retornarão, 

que serão preservados em uma cultura e aqueles que serão esquecidos‖ 

(GREGOLIN, 2007, p.105).  

 É importante mencionar ainda que não se pode pensar este deslocamento 

entre texto primeiro, aquele de caráter fundador, e os textos que se tornam 

possíveis a partir dele já que, segundo Foucault (2006, p. 23), essa categorização 

se torna reducionista e imprópria. Assim sendo, 

 
 

Esse deslocamento não é estável, nem constante, nem absoluto. 
Não há, de um lado, a categoria dada uma vez por todas, dos 
discursos fundamentais ou criadores; e, de outro, a massa daqueles 
que repetem, glosam e comentam. Muitos textos maiores se 
confundem e desaparecem, e por vezes, comentários vêm tomar o 
primeiro lugar. Mas embora seus pontos de aplicação possam 
mudar, a função permanece; e o princípio de um deslocamento 
encontra-se sem cessar reposto em jogo.  

 

 

 É, portanto, nesse contexto que o princípio do comentário se porta como 

um mecanismo de controle do discurso, visto que é através dele que o sujeito 

mobiliza uma série de técnicas capazes de interferirem no dizer do mesmo, na 

reaparição, no texto segundo, do que foi dito por meio de um jogo de retomadas 

alusivas ao que já existe, as quais inauguram um movimento incessante entre o 

mesmo e o novo. Isso acontece porque ―o novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento de sua volta‖ (FOUCAULT, 2006, p. 26). 
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 Além disso, há o princípio do autor que por manifestar poder também não 

pode ser mais formulado a partir de sua conceituação física, psíquica ou individual. 

O autor passa a ser entendido como princípio de agrupamento discursivo, como 

unidade e ainda como a origem de suas significações e como foco de sua 

coerência19. Dessa forma, é possível afirmar que mesmo que um texto não tenha 

um autor específico, pela função-autor é sempre possível associá-lo a um 

determinado centro de subjetividade, isto é, é sempre possível se imputar uma 

autoria a ele.  

 É importante evidenciar ainda que o princípio da autoria permite investigar 

a função que os sujeitos exercem e desempenham no discurso. Estes ao se 

marcarem no discurso como posições que podem ser ocupadas a partir do 

funcionamento da cena enunciativa mobilizam uma subjetividade acentuada no fio 

do discurso e materializam uma viva vontade de verdade que a todo instante aflora 

a superfície dos textos, dos discursos. O sujeito se apresenta, então, como um 

―funcionário do discurso‖ visto que ele não preexiste ao discurso, mas é este que 

―determina o que o sujeito deve falar, é ele que estipula as modalidades 

enunciativas‖ (NAVARRO, 2004, p.113). 

 Considerando o autor como um agrupamento coerente de significações é 

possível, por um lado, entender porque determinados efeitos de sentido sempre se 

ligam, se ancoram e denunciam a presença de um ponto ordenador e regulador 

que, por sua vez, implicam na identificação, mesmo que provisória, de um 

derterminado signatário e, por outro, permite pensar o sujeito como uma figura 

discursiva e plural, livre de qualquer visão unificadora e homogênea.  

 Dessa forma, o sujeito, então, não mais é visto como origem primeira e/ou 

fundamento dos sentidos possíveis no discurso, mas é entendido a partir de sua 

própria imersão na história já que se manifesta e se movimenta livre de uma ideia 

de unidade constituinte, já que ―um nome de autor não transita, como o nome 

próprio, do interior de um discurso para o indivíduo real e exterior que o produziu, 

mas, de alguma maneira, bordeja os textos recortando-os, delimitando-os‖ 

(GREGOLIN, 2007, p. 109). 

 Tais características comprovam que há coerções que determinam a 

produção dos sentidos e que a função-autor condiciona ―o modo de existência, de 

                                                           
19 Conforme é discutido nos trabalhos de Gregolin (2007). 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

69 
 

circulação e de funcionamento dos discursos no interior de uma sociedade e, por 

esse motivo, se constitui em um dispositivo de controle dos sentidos que regula a 

ordem do discurso‖ (GREGOLIN, 2007, p. 110). 

 Nesse sentido, o discurso é uma fabricação e enquanto tal é um produto 

resultante do entrecruzamento de práticas de sujeitos historicamente situados, 

lugar de agrupamento de enunciados que por estarem relacionados a um mesmo 

domínio, devem ser originados por uma mesma modalidade de enunciação 

compondo um tecido expesso de efeitos de sentidos que se mobilizam cada vez que 

o sujeito age discursivamente.  

 Deve-se considerar ainda que a manifestação discursiva dos sujeitos está 

atrelada ao poder que suas práticas fazem aflorar no discurso disseminado saber e 

provando a existência de um controle geral sobre o que é enunciado. A vontade de 

verdade faz com que o discurso se materialize e se organize sobre determinados 

princípios que conferem identidades ora através da repetição, ora por meio de uma 

ilusão de individualidade.  

 

 
O comentário limitava o acaso do discurso pelo jogo de uma 
identidade que teria a forma da repetição e do mesmo. O princípio 
do autor limita esse mesmo acaso pelo jogo de uma identidade que 
tem a forma da individualidade e do eu. (FOUCAULT, 2006, p.29). 

 

 
 Essas marcas do sujeito no discurso também podem ser deixadas pelo 

princípio da disciplina, considerada como o terceiro procedimento de controle 

interno dos discursos. Segundo Gregolin (2007, p.110) ―trata-se de um dispositivo 

inerente à própria produção do discurso‖, na medida em que cada campo 

disciplinar, cada domínio de objetos define os enunciados que circularão como 

verdadeiros e aqueles que, por conseqüência, serão caracterizados como falsos.  

 Ainda segundo esta autora ―a disciplina é, portanto, um princípio que fixa 

os limites dos discursos a partir de um jogo de reatualização permanente de 

regras‖. O poder disciplinar não funciona mais sobre um mesmo ―teto‖, mas se 

propaga e movimenta livremente, ou seja, ―deixa de manifestar exclusivamente no 

interior de espaços fechados e passa a operar a céu aberto, criando novos modos 

de subjetivação‖ (NARDI & SILVA, 2004, p. 192).  
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 Diante disso, é possível enxergar que toda prática discursiva é atravessada 

pelo poder e este é um princípio regulador e impositor de regras ao discurso, 

através principalmente de mecanismos de ordem externa e de ordem interna que 

funcionam de forma a assegurar a não transparência do sentido e a não evidência 

do dizer. Assim, é preciso olhar para os sentidos como uma fabricação controlada, 

selecionada e organizada por práticas que se transformam em acontecimentos 

discursivos marcados pela descontinuidade já que ―se o sujeito humano é apanhado 

nas relações de produção e nas relações de sentido, ele é igualmente apanhado nas 

relações de poder de uma grande complexidade‖ (GREGOLIN, 2007, p. 116).  

 Por fim, essa dinâmica coercitiva do poder e sua dispersão no discurso, bem 

como sua aparição em todas as formas de relações humanas, contribuem 

diretamente para a produção de dizibilidades e implica a presença do sujeito no 

palco central da cena enunciativa. Assim, o discurso passa a ser visto como o lugar 

onde as identidades são negociadas aparecendo como funções que podem ser ao 

mesmo tempo ocupadas, controladas e espetacularizadas em função de um 

acontecimento discursivo cuja irrupção está sempre atrelada à visibilidade pública 

e ao processo de construção da história. 
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CAPÍTULO – II 
 
 
O PALANQUE DA MÍDIA: UM CONVITE AO ESPETÁCULO 

 
 
 

Descrever as tranquices da mídia com o enunciado é, na verdade, 
debruçar-se sobre o trabalho que se opera no interior das práticas 
discursivas e que se faz com que cada campo discursivo, como por 
exemplo, o discurso midiático, produza um trabalho com os 
sentidos que contribua para tratarmos a produção de sentidos no 
jogo das relações de poder.  

 
(SILVA, 2008, p. 35).  
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2.1. A mídia na era da informação: as marcas da discursividade pós-moderna e a 
construção da história 

 
 
 

Na conjuntura da sociedade moderna os sujeitos sociais experienciam, a 

cada instante, o levantamento de verdades e o destaque de acontecimentos que se 

irrupem incessantemente a partir da ação dos meios de comunicação de massa20. O 

funcionamento de tais recursos e o senso de imediatez no processo de transmissão 

asseguram a onipresença da mídia nos e sobre os mais diversos campos da vida 

comum e, principalmente, lhe conferem a posição de núcleo de poder e de 

fabricador de sentidos e da história, atribuindo à sociedade uma nova 

configuração: a do espetáculo. 

Neste sentido, o aparato midiático21 funciona e opera a partir de uma ação 

discursiva que tanto envolve os sujeitos, instigando-os a se marcarem na história e 

a denunciarem sua inerente subjetividade acerca de um determinado 

acontecimento – aqui se retoma a idéia de acontecimento discursivo assim como foi 

abordado no capítulo anterior – como exigem a circulação de saberes e a produção 

de verdades que passam a ser disseminadas e defendidas em diversas 

materialidades. Segundo Silva (2008), para se descrever este processo é necessário 

considerar o enunciado em sua condição de acontecimento o que significa 

consequentemente, trabalhar os processos discursivos a partir da relação entre a 

Linguística e a História, o que por sua vez, permite a articulação de uma 

determinada materialidade discursiva com um exterior específico.  

No entanto, sendo produzido no interior de uma prática discursiva atrelada 

ao sensacionalismo e às estratégias de manipulação do real, o acontecimento é, 

antes de tudo, produto de uma montagem e de escolhas orientadas de imagem, 

que lhe garantem o efeito de acontecência, a impressão do vivido cada vez mais 

próximo daqueles que o vivem (BARBOSA, 2003, p.116). Instaura-se, então, a 

concepção de nova história já que os acontecimentos deixam de ser 

                                                           
20 Em virtude das opções metodológicas da pesquisa opta-se por usar a denominação meios de 
comunicação de massa ao invés de mass media. 
21É importante esclarecer que após se ter mergulhado na tentativa de se entender produção 
discursiva, sujeito, operacionalização de uma memória, poder, interdiscursividade, construção 
social de sentidos e produção de saber, necessário se faz compreender como tais elementos são 
retomados e como funcionam a partir da ação da mídia em diferentes materialidades discursivas. 
Esta discussão será feita neste capítulo. 
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individualizados segundo uma temporalidade organizacional e cronológica e passam 

a ser considerados como gestos de interpretação do próprio historiador 

considerando a posição social que ele ocupa e a problemática específica a que se 

põe22. 

Concomitantemente, nessa sociedade da informação, as práticas discursivas 

dos sujeitos devem estar ligadas a uma determinada ordem social e a mídia confere 

a possibilidade de esses exteriorizarem seus desejos e se marcarem na superfície 

do discurso como forma de construir suas imagens sociais tornando-se suscetíveis a 

ocupar ou não posições de destaque em relação ao seu outro. Essa mesma 

sociedade também caracterizada como sendo a do capitalismo e do consumismo é 

valorativa em relação ao que considera importante e necessário para a grande 

massa e os princípios de valor que atribui a seus sujeitos estão baseados na filiação 

institucional a que se submetem e no respectivo exercício de poder. Dessa forma, e 

segundo Oliveira (2004, p. 205), nesse modelo de sociedade: 

 

 
são estabelecidas certas ordens discursivas, cada qual com suas 
especificidades entre os grupos, as quais asseguram a exposição de 
si, em forma de marketing pessoal para que o sujeito se torne 
celebridade, destaque entre seus pares, o que evidencia uma espécie 
de venda da representação de si mesmo.  
 

 

Diante disso, a preocupação maior que norteia a leitura dos discursos e a 

investigação dos sentidos que a mídia materializa e faz circular, deve ser aquela de 

compreender o processo de elaboração, de seleção, de organização, de retomadas 

e de classificação de discursos sempre em relação a uma memória e ao 

interdiscurso.  

Seduzido por esta possibilidade de compreender os pilares do processo de 

funcionamento da mídia e o agenciamento dos sentidos nas malhas do poder, o 

analista do discurso deve encarar a mídia como um lugar de afrontamento de 

relações de poder, de fabricação de discursos, de construção de imagens sociais, 

de produção de realidade, de operacionalização da língua e da história. Dessa 

forma, o analista do discurso deve enxergar, a partir das mais diversas 

                                                           
22 Assim como defende Guimarães (2001) em seu texto O acontecimento para a grande mídia e a 
divulgação científica. Cf. GUIMARÃES (2001). 
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materialidades discursivas, que a ação da mídia é atravessada pela subjetividade, 

perpassada pelo poder, atrelada a uma memória social e ligada a um princípio de 

espetacularização  da cultura.  

Por certo, esta postura investigativa assegura um olhar crítico e mais 

profundo sobre a sociedade do espetáculo e, sobretudo, sobre as práticas da mídia 

na era da informação, a partir de diferentes materialidades, o que permite uma 

aproximação, mesmo que aparente, com a ação discursiva de sujeitos e com a 

noção de documento enquanto monumento (LE GOFF, 2003).  

 Nesses termos, a tentativa de se compreender o funcionamento da mídia e 

a materialização de sua ação discursiva na era da informação não pode distanciar-

se, por certo, da necessidade de se considerar a nova postura dos meios de 

comunicação diante dos fatos transformados em acontecimento. Tão pouco não se 

pode atribuir menos evidência ao papel dos sujeitos na construção de uma nova 

história, aqui entendida a partir do envolvimento dos sujeitos sociais na condução 

das verdades e na fabricação dos sentidos que passam a circular livremente e 

sempre em maior espaço. 

 Assim, na era da informação, a mídia possui seu funcionamento ligado à 

produção de efeitos de verdade e ao poder principalmente em virtude da 

dinamização do caráter simbólico da vida social. Pode-se perceber, então, que as 

instituições encararam um processo de desenvolvimento característico da era 

moderna passando, consequentemente, a exigir uma nova postura das relações 

sociais já que ―definem a configuração dos campos de interação preexistentes e, 

ao mesmo tempo, criam novas posições dentro deles, bem como novos conjuntos 

de trajetórias de vida para os indivíduos que os ocupam‖ (THOMPSON, 2009, p. 21).  

 Na verdade, é a partir da existência desses novos campos de interação e 

consequentemente desses novos espaços de produção e de circulação de saber que 

se deve entender como o cotidiano deve ser considerado parte da história. A mídia 

realiza um movimento incessante e latente de retomadas e de ordenação do que 

está depositado na memória e, na tentativa de edificar um fato da vida comum 

como acontecimento discursivo, encontra no imaginário social o material primeiro 

necessário, isto é, todas as referências de que precisa para discursivizar 

determinado ponto da história, marcando-o no presente e inserindo-o em 

determinada ordem social.  
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 A tarefa de relacionar o cotidiano com a mudança não é fácil uma vez que 

visto do interior, o cotidiano parece eterno. Dessa forma, segundo Burke (1992, 

p.24) ―o desafio para o historiador social é mostrar como ele de fato faz parte da 

história, relacionar a vida cotidiana aos grandes acontecimentos, como a Reforma 

ou a Revolução Francesa‖ ou ainda as tendências de longo prazo como, por 

exemplo, a ocidentalização ou a ascensão do capitalismo. 

 A atribuição de um novo olhar para a história, enxergando-a como um 

produto fabricado a partir do lugar social ocupado pelos sujeitos, e o senso de 

imediatez e de onipresença dos meios de comunicação de massa elevam a mídia ao 

status de instituição regulada e atravessada pelo poder e pela subjetividade, 

principalmente porque esta transforma as trocas simbólicas entre os sujeitos 

sociais e inaugura um maior dinamismo entre o que é produzido e o público alvo. 

Assim, a partir das palavras de Thompson (2009, p. 19), é possível afirmar 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. 
 

 

 

 Há, assim, por um lado, a necessidade de se repensar o conceito de tempo 

presente em virtude da ação midiática que toca em todos os setores da vida social 

e, por outro, entender que os meios de comunicação de massa constroem 

discursivamente uma espetacularização dos acontecimentos e consequentemente 

da cultura, tocando no que está marcado no tecido do imaginário social através de 

um resgate de figuras, de identidades e de verdades que asseguram o que é dito. 

Essa ação permite construir trajetos de sentidos e mobilizar interdiscursos que 

comprovam o que é veiculado na e pela mídia e assegura uma determinada 

regularidade dos dizeres e dos efeitos de sentido entre os textos produzidos em 

virtude de um determinado acontecimento discursivo. Segundo Gregolin (2003, 

p.96): 
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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 da memória e de estabelecimento do imaginário de uma 
identidade social. 

 
 

 Agindo imperiosamente na sociedade contemporânea, e em função da 

pluralidade dos meios de comunicação de massa, a mídia discursiviza o evento 

histórico, inserindo-o na ordem do discurso, e faz com que os sujeitos sociais 

percebam-se em relação a si mesmos e em relação aos outros (GREGOLIN, 2003), e 

é desse modo, que tais sujeitos se vêm como membros de um mesmo grupo social e 

pertencentes a uma mesma coletividade já que são levados a desempenhar 

determinados papéis e não outros, o que possibilita a instauração de identidades e 

o fortalecimento das instituições sociais.  

 Assim, investigar o funcionamento da mídia na contemporaneidade significa 

compreender o processo de fabricação de verdades, a produção do espetáculo, o 

processo de discursivização dos acontecimentos, o afrontamento e a manifestação 

de relações de poder e, sobretudo, a materialização de estratégias discursivas 

atreladas às redes de memória e a interdiscursividade. 

  

 

2.1.1. Discurso midiático: preceitos basilares e ordem social 

 

 

 No que se convencionou chamar de pós-modernidade a mídia exerce uma 

força singular e faz com que os discursos se materializem e estejam sempre ligados 

a certas condições sociais de produção, a partir de determinadas formações 

discursivas, e ainda, em estreita relação com a história. Tal ação assinala uma das 

características mais fortes da ação discursiva da mídia: a tentativa de mostrar o 

que pode afetar a ordem social em uma determinada sociedade. 

 No que tange a seus preceitos basilares, as práticas discursivas da mídia 

afirmam um poder coercitivo, prescritivo, disciplinar que põe em jogo a 

universalidade do sentido sob a ilusão de controlar os seus possíveis efeitos e sob o 
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desejo de fazê-lo, segundo Foucault (2006), pertencer quase que maternalmente a 

um ―campo associado‖. E neste movimento, a cultura da mídia obriga o sujeito a 

desapropria-se de seu lugar de entidade individual psicologizante e o insere na 

realidade virtual, fazendo-o ocupar posições no discurso já que, segundo Kellner 

(2001, p. 307):  

  

a cultura da mídia põe à disposição imagens e figuras com as quais 
seu público possa identificar-se, imitando-as. Portanto, ela exerce 
importantes efeitos socializantes e culturais por meio de seus 
modelos e papéis, sexo e por meio das várias ―posições de sujeito‖ 
que valorizam certas formas de comportamento e modo de ser 
enquanto desvalorizam e denigrem outros tipos. 

 

 

 Portanto, ligando-se à tessitura do imaginário social e vinculando-se a uma 

memória constitutiva de um determinado momento da história, a mídia consegue 

projetar-se ao encontro das necessidades, anseios e desejos de um grupo social 

específico e para tanto, organiza, seleciona, reordena e disponibiliza textos 

enxertando-os com um efeito de coerência e unidade em virtude dos 

acontecimentos que são discursivizados.  

 Assim, a ação da mídia faz com que as discussões, os ditos, as verdades 

construídas e os textos produzidos sobre um mesmo acontecimento sejam 

partilhados e circulem a partir de diferentes materialidades, perpassando diversos 

contextos sociais e culturais. Isso acontece porque os ―produtos da mídia, por sua 

disponibilidade, em princípio, a uma pluralidade de receptores, têm 

intrinsecamente um caráter público, no sentido de que estão ‗abertos‘ ou 

‗disponíveis ao público‘‖ (THOMPSON, 2009, p. 36). Segundo o autor, o que se pode 

interpretar disso é que, em virtude da amplitude dos meios de transmissão, da 

sempre renovada necessidade de inovações e da acelerada produção de 

conhecimento e divulgação de textos, o conteúdo das mensagens da mídia se torna 

público, isto é, visível e verificável, a uma multiplicidade de indivíduos que podem 

estar situados nos mais diversos contextos.  

 A mídia marca e assegura seu lugar na era da informação principalmente 

por permitir uma nova configuração dos conceitos de espaço e tempo da vida 

social, pois implicou na padronização do tempo mundial e no imbricamento de 
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sistemas sociais, distantes e diferentes. Dessa forma, a política, a economia e a 

cultura, por exemplo, são campos da sociedade cada vez mais dependentes e 

ligados entre si – tal imbricamento e/ou interrelação será discutida e ilustrada nas 

análises dos textos que circularam na mídia no período da campanha eleitoral 

americana. Diante disso, tomam lugar e se tornam cada vez mais comuns conceitos 

como os de historicidade mediada e realidade virtual, ambos fruto da moderna 

organização da sociedade em função da sempre crescente ação da mídia sobre a 

vida comum dos sujeitos sociais. 

 Nesse sentido, para se pensar na ação discursiva da mídia na era da 

informação atentando para seu trabalho de fabricação da realidade deve-se partir 

para a complexidade das relações entre os sujeitos sociais e para o processo de 

espetacularização da cultura. É considerar que os sentidos são fabricados e que as 

identidades são fluídas e dinâmicas podendo ser atribuídas somente diante do 

funcionamento e materialização dos discursos e que, consequentemente, o sujeito 

é constituído de acordo com a posição discursiva que ocupa no ato de enunciação.  

 Além disso, deve-se considerar, por um lado, que a realidade social é um 

produto da atividade humana e, portanto, se constitui como um efeito de 

linguagem e, por outro, que as instituições sociais funcionam segundo mecanismos 

controladores que legitimam o discurso de sujeitos, estabelecendo papéis e 

padronizando modelos de conduta cultural e historicamente aceitos como corretos. 

Assim, nas palavras de Duarte Júnior (1995, p.56), a organização da sociedade está 

assegurada, e assentada, ―basicamente sobre as instituições e as legitimações dela 

decorrentes. As instituições corporificam-se na vida cotidiana dos indivíduos 

através dos papéis que estes devem desempenhar para fazer parte delas‖. 

 

 

2.1.2. Mídia: edificação do acontecimento e configuração do espetáculo 
 

 

 Toda essa discussão sobre a operacionalização da mídia na era da 

informação vem assinalar sua capacidade de atribuir à sociedade pós-moderna a 
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configuração de sociedade do espetáculo23, um espetáculo que se constrói sempre 

em função do poder midiático percorrendo as veredas da história, do discurso e da 

língua, ―afinal que outras qualidades poderíamos atribuir a experiência no mundo 

contemporâneo e ao papel da mídia nela?‖ (SILVERSTONE, 2005, p. 22).  

 A sociedade do espetáculo é corporificada pela cultura de elaboração e de 

exposição de imagens, é assegurada pela força atuante dos meios de comunicação 

diante dos padrões de consumo e comportamento do regime capitalista e, 

sobretudo, é marcada pela ação discursiva dos sujeitos que se portam ora como 

produtos, ora como consumidores. Os sujeitos sociais, por sua vez, criam e 

encontram a si mesmos submersos numa zona de tensão entre o real e o virtual, 

entre o presente e o passado, e são a todo momento convocados a assumir papéis, 

a defender posições e a exigir visibilidade na cena pública.  

 Nesse sentido, a mídia trabalha dando suporte maior para a fabricação de 

verdades e esta fabricação é assegurada pela disseminação de textos, pela 

construção de efeitos de sentido e pelo trabalho de constituição e definição de 

uma cultura, moderna. Com base nas palavras de Foucault (2007, p. 12), a 

verdade, sendo desse mundo, não existe fora e nem além do poder, pois: 

 

 

é produzida nele graças a ―múltiplas coerções e nele produz efeitos 
regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de 
verdade, sua ‗política geral‘ de verdade: isto é, os tipos de discurso 
que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 
as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros 
dos falsos‖.  

 

 

 A edificação do acontecimento e a consequente configuração do espetáculo 

estão condicionados a forma como o acontecimento é discursivizado, isto é, 

relatado, construído midiaticamente uma vez que, de acordo com Charaudeau 

(2006, p. 152), ―no instante mesmo que ele é relatado, constrói-se uma notícia, no 

espaço temático de uma rubrica. A notícia é objeto de um tratamento discursivo 

                                                           
23O conceito de sociedade do espetáculo é trazido por Guy Debord na década de 1970. Esse conceito 
é explorado nos capítulos III e IV ao se problematizar a produção do espetáculo político pela mídia 
na contemporaneidade. Cf. DEBORD (2002). 
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desenvolvido sob diferentes formas textuais‖, o que diz respeito diretamente ao 

anúncio (os títulos), à notificação (as notas), ao relatório (artigo) etc.  

 A sociedade do espetáculo está alicerçada, portanto, no entrecruzamento 

da história com a vida real em função das necessidades do sujeito pós-moderno que 

reclama uma identidade mergulhando na profundidade heterogênea de sua própria 

constituição no discurso, tentando ocupar uma posição visível no espaço virtual da 

realidade mediada. Assim, segundo Coelho (2006, p.97), o sujeito, neste espaço 

multifacetado, híbrido e vulnerável de troca de informação característico de nossa 

era, é afetado na sua relação com o mundo dos objetos, visto que:  

 

 

Não está localizado em um tempo/espaço estável, em um ponto de 
vista fixo do qual possa calcular racionalmente suas opções. Pelo 
contrário, ele está multiplicado em bancos de dados, dispersado 
entre mensagens eletrônicas, descontextualizado e reindentificado 
em comerciais de TV, dissolvido e rematerializado continuamente 
em algum ponto na incessante transmissão e recepção eletrônicas 
de símbolos. 

 
 
 
    Em termos gerais, pode-se mencionar que a sociedade do espetáculo tende 

a se organizar em torno do que é visível, em torno do que pode ser edificado como 

acontecimento, em torno do que pode ser discursivizado, isto é, retomado, dito, 

redito, selecionado, reformulado, reelaborado, classificado e controlado mediante 

práticas discursivas atreladas ao poder. Nessas condições, na era da informação, 

marcada pelo câmbio desenfreado e excessivo de material simbólico, na qual as 

relações sociais são cada vez mais bombardeadas pelo inesperado, pelo equívoco e 

pela efemeridade do presente, a mídia alcança uma elevada carga de 

representatividade, de simulação e de artificialidade instaurando, sobretudo, o 

espetáculo, conforme é defendido por Gomes (2004, p. 395): 

 
 

Uma sociedade do espetáculo é uma sociedade onde a extrema 
visualidade faria par com a mais completa invisibilidade e o 
domínio da artificialidade programada desarma a realidade das 
coisas. O avanço da sociedade do espetáculo faria perder de vista, 
inclusive, a mesma possibilidade de acesso à autenticidade. 
Teríamos uma sociedade de coisas sem substância, sem verdade, 
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mas que, por outro lado, constitui em seu lugar o seu duplo 
espetacular, as simulações e os simulacros.  
 
 

 

 Por fim, para se entender as bases deste processo de fabricação de 

verdades, de reatualização da sociedade e de redefinição de suas respectivas 

instituições, a partir da configuração do espetáculo, é preciso atribuir um olhar 

investigativo capaz de cavar as raízes das estratégias discursivas e do processo de 

agenciamento de sentidos pela mídia. Essa representa uma possibilidade de se 

entender a imersão do sujeito na fluidez e na equivocidade dos sentidos veiculados 

nos textos da mídia, ou seja, é preciso considerar que o sujeito moderno, assim 

como é concebido, ―vive bombardeado pelas informações midiáticas, e por meio 

delas sofre as influências da cultura, da ideologia, do poder, da política e de todo o 

‗feixe de vozes‘ que circulam nas informações difundidas pelos vários veículos da 

mídia‖ (LONARDI, 2006, p.109). 

 

 

2.2. Um olhar sobre as estratégias discursivas e agenciamento dos sentidos na 
mídia: os efeitos de sentido 

 

 

 O processo de construção de verdades e de fabricação de sentidos pela 

mídia está atrelado à elaboração de estratégias discursivas capazes de 

enquadrarem o sentido em determinados trajetos, obedecendo sempre às regras 

sociais e às condições de produção que permitem a aparição dos enunciados. Por 

sua inserção e influência na vida cotidiana dos sujeitos, a mídia faz circular saber e 

poder atribuindo a si mesma uma postura imparcial, fiel e de credibilidade diante 

do que precisa ser divulgado e noticiado, como se tudo fosse controlado de fora. 

Dessa forma, ―coloca-se na posição de observadora, utilizando-se de estratégias de 

manipulação do real e do sensacionalismo [...] por isso, a mídia é para as massas o 

instrumento mais moderno de viver a história no calor de seu acontecimento‖. 

(SILVA, 2008, p. 46). 

 Assim, considerar que há um agenciamento de sentidos e pensar no modo 

como a mídia trabalha de forma a fabricar efeitos de sentido, significa entender o 

jogo de estratégias discursivas que instauram um cenário de revelação do real e de 
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leitura do não-dito, do que foi silenciado em um determinado discurso. Na cena 

principal e no recorte que faz do acontecimento, a mídia relaciona-o ―com a 

potência e com o alcance de seu olhar, com a proximidade, que é garantia de boa 

visão, e com a distância, que assegura a isenção e a objetividade: como porta-voz, 

pode-se olhar o envolto e secreto, desvelando-o‖, cumprindo, dessa forma, sua 

típica função ―de representar e de interceder‖ em favor do bem comum de uma 

determinada coletividade. (PIOVIZANI FILHO, 2003, p. 61).  

 Essa operação aproxima o trabalho estratégico da mídia com os princípios 

da narrativização mediada: narrativa de simultaneidade (quando o acontecimento 

bruto desenrola-se paralelamente à narrativa) e narrativa de reconstituição24 

(quando o acontecimento bruto já se produziu) visto que utiliza os mais variados 

procedimentos para a elaboração e confecção da notícia: descrição, explicação e 

apreciação. Nas palavras de Charaudeau (2006, p.158), a descrição porque ―é 

preciso assegurar a sequência no desenrolar do acontecimento‖, a explicação 

porque o narrador deve ―elucidar o que acontece no presente através do que 

aconteceu antes ou explicar as supostas intenções dos protagonistas da cena‖ e 

apreciação porque, para ―manter a captação, o narrador deve mostrar suas 

emoções. Estas, fingidas ou sinceras, destinam-se a dramatizar a narrativa e incitar 

o telespectador ou o ouvinte a compartilhar entusiasmo, indignação ou sonho‖. 

 No entanto, o jogo de estratégias discursivas utilizadas pela mídia não 

corresponde, amiúde, a um conjunto de técnicas visivelmente enumeráveis pelo 

cidadão comum, mas funcionam pela linguagem e são materializadas na superfície 

do discurso, concretizando efeitos de sentido e assegurando relações de poder ao 

ligar-se ao batimento de micro lutas travadas nos mais diversos campos da 

atividade humana. Neste ínterim, deve-se considerar que as mídias desempenham 

o papel de mediação entre seus leitores e a realidade e, nessa perspectiva, ―o que 

os textos da mídia oferecem não é a realidade, mas uma construção que permite 

ao leitor produzir formas simbólicas de representação da sua relação com a 

realidade concreta‖ (GREGOLIN, 2003, p. 97).  

 É importante observar, dessa forma, que as realidades empíricas, isto é, a 

experiência só pode ser entendida como elemento que é formado na tensão entre o 

                                                           
24 Esses conceitos representam algumas características da narrativa midiática e constituem o que se 
denomina como Fato Relatado – FR. Conceitos trabalhados por Charaudeau (2006).  
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real e o simbólico. Ela é moldada de acordo com outras experiências anteriores, é 

submetida a uma ordem por está sujeita a normas e classificações ao longo do 

tempo e do espaço e pode ser interrompida pelo inesperado, pelo incidente e pelo 

próprio manto de vulnerabilidade ao qual se agrega. 

 É com base nisso que Silverstone (2005, p. 26) afirma que: 

 

 

Vivemos nossas vidas em espaços simbólicos e auto-referenciais que 
nos oferecem nada mais que generalidades do sucedâneo e do 
hiper-real, que nos proporcionam apenas a reprodução e nunca o 
original e, ao fazê-lo, negam-nos nossa subjetividade e, de fato, 
nossa capacidade de agir significativamente. Nessa visão, somos 
desafiados com nosso fracasso coletivo a distinguir a realidade da 
fantasia e a responder pelo empobrecimento, embora forçado, de 
nossas capacidades imaginativas. Nessa visão, a mídia se torna a 
medida de todas as coisas. 

 

 

 Faz-se necessário afirmar, ainda, que o ambiente de inovação e de 

mudança criado pela proliferação e desenvolvimento dos meios de comunicação, e 

trazido junto com a ideia de pós-modernidade, exige que o saber produzido atenda 

a determinadas demandas sociais e isso faz com que a mídia, ao agir 

discursivamente, leve em conta um sujeito imerso na história e que exerce um 

papel ativo diante do que é transmitido, diante do que é mostrado. 

 Isso implica em dizer que é preciso pensar num espaço de atuação de 

sujeitos que são chamados a opinar, a decidir, a concordar sempre em relação a 

um outro, mesmo que num espaço virtual. A tecnologia favorece a expansão deste 

ambiente de levantamento, de conflito e de confronto de subjetividades e, em 

função da especificidade do meio técnico25 empregado no ato de comunicação, ao 

mesmo tempo, dilata e dinamiza os processos de interação face a face, 

instaurando, por outro lado, a necessidade de ocupação de posições de sujeitos. 

Segundo Oliveira (2004, p. 209):  

 
 

                                                           
25 Refere-se à concepção de meio técnico entendendo-o como o substrato material das formas 
simbólicas, isto é, o elemento material com que, ou por meio do qual, a informação ou o conteúdo 
simbólico é fixado e transmitido do produtor para o receptor. Todos os processos de intercâmbio 
simbólico envolvem um meio técnico de algum tipo. Cf. Thompson (2002).  
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Precisamos considerar, porém que as características dessa 
tecnologia, que se pauta pelo presenteísmo, imediatismo, 
efemeridade, fragmentação, diversidade, ambigüidade e 
virtualidade, proporcionam também o espaço para a atuação de um 
sujeito-autor que, se quiser representar-se como um outro que não 
ele mesmo, poderá fazê-lo, sem que ninguém possa descobrir 
realmente se o ‗eu‘ que fala é o ‗eu‘ da vida real. A única certeza 
é que ali reside um ‗eu‘ virtual e potencializado, uma possibilidade 
de vir a ser o ‗eu‘ real. Temos a simulação de realidades, de 
situações, de atuações, de online selves (eus digitais) diversos que 
perpassam a rede em busca de integração, de interação, de 
descoberta de si e do outro, e assim se constroem identidades 
múltiplas, diversas e virtualizadas. 

 

 

 É dessa forma que se deve pensar o trabalho da mídia como um produto 

que é fabricado mediante escolhas subjetivas e de acordo com a conjuntura 

histórica que marca o momento da enunciação. Pode-se afirmar então que o fato 

que é transformado em notícia – considerando que a notícia, ela mesma, já é um 

acontecimento26 – apresenta-se filtrado, selecionado ―uma vez que sobre ele se 

realiza um trabalho de interpretação que envolve uma posição-sujeito, inserida na 

esfera das formações discursivas que determinam o modo de dizer e o que pode e 

deve ser dito numa conjuntura histórica‖ (SILVA, 2008, p. 47). Além disso, há que 

se mostrar que no ato de veiculação das matérias, a mídia recorre à memória e, 

consequentemente, ao interdiscurso para corroborar suas práticas e atribuir 

assiduidade e pertinência ao que seleciona e faz circular como importante e 

necessário no meio virtual.  

 Pode-se perceber então que a mídia opera diminuindo as fronteiras e o 

terreno limítrofe entre mundo real e virtual e uma vez subsidiada pela concepção 

de sujeito plural, descentrado, flexível e fluido, é capaz de realizar jogos de 

completude e de identificação, pois passa a elaborar e a reproduzir virtualmente 

situações e/ou relações subjetivas que poderiam ser facilmente assimiladas com 

situações da vida comum. Segundo Silverstone (2009, p. 1), 

 

 
Há uma habilidade e uma sinergia imensa entre os usuários dos 
meios de comunicação de massa. Usam a mídia de forma criativa a 
ponto de aumentar ou diminuir a capacidade que têm de gerenciar 

                                                           
26 Entende-se a notícia como um acontecimento discursivo porque já é um relato de um fato e, 
portanto, já pressupõe uma interpretação, uma posição sobre o sujeito, uma seleção. 
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suas próprias vidas cotidianas. Mas esta habilidade e sinergia são 
superficiais [...] elas requerem cumplicidade e uma aceitação fria 
da falsa representação e da equidade da mídia. A maioria das 
pessoas acredita ser tão equilibrada em suas relações com a mídia 
como é em relação à suas próprias vidas. Talvez seja melhor crer 
nisto, mas é possível afirmar que estamos apenas surfando e não 
nadando no mar da mídia. Falta muito para dominá-la. 

 

 
 É, por certo, a partir do jogo com esse eu fluído que a mídia consegue 

elaborar espaços sociais metafóricos e alusões parafrásticas da realidade encarada 

por cada um dos sujeitos sociais, fazendo-os perceberem-se como constituídos pela 

―interação com as conexões da máquina, feitos e transformados pela linguagem na 

instabilidade de seus significados‖ (SANTELLA, 2007, p.95), como membros de um 

mesmo grupo, materializando relações de poder, defendendo direitos comuns, 

exigindo deveres coletivos e assumindo-se como participantes ativos de um mesmo 

estrato social ao mesmo tempo em que constroem suas imagens sociais.  

 Ainda segundo Santella (2007), uma das estratégias utilizadas pela mídia 

para assegurar seu caráter de instituição autônoma, gerando efeitos de sentido de 

imparcialidade, neutralidade, credibilidade e de objetividade no trabalho com o 

real, é enfatizar conceitos como realidade virtual e tempo real os quais atestam 

sua tentativa de constituição de uma cultura da silumação, pois sua ação é 

realizada sempre em consonância com os ideais da grande massa de indivíduos. 

Assim, o real é parcialmente apresentado pelo olhar sempre presente das câmeras 

e das luzes dos holofotes da mídia. O efeito de sentido construído é o de ausência 

de ―tendenciosidade‖ na transmissão dos fatos e na comprovação da 

―responsabilidade‖ da mídia em mostrar aquilo que ―interessa a todos‖, como as 

decisões políticas e os rumos da economia, por exemplo.  

 Dessa forma, é possível afirmar, a partir das palavras de Santella (2007, p. 

94), que: 

 

O advento das mídias, multiplicadoras da mobilidade, nas formas 
de viagens vicárias que propiciam, distancia os indivíduos dos locais 
imediatos de sua vida cotidiana. Assim, o ser humano é 
continuamente confrontado com novas possibilidades pelas 
mudanças constantes de horizontes e pontos de referência. Ao 
mesmo tempo em que enriquece o campo de organização do eu, 
essa condição traz consequências negativas para isso, tais como a 
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sobrecarga simbólica, o duplo vínculo da dependência midiatizada 
e a absorção do eu em quase-interações mediadas.  

 

 
 Trabalhando sua posição como núcleo de poder, a mídia opera pela 

visibilidade, pela exposição repetida dos corpos e do acontecimento, pela 

retratação do mesmo fato em uma vasta gama de suportes e materialidades 

diferentes27. Preenche repentinamente todos os ângulos de visão dos sujeitos 

sociais com o que deseja mostrar, prima pelo ideal de fixação do que foi 

selecionado como importante em um determinado momento, realiza uma série de 

movimentos de retomadas e arranjos que trazem à tona o que foi silenciado e 

produz saber sempre levando em conta os desejos, anseios e necessidades 

imediatas dos telespectadores.  

 A partir disso, a mídia inaugura uma nova forma de olhar o futuro uma vez 

que este sempre foi incerto, volátil, mas seu caráter inconstante e dinâmico 

―nunca pareceu tão inextricável como no líquido mundo moderno [...] dos frágeis 

vínculos entre os seres humanos, dos humores fluidos, das ameaças flutuantes e do 

incontrolável cortejo de perigos camaleônicos‖ (BAUMAN, 2005, p.74). 

 Seu poder é disfarçado e a sua ação se marca como um efeito de linguagem 

que, por sua vez, é conduzida sob uma ilusão de transparência e de distanciamento 

de sua característica opacidade. É neste contexto que o trabalho de veiculação de 

imagens associadas ao que está linguisticamente expresso nas notícias e 

objetivamente dito nas reportagens, vem exercer uma tarefa preponderantemente 

importante. A operacionalização da mídia se dá, sobretudo, pelo visível, pelo o que 

pode e deve ser mostrado ao público – e isso garante a produção do espetáculo 

político, assim como discutido no capítulo III. O efeito de obediência e de 

linearidade na condução do fato é fruto dessa que constitui uma das mais comuns  

e trabalhadas estratégias de discursividade da mídia.  

 Essa necessidade de se mostrar o que acontece, de exibir as falas, de dizer 

as palavras ditas mostrando quem as ―disse‖ no momento que são ―ditas‖ (refere-

se ao material que está expresso e que será citado nas análises de acordo com os 

artigos/textos que constituem o corpus dessa pesquisa) pode ser considerado como 

                                                           
27 Assim como se pode notar a partir da regularidade discursiva das materialidades analisadas no 
capítulo IV.  
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um procedimento midiático que comprova seu trabalho com o que é ―real‖, com o 

dado que não foi inventado e nem criado e isso elimina qualquer evidência do 

próprio processo de seleção, de reorganização e de avaliação de importância ao 

qual o acontecimento é submetido antes mesmo de vir ―ao ar‖. Isso prova que, 

entendido como efeito de linguagem, ―o real será sempre um produto da dialética, 

do jogo existente entre a materialidade do mundo e o sistema de significação 

utilizado para organizá-lo‖ (DUARTE JÚNIOR, 1995, p. 27). 

 No entanto, há ainda o trabalho com a imagem que norteia, em ampla 

dimensão, as práticas da publicidade uma vez que esta, segundo Davallon (2007), 

utiliza as imagens sempre no sentido de complementaridade com o que está 

linguisticamente expresso no enunciado, de forma a deixar, de um lado, visíveis as 

qualidades do produto – neste caso, dos personagens políticos, conforme se mostra 

a partir das análises – procurando levar o leitor a resgatar, na memória, as 

referências positivas deste produto (ou de determinados discursos) e, de outro, a 

posicioná-lo como pertencente ao grupo de consumidores do mesmo produto e, 

ainda, situando-o e exigindo dele uma representação do lugar de fala, que em caso 

positivo, poderia representar um depoimento favorável ou uma defesa das 

qualidades ou benefícios do que está sendo veiculado, oferecido, divulgado.  

 É importante ressaltar ainda que diante do processo de retratação da cena 

pública e, consequentemente, da transmissão do acontecimento, as imagens não 

são dadas de forma acabada para o telespectador, como se se consistisse numa 

produção com contornos de sentido bem definidos, isto é, a imagem não é 

entregue toda acabada, pois exige, diante de sua elevada carga simbólica, que o 

leitor produza significação e mobilize outros possíveis efeitos de sentido de acordo 

com a memória que faz funcionar e de acordo com a conjuntura histórica a que 

suas raízes sociais estão vinculadas. Segundo Monnerat (2003), a publicidade 

sempre age em função de um mundo a significar, utilizando diferentes processos de 

semiotização do mundo (transformação e transação) e princípios fundamentados na 

natureza dinâmica e escorregadia da linguagem: princípio de alteridade, de 

pertinência e de regulação.(MONNERAT, 2003, p. 20).  

 Dessa forma, a produção imagética conduzida pela mão da publicidade, 

instala um programa de leitura que faz com que sempre exista uma outra 

possibilidade de olhar o não verbal. ―Podemos assim ver como a imagem pode jogar 
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nessa estratégia da memória onde as margens de manobras são bastante reduzidas‖ 

(DURAND, 2007, p.43), e entender que nas malhas da mídia e de acordo com as 

imagens que esta faz circular, o sentido sempre pode ser agenciado a partir de um 

olhar diferente e de acordo com um certo lugar de espectador, mas, em 

contrapartida, nunca segue qualquer trajeto, e nem pode ser delineado por 

qualquer leitura. Dessa suposição pode se concluir, segundo Possenti (2003, p. 40), 

que ―o sentido não é função de um significante/palavra, mas de uma dupla ou de 

uma (n)upla de significantes/palavras em relação de mútua substituibilidade, mas 

apenas em cada discurso historicamente dado‖. 

 Na cena política, por exemplo, as dizibilidades associadas à veiculação de 

imagens virtuais de candidatos instauram um processo de leitura, de interpretação 

e de ponderação de propostas, de programas de governo e de julgamento de 

personalidades, marcando profundamente a tomada de decisão de eleitores e 

delimitando as expectativas e intenções de voto pela população28. Portanto, na 

sociedade mediada, as imagens não aparecem despidas de subjetividade e nem 

fogem a atribuição de valor e de controle. Elas estão ligadas a padrões sociais e 

culturais valorativos e podem definir o que permanece como ideal e o que se deve 

descartar por ser efêmero e utópico.  

 É possível notar, então, a importância que estas imagens adquirem e a 

frequência e assiduidade com que são reclamadas em todas as materialidades 

discursivas instituídas pela mídia, já que segundo Lemos (2002, p. 115), 

 

 
―compartilhando a banalidade podemos suportar melhor a nossa 
existência. E o mesmo acontece com aquele que é visto, já que ser 
visto é também estar junto. Revelar a privacidade, nesse caso, 
parece ser um exercício que visa instituir a conexão, tocar o outro, 
comunicar‖. 

 

 
 Nesse sentido, a imagem deve ser pensada, no seio de nossa cultura como 

um operador de memória social, utilizada pela mídia como uma estratégia 

                                                           
28 Assim como acontece com a produção da imagem social do candidato Obama como o salvador, 
como o messias esperado, há muito, pelas minorias e não só por elas mas também por todos os 
grupos segregados, classes sociais, etc. O processo de fabricação dessa imagem de Obama, 
conforme se ilustra nos recortes de análise, se dá a partir do trabalho com as estratégias discursivas 
da mídia, que discursiviza o candidato construindo uma imagem social que oscila entre profeta e 
super homem. 
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discursiva que inscreve e regula o olhar de leitores, e telespectadores, numa 

determinada série e provoca o efeito de acontecência e de inserção histórica do 

fato noticiado. É o que defende Davallon (2007, p.31), ao mostrar que: 

 
 
 

se a imagem define posições de leitor abstrato que o espectador 
concreto é convidado a vir ocupar, a fim de poder dar sentido ao 
que ele tem sob os olhos, isso vai permitir criar, de uma certa 
maneira, uma comunidade – um acordo – de olhares: tudo se passa 
então como se a imagem colocasse no horizonte de sua percepção a 
presença de outros espectadores possíveis tendo o mesmo ponto de 
vista [...] assim a imagem, por poder operar o acordo dos olhares, 
apresentaria a capacidade de conferir ao quadro da história a força 
da lembrança. Ela seria nesse momento o registro da relação 
intersubjetiva e social. 

 

 

 Assim, empreender um olhar investigativo sobre a ação da mídia é atribuir 

um projeto de leitura que identifique as marcas e a vacância do sentido que desliza 

sobre o que é enunciado, é projetar-se sobre a revelação das estratégias 

discursivas e atividades de agenciamento de sentidos sobre o prisma do discurso 

enquanto dispersão, cuja superfície irregular exige sempre a presença do sujeito 

perseguido pela sombra palpável do outro.  

 Essa proposta de trabalho com a produção discursiva da mídia deve 

aproximar o sujeito da compreensão do processo de mediação, fazendo-o entender 

como surgem os significados, onde e com quais consequências. Além disso, deve dá 

condições de se identificar os momentos em que o processo parece falhar, onde a 

tecnologia o distorce, ou onde ele é trabalhado propositalmente, ―porque se torna 

necessário compreender sua política, sua vulnerabilidade ao exercício do poder, 

sua dependência do trabalho de instituições e indivíduos, e seu próprio poder de 

persuadir‖ (SILVERSTONE, 2009, p.1). 

 É possível perceber então que a mídia sempre opera a partir do tecido de 

uma memória social e suas estratégias de discursivização acentuam seu caráter de 

núcleo autônomo de poder e, ao mesmo tempo, mobilizam movimentos de sentidos 

e de subjetividade, atribuindo novos rumos às práticas diárias na vida cotidiana e 

afetando a concepção de real, de coletividade, de bem comum e de valores 

sociais. Nesse processo de reatualização e de reconfiguração da história, a mídia 
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elabora e refaz suas estratégias, as reformula e as reordena, inscrevendo-as num 

espaço de discursividade fluída ancorada no porto do desejo e, sobretudo do poder. 

 No bojo do jogo discursivo da mídia, as relações sociais são redefinidas e os 

sujeitos passam a ocupar posições no discurso, construindo trajetos de sentido 

arrolados nas suas próprias práticas discursivas e isso deve comprovar o 

imbricamento de discursos num exterior específico, numa determinada 

materialidade, visto que há em todo discurso sempre outros discursos, outras vozes 

e outros sujeitos. O batimento das relações sociais no seio da fabricação de 

sentidos e da produção de verdades deve esclarecer que a idéia de um campo 

discursivo insular é um mito, pois ―o universo discursivo é dotado de uma intensa 

circulação de uma região do saber para outra. Essa circulação se caracteriza pela 

sua instabilidade, ocorrendo trocas bastante diversificadas conforme os discursos‖ 

e as respectivas condições sociais de produção (BRANDÃO, 2004). 

 Por fim, deve-se considerar a mídia como um efeito, ou seja, um efeito de 

ação em todos os mais diferentes níveis da sociedade, e enquanto efeito ela não 

admite propósitos mensuráveis que venham enquadrar, em ―molduras objetivas‖ 

sua tão vívida sutileza, sua histórica profundidade e, sobretudo, sua típica 

capacidade de construir e espetacularizar a cultura. 

 

 

2.2.1. O funcionamento discursivo da mídia na esfera jornalística: 
sensacionalismo e manipulação do real. 

 

 

 A sociedade mediada possui sua superfície discursiva esfacelada em uma 

vasta gama de materialidades e suportes que sustentam, por um lado, a 

disseminação de informações e de inovações das mais diversas naturezas e de 

interesse de todos os campos da esfera social (inovações tecnológicas, resultados 

de pesquisas, descobertas de vacinas, modernização da indústria, criação de 

softwares, aperfeiçoamento da robótica e etc.) e, por outro, possibilitam a 

divulgação de produtos e de textos, acelerando a produção intelectual e literária 

mediante a tentativa de atendimento às demandas sociais.  

 No entanto, ao mesmo tempo em que a sociedade contemporânea ―institui-

se como uma disseminação virótica de dados binários sob diversas formas‖ (LEMOS, 
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2002, p.115), ela instaura um novo cenário de necessidades sociais que não se 

pautam apenas no consumo de produtos relacionados à indústria, à moda, à 

economia, etc., e tais necessidades passam a ser de informação, de interação, de 

conhecimento e de saber.  

  Essa nova postura de consumo faz com que a mídia opere por meio de 

muitas materialidades e transite numa diversidade de suportes sempre maior. 

Neste contexto, a esfera jornalística se constitui como uma das mais importantes 

ferramentas de divulgação de informações, disciplinarização de sujeitos e, 

consequentemente, de circulação de saber. Sua filiação institucional e seu trabalho 

com estratégias de adequação e de proximidade do fato com o público alvo, 

asseguram sua posição de núcleo de poder e o instauram como pólo de 

discursivização de fatos, transformando-os em acontecimentos, uma vez que, 

segundo Barbosa (2003, p. 116): 

 

 

a mídia não somente transforma o presente em acontecimento 
jornalístico, como também lhe confere um estatuto histórico. 
Desse modo, a sociedade assiste à história do tempo presente 
sendo construída, no interior dos aparelhos de comunicação de 
massa, sob a tirania do acontecimento.  

 

 

 Para efeito de investigação, é importante considerar o conjunto de ações e 

práticas discursivas imbricadas no fazer jornalístico que, paradoxalmente, 

organizam o espaço social e o diluem sob a óptica da racionalidade e do ideal de 

verdade e de justiça no tempo presente de uma determinada comunidade (GOMES, 

2003). O jornalismo funciona pela ordenação, pela seleção e mobiliza uma série de 

chamadas, no corpo da estrutura linguística do que é noticiado, que mostram ―os 

focos de instabilidades ou atitudes infratoras de uma ética suposta‖. 

 Nesse pensamento, Gomes (2003, p.84) mostra que:  

 

 
Antes de qualquer seleção dada, perguntamo-nos sobre o que é 
importante e para quem o é. A importância, assim como implica 
escolha, ou a escolha segundo o dado a ver de uma época e lugar, 
serve de baliza para o que é apontado como a verdade do que é 
posto em visibilidade. Sendo a importância não o fato em si, mas 
sua implicação na rede institucionalizada, qualquer investigação, 
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qualquer vigilância, faz o desenho do espaço a ser vivenciado 
procurando lei e ordem e, dessa forma, disciplinando naquilo que 
procura. A seleção por si só coloca o jornalismo numa posição 
privilegiada na tarefa disciplinar. Diríamos, então, que toda a 
produção jornalística se constrói em torno do eixo do que é 
importante, portanto, na visada da disciplinaridade. 

 

 

 É dessa forma que o jornalista se veste de denunciador, de sujeito 

comprometido com a verdade e com a ordem social, e incorpora a 

―responsabilidade‖ de mostrar ―fielmente‖ o que acontece no mundo real, 

construindo sua própria imagem de posicionamento exterior e transmitindo a 

notícia por meio das técnicas de narrativização e de visualização de imagens 

associadas, ao mesmo tempo em que instaura uma determinada ordem disciplinar. 

Há que se considerar então que o funcionamento discursivo da mídia na esfera 

jornalística mobiliza uma série de estratégias próprias que marcam e inscrevem o 

jornal como um suporte midiático suscetível de ancorar gêneros textuais diversos. 

Por conseguinte, é típico dessa materialidade, os sujeitos agirem 

discursivamente, construindo um lugar e uma imagem social que assegura a posição 

institucional do jornal e seu vínculo ao poder e, consequentemente, atrelando sua 

própria prática discursiva aos mecanismos de controle do discurso. É válido 

ressaltar que, essa ligação aos mecanismos de controle e sistemas de exclusão, se 

efetiva em virtude da ação disciplinar, de seleção, de ordenação e de classificação 

que o jornalista materializa no ato de preparação do que pode e deve ser 

noticiado, divulgado para o grande público29. 

 Com base nisso, antes de ser divulgada, mesmo diante dessa imediatez e 

onipresença dos meios de comunicação em relação ao fato a ser reportado, a 

notícia se constitui como o produto de um trabalho criterioso de ordenação, de 

classificação e de avaliação quanto a sua relevância, aceitação e necessidade de 

divulgação para o grande público. Assim sendo, não é qualquer fato que é 

noticiado, não é qualquer matéria que ―vai ao ar‖, e o que está linguisticamente 

colocado não representa tudo, e nem o mesmo posicionamento sobre o que é dito.  

                                                           
29 Retoma-se aqui a discussão realizada no capítulo anterior sobre os mecanismos de controle e 
sistemas de exclusão proposto por Foucault (2006). Para efeitos de pesquisa, entende-se que a 
prática de produção, seleção e elaboração de matérias jornalísticas está atrelada aos princípios de 
controle do discurso visto que o que é divulgado como notícia é previamente selecionado e avaliado 
segundo critérios subjetivos de avaliação por parte do grupo editorial do jornal. 
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 A reportagem, a matéria, a notícia é sempre antecedida por práticas 

institucionais que delimitam o que deve, pode e precisa ser mostrado, evidenciado 

nas manchetes, o que vai está escrito com ―letras grandes e coloridas‖ e o que vai 

está escrito com ―letras pequenas‖. Isso acontece principalmente porque ao 

discursivizar o acontecimento, o jornalista não pode falar como quiser, pois tem de 

se submeter a certas regras internas e externas, organizando e selecionando os 

dizeres de acordo com os preceitos da instituição midiática. 

 Esse modo de fabricação da realidade e da história é concretizado por que 

o jornalista, ao reportar determinado acontecimento, mobiliza ilusões de controle 

dos possíveis efeitos de sentido que podem se levantar no repertório de memória e, 

logo, discursivo, que faz funcionar ao discursivizar um determinado fato, inserindo-

o na ordem do discurso e das correlações de força.  

Para tanto, esse profissional da mídia ―enxerga‖, no seu fazer discursivo, a 

possibilidade de dá espaço para a materialização das micro lutas cotidianas 

travadas discursivamente na arena irregular, subjetiva, de disputa, de denuncismo 

e de instabilidade da cena pública, principalmente porque, diante do processo de 

construção histórica do presente, essa prática afeta a esfera do espaço e do tempo 

a partir do efeito de distanciamento/proximidade do contexto real de onde se 

reporta o acontecimento.  

Assim, segundo Barbosa (2003, p.114) um aspecto crucial para ―a 

edificação da história do tempo presente reside na dialética 

distância/proximidade. O problema que se impõe ao historiador é o de saber se a 

proximidade representa uma defasagem em relação à história que escreve‖. Por 

conseguinte, como o noticiário é geralmente produzido em pouco tempo, em 

poucas horas, falta ao profissional do jornalismo à distância necessária para, 

oportunamente, poder estabelecer relações de causa e de consequência. 

Entretanto, tal aproximação não impede interpretações sobre os diversos 

acontecimentos que noticiam.  

 No que diz respeito à história enquanto totalidade e/ou agrupamento de 

saber, esse caráter de temporalidade é muito maior e mais extenso, pois enquanto 

a história se constitui a partir da permanência das instituições e da conduta e 

comportamento dos grupos sociais, das organizações dos povos, via imaginário 

social e carga simbólica que mobiliza, a contemporaneidade midiática ―está no fato 
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de a aparição do acontecimento ser o mais consubstancial possível ao ato de 

transmissão da notícia e a seu consumo‖ (CHARAUDEAU, 2006, p. 133). 

 O jornalista, então, produz a matéria a partir de sua interpretação, com 

base na sua leitura do fato e para transmiti-la e difundi-la, julgando ser necessário 

mostrar para a massa o que ―presencialmente‖ testemunha, utiliza uma série de 

recursos linguísticos e jogos de linguagem para articular as manchetes, 

organizando-as da forma mais atrativa e ―objetiva‖ possível, dando materialidade à 

inerente subjetividade da produção e, logo, fazendo-se funcionar persuasivamente 

pela língua. É importante salientar que nesta perspectiva a noção de persuadir não 

está ligada à idéia de enganar, mas é entendida como o resultado de certa 

organização do discurso que o ―constitui como verdadeiro para o receptor. O 

discurso persuasivo reveste-se de signos marcados pela superposição. Signos que, 

colocados como expressões de ‗uma verdade‘, querem se fazer passar por 

sinônimos de ‗toda a verdade‘‖(MONNERAT, 2003, p. 43). 

 Essa função testemunhal consiste, portanto, numa estratégia do jornalismo 

que funciona pela operação linguística, isto é, pela apresentação contínua das 

provas de veracidade do que foi dito por meio de, sobretudo, citações, entrevistas, 

tabelas de porcentagens, fotografias, entre outros. Com base nisso é possível 

entender com o jornalista trabalha o efeito de distanciamento espaço-temporal e 

como ele utiliza a dimensão da estrutura da língua para fabricar sentidos, ligando-

os ao que é expresso nas materialidades e, ao mesmo, construindo sua imagem de 

observador externo e, consequentemente, imparcial diante do fato, do 

acontecimento. Na perspectiva de Gomes (2003, p. 89–90):  

 
 

 
Se prestarmos atenção à construção textual, mostrar-se-á notório o 
fato de que, como se espera de informações dadas na primeira 
página, todas as matérias são do tipo assertivo/constatativo e, 
como tal, se equacionam em torno de um narrador na forma da 
ausência, pelo recurso à composição em terceira pessoa. Esse é o 
grande princípio pelo qual se apaga a mediação do jornalista, 
jornal, fontes, condições técnicas, discurso corrente (o 
ideologicamente ou politicamente correto) e, finalmente, a própria 
língua. É desse apagamento que depende a colocação da 
objetividade que, de outro modo, estaria em visível 
comprometimento. 
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Portanto, levar em consideração todo esse repertório de estratégias que 

norteiam o funcionamento discursivo da mídia na esfera jornalística significa 

considerar a dispersão discursiva encarada pelos sujeitos sociais diante das mais 

diversas situações de comunicação, de trocas simbólicas e de construção de 

conceitos como o de ―verdade‖ e ―justiça social‖. O empreendimento jornalístico 

está atrelado a uma gama de condições contextuais de produção que implicam na 

identificação com determinadas conjunturas históricas e políticas. O jornalista 

encontra-se diante da tarefa de construir a história a partir da edificação discursiva 

do acontecimento no tempo presente, acontecimento esse que é talhado entre o 

real da língua e o real da história, por meio da ―liberdade‖ camuflada da cena 

pública, e ainda, sob o olhar vigilante da imprensa e atrelado ao poder da 

instituição midiática. 

 Por fim, há que se considerar que nas práticas midiáticas da era pós-

moderna, essa observação ―panóptica‖ do jornalista garante à política um lugar de 

destaque na visibilidade da cena pública, pois procura erigir situações onde os 

sujeitos sociais vão ocupar um lugar central na construção e na condução do bem 

comum, partilhando verdades, disseminando saber e estabelecendo relações de 

poder entre si.  Pode-se acrescentar também que, na ótica política30, o jornalismo, 

se constitui como palco de lutas, como lugar de batimento discursivo, como fonte 

de verdade, como instituição legitimadora da disciplina, como veículo de 

reafirmação de valores éticos e morais e, em termos gerais, como instituição 

reguladora e controladora da ordem societária do tempo presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Julga-se necessário fazer esta referência em virtude das discussões que são levantadas no capítulo 
III e em função do trabalho de análise com os artigos/textos dos jornais Folha de São Paulo e The 
New York Times, no capítulo IV. 
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CAPÍTULO – III 

 
 
AS VEREDAS DA CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO POLÍTICO À 

POLÍTICA TRANSFORMADA 
 

A depender do modo como se olha, a política parece idêntica ao 
que sempre foi ou totalmente reconfigurada e, provavelmente, não 
teremos que escolher entre uma hipótese e outra e de fato, a 
política se transformou e não se transformou.  

 
 

(GOMES, 2004, p. 420). 

D 
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3.1. Constituição do discurso político: a ação da palavra política na partilha do 
bem comum 

 

 

 O processo de instauração da ordem social mediante a ação da palavra 

política está atrelado à partilha do bem comum, entendido aqui como o bem maior 

de uma determinada coletividade que, por sua vez, configura-se na vida política de 

um povo. Os conceitos de verdade e de transformação social constituíram e 

constituem, ao longo da história, o tecido mais espesso de práticas políticas 

concretizadas discursivamente mediante a ação de sujeitos legitimados e trazidos à 

cena pública pela força da palavra.  

 É nesta perspectiva de olhar a prática política que se enxerga a 

necessidade de se priorizar, no universo da análise dos discursos, essa imersão 

subjetiva de sujeitos envolvidos diretamente na construção do bem comum e na 

partilha das riquezas étnicas e morais de um povo, visto que a cena política é 

sempre reservada ao representante maior elevado a instância de governo por deter 

capacidades e/ou competências incomuns em relação aos membros do grupo a que 

pertence. Tal representação é construída a partir do ideal de liderança e de 

ressarcimento de perdas adquiridas em função de um determinado regime 

predominante.  

 Assim sendo, aos olhos da Análise do Discurso de linha francesa as 

investigações sobre o discurso, neste caso o político, devem priorizar o 

levantamento dos efeitos de sentido e a tomada de posições-sujeitos, isto é, a 

construção social dos sentidos e os papéis identitários que os sujeitos assumem ao 

enunciarem, ao se marcarem diante de suas próprias práticas discursivas.  

 No cenário da política, o discurso parece se apresentar cada vez mais 

imbricado no social e denuncia a presença de uma constelação de correlações de 

forças travadas por sujeitos que assumem diferentes posições ao enunciarem e que 

adotam, discursivamente, diferentes estratégias enunciativas a partir de suportes 

variados. Transformam-se, portanto, em sujeitos ao ocuparem determinadas 

posições e ao enunciarem de determinados lugares no discurso que, por sua vez, 

está sempre submetido a uma determinada ordem social. (FOUCAULT, 2006).  

 Tentando problematizar os vértices da questão central em seu Discurso 

Político, Charaudeau (2008) traz importantes contribuições e aponta diferentes 
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possibilidades de se caminhar rumo ao entendimento do que seria discurso político. 

Segundo esse mesmo autor, várias disciplinas têm analisado o fenômeno político 

sem que nenhuma tenha conseguido esgotar seu objeto. Há, assim, que se fazer 

menção às suas indagações:  

 

 

O que se entende por discurso político? [...] Trata-se dos discursos 
produzidos no campo da política? Da política enquanto discurso? 
Mas, então, a política seria apenas discurso? E a ação política seria 
secundária em relação ao discurso ou constituiria, ao contrário, a 
base política na qual o discurso seria implantado? (CHARAUDEAU, 
2008, p. 15). 

 

 

 Dessa forma, a compreensão do fenômeno político enquanto construção 

discursiva passa a exigir, então, a relação entre a palavra política e a questão do 

poder, elementos cruciais ligados à linguagem e à ação, sendo estes, segundo o 

autor, dois importantes componentes da troca social que têm uma autonomia 

própria e que, ao mesmo tempo, se encontram em uma relação de 

interdependência recíproca e não simétrica.  

 Nesse sentido, todo ato de linguagem se constitui a partir de um ideal de 

interação já que o sujeito enuncia sempre em relação ao seu outro que lhe é 

constitutivo. Essa relação com o outro se efetiva com base em princípios de 

alteridade, de influência e de regulação. Tais princípios caracterizam e marcam os 

atos de linguagem como relações de força que os sujeitos mantêm entre si 

construindo, portanto, o vínculo social, ou seja, a partilha do bem comum. 

 O discurso passa, dessa forma, a se constituir como o funcionamento da 

ação política que instaura as instâncias cidadã (que está na origem da escolha dos 

representantes do poder, na união da decisão do povo, no maior apontamento 

percentual de uma coletividade) e política (que é delegada e assume a realização 

da ação política, o que se legitima como representante, o que se institucionaliza 

como agente pelo poder público), ambas responsáveis pelo espaço de conflito e de 

persuasão. É a ação política o vetor que ao organizar a vida social a determina, 

objetivando a obtenção do bem comum. A instância cidadã e a instância política 

negociam valores e determinam um espaço de discussão que envolve o que é 

possível e o que é desejável, respectivamente. Esse processo de envolvimento das 
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instâncias representativas da sociedade se dá com o estabelecimento de relações 

de poder e com a tomada de posição dos sujeitos que tentam agir em prol do bem 

comum que, por sua vez, é exigido mediante uma decisão coletiva. De acordo com 

Charaudeau (2008, p. 19): 

 

 

Isso faz com que ao espaço de discussão que determina os valores 
responda um espaço de persuasão no qual a instância política, 
jogando com argumentos da razão e da paixão, tenta fazer a 
instância cidadã aderir à sua ação. Todos os grandes políticos 
disseram, ou deram a entender, que a arte política reside em boa 
gestão das paixões coletivas, isto é, em um ―sentir com os outros‖ 
que, é preciso acrescentar, os torna cegos quanto às suas próprias 
opiniões e motivações pessoais.  

 

 

 

 É com base nisso que se faz menção a noção foucaultiana de relação de 

poder e de estratégias de luta31, as quais encenam afrontamentos de sujeitos ao 

mesmo tempo em que os caracterizam por recusarem o conceito de autômatos 

passivos, assim como defende Gregolin (2003, p. 103): 

 

 

O sujeito vive numa constante tensão entre a aceitação e a recusa 
do poder, numa espécie de batalha entre a relutância do querer e a 
intransitividade da liberdade [...] entende-se, desse modo, que a 
análise das relações de poder não se pode limitar ao estudo de uma 
série de instituições, pois as relações de poder enraízam-se no 
conjunto da rede social e as formas e os lugares de ―governo‖ dos 
homens uns pelos outros são múltiplas na sociedade: elas se 
sobrepõem, se entrecruzam, se limitam e se anulam por vezes, 
reforçam-se em outros casos.  

  

 

 Em meio a essa tensão identitária, toma lugar a palavra política como 

ferramenta de ação capaz de promover a negociação e a mediação entre os que 

governam o coletivo e instauram as leis  e os que recebem as ações como resposta 

as suas reivindicações.  É esse governo da palavra que, segundo Charaudeau (2008, 

                                                           
31 Ambos os conceitos ―Relações de poder‖ e ―Estratégias de luta‖ foram discutidos, segundo os 
estudos foucaultianos, nos capítulos anteriores deste trabalho. 
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p. 21) movimenta a política e inaugura espaços sociais de discussão, de ação e de 

persuasão, com vista a legitimar-se como dominante:  

 

O governo da palavra não é tudo na política, mas a política não 
pode agir sem a palavra: a palavra intervém no espaço de discussão 
para que sejam definidos o ideal dos fins e os meios da ação 
política; a palavra intervém no espaço de ação para que sejam 
organizadas e coordenadas a distribuição das tarefas e a 
promulgação das leis, regras e decisões de todas as ordens; a 
palavra intervém no espaço de persuasão para que a instância 
política possa convencer a instância cidadã dos fundamentos de seu 
programa e das decisões que ela toma ao gerir os conflitos de 
opinião em seu proveito. 
 

 

 Sendo concebida como campo de ação discursiva, a política passa a ser 

vista a partir de um ponto de exigências que regulam o cenário público e a 

conferem autoridade para legitimar-se enquanto centro de difusão de poder e de 

ordem social. De um lado, há a exigência da injunção a verdade. É ela a 

responsável pelo falar-verdadeiro já que se porta como sendo o centro da 

organização do bem comum. Por outro lado, há o imperativo de simplicidade, 

dando lugar ao falar-francamente. Não obstante, o falar as massas também é um 

novo dizer que implica uma série de novas posturas em relação ao discurso político. 

(COURTINE, 2003, p.23). 

 Esta discussão sobre o funcionamento das instâncias sociais acionado pelo 

enfrentamento de sujeitos a partir do estabelecimento de relações de poder, 

calcadas na ação da palavra política, diante dos diferentes espaços de discussão, 

de ação e de persuasão, abrem portas para o entendimento das bases do processo 

de constituição do discurso político já que em virtude de se movimentar em torno 

do desejo de organizar a vida dos indivíduos em comunidade, a política mobiliza 

várias atividades de regulamentação social. 

 O entendimento do processo de constituição e de funcionamento da ação 

política, e consequentemente dos discursos que emanam desse campo, deve partir 

das formas de constituição do próprio discurso enquanto construção historicizada 

por práticas de representação coletiva, capazes de instituir os padrões de verdade, 

de moral e de bem comum. 
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 A ação política, portanto, se constitui como prática de linguagem, isto é, 

como ação discursiva, visto que é por meio da materialização e funcionamento da 

língua que os sujeitos são levados a questionar o padrão de conduta que 

defendem32 como correto porque fazem parte de uma coletividade que partilha os 

mesmos valores morais, culturais e étnicos, são exigidos na cena pública porque 

têm o poder de decidir seus representantes, e são responsáveis pelas decisões que 

dão rumo à vida individual e social porque se instituem como participantes e 

colaboradores de uma ação comum.  

 Dessa forma, a política é a instância capaz de correlacionar sujeitos, de 

trazer à tona discursos outros que lhe possam conferir legitimidade e assegurar-lhe 

um estreito vínculo com a história, já que está alicerçada em princípios de 

coletividade e de bem comum. A política se mostra então indissociável da história 

já que para se instaurar enquanto centro de poder precisa resgatar valores inscritos 

na memória social. 

 Compartilha-se, assim, com o princípio de que as raízes do poder político 

estão ligadas a dois elementos cruciais da atividade humana, quais sejam, o do 

debate de ideias, que se dá no cenário do espaço público, lugar de trocas de 

opiniões e posições diversas e o do fazer político, sendo este ligado a tarefa de se 

tomar decisões e instaurar atos. É considerando a confluências destes dois fazeres, 

intimamente ligados à ação da palavra política que o discurso político pode ser 

compreendido de acordo com a enunciação que encena. Daí o fato de se falar em 

lugares de fabricação do discurso político, conforme o que é defendido por 

Charaudeau (2008, p. 39-40): 

 

 

Qualquer enunciado, por mais inocente que seja, pode ter um 
sentido político a partir do momento em que a situação o autorizar. 
Mas é igualmente verdade que um enunciado aparentemente 
político pode, segundo a situação, servir apenas de pretexto para 
dizer outra coisa que não é política, a ponto mesmo de neutralizar 
seu sentido. Não é, portanto, o discurso que é político, mas a 
situação de comunicação que assim o torna. Não é o conteúdo do 
discurso que assim o faz, mas é a situação que o politiza.  

 

                                                           
32 Segundo os efeitos de verdade que constroem em suas práticas discursivas, assim como se discute 
em Poder e controle discursivo: um olhar sobre a produção de vontade de verdade – tópico 1.2.3. 
do capítulo I – , em Um olhar sobre as estratégias discursivas e agenciamentos dos sentidos na 
mídia: os efeitos de sentido – tópico 2.2. do capítulo II, e nas análises (capítulo IV). 
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 São, portanto, os lugares de fabricação dos discursos que vão possibilitar a 

efervescência do sentido político que cada um destes pode oportunizar. Ainda 

segundo o autor, estes lugares de fabricação não estão reservados singularmente 

àqueles que governam e nem aos intelectuais pesquisadores da política. A produção 

do sentido político dos discursos está condicionada a uma situação de interação 

social entre sujeitos. É, pois, fruto de uma ação discursiva que implica modos de 

interação e identidades dos participantes em diferentes lugares de fabricação33. 

 Essas reflexões assinalam um momento importante na análise do discurso. É 

o momento em que se busca aquilo que instala o social no interior do político. 

Assim, se antes não havia qualquer necessidade de diversificação do arquivo, agora 

não se pode mais ignorar a multiplicidade de dispositivos textuais disponíveis. É o 

momento que se passa do interesse pelo discurso doutrinário ou institucional ao 

que se pode chamar de ―história social dos textos‖ (GUILHAUMOU & MALDIDIER, 

1994). Diante disso, o discurso político pode ser considerado como sistema de 

pensamento, ato de comunicação, e comentário. Cada um destes conceitos é 

marcado pela atividade discursiva que os delimitam. 

 Conceitualmente, enquanto o discurso político pode ser considerado, de um 

lado, como sistema de pensamento por possibilitar práticas discursivas que tentam 

construir um ideal político determinando princípios que devem servir de referência 

para a formulação de opiniões e tomadas de posicionamentos, além do exercício de 

poder, pode, por outro, ser concebido como ato de comunicação dizendo respeito 

aos atores sociais envolvidos na cena política, trabalhando para influenciar opiniões 

já que precisam obter adesões, rejeições ou consensos.  

 Há ainda que se considerar o discurso político como comentário, sendo 

aquele que evita engajar o sujeito que o enuncia em uma ação. Aqui o sujeito ao 

revelar uma opinião, não pode explicitar seu nível de proximidade, de engajamento 

em relação a esta. Assim, se pode dizer que: 

 

 

                                                           
33 Estas afirmações corroboram a dimensão política das materialidades constitutivas do corpus desta 
investigação (em especial, o trabalho com a entrevista entre o editorial da Folha de São Paulo e o 
historiador militar norte-americano Victor Davis Hanson, no primeiro recorte de análise). Todas 
essas materialidades (artigos, entrevista, capas de revista, panfletos e slogan) foram fabricadas e 
circularam em função do acontecimento discursivo da eleição presidencial americana, logo, na 
óptica de uma prática discursiva política. Ver os estudos de Guilhaumou e Maldidier (apud ORLANDI, 
1994). 
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O discurso é constitutivo do político. Ele está intrinsecamente 
ligado à organização da vida social como governo e como discussão, 
para o melhor e para o pior. Ele é, ao mesmo tempo, lugar de 
engajamento do sujeito, de justificação de seu posicionamento e de 
influência do outro, cuja encenação varia segundo as circunstâncias 
de comunicação, o que tornaria mais justo falar dos discursos do 
conceito político do que do discurso político. (CHARAUDEAU, 2008, 
p. 42-43). 
 

 

 Enquanto construção sócio-histórica, o sentido político dos discursos está 

ligado a circunstâncias de comunicação determinadas, o que implica correlacioná-

las às formações discursivas foucaultianas. Pode-se, por certo, estabelecer uma 

relação com o que dizem os estudos de Foucault em relação à caracterização da 

função enunciativa: o exercício da função enunciativa está condicionado à 

presença de um domínio associado que funciona como uma possibilidade de 

materialização do enunciado e dos sentidos que este pode construir. Assim como se 

pode observar nas afirmações de Foucault (2005, p. 108):  

 
 

Terceira característica da função enunciativa: ela não pode se 
exercer sem a existência de um domínio associado. Isso faz do 
enunciado algo diferente e mais que um simples agregado de signos 
que precisaria, para existir, apenas de um suporte material - 
superfície de inscrição, substância sonora, matéria moldável, 
incisão vazia de um traço.  

 

 

 A existência deste campo associado pode fundamentar o discurso político 

na medida em que o inscreve numa relação dialética onde verdade e opinião não se 

justapõem, mas definem-se, um em relação com o outro. É ainda neste lugar ―que 

se instituem comunidades múltiplas de pensamento e de ação, que definem nesse 

em comum, um em comum que é preciso considerar como uma norma de 

pensamento e de ação intercambiada entre os membros do grupo‖. (CHARAUDEAU, 

2008, p. 45). Esse em comum é fruto, portanto, de uma série de arranjos, trocas e 

negociações de sentido entre os sujeitos e, dessa forma, recebe as coerções do 

grupo social por meio de estratégias e procedimentos de controle que o refinam, 

filtram e o regulam de acordo com uma determinada ordem discursiva.   
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 Assim problematizado, o sentido político de um discurso está atrelada à 

determinada situação de manifestação da linguagem, isto é, constitui-se como 

político o discurso que se materializa sob condições históricas que o faz pertencer a 

determinado campo associado, marcado, por sua vez, pelo debate de ideias e pelo 

fazer político. Essas suas esferas constitutivas asseguram o enfrentamento de 

forças subjetivas no espaço público e garantem que posições, lugares sociais sejam 

ocupadas por sujeitos em virtude da cena enunciativa que se materializa.  

 Além disso, é neste espaço de visibilidade pública que batalhas discursivas 

– como por exemplo a eleição americana – são travadas e é, sob a tensão de se 

assegurar valores, de apreciar projetos voltados ao bem comum de uma 

coletividade, de redefinir espaços de funcionamento de poder e de construir 

verdades oportunas, que os sujeitos vão construir imagens sociais historicizadas 

graças ao constante diálogo que estabelecem com a memória social e com o 

trabalho artífice da mídia. 

 Vale ressaltar que todo esse processo de fabricação da história via política 

encontra na pós-modernidade um espaço favorável à disseminação de poder e de 

verdades, pois se depara com uma grande variedade de suportes e materialidades 

que permitem a rapidez e o fluxo contínuo de informações capazes de perpassarem 

os mais diferentes contextos sociais34. Assim, diferentes formas de manifestação da 

palavra política, diferentes materialidades discursivas de sentido político são 

possíveis graças à pluralidade de recursos e meios de comunicação em massa que, 

na oportunidade do acontecimento de campanhas eleitorais e das respectivas 

disputas partidárias por cargos públicos, fazem circular uma larga variedade de 

gêneros discursivo-textuais35.  

 Em virtude de suas novas formas de organização, de materialização e, 

principalmente de constituição face às diferentes situações de enunciação às quais 

são submetidos os sujeitos candidatos a ocuparem a posição central da 

representatividade de um povo, o sentido político do discurso, na 

contemporaneidade, dilata-se e quebra as barreiras do discurso político 

                                                           
34 Assim como se discute nas análises, isso pode ser comprovado pelo fato de a mídia ter 
discursivizado e de ter trazido o candidato Obama à visibilidade pública a partir de uma ação 
imperiosa que perpassou diferentes materialidades discursivas.  
35 Isso oportuniza o trabalho de análise do discurso político com corpora diversos. Nesta pesquisa, 
por exemplo, são analisados textos escritos, retirados da internet, de dois jornais diferentes. O 
corpus é constituído por três artigos e uma entrevista, produzidos no período de campanha 
presidencial nos Estados Unidos em 2008. 
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tradicional36. A pluralidade de recursos verbais e audiovisuais que circulam em 

diferentes campanhas eleitorais – assim como aconteceu na campanha americana  

de 2008 – ao redor do mundo refletem um jogo dinâmico de estratégias voltadas, 

por um lado, para a obtenção de adesões e consensos face à fabricação de uma 

opinião pública favorável, e por outro, a gestão social das paixões e dos desejos 

para evidenciar o que é necessário à vitória, e silenciar aquilo que deve ser 

esquecido em prol da ordem e do bem estar social.  

 Isso acontece porque o que hoje é considerado político (escolha e ocupação 

de lugares de representatividade, espaço de apreciação e de deliberação de 

práticas voltadas para a gestão da vida coletiva, processo de reafirmação de 

valores sociais comuns, de competição partidária para o exercício de poder) não se 

restringe mais apenas às declarações previamente escritas e elaboradas de um 

candidato ou de uma autoridade institucionalmente legitimada e autorizada para 

falar a um povo em nome daqueles que estão a sua frente.  

 O que entra em questão é a necessidade de considerar a prática política e o 

conceito de política, visto que a primeira não pode ser considerada sem se levar 

em conta o que está imbricado no próprio conceito de política. Este último, por sua 

vez, se constitui enquanto tal por ser trazido à tona pela prática política que, 

sobretudo, o põe à prova e o questiona. 

 Todas essas considerações asseguram à política a característica de campo 

complexo e imenso perante o qual as relações sociais são estruturadas e 

organizadas sob práticas discursivas que manifestam sistemas de valores e de 

verdades, ancoradas no exercício do poder e legitimadas no tecido expesso de 

acontecimentos que constituem uma história coletiva. Esses sistemas instauram 

processos de escolha de representantes políticos, permitem a deliberação de leis e 

a instauração do bem comum, além de criar um espaço de discussão sobre os 

pilares institucionais de uma nação. Nos termos de Charaudeau (2008, p.46): 

 

 

A política é um campo de batalha em que se trava uma guerra 
simbólica para estabelecer relações de dominação ou pactos de 
convenção. Consequentemente, o discurso das idéias se constrói 

                                                           
36 Refere-se à modalidade de expressão do discurso político assim como era proferido no século 
passado. Primado das formas longas, dos monólogos centralizados na figura de um orador, sob os 
princípios da oratória secular. Cf. Courtine (2006). 
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mediante o discurso do poder, o primeiro pertencendo a uma 
problemática da verdade (dizer o Verdadeiro) e o segundo a uma do 
verossímil (dizer ao mesmo tempo o Verdadeiro, o Falso e o 
Possível). 

 

 

 Com base nisso, deve-se enxergar a política, e mais ainda, o processo de 

constituição e de funcionamento do discurso político a partir de sua historicidade e 

manifestação enquanto lugar de memória. Isso porque, na política, a memória é 

uma forma de poder já que representa uma possibilidade de fala, um direito à 

expressão. É, por exemplo, nas retomadas à uma memória das lutas e das batalhas 

políticas de um determinado partido, que se evoca seu passado, sua historicidade e 

sua tradição, que o inscrevem  ―numa série de sentidos e de razão, que ancora a 

volatilidade das palavras com o chumbo da lembrança‖ (COURTINE, 2006, p. 89). 

 É esse peso da memória que condiciona a enunciação do discurso político. É 

ela que faz os representantes políticos, isto é, do povo, falarem em nome dos 

mortos e recorrerem somente aos discursos capazes de corroborarem suas falas em 

enunciações específicas. É a memória que constitui o poder de trazer à tona os 

exemplos de lutas políticas bem sucedidas, de batalhas históricas onde a vontade 

do povo prevaleceu, e de silenciar os fracassos e os escândalos que custaram tão 

caro ao grupo ou partido político.  

 É ainda a memória que, ao possibilitar novos discursos que dizem, 

retomam, transformam e reatualizam outros discursos, assegura a regularidade 

discursiva dos sujeitos que enunciam, visto que estes vão sempre tentar agir, pela 

palavra política, a partir de uma formação discursiva que os identifica como 

membro de um grupo que partilha valores, condutas e projetos comuns, 

respeitando, portanto, a historicidade de seu próprio partido37. Todo esse 

imbricamento discursivo inflige certa descontinuidade no tempo presente, pois o 

assujeita ao passado e o faz condicionar o futuro, fomentando as diferentes 

modalidades de existência do enunciado. Segundo Courtine (2006, p. 89-90), por 

exemplo,  

 

                                                           
37 É o que acontece, por exemplo, com os democratas ao retomarem a historicidade da política 
norte-americana e do próprio partido, conforme se pode ver no capítulo IV, a partir da análise dos 
textos A curva da história: EUA definem nova era ou fase de transição e Para Obama índice de 
apoio branco é uma surpresa.   
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As formas discursivas da memória política se inscrevem nas 
modalidades de existência do enunciado. Alguns discursos devem 
poder ser relembrados, repetidos, e isso constrange 
consideravelmente sua forma. Nesse sentido, o discurso político 
pode ser aproximado, à maneira, de alguns textos religiosos, 
jurídicos, literários ou científicos, ―discursos que estão na origem 
de um certo número de atos novos de fala que 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‖. (negrito nosso). 
 

 

 Reatualizado e ritualizado numa prática discursiva histórica, porém sempre 

renovada e reconfigurada no presente da enunciação pelas retomadas ao passado 

discursivo, o discurso político se apresenta metamorfoseado, e movimenta novas 

séries de condutas e novos arranjos de estratégias de ação da palavra política. O 

discurso de sentido político se materializa sob novas condições de argumentação e 

conhece novas técnicas de fabricação da opinião pública. Não há mais centralidade 

num discurso doutrinal, recitado com o emprego de formas clássicas por um orador 

tradicional, quase invisível, mas sempre ouvido pela massa, revestido de 

autoridade suprema e concebido como fonte de expressão da fala legítima, em 

virtude da rebuscada eloquência em comícios e aclamações públicas.  

 O discurso político encontra, na contemporaneidade, uma exigência de 

minimização de seu caráter religioso, mesmo que este permaneça nas suas fendas 

mais íntimas. Seu funcionamento encara a importância determinante adquirida 

pelos meios áudio-visuais de informação na comunicação política sobre as feridas 

ainda abertas de Maio de 6838. Além disso, a lógica da produção discursiva não pode 

mais se furtar da análise da recepção dos discursos políticos frente à determinada 

conjuntura social. A fala política precisa ser considerada a partir de um conjunto 

de rituais não-verbais que enquadram o discurso num cenário onde os gestos são 

agenciados, onde os comportamentos são regulados e onde o corpo fala. 

 Contudo, a era de comunicação de massa, que instaura a mídia política, 

restringe o uso da eloquência e amplia o espetáculo do corpo falante na 

visibilidade da cena pública, promovendo ―toda uma pedagogia do gesto, do rosto, 

da expressão‖. As técnicas de comunicação política fizeram do corpo ―um objeto-

                                                           
38 Maio de 68 ficou conhecido como um importante momento da história política na França, pois 
representa um momento de modernização econômica e política que despertou um sentimento 
revolucionário no contexto político francês. Cf. (COURTINE, 2006) e (COURTINE, 2003).   
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farol, um recurso central da representação política. É como se se passasse de uma 

política do texto, veículo de idéias, para uma política da aparência, geradora de 

emoções‖. (COURTINE, 2003, p. 25). 

 É neste cenário de retomadas, de reconfiguração, de reatualização, enfim, 

de metamorfose que o sentido político do discurso e mais propriamente o discurso 

político engendra uma série de novas condutas e comportamentos e, 

principalmente novos rumos para o fazer política a partir do aporte de novas 

técnicas e estratégias de gestão social do indivíduo e de suas paixões sob o 

pretexto do estabelecimento da ordem social e da construção do bem comum. 

Todo esse processo tem, não como causa única, mas como elemento crucial, o 

desenvolvimento do aparato midiático e o aperfeiçoamento de seus mais diferentes 

meios de comunicação que transmitem a palavra política para uma massa tão 

dispersa quanto heterogênea. 

  Por fim, a abordagem do discurso político exige, sobretudo, a análise da 

prática política em diferentes situações da vida cotidiana visto que são em suas 

ações e relações hodiernas que os sujeitos representam e são representados 

segundo um modelo de sistema político que gerencia suas opiniões, suas paixões, 

seus desejos num contínuo processo de administração e gerenciamento da coisa 

pública, estabelecendo, sobretudo, sistemas de controle de aparências diante do 

que incontestavelmente se edifica como espetáculo político. É essa tarefa que se 

empreende agora. 

 

 

3.1.1. Discurso político: injunção a verdade e imperativo de simplicidade 

 

 

 O trabalho de análise do discurso político na contemporaneidade não pode 

se eximir, por sua natureza investigativa, de tratar as especificidades e as 

características próprias deste campo de atividade humana, sob o risco de deixar, às 

margens do estudo, aquilo que assegura à política seu caráter metamorfoseado, 

frente as mais diferentes exigências e adequações da fala dos sujeitos sociais que 

ocupam lugar central na cena política.  
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 Segundo Piovezani Filho (2006) deve-se, no estudo do discurso político, 

considerar os diferentes deslocamentos teórico-metodológicos que ocorreram em 

função da transformação deste campo no cenário da pós-modernidade. Segundo 

este autor, é preciso se levar em conta ―as modificações e as complexificações da 

―fala‖ política contemporânea: transformações de conteúdo, da expressão e da 

circulação‖ (PIOVEZANI FILHO, 2006, p. 243). 

 Paralelamente, não se pode minimizar a funcionalidade e expansão dos 

suportes materiais que, em virtude do acelerado desenvolvimento da indústria 

midiática, condicionam a circulação e a significação dos discursos num fluxo de 

informação sem precedentes. São essas implicações pós-modernas, como por 

exemplo, a sofisticação dos meios audiovisuais de informação e a consequente 

constituição da tricotomia constituição/formulação/circulação, bem como as 

mudanças do objeto de análise, que obrigam o discurso político a inserir-se numa 

transformada ordem social.  

 Assim, Pêcheux já no final da década de 1970 enxergava a midiatização do 

campo político, defendendo que em função dessa reviravolta discursiva, que 

ultrapassava o conceito de documento histórico para se aproximar do de arquivo, 

as línguas de madeira, marcadamente duras e herméticas, haviam se transformado 

em línguas de vento, flexíveis e cotidianas. 

 Esse processo de transformação do discurso político engloba, ainda, o 

trabalho com os conceitos de materialidade discursiva, de memória discursiva e de 

acontecimento discursivo. É neste contexto, portanto, que o discurso político 

diante das eleições e das lutas partidárias que mais pareciam manifestações 

esportivas transmitidas pelas mídias presencia a transformação de suas bases 

teórico-metodológicas para se adequar as novas exigências do espaço discursivo 

midiatizado: o falar às massas deve, a partir de então, ser uma injunção a verdade 

sob o imperativo de simplicidade.  

 No entanto, o afastamento das posições dogmáticas, a aproximação do 

conceito de heterogeneidade39 e o reordenamento dos excessos cênicos juntamente 

com a teatralidade corporal de um orador público tradicional, que abandona as 

rebuscadas recitações da retórica clássica, encenam uma nova perspectiva da fala 

                                                           
39A noção de heterogeneidade agregou-se ao trabalho de análise do discurso tanto como categoria 
como em relação ao corpus de análise. Ver as reflexões dos estudos de Gregolin (2007).  
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política no espaço público. Não obstante, o primado das formas breves40, o declínio 

dos monólogos e a dispersão das massas atribuem certa configuração ao 

comportamento linguístico dos oradores. Os políticos devem, na atualidade, 

adequar suas práticas discursivas à amplitude e heterogeneidade das massas que os 

assistem. Essa atividade implica o trabalho cuidadoso com as línguas de vento sob 

um jogo de estratégias de controle das aparências e de manipulação dos afetos – 

assim como se percebe a partir do trabalho discursivo que se empreendeu para se 

construir uma imagem de Obama calcada em positividades. 

 Os sujeitos do discurso político no desejo de obterem adesões e consensos 

sobre determinados questões, temas e projetos, elaboram uma política de 

fabricação de imagens sociais e, pelo poder da palavra, isto é, agindo 

discursivamente, são capazes de construir um efeito de proximidade com a grande 

massa, utilizando-se de uma linguagem mais acessível, de forma que se pareçam, 

eles mesmos, cada vez mais com o cidadão comum, ao mesmo tempo em que 

contribuem para a dilatação da relação entre público e privado. 

 Essa nova relação entre público e privado, ao se efetivar, cria condições 

para a constituição de uma nova noção de intimidade e, consequentemente, 

impede a imobilidade de uma cara de madeira. Além disso, ela vai fazer com que 

cada vez mais a crença política dependa estreitamente da percepção psicológica da 

autenticidade do orador, do espetáculo de sua sinceridade, da encenação de seus 

sentimentos já que, no cenário político midiatizado, o homem público se dirige 

diretamente a cada um, sob a forma de uma conversação privada. É neste contexto 

que as considerações de Courtine (2003, p. 29), acerca dos deslizamentos dos 

discursos políticos, ganham sentido ao expressarem que: 

 

 

Essas mudanças no regime de produção dos enunciados e dos gestos 
da eloquência política se explicam, em grande parte, por uma 
mutação do olhar provocada pelas tecnologias de comunicação 
audiovisual. A racionalidade dos comportamentos linguageiros e 
corporais do orador tradicional associam-se ao olhar afastado da 
massa que assiste à performance. A amplidão do tom e do discurso, 
a amplitude dos movimentos do corpo os tornam audíveis e visíveis. 
Eles compensam a distância física pela ampliação de seu volume. E 

                                                           
40 Assim como se discute nas análises, Obama usa um discurso calibrado, direto com metáforas 
claras o que caracteriza sua campanha como um espaço de materialização de estratégias, como 
triunfo do marketing. 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

111 
 

sua intensidade quer percorrer os átomos reunidos da massa 
humana, transformando-os num corpo soldado, num ser político que 
possa se pôr a marchar sob as bandeiras de alguma causa. Paradoxo 
da eloquência do tempo das massas: existe entre o orador e os que 
o escutam uma distância próxima.  

 

 

 Segundo Courtine, essa distância próxima e a respectiva compensação da 

distância física pela ampliação do volume das vozes, dos discursos, via sistema de 

informação em massa, inauguram um cenário de apêgo às formas breves, a uma 

sintaxe liminar, a uma retórica despida que vem exigir do corpo diferentes 

movimentos de aparição nas visibilidades da cena pública. Implicam ainda o 

abandono das formas longas, monológicas e arcaicas de fala política, além daquelas 

geradoras de aborrecimento, suspeitas de duplicidade semântica, opacas, alusivas 

e mentirosas.  

 Nesse sentido, os lugares de fala política, bem como os espaços de 

discussão e de aparição públicas devem ser ocupados por sujeitos que fazem uso de 

uma argumentação estratégica, interativa e descontínua. Neste cenário político 

pós-moderno parece haver espaço apenas para fala dialógica, aquela que se 

materializa segundo um feixe de jogos de linguagem, de trocas conversacionais, 

uma vez que, segundo Courtine (2006, p. 132): 

 

 

Os usos públicos da linguagem se despojam pouco a pouco das 
formas discursivas tradicionais de autoridade e de hierarquia, 
quando são inventados os estilos intermediários (midding styles), 
isto é, os estilos de fala pública que misturam as formas populares e 
cotidianas com os usos linguísticos mais refinados e elevados. 

 

 

 Toda essa metamorfose do discurso político está aportada na ação 

discursivizadora da mídia que além de edificar o acontecimento discursivo, o insere 

na ordem do espetáculo, trazendo-o aos olhos do público, marcando-o, retomando-

o e dizendo-o sobre o que já foi dito e sobre o que ainda está por dizer. Dessa 

forma, todas as dizibilidades políticas sobre determinado acontecimento discursivo 

ligam-se a uma ordem social e discursiva renovada e alicerçada por relações de 
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poder, visto que as movências dos sentidos se dão por toda parte e perpassam o 

expesso tecido da língua.  

 É o poder, funcionando e sendo exercido em relações móveis e 

assimétricas, num fluxo descontínuo e onipresente. Essa operacionalização do 

poder contribui para a fabricação e para a exposição do eu político que agora passa 

a englobar os atributos pessoais. Segundo Piovezani Filho (2006, p. 252) 

―sinceridade, honestidade, simplicidade, generosidade, são elevados à condição de 

valores essenciais daqueles que exercem ou que estão destinados a exercer cargos 

públicos. Sua suposta posse e exibição constituem um ―eu‖ crível e legítimo.‖ 

 É dessa forma que as posições-sujeito do discurso político são ambicionadas 

por sujeitos que, mediante o trabalho com estratégias discursivas, tentam afastá-lo 

do estigma da mentira. Este defeito moral está atrelado ao discurso político em 

virtude do espaço vazio que historicamente se instalou entre o que se fala e o que 

faz na política. Por isso, ao enunciar, os sujeitos procuram estrategicamente se 

antecipar ―ao preconceito que lhe ronda, tentando construir para si um ethos de 

experiente, competente e empreendedor‖ (PIOVEZANI FILHO, 2006, p. 253). 

 Há que se considerar ainda que todas essas marcas da discursividade pós-

moderna face aos novos lugares ocupados pelos enunciadores do discurso político 

se sustentam nos pilares da disciplina dos corpos e na administração dos gestos. 

Assim, nota-se nos mais diversos contextos de enunciação, uma tentativa de 

domesticação do olhar, isto é, uma empreitada discursiva para se  disciplinar os 

sujeitos sociais e suas práticas discursivas, visto que, no mundo midiatizado e 

principalmente na política contemporânea, nem sempre se ocupa a cena pública  

como heróis, em situações discursivas favoráveis, em virtude, sobretudo, das 

denúncias de corrupção e dos escândalos de toda sorte. 

 Os vértices da questão do discurso político, no que diz respeito às 

materialidades que o lança ao público, voltam-se sobre a noção de consumo, pois a 

propaganda política, o processo de fabricação de imagens políticas e o marketing 

não podem evitar a lógica da oferta de produtos, isto é, a lógica social do consumo. 

Entretanto, é preciso esclarecer que aqui os políticos, ou seja, os objetos ―não se 

consomem, antes, geram a distinção social dos ―consumidores‖. Por isso, a 

publicidade não os ―‗vende‘ em seu valor de uso [...] mas em sua validade como 

qualificador daquele que o compra, o seu valor-signo” (GOMES, 2004, p. 231). 
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 Trabalhado em prol desta lógica social de consumo, o discurso político é 

submetido à apreciação de suas formas tradicionais de persuasão: o discurso verbal 

no palanque, a entrevista, o tratado. A explicação disso é segundo Gomes (2004), 

inquestionavelmente muito simples: no modelo social contemporâneo, o discurso 

publicitário, especialmente na sua modalidade eletrônica, parece constituir a 

forma expressiva mais característica do discurso persuasivo pós-moderno.  

 A propaganda política entra no jogo da produção do discurso para oferecer 

os seus valores-signos com a maquiagem vocabular persuasiva necessária à 

apresentação destes à grande massa. É neste contexto que se nota a 

prescindibilidade da verdade dos enunciados. Dessa forma, Gomes (2004, p. 235) 

argumenta:  

 

Não é que a propaganda política (vide a propaganda eleitoral) deva 
necessariamente ser falsa ou mistificadora, como não o é 
necessariamente a publicidade comercial. É que ela sente-se livre, 
nos circuitos competitivos dos enunciados, de um vínculo com a 
verdade como valor. 

 

 

 Portanto, é preso a todas as peculiaridades da discursividade 

contemporânea que o discurso político se materializa, distanciando-se cada vez 

mais de suas proposições dogmáticas e tradicionais ao mesmo tempo em que se 

aproxima da cultura do entretenimento pela lógica social de consumo. Neste 

cenário, independentemente de sua extensão material (entrevistas, debates, 

comícios, propaganda eleitoral, tratados, ensaios, artigos) o discurso político 

prioriza o ―falar francamente‖ a partir de uma referência direta ao verossímil, a 

partir de uma injunção a verdade que assegura sua própria adequação às exigências 

culturais de uma sociedade midiatizada. 

 Em suma, não é que os sujeitos sociais imponham à palavra política e ao 

falar às massas uma renovação descabida em função de seus próprios projetos 

políticos ao ocuparem as posições no discurso. Mas, e principalmente, trata-se de 

mutações discursivas em função da midiatização das mais diversas esferas do 

espaço público, com base num trabalho de fabricação da história sobre a 

inauguração de um novo fazer político: o uso público de uma linguagem 
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simplificada através de um estilo dialogado, pessoal, familiar, popular de 

conversação nos discursos políticos da contemporaneidade. 

 

 

3.1.2. A política na contemporaneidade: originalidade ou transformação? 
 

 
 
 Questionar-se sobre o caráter da política na contemporaneidade pesando 

seu viés de originalidade ou de transformação, pode parecer, a princípio, uma 

tarefa inócua, quieta do ponto de vista das contribuições à problematização da 

política no cenário atual. Entretanto, esse questionamento, longe do descrédito 

que a obviedade dos fatos pode demonstrar, implica uma remissão crítica às bases 

históricas e culturais dos saberes, práticas e habilidades da atividade política, 

levando-se em conta o lugar que tais elementos ocupam na política contemporânea 

(FOUCAULT, 2005). 

 É certo que a sociedade atual vivencia um desenvolvimento da informação 

em função da pluralizada indústria de comunicação em massa. O final do século XX 

e início do século XXI assistem a práticas de informação largamente dissolvidas e 

trabalhadas por tranquices midiáticas (SILVA, 2008) que, por sua vez, fabricam um 

espaço social marcado por uma incessante atividade de disputa. Cresce então o 

interesse, e a competição, pela ocupação das visibilidades da cena pública. A 

prática de informação é cada vez mais uma atividade política que procura gerir e 

ocupar todos os espaços da vida social. 

 A política dispõe, em função disso, de um alcance maior visto que no 

cenário pós-moderno os sujeitos sociais estão sempre em movimento, dispersos em 

uma massa de sujeitos heterogênea e multifacetada. Segundo Santaella (2007), por 

exemplo, o sujeito pós-moderno é convocado a movimentar-se num espaço/tempo 

cada vez mais aberto, dinâmico, fluido. Ele abandona todo e qualquer ponto de 

vista fixo do qual se possa calcular racionalmente suas opções já que ele está 

multiplicado em bancos de dados e ―dispersado entre mensagens eletrônicas, 

descontextualizado e reindentificado em comerciais de TV, dissolvido e 

rematerializado continuamente em algum ponto na incessante transmissão e 

recepção eletrônicas de símbolos‖ (SANTAELLA, 2007, p. 97). 
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 Dessa forma, torna-se difícil falar na existência da política sem considerá-la 

como um fenômeno midiático41. É que neste campo, assim como a história tem 

comprovado, os sujeitos sociais têm, quase sempre, procurado aprimorar suas 

técnicas de persuasão, suas estratégias de produção e circulação de saberes, suas 

habilidades de fabricação de imagens públicas e, principalmente têm reatualizado 

suas práticas discursivas em função das exigências dos sistemas de informação pós-

modernos. 

 O que ocupa, então, lugar central na prática política ao longo do tempo – 

independentemente se esta prática se efetivou, em determinado momento, com 

base em princípios de transformação ou de originalidade – é o trabalho de 

fabricação de uma opinião pública por uma política de opinião. Dessa forma, as 

batalhas que se travam na arena de competição política, no que diz respeito tanto 

à produção de mecanismos de gestão de vida social quanto à tendência à 

manipulação dos afetos, não são de hoje. Elas possuem uma historicidade que se 

remota às raízes da própria sociedade. 

 Com base nisso, se se levar em conta a sobrevivência caduca de teorias 

instrumentais de comunicação, notar-se-á que em diferentes momentos da história, 

o homem utilizou diferentes meios técnicos para disseminar imagens, para produzir 

saber e para agir discursivamente num ambiente de disputa política.  

 Ao escrever sobre o fenômeno das transformações da política na era da 

comunicação de massa Gomes (2004) mostra que houve outros meios de 

comunicação em outras épocas, alguns deles com alcance relativamente amplo. 

Mas, segundo esse mesmo autor, os meios que se tem hoje são únicos e dependem 

de configurações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas das sociedades 

atuais.  

 Por conseguinte, este autor mostra que a ideia da transformação, assim 

como aquela da originalidade, não pode ser constitutiva, nem apontada como 

característica diferencial da política contemporânea. Segundo ele, é necessário 

considerar as circunstâncias históricas e culturais do momento, já que: 

 

 

                                                           
41 Nesse trabalho faz-se menção aos conceitos de política midiatizada e de mídia politizada, assim 
como propostos por Piovezani Filho (2003). 
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A tese da transformação pode ser incorretamente constituída se 
apoiada na ideia de que a relação contemporânea entre política de 
opinião e comunicação de massa se configura de tal maneira que a 
última representa apenas um conjunto de instrumentos à disposição 
do campo político, que enquanto instrumentos podem ser usados ou 
não, empregados ou substituídos por outros sem que as funções e os 
propósitos sejam alterados. (GOMES, 2004, p. 360). 

 

 

 Além disso, levando-se em conta que não haveria lugar, na sociedade atual, 

para as teorias instrumentais do conhecimento, em virtude da configuração e das 

funções que estas adquirem, ele afirma que: 

 

 

[...] dificilmente a tese da originalidade sobrevive à contraprova 
argumentativa. Para que se sustente sensatamente a diferença 
categorial entre o que configura a circunstância – a arena da 
comunicação de massas se constitui numa forma dominante de 
prática da política de opinião – e o que o fenômeno representa – a 
própria política de opinião –, basta que se demonstre que a disputa 
pela constituição e gestão da opinião política tem se realizado em 
outras circunstâncias históricas e culturais, e através de outros 
meios, instrumentos e artifícios. (GOMES, 2004, p. 360). 

 

 

 Diante disso, entende-se que os vértices da questão da originalidade e da 

transformação da prática política recaem sobre o fenômeno da opinião pública. A 

produção de imagens públicas é o que move a política na contemporaneidade 

principalmente por que a mídia passa a operar como um poder estabelecido, um 

poder que perpassa os mais diversos espaços da intimidade, causando uma tensão 

contínua entre o público e o privado.  

 Nos termos de Piovezani Filho (2003), a política se midiatiza enquanto a 

mídia se politiza. É neste contexto que todo o conjunto de técnicas, habilidades e 

saberes da política, empregados no trabalho de fabricação e de gestão da opinião 

pública, se redefinem, se reconfiguram. Isso acontece em virtude dos diferentes 

modos de discursivização, empregados pela mídia, na confecção de um 

determinado acontecimento, discursivo. 

 Neste ínterim, os conceitos de povo e de público são trabalhados de tal 

forma que ganha espaço uma nova noção de democracia. A batalha para se 
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produzir uma opinião pública em função do alcance de uma política de opinião só 

faz sentido porque, na sociedade vigente e em virtude do trabalho astucioso da 

mídia, a esfera civil é cada vez mais concatenada a expressar seu consenso, suas 

rejeições, isto é, seu posicionamento diante do que lhe é mostrado. Não que a 

sociedade civil se constitua como esfera passiva, receptora. Ela se constitui como 

instância de poder, como agente que mobiliza sentidos, que se apresenta como 

espaço discursivo irregular onde são travadas lutas cotidianas em função das 

relações de poder.  

 Do mesmo modo, na política pós-moderna os conceitos de política de 

opinião e de democracia se constituem como indissociáveis. Tais conceitos são 

tomados numa relação de dependência já que a opinião pública expressa o 

posicionamento da esfera civil, ou seja, da instância cidadã, quanto às adesões, 

consensos ou rejeições aos projetos daqueles que constituem a instância política. A 

opinião pública precisa, então, ser trabalhada, construída para que a democracia 

se fortaleça como princípio que assegura a participação coletiva e a decisão do 

povo em função do bem comum.  

 Entretanto, como se disse anteriormente, esse trabalho com a opinião 

pública, e consequentemente com as bases da democracia, não se constitui como 

uma especificidade da luta política dos dias atuais. O imbricamento de tais 

conceitos já vigorava na idade clássica, na época dos modelos despóticos de poder 

– e não só nesses mas também nas experiências de democracia na antiguidade – 

insistindo num trabalho de produção de imagens públicas na óptica do espetáculo. 

Pode-se afirmar, então, que: 

 
 

As mídias e a publicidade não trouxeram o espetáculo e as imagens 
para a política. Tudo isso já estava lá. O exercício do poder, ou sua 
conquista, sempre compreendeu uma dimensão imaginária. A 
política é uma questão tanto de imagens e representações quanto 
de ética e de relações de força. (ACHACHE apud PIOVEZANI FILHO, 
2003, p. 52). 
 

 

 É diante de tais considerações que Gomes (2004) problematiza a ideia de 

transformação da atividade política em função dos meios de comunicação de 

massa. Segundo ele, é preciso enxergar a política como um conjunto de sistemas 
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que funcionam como instâncias objetivas que orientam a atividade política, 

gerando regras de comportamento, padrões de atitude e de interação, de valores e 

significados.  

 O autor defende ainda que em modelos sociais mais complexos, a prática 

política está apoiada em mais de um desses sistemas de modo que quando um deles 

sofre alteração ou substituição, o campo político e a atividade política de tais 

sociedades não se estancam, não desaparecem. Por outro lado, não se pode negar 

que alteração de um desses sistemas, evidentemente, implica modificações 

importantes na têmpera geral. Esta discussão provoca o sentido da transformação 

global da prática política e traz à tona um sentimento de simplificação do 

fenômeno, visto que se deve perguntar a que estão relacionadas as evidências que 

justificam a transformação total da política.  

 Considerando-se, no entanto, o desenvolvimento dos sistemas de 

informação pode-se notar que tais evidências estão associadas ao fato de que hoje 

―a esfera da comunicação controla praticamente todo o provimento de informação 

e comunicação de interesse político e praticamente todo o fluxo de mensagens da 

esfera política em direção à esfera civil‖ (GOMES, 2004, p. 419), apresentando-se 

como a única janela para a realidade política para a maioria da população. Com 

isso, a esfera da comunicação predomina no processo de formação das imagens e 

opiniões políticas, as quais interferem objetivamente nas eleições e no governo. 

 Neste contexto, o ideal de transformação parece deixar de fora outros 

elementos importantes da vida política, como por exemplo, as negociações, os 

acordos de bastidores, bem como as pressões e as compensações que, por sua vez, 

sempre existiram e marcaram profundamente o jogo político. Como olhar, então, a 

política no cenário pós-moderno? Deve-se considerá-la idêntica ao que sempre foi 

ou totalmente reconfigurada?  

 A superação de tais questões deve partir do reconhecimento de que ―a 

política mudou muito e muito pouco, pois a decisão por uma avaliação ou por outra 

depende basicamente da perspectiva empregada para decifrar os mecanismos 

internos da política, ontem e hoje‖ (GOMES, 2004, p. 432). A escolha do caminho 

exige que se veja a política a partir de seus sistemas constitutivos, a partir de sua 

imersão na história, considerando os seus diferentes modos de aparição e de 

representação em momentos e modelos social e culturamente diversos. É 
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necessário analisar o perfil das práticas sociais aí implicadas e observar até onde o 

jogo político consegue lançá-las.  

 É, por fim, necessário enxergar a política a partir da onipresença da cultura 

de comunicação de massa e sua respectiva interferência em todos os sistemas de 

práticas não só da política, mas também de todos os campos da atividade humana.  

 Em suma, tendo-se discutido e problematizado a noção de originalidade e 

de transformação e visto que muitas das características da prática política pós-

moderna, dentre elas o trabalho de fabricação da opinião pública, o jogo de 

imagens, habilidades, práticas discursivas e as tensões entre público e privado, já 

constituíam as bases da disputa política em modelos sociais antigos. Além disso, 

tendo-se analisado que a midiatização dos sistemas de informação, por si só, não 

assegura a novidade à política, pode-se perguntar: 

 Como se pode, afinal, caracterizar a atividade política na era da 

comunicação em massa? Deve-se, sem prejuízo histórico-cultural, considerá-la 

como prática fundamentada em princípios de originalidade ou de transformação? Se 

se opta por considerar a política contemporânea na óptica da transformação o que 

constitui, então, a novidade? São essas as questões que norteiam as discussões a 

partir daqui e aquelas às quais se procura responder. 

 

 

3.2. A visibilidade do homem-político e a linguagem de aparência: a 
caracterização da novidade política 

 

    

 Na amplitude do cenário pós-moderno, a política se ancora em práticas 

discursivas submetidas a um olhar próximo, essas, por sua vez, revelam um 

trabalho de construção de sentidos sociais e efeitos de verdade que circulam 

livremente em função da diversidade de dispositivos e materialidades disponíveis. 

A política caracteriza-se, portanto, como uma atividade discursiva que fabrica 

imagens sociais, que explora uma série de habilidades e comportamentos 

subjetivos adequando-os às lentes da mídia, que penetra no mais íntimo das 

relações sociais pelo exercício do poder.  

 Os sujeitos políticos passam a agir discursivamente através de estratégias 

de silenciamento e de apagamento daquilo que constitui uma memória coletiva, 
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logo, social42. A fala política materializa-se segundo o esforço de uma pedagogia da 

naturalidade. Agora, importa ao sujeito político, ―saber ser senhor de suas palavras 

e de seus gestos de uma maneira que apague esse esforço, esse trabalho de si, 

dentro de uma redefinição do comportamento ‗natural‘‖ (COURTINE, 2003, p. 29).  

 Esse esforço subjetivo deve ser somado ao trabalho hábil dos meios de 

comunicação de massa que provocam o sentido político dos discursos, das práticas 

de saber, distanciando-se do que se constituiu outrora como política do texto, 

veículo de idéias para inaugurar um novo fazer política: uma política da aparência, 

geradora de emoções.   

 Nota-se, neste ínterim, o funcionamento de uma mídia política que se volta 

para a produção do espetáculo. A espetacularização da política exige que a mídia 

se envolva com a tarefa de revelação do real, com o trabalho singular de 

aproximação entre público e privado e, principalmente, com a noção de 

acontecimento discursivo já que empreende uma ação, imperiosa e plural, de 

discursivização do fato histórico, inserindo-o na ordem do discurso. Essa inserção 

na ordem do discurso exige, por sua vez, a mobilidade de inquietações atreladas a 

poderes e perigos que denunciam o trabalho com práticas de controle do dizer 

através das quais se procura dominar o acontecimento aleatório do discurso e 

―esquivar sua pesada e temível materialidade‖ (FOUCAULT, 2006, p. 9). 

 Deve-se, portanto, considerar a política contemporânea como uma prática 

transformada visto que por constituir-se como fenômeno essencialmente midiático, 

ela produz uma alteração dos modos de sociabilidade, ela constrói diferentes 

efeitos de sentido em função dos possíveis enquadramentos que dá a um 

determinado acontecimento. A política midiatizada se preocupa com a ocupação 

dos lugares da cena pública e, para tanto, volta-se para a gestão e administração 

das aparências: é a novidade da política contemporânea acenando para o 

espetáculo. 

 

 

 

                                                           
42 Assim como se mostra nas análises, a mídia, ao discursivizar o acontecimento da eleição 
americana, produz um efeito de evidência ao candidato Obama ao mesmo tempo em que opera com 
o consequente silenciamento de seu oposicionista McCain. Esses efeitos são explorados no capítulo 
IV, nas análises das materialidades. 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

121 
 

3.2.1. A inscrição da política na arte dramática: das implicações da noção de 
espetáculo 

 

 
 
 Até agora se tem defendido que a política tem se transformado em função 

das muitas implicações provenientes de seu casamento com a mídia. Essa relação 

entre mídia e política traz á tona o conceito de espetáculo que, por sua vez, 

garante a inscrição da atividade política no plano da dramaturgia, da 

representação, mobilizando toda a carga cênica a que este campo se associa. O 

conceito de política-espetáculo, assim como explorado por Gomes (2004, p. 386), 

agencia um efeito de ―exibição ou de visibilidade, de um lado, e a contraposição 

entre atuação e passividade, de outro‖.  

 Torna-se necessário, então, compreender as implicações desta noção de 

espetáculo para que se possa entender como os sujeitos se movimentam na cena 

política, como trabalham e como se relacionam com a política de fabricação de 

imagens diante da esfera civil. Para tanto, é preciso considerar a dependência da 

política contemporânea da esfera de visibilidade pública, o que a atribui o aspecto 

de produto e a inscreve na lógica da sociedade de consumo. 

 Etimologicamente, o termo espetáculo43 se refere a tudo que chama a 

atenção, atrai e prende o olhar. Assim, a noção de espetáculo se refere ao que se 

dá a ver, aquilo que é exibido e que, portanto, exige que algo seja representado, 

encenado por alguém diante de uma determinada massa de espectadores. Os 

sujeitos sociais são, dessa forma, colocados numa situação bipolarizada: de um 

lado, estão aqueles que desempenham a função de agentes ou atores, que 

representam os sujeitos em ação, e de outro, os espectadores, assistentes que 

desfrutam da ação representada.  

 Há que se considerar ainda as implicações do sentido cênico e dramatúrgico 

aos quais o uso do termo pode está associado. O que importa aqui não é a mera 

transposição de sentido etimológico da noção de espetáculo ao mundo da política, 

mas enxergar nesta última um trabalho peculiar de representação das ações 

humanas, isto é, a representação por meio de personagens que fabricam 

                                                           
43 Assim como já mencionado no capítulo III, o conceito de espetáculo é trabalhado segundo as 
considerações de Debord (2002) e Gomes (2004). 
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realidades, que ocupam, ou procuram ocupar, posições sociais históricas diante de 

uma determinada coletividade. Neste contexto, Gomes (2004, p. 387), defende: 

 

 

No sentido cênico, a política contemporânea constitui um 
espetáculo porque coloca o cidadão na situação de espectador e 
porque é constituída para se exibir e para ser apreciada. No sentido 
dramatúrgico o que se destaca é o aspecto especificamente teatral 
ou mimético da analogia [...] Nesse sentido, podem ser destacados, 
por analogia, alguns aspectos propriamente teatrais da ideia de 
espetáculo: a ideia de representação e, portanto, de artifício 
ficcional; as ideias de papéis e personagens, de estrutura narrativa 
e tópos dramático; de efeitos emocionais. 
 

 

 

Isso acontece, sobretudo, porque segundo esse mesmo autor: 

 

 

Papéis são incorporados, falas são recitadas, conflitos são 
simulados, há cenários, luzes, bastidores, cena, diretores, 
maquiadores, figurinos, plateia, atores, antagonistas, protagonistas, 
peripécia e desenlace. A ―política pelos jornais e pela televisão‖, 
que pouco a pouco vai predominando sobre as outras formas e meios 
de política, seria arte e artifício. (GOMES, 2004, p.388). 
 
 

 

 Com base no que foi exposto, pode-se afirmar que a prática política 

materializa um faz-de-conta. Para tanto, esta operação mobiliza um tipo de 

artifício que solicita ao mesmo tempo entrega e lucidez do público: uma entrega 

suficiente para que a ação de representar funcione, provocando o envolvimento 

emocional dos espectadores com o que é exibido e, a lucidez necessária para que 

tais sujeitos percebam a cena como cena, o jogo como jogo.  

 O faz-de-conta na política se converte no faz-de-conta da arte dramática já 

que causa o envolvimento dos sujeitos pelo efeito do espetáculo. É assim que esses 

espectadores da vida real passam a acompanhar a trama do acontecimento 

político, engajando-se com emoção ao ponto de repudiar ou se identificar com 

determinados projetos, de indignar-se perante a defesa de certas causas, de 
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expressar-se pelo riso ou lágrimas diante da exibição de diversas realidades ou 

fatos. 

 Há ainda que se explorar, nesta empreitada etimológica, o conceito de 

espetacular e os respectivos efeitos de visibilidade e autenticidade que este 

mobiliza na política da contemporaneidade. O que se constitui como espetacular 

não se restringe meramente ao que se apresenta aos olhos, mas diz respeito ao 

modo e ao conteúdo daquilo que se põe a ver. Assim, o espetacular é o que se 

constitui como notável, aquilo é admirável, o que não pode deixar de ser visto e 

apreciado, em fim, é aquilo que enche os olhos. A noção de espetacular denota, 

ainda, grandiosidade, excepcionalidade, primazia do visível.  

 Entretanto, segundo Moraes (2006), esses princípios inerentes ao 

espetacular tendem a ―virtualizar‖ e a ―telerrealizar‖ as relações sociais visto que 

―as safras midiáticas generalizam textos e imagens que estruturam simbolicamente 

a vida e a produção, acentuando o ethos do consumo‖. Dessa forma, a cultura de 

espetacularização, neste caso, da política, ao mesmo tempo em que mobiliza a 

grandiosidade e a excepcionalidade do visível implica na inculcação do prazer da 

efemeridade do ―real‖ e do presente, como se este já fosse um passado.  

 Essas últimas características não implicam no abandono das perspectivas 

cênica e dramatúrgica da noção de espetáculo, mas promovem seu deslocamento 

mais para o fundo da cena política. A noção de espetacular volta-se para o que não 

pode deixar de ser visto, apreciado em virtude de sua excepcional ocorrência e 

visualidade, em função da consistência do acontecimento que ultrapassa e foge das 

trincheiras dos selecionadores do jornalismo e da indústria do entretenimento 

televisivo.  Espetacular seria então tudo aquilo que enche os olhos, que se impõe 

na esfera de visibilidade da comunicação de massa, que passa a ocupar a cena 

central dos meios de informação na sociedade midiatizada e que, de uma forma ou 

de outra, se mantém atrelado ao simulacro político. 

 Contudo, todas essas concepções atreladas à noção de espetáculo trazem, 

assim como se apontou no início destas discussões, implicações decisivas para a 

instauração de uma política-espetáculo. Nos termos de Gomes (2004, p. 403) esta 

se caracteriza como ―a política que se exibe, mostra-se, faz-se presença, impõem-

se à percepção do cidadão‖. Esse modelo de prática política encontra na sociedade 

pós-moderna, a sociedade do espetáculo, uma grande variedade de recursos 
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midiáticos, dispositivos textuais e postura cidadã favoráveis a sua 

operacionalização. Assim, de acordo com Patias (2006, p. 91) a sociedade do 

espetáculo se constitui, portanto, como sociedade que abriga o ―predomínio da 

imagem sobre a coisa, da cópia sobre o original, da representação sobre a 

realidade, da aparência sobre o ser‖. 

 Ao propor o conceito de sociedade do espetáculo, Debord (2002) procura 

relacionar a sociedade de consumo ao trabalho da mídia, ambas organizadas em 

torno da atividade de produção e consumo de imagens, mercadorias e eventos 

culturais. Segundo este autor o espetáculo submete a si os homens vivos, na 

medida em que a economia já os submeteu totalmente e, dessa forma, ―ele não é 

nada mais do que a economia desenvolvendo-se para si própria. É o reflexo fiel da 

produção das coisas, e a objetivação infiel dos produtores‖ (DEBORD, 2002, p. 14).  

 Dessa forma, o espetáculo diz respeito às relações de troca, de consumo, 

de produção e de circulação de imagens, que os sujeitos sociais estabelecem entre 

si, levando em conta a midiatização da sociedade atual. O espetáculo fabrica 

realidade ao mesmo tempo em que é absorvido por ela. Nesta perspectiva, Kellner 

(2006, p. 123) afirma que a instauração da sociedade do espetáculo está atrelada a 

uma cultura mercantilizada, pois aquela ―espalha seus bens principalmente através 

de mecanismos culturais de lazer e consumo, serviços e entretenimento, 

governados pelos ditames da publicidade‖. O conceito de sociedade do espetáculo 

exige, portanto, que as relações humanas se materializem nas bases do 

intercâmbio mercantil e que, a ―mercadoria‖ ocupe todos os espaços da vida 

social. 

 A sociedade do espetáculo se edifica, portanto, quando fatos, ideias, 

notícias, produtos, imagens são divulgadas, retomadas, discursivizadas por 

diferentes materialidades e dispositivos que transitam e perpassam os espaços cada 

vez mais íntimos da vida cotidiana. Essa ação de empreendimento discursivo não se 

propõe a dar conta apenas do que se refere à esfera coletiva, aquilo que diz 

respeito ao bem comum, mas ultrapassa esses limites e alcança os acontecimentos 

da vida privada.  

 Na sociedade espetacular, obedecendo a alguns limites, transgressões 

também podem render muito e, dessa forma, os espetáculos sempre enfatizam 

dramas dos grandes nomes da história, de personalidades que ocuparam ou ocupam 
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lugar de destaque na visibilidade pública, em um determinado momento da 

história. 

 Desse modo, o princípio do espetáculo estabelece que tudo pode se 

transformar num dado a ver. Mas esse movimento exige um trabalho de trazer à 

visibilidade que, segundo Gomes (2003), se constitui como uma operação que 

atrela o espetáculo à cena. Esta, por sua vez, ao mesmo tempo em que exige um 

maquiamento, isto é, um ritual para que dela se possa participar, implica na 

disciplinarização do olhar. Assim, selecionar o que deve ser visto ou mostrar o 

mundo do ponto de vista em que ele deve ser contemplado, já se constitui, por si 

só, numa ação disciplinar: a educação da visão pela determinação do visível. A 

autora, ao tentar caracterizar este movimento, expõe que: 

 

 

[...] a visibilidade diz respeito ao espetáculo e o espetáculo atrela-
se à cena. Quanto a esta, há sempre um preparo para que dela se 
possa participar, sempre um requisito pontilhado de rituais. Há 
sempre um maquiamento, ainda que metafórico, para que possamos 
entrar em cena e conviver com o cenário que nos é colocado. 
(GOMES, 2003, p. 75). 
 

 

 Diante disso, pode-se concluir que a aproximação, e o respectivo 

envolvimento da política com o espetáculo não deve ser tomado, considerando-se 

os propósitos do estudo em questão, de forma que um englobe o outro, provocando 

uma fusão simétrica. Defende-se que a transformação da política pela produção do 

espetáculo não significa que a primeira tenha se degradado, conferindo a si 

mesma, uma pesada perda de autenticidade, de espontaneidade. 

 Deve-se esclarecer, em suma, que o predomínio da cultura do espetáculo 

não implica no desaparecimento das raízes de uma atividade tão historicizada e tão 

arraigada no tempo como a política, ao contrário, assegura a sua inscrição no 

terreno das discursividades plurais e dinamiza a forma de aparição de seus 

personagens com base na multiplicidade de recortes e enquadramentos possíveis. 

 A sociedade contemporânea e, mais especificamente a política dos dias 

atuais, se mostra espetacular porque se lança, assim como mostra Gomes (2004, p. 

394), na tarefa de ―providenciar eventos, fatos, situações e textos dotados destas 

características de visualidade plena, que se impõem na esfera de visibilidade da 
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comunicação de massa‖. É, sobretudo, no trabalho de fabricação do acontecimento 

discursivo por sujeitos, situados cultural, histórica e politicamente, que o 

espetáculo se constitui enquanto fenômeno que provoca tensões entre o presente e 

o passado, entre o estável e o que se altera.  

 Por fim, afirma-se que a contemporaneidade é controlada pela lógica do 

espetáculo e que sob a rebeldia de sua novidade, cada vez mais, recursos, 

estratégias, saberes e habilidades se entrecruzam, se fundem e se associam num 

feixe de lutas e afrontamentos de sujeitos que procuram coexistir e ocupar 

posições de poder e de controle diante de uma massa dispersa e irregular de 

indivíduos que além de consumir, aplaudem o espetáculo de imagens, de 

personagens e de acontecimentos fabricados pela mídia.  

 Foi o que aconteceu, conforme se verifica nas análises (capítulo IV), na 

eleição americana de 2008, na qual a figura do candidato do partido democrata 

Barack Obama foi trabalhada segundo a lógica do marketing político, trazida a tona 

segundo um jogo imperioso de estratégias discursivas que trabalharam a tessitura 

do imaginário social, resgatando discursos e legitimando uma série de 

positividades. Em virtude disso, esse momento de campanha foi transformado em 

acontecimento discursivo, no qual os sujeitos ocuparam o espaço de visibilidade 

pública, materializando poder e permitindo a espetacularização da política pela 

mídia. 

 
 
 

3.2.2. A novidade política: o controle das aparências e a produção do 
espetáculo 

 

 

 Agregar a noção de espetáculo e a tendência à manipulação dos afetos ao 

patamar da novidade política exige correlacionar o conjunto de práticas, de 

saberes e de habilidades, bem como os movimentos dos sujeitos, a sistemas 

institucionalizados de significação da palavra política midiatizada. Exige, 

sobretudo, considerar a política como atividade transformada não apenas em 

função das circunstâncias culturais da época atual, mas também em virtude da 

configuração que este campo adquire no cenário da sociedade pós-moderna. 

Configuração esta que assegurada em práticas políticas descontínuas, mas não 
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isoladas, promovem novos modos de sociabilidade e garantem uma nova 

organização da estrutura social, caracterizando o próprio processo de 

transformação da política. 

 Defende-se, então que a política dos dias atuais é uma prática 

transformada, marcada profundamente pela arena de competição, pelo cenário de 

disputa que se estabelece em torno da opinião pública. Neste contexto, a esfera 

civil passa a ser cada vez mais convocada a expressar seus posicionamentos, 

consensos e rejeições, principalmente porque é, a todo instante, bombardeada por 

uma política de opinião. Ela sofre o incessante afrontamento de práticas discursivas 

alicerçadas em mecanismos de controle do discurso. Estes, por sua vez, promovem 

um jogo de saberes e de estratégias que procuram circunscrever, a vida coletiva, 

nas malhas do biopoder. Isso implica segundo Foucault (2009), em relacionar os 

modos de sociabilidade dos sujeitos às clássicas formas de soberania uma vez que 

estas são hoje afetadas pelas novas técnicas de governamentalidade. 

 É esse deslocamento de saberes e a disposição às novas práticas de gestão 

da vida pública, mediante a ação discursiva dos sujeitos calcada na disponibilidade 

de um imenso aparato de recursos midiáticos, que asseguram a novidade à prática 

política. Essa novidade representa um processo de modernização econômica e 

política que vai desbancar as relações baseadas no pertencimento, na filiação e na 

autoridade hierárquica e garantir a realização de si, a expressão do corpo e a 

significação do gesto, na tentativa de se fazer ver e fazer sentir. 

 São essas, segundo Courtine (2006), as características dos novos modos de 

consumo, de lazer e de vida que acompanham e favorecem, sobretudo, as 

reivindicações sociais que, por sua vez, recaem sobre os desejos de intimidade e a 

respectiva extensão da esfera pessoal. 

 Assim, a sociedade contemporânea movimenta-se sobre suas próprias raízes 

culturais, reconstituindo-se e refazendo-se num fluxo de degradação do ser em ter 

e, consequentemente do ter em parecer. É neste contexto que a produção do 

espetáculo vem marcar o modo como as realidades individuais se tornam sociais. 

Agora, a experiência material do ser humano encara um mundo inapreensível de 

imagens sob a atividade do fazer ver. Dessa forma, segundo Debord44 (2002, p. 15): 

                                                           
44 O conceito de espetáculo com qual se trabalha neste estudo está fundamentado nos estudos de 
Debord. Este autor elabora o conceito de ―sociedade do espetáculo‖ na década de 1960 do século 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

128 
 

Lá onde o mundo real se converte em simples imagens, as simples 
imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um 
comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência para fazer 
ver por diferentes mediações especializadas o mundo que já não é 
diretamente apreensível, encontra normalmente na vista o sentido 
humano privilegiado que noutras épocas foi o tato; o sentido mais 
abstrato, e o mais mistificável, corresponde à abstração 
generalizada da sociedade atual. 

 

 
 Diante disso, pode-se afirmar que grande parte da atividade política se 

realiza pela exibição, pela exposição ao público nas visibilidades mediadas da 

contemporaneidade. Ela se apresenta como produto para ser assistido e consumido 

sobre o olhar disperso de uma massa de indivíduos que se quer é convocada a 

qualquer forma de mobilização ou engajamento emocional e corpóreo. A indústria 

cultural redefine a atividade política como produto do show business45 reservando 

lugares sociais para serem ocupados pelos espectadores na condição de, segundo 

Gomes (2004, p. 387), ―cidadãos-consumidores, apreciadores, de sofá e pipoca, da 

exibição política que nos chega pela telinha‖. De acordo com este autor, isso 

acontece porque:  

 
 
 

Grande parte de nós a consome na mesma condição de 
distanciamento e de desengajamento conceitual e emocional com 
que consome a nossa programação televisiva de cada dia, cujos 
universos se referem a mundos da ordem da ficção – que, portanto, 
só nos afetam emocionalmente durante a apreciação e enquanto 
nos submetemos, voluntariamente, a um pacto ficcional do qual nos 
retiraremos assim que a emissão terminar –, em suma, porque a 
consome como espectador, a política se nos parece como 
espetáculo. (GOMES, 2004, p. 387). 

 

 

 O espetáculo político se constitui, então, como uma produção subjetiva, 

como uma fabricação de sujeitos situados em um dado momento da história e, 

ainda, como atividade que procura, em adequação às formas de comunicação e 

informação da pós-modernidade, suprir a necessidade de entretenimento através 

                                                                                                                                                                                     
XX. Ver A sociedade do espetáculo (DEBORD, 1991); Comunicação e sociedade do espetáculo 
(COELHO; CASTRO, 2006). 
45 Essa expressão está sendo usada aqui com referência a indústria do entretenimento, o mundo dos 
espetáculos (teatro, cinema, televisão etc.). 
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da produção, promoção, exibição de mercadorias e seus efeitos. Isso significa, por 

outro lado, que as formas de espetáculo, e neste caso mais especificamente o 

espetáculo político, evoluem com o tempo e com a multiplicidade de avanços 

tecnológicos.  

 Segundo Kellner (2006) vê-se, na medida em que se avança no novo 

milênio, a mídia se equipar de recursos tecnológicos cada vez mais exuberantes e 

assumir um papel cada vez maior nos modos de sociabilidade, na vida cotidiana. 

Dessa forma, sob a influência da cultura multimídia, ―os espetáculos sedutores 

fascinam os habitantes da sociedade de consumo e os envolvem nas semióticas do 

mundo do entretenimento, da informação e do consumo, influenciando 

profundamente o pensamento e a ação‖ (KELLNER, 2006, p. 122). 

 Há que se considerar, ainda, a importância do acontecimento, aquele da 

ordem do discurso, para a produção do espetáculo político.  Este último se 

materializa, por certo, em função de um acontecimento que permite a retomada 

de outros discursos, que permite que outros dizeres, já ditos e que ainda estão por 

dizer, sejam ditos, produzindo um efeito de descontinuidade histórica, de 

efemeridade do que é colocado ao público. E no processo de constituição desta 

cena pública é indispensável aos sujeitos o controle das aparências, pois é preciso 

tentar manipular os afetos do público, através de uma expressão verossímil da 

verdade e dos sentimentos coletivos. O acontecimento fornece, portanto, o 

material primeiro para a produção do espetáculo. 

 Foi assim, por exemplo, que a era Clinton foi profundamente alvejada pelos 

espetáculos de sexo e de impeachment que culminou no maior espetáculo eleitoral 

da história dos EUA. Da mesma forma, a indefinição na contagem dos votos nas 

eleições americanas de 2000 cuja disputa final entre Al Gore e George W. Bush 

levou o resto do mundo a assistir o ―espetáculo na guerra da recontagem de 35 dias 

na Flórida‖ (KELLNER, 2006 p. 126). Somado a isso, há o show discursivo da 

campanha presidencial americana de 2008, que abre espaço para um jogo dinâmico 

de estratégias discursivas dos candidatos, especialmente do democrata Barack 

Obama, em consonância com a cobertura da mídia sobre o acontecimento inédito 

da corrida presidencial de um candidato ―negro‖ 46.  

                                                           
46 A eleição americana de 2008 foi considerada uma ―campanha discursiva‖ em função da ação e das 
estratégias discursivas dos candidatos, dos comitês de campanha e do trabalho dos marqueteiros. 
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 No caso brasileiro, vê-se a eleição do presidente Lula em 2002, assim como 

sua reeleição em 2006, ser construída em cima do espetáculo dos debates 

televisionados e do marketing político que explorava sua condição de ―filho do 

Brasil‖ em virtude da ―vida política‖ do candidato e de seu pertencimento às 

classes mais baixas da população. 

 Diante disso, pode-se afirmar que o marketing político explora a repetição 

e trabalha com uma riqueza de detalhes que provocam o triunfo das aparências. O 

terreno da simulação e dos simulacros instaura uma arena discursiva onde tudo 

acontece no presente, onde há uma verdadeira mercantilização das questões 

sociais. Além disso, a violência e a emoção são tomadas exageradamente sob a 

responsabilidade da mídia, que impõe aos sujeitos a posição de espectadores 

através de estratégias de anulação do real que, por sua vez, cristalizam uma 

virtualidade sem precedentes na história das relações subjetivas. 

 Ao se reportar aos estudos de Jean Baudrillard47, Saisi (2006) afirma que na 

era da comunicação de massa onde os limites entre real e virtual se tornam cada 

vez mais invisíveis, os sujeitos são assombrados pelo predomínio das aparências, da 

simulação, uma vez que são incapazes de distinguir entre o que é real e o que é 

falso. Segundo ela, a representação se torna o referente. Como resultado, há uma 

prática de virtualização do acontecimento, pois só há acontecimento virtual, e 

assim, considerando a mistura do meio político com o econômico que acontece sob 

a mesma lógica e mesma linguagem da publicidade, e ainda, diante das batalhas 

eleitorais, a fantasia encontra o real, misturando-se e agregando-se por meio de 

um poderoso jogo imagens que alimenta a ilusão da escolha política. De acordo 

com Saisi (2006, p. 182): 

 
 
O processo eleitoral hoje deixa de ser uma oportunidade de os 
indivíduos fazerem a escolha de seus representantes para os quais 
será encaminhado o conjunto de reivindicações sociais. Não se trata 
de uma escolha unicamente fruto da vontade ou da avaliação da 
competência de um político, mas sim da falsa escolha, uma vez que 

                                                                                                                                                                                     
Em meio a uma crise econômico-financeira mundial, essa disputa política foi espetacularizada pela 
mídia, principalmente, por envolver, pela primeira vez na história, um candidato negro, de origem 
africana. 
47 Essas considerações sobre Jean Baudrillard são feitas a partir de sua obra Tela total por Kátia 
Saisi no texto Estética e política, mais um espetáculo de consumo na sociedade midiática. Ver 
comunicação e sociedade do espetáculo (COELHO; CASTRO, 2006). 
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a vontade popular acaba sendo manipulada pela lógica publicitária 
que perpassa toda a sociedade do espetáculo. 
 

 
 

 Pode-se afirmar, então que o sujeito é colocado numa posição 

esquizofrênica, pois ao mesmo tempo em que lhe é imputada uma circunstância do 

real sobre a qual ele precisa agir, decidir, escolher, há um distanciamento e uma 

negação desse processo de escolha, desta ação em função de um trabalho 

imperioso dos meios de comunicação de massa. É o que se constitui, nos termos de 

Courtine, como distância próxima e proximidade longínqua, já que o que é 

verdadeiro para o corpo talvez o seja mais ainda para o rosto, ―uma aposta crucial 

dos políticos de aparência. A proximidade do olhar que o examina bane a 

teatralidade da máscara que amplificaria a expressão facial, transformando-a numa 

caricatura, ou uma careta‖ (COURTINE, 2003, p. 29). 

 Portanto, pode-se apontar que a novidade da política contemporânea está 

atrelada ao controle das aparências e à produção do espetáculo na óptica da mídia. 

Trata-se, de um lado, de considerar os choques e as tensões, entre o real e o 

virtual, causadas pelos meios de comunicação de massas e, de outro, de levar em 

conta as mudanças das práticas discursivas e a instauração de num novo modelo de 

sociedade: a do consumo da fantasia e da valorização do efêmero. 

 Deve-se considerar então que essa nova configuração da prática política 

traz à tona uma nova forma de considerar os conceitos de democracia, de povo, de 

sociedade, promovendo uma redefinição de valores e exigindo dos sujeitos uma 

nova postura social: trata-se de lidar com a produção e circulação de imagens 

sociais, com os poderes da abundância e com os efeitos das estratégias de incitação 

a fabricação de uma nova ordem social.  

 Por fim, isso não significa que seja necessário diabolizar ou beatificar as 

práticas, sobretudo discursivas, de uma política midiatizada e nem tão pouco 

defender que a sociedade vigente encara um novo momento histórico, cuja 

cidadania está ancorada em modelos de recepção meramente passivos. O que se 

defende é que a política transformada implica uma interpretação espectadora da 

barulhenta e astuta produção de verdades pela mídia.  

 Em suma, na sociedade midiatizada, a noção de verdade também agrega 

valor à novidade política. Ela se constitui como uma fabricação histórica, como 
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uma produção subjetiva que adquire validade na sociedade contemporânea em 

função da institucionalização do saber e da pulverização do poder nas relações 

sociais, num movimento descontínuo e assimétrico. Assim, não há uma ―paralisia 

assistente frente à profusão das mensagens e imagens da mídia‖ (PIOVEZANI FILHO, 

2003, p. 62), mas um novo modo de construção de identidades, uma nova política 

discursiva que procura inscrever uma subjetividade consumidora na lógica do visível 

sob a sombra de uma aparência. 
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CAPÍTULO – IV 
 
 

ESPETÁCULO DOS SENTIDOS NA ESTEIRA DA INTERPRETAÇÃO:                   
DOS BASTIDORES AO APLAUSO 

 
 

Na sociedade espetacular já não há espaço para vivermos nossas 
próprias experiências, são os modelos que vivem em nosso lugar 
[...] As relações humanas são perpassadas pela lógica mercantil, e 
as pessoas, imersas em imagens que remetem unicamente às 
mercadorias. O consumo se apresenta como resposta ao vazio, ao 
não-lugar em que as pessoas aprisionadas pelo espetáculo são 
remetidas. 

 
(Ezequiel, 2006, p.140)  
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4.1. Sistematização da análise: sobre a constituição do corpus 
 
 
 

 Para efeito de constituição do corpus, esta pesquisa está atrelada ao 

trabalho com a mídia online, mais especificamente com o jornalismo mediado, 

aquele transmitido via internet. O trabalho de análise versa sobre dois artigos 

selecionados do jornal Folha de São Paulo e dois artigos publicados no jornal The 

New York Times. Inicialmente, é importante esclarecer que, em função da 

virtualidade e da cobertura jornalística que oportunizam em relação ao evento 

discursivo da eleição presidencial nos Estados Unidos, essas produções – a Folha de 

São Paulo e o jornal The New York Times – são aqui trabalhados como 

representação da mídia internacional e nacional, respectivamente.  

 Ambos os jornais, considerados como suportes midiáticos, foram priorizados 

em virtude de suas representatividades políticas no Brasil e no mundo, já que 

institucionalizados como produções tipicamente ocidentais, se constituem como 

espaços de produção e de manifestação de poder-saber (FOCAULT, 2009), e 

mobilizam efeitos de credibilidade social, de objetividade na produção da notícia, 

de revelação do real, de intersecção pela instância cidadã e de provocador da 

instância política.  

 Dessa forma, ao se constituírem como importantes fontes de consulta e, 

sobretudo, como centros de produção, de controle e de disseminação de saberes, 

essas materialidades agiram, nesse momento de disputa político-eleitoral, 

diretamente sobre a ordem política, econômica e financeira mundial, 

discursivizando o acontecimento da eleição presidencial americana a partir de um 

imperioso trabalho de construção de imagem social, mediante estratégias 

discursivas de fabricação de opinião pública através de uma política de opinião 

alicerçada em efeitos de verdade. 

 Neste contexto, e considerando sua fundamentação teórica no terreno da 

Análise do Discurso de linha francesa, o processo de leitura dessas materialidades 

se pauta numa perspectiva interpretativista baseada no modelo hipotético-

dedutivo. O programa de leitura das materialidades segue o trajeto temático da 

crise econômico-financeira, visto esta ter se constituído no tema principal durante 

a campanha política. Além disso, foi em virtude desse momento de crise econômica 

que ao candidato Obama foi reservada uma imagem de salvador, de enviado, sendo 
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discursivizado como aquele (e único) capaz de restabelecer a ordem mundial e pôr 

fim ao período de intensa recessão econômica. Com a eleição americana, o mundo 

passa, então, a aguardar providências imediatas do maior e mais poderoso centro 

financeiro do mundo, sob a autoridade de seu novo presidente.  

 Assim, há ainda que se considerar o enfoque na produção enunciativa que 

norteou a campanha do candidato vencedor – desde a sua preeminência discursiva 

na convenção nacional do partido democrata, que lhe assegurou uma importante 

posição política para a campanha em 2008 até a sua eleição em novembro desse 

mesmo ano – a qual mobilizou ideais de mudança e de transformação social, 

polemizou valores relacionados ao patriotismo e abertura política e espetacularizou 

a política americana trabalhando conceitos como moralidade e ética e trazendo à 

tona questões tabus como o preconceito racial e a liderança política, econômica e 

militar dos Estados Unidos no mundo. 

 Esses objetos foram selecionados no período que antecedeu a eleição 

presidencial do dia 4 de novembro de 2008. Assim de 01 de outubro a 02 de 

novembro visitou-se o site oficial da campanha de Barack Obama e a modalidade 

eletrônica dos referidos jornais, a fim de se coletar o material necessário para a 

análise.  

 
 
 
4.1.1. Objetos de análise: instrumentos de seleção 

 

 
 Como critério de escolha, e a partir dos objetivos e do aporte teórico do 

trabalho, podendo este ser ilustrado na tríade imagem social, mídia e política – 

como apresentado nos capítulos I e II – priorizou-se as produções que pelo 

conteúdo linguisticamente expresso permitem enxergar o batimento de posições 

sócio-discursivas, o afrontamento e a manifestação de relações de poder mediante 

a noção de controle discursivo e, principalmente, a fabricação da imagem social do 

candidato Obama a partir das positividades dos dizeres que circularam no discurso 

jornalístico durante o período de campanha política nos Estados Unidos, o que 

consequentemente oportunizou a construção do arquivo das dizibilidades sobre 

este candidato. 
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 Assim, a escolha se pautou na referência que estes textos fazem ao 

processo de sucessão presidencial americana com evidência no candidato 

democrata. As matérias expressas nos artigos permitem, portanto, enxergar o 

funcionamento das estratégias discursivas da mídia – a construção da campanha de 

Obama como triunfo do marketing, o silenciamento das não propostas deste 

candidato, a nova perspectiva ou tendência da política nos Estados Unidos, o que, 

oportunamente, garante a caracterização da novidade na política pós-moderna 

segundo a noção de espetáculo, e o trabalho com a memória para resgatar valores 

e para legitimar discursos – diante do processo de divulgação da notícia, do 

controle do dizer, e da construção da imagem do presidente, agora eleito.  

 Ainda quanto ao arquivo, vale ressaltar que este, além dos artigos e das 

capas de revistas brasileiras (Veja e Época) e em virtude da discursivização e da 

virtualidade que a mídia empreendeu ao acontecimento, trazendo-o à visibilidade 

pública a partir de diferentes materialidades, suportes e gêneros, é constituído 

pelo material de campanha disponibilizado pelo comitê no site oficial do candidato 

(www.barackobama.com). Esse material (bottom, slogan, placas e faixas) é 

retomado nas discussões durante a análise uma vez que os próprios textos que 

constituem o corpus permitem esse diálogo. Isso porque os enunciados dos jornais 

retomam os efeitos de sentido também produzidos nessas materialidades. A 

retomada a este material de apoio permite enxergar as práticas discursivas da 

mídia na produção do espetáculo político. 

 É importante mencionar ainda que se opta por separar as materialidades a 

partir do que se tenta enxergar em cada uma delas. Assim, a análise está 

organizada em duas partes principais, conceituadas como recortes de análise. 

Esses, por sua vez, estão ligados especificamente a cada um dos eixos centrais do 

objetivo maior desta pesquisa e são trabalhados em função das categorias de 

análise anteriormente apontadas48. 

 No primeiro recorte são analisados os artigos do jornal Folha de São Paulo 

no qual se tenta enxergar o processo de discursivização da mídia sobre o 

acontecimento da eleição presidencial americana, analisando o funcionamento do 

poder e a operacionalização dos mecanismos de controle e dos sistemas de 

exclusão do discurso, assim como são propostos por Foucault (2006). Além disso, 

                                                           
48Conforme se especifica na Introdução desta pesquisa. 
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procura-se ilustrar o processo de construção da imagem social do candidato Barack 

Obama, bem como a materialização legitimada do discurso jornalístico o que 

oportuniza o trabalho com as regularidades discursivas da mídia internacional (que 

representa a voz do mundo) institucionalmente autorizada sobre um acontecimento 

externo, mediante a relação de dependência (política, econômica e financeira) do 

desfecho deste processo de sucessão presidencial.  

 Ainda nessa primeira parte da análise, são analisadas as estratégias 

discursivas da mídia mediante as técnicas de narratividade, ancoradas na memória 

e na interdiscursividade, que esta utiliza para construir o espetáculo político. Aqui, 

em virtude do trabalho com a historicidade do sentido e em função do diálogo que 

esses textos estabelecem com outras materialidades discursivas, o trabalho de 

análise se volta para o processo de construção da imagem pública política do 

candidato Obama a partir da noção de trajeto temático – o da crise econômica e 

financeira – e de arquivo das dizibilidades em torno do acontecimento da eleição 

presidencial americana. 

 Na segunda parte da análise, são analisados os artigos49 do jornal The New 

York Times. Aqui, além das práticas discursivas da mídia e das questões 

relacionadas ao poder e ao controle discursivo bem como aquelas que dizem 

respeito ao processo de construção da imagem de Obama e à materialização 

legitimada do discurso jornalístico – assim como apontado no primeiro recorte de 

análise – analisa-se o trabalho com a ―voz‖ da instância midiática, mediante a 

necessidade de divulgação para o resto do mundo dos ―riscos‖ e ―benefícios‖ da 

escolha do eleitorado, além do jogo estratégico de narratividade das ―qualidades‖ 

ético-morais e políticas do candidato democrata em detrimento do opositor 

republicano. 

 Não obstante, nesse segundo recorte é feita a análise do acontecimento 

mediante os princípios da política transformada assim como proposto, dentre 

outros, por Wilson Gomes (2007) e Courtine (2006). Isso permite enxergar, ainda, 

as manobras discursivas trabalhadas pela mídia ao fabricar a notícia e ao produzir o 

                                                           
49Vale ressaltar que os textos que compõem esse último recorte de análise estão em inglês já que 
foram publicados no jornal norte-americano The New York Times e que, em função das opções 
metodológicas desse estudo, optou-se por citá-los em português e apresentar suas respectivas 
versões em inglês em notas de rodapé, assim como foi feito também na análise do material coletado 
no site oficial do candidato Obama. Além disso, é importante esclarecer que todos os destaques 
usados nos trechos no decorrer da análise foram dados a partir de negrito nosso. 
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espetáculo, assegurando, dessa forma, espaços de visibilidade pública, de produção 

e de circulação de positividades e, sobretudo, de possibilidade de gestão social dos 

indivíduos, segundo uma política de aparência.  

 
 

 
4.1.2. Objetos de análise: codificação 
 
 

 

   Nas análises e mais especificamente em cada um dos respectivos recortes, 

os textos estão codificados em T1 e T2, respectivamente. No caso do primeiro 

recorte, T1 e T2 representam, nessa ordem, os artigos do jornal Folha de São Paulo 

cujos títulos são A curva da história: EUA definem nova era ou fase de transição e 

Muito Oba-Oba. No segundo, a codificação T1 e T2 diz respeito aos textos Obama 

repete uma campanha de base: tempo de mudança e Para Obama índice de apoio 

branco é uma surpresa, artigos do jornal The New York Times.         

Do mesmo modo, cada um dos trechos e fragmentos citados recebe uma 

numeração que obedece a ordem sequencial de aparição destes na análise, 

representada pelo número que está escrito abaixo da linha de base do texto. 

Assim, T11 representa o primeiro trecho do artigo 1 citado na análise. No caso do 

primeiro recorte, esse artigo 1 é o texto A curva da história: EUA definem nova era 

ou fase de transição já no segundo recorte é o texto Obama repete uma campanha 

de base: tempo de mudança. Do mesmo modo, T21 representa o primeiro trecho do 

segundo artigo, que no recorte I é o texto Muito Oba-Oba e no recorte II é Para 

Obama índice de apoio branco é uma surpresa. Os demais trechos obedecem a essa 

organização, conforme se observa no esquema ilustrativo a baixo. 

 

Recorte I  
 

A eleição americana na boca do povo: a discursivização do acontecimento e a 
construção de imagem na mídia internacional 

 

 T11                   Primeiro Trecho Citado 
                    T12              Segundo Trecho Citado de T1 
 

          Artigo 1 – A curva da história: EUA definem nova era ou fase de transição   
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 T21             Primeiro Trecho Citado 
                     T22             Segundo Trecho Citado de T2 
 

          Artigo 2 – Muito Oba-Oba 

 

Recorte II 
 

O jogo de estratégias e o movimento de imagens na produção do espetáculo 
político: a renovação do sonho americano 

 

 T11             Primeiro Trecho Citado 
                      T12             Segundo Trecho Citado de T1 
 

          Artigo 1 – Obama repete uma campanha de base: tempo de mudança  

 T21             Segundo Trecho Citado 
                      T22             Segundo Trecho Citado de T2 

          

         Artigo 2 – Para Obama índice de apoio branco é uma surpresa 

 

4.2. Objetos de análise: apresentação 
 
 
4.2.1. Artigos do jornal Folha de São Paulo 

 
 

T1 – A curva da história: EUA definem nova era ou fase de transição 
 

Sérgio Dávila/Nov.2008  
 

Crise radicaliza opções dos americanos nesta terça e pode trazer 
realinhamento ideológico 

 

Em 1932, no auge da depressão econômica que tomava os Estados Unidos, 

os eleitores foram às urnas e escolheram o democrata Franklin Delano Roosevelt 

para comandar o país pelos quatro anos seguintes. No mesmo pleito, deram maioria 

ao partido do novo presidente nas duas Casas do Congresso. Ao fazer isso, 

promoveram o que os cientistas políticos chamam de ―eleição de realinhamento‖, 

criando uma era que durou até 1968. Das urnas saiu uma nova coalizão de forças, 

formada principalmente por eleitores das grandes cidades, sindicalistas, judeus, 

católicos e o sul branco. Há dúvidas sobre quando e se aconteceu a próxima 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

140 
 

―eleição de realinhamento‖. Muitos acham que sua semente é de 1968, com a 

vitória de Richard Nixon, e que ela se consolidou em duas fases: a eleição de 

Ronald Reagan, em 1980, e a conquista do Congresso pelos republicanos em 1994. 

Em 48 horas, os americanos vão às urnas de novo. Diante deles, mais do que duas 

opções diferentes de nomes, estão dois destinos diferentes para o país. 

A eleição do senador democrata Barack Obama, 47, pode vir a ser uma 

nova ―eleição de realinhamento‖, o que indicaria que os EUA estão prontos para 

mudar de verdade, não apenas como no slogan do candidato de novo a guarda do 

poder. Fariam isso embalados pela pior crise econômica desde Roosevelt e após 

oito anos do desastre que tem sido o comando de George W. Bush. Para Ruy 

Teixeira, do Instituto Brookings de Washington e co-autor de ―Emerging Democratic 

Majority‖ (Maioria Democrática Emergente, Scribner, 2002), ―os índices 

demográficos estão se movendo nessa direção‖. O estudioso acha que os 

democratas vêm construindo uma maioria na população nos últimos anos que 

encontra condições ideais para aflorar agora. A eleição do republicano John McCain 

indicaria que o americano médio acha que ainda é cedo para uma mudança tão 

radical e que o momento é de um governo de transição. Nesse sentido, o senador 

de 72 anos é o candidato ideal: politicamente independente, desafeto do colega de 

partido George W. Bush, ele sugere que ficaria só quatro anos no poder, sem tentar 

se reeleger em 2012.  

Seria tempo suficiente para exorcizar o país da Presidência mais impopular 

da história recente, sem arriscar em questões importantes como a chamada 

―guerra ao terror‖. As pesquisas vêm indicando que a primeira hipótese é a mais 

provável e que Obama deverá sair vitorioso das urnas. ―McCain foi prejudicado 

duplamente porque os republicanos foram considerados culpados pela crise, 

enquanto as responsabilidades do Congresso democrata foram relevadas‖, disse 

Edward Luttwak, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, de 

Washington. ―Sua vantagem como o candidato da segurança perdeu valor. Por 

ironia, como a situação no Iraque melhorou, sua relevância política diminuiu‖. Mas 

o fato de o democrata não ter assumido dianteira folgada nas pesquisas, mesmo 

com uma arrecadação recorde de US$ 660 milhões e um gasto em publicidade sem 

precedentes na história eleitoral dos Estados Unidos, sugere que a ―venda‖ de seu 

nome ainda não foi concluída. 
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Há várias explicações possíveis. Uma é o fato de o candidato ser negro. 

Outra, sua pouca idade e inexperiência executiva. Outra ainda, a tradicional 

fragilidade eleitoral da coalizão que o trouxe até aqui, formada principalmente por 

jovens, votantes de primeira viagem, negros e outras minorias. De qualquer 

maneira, a mesma crise econômica que colocou Obama à frente de McCain nas 

pesquisas obrigou os dois candidatos a radicalizarem e, ao fazer isso, tornaram 

mais claras as opções para o eleitorado. Obama foi afastado de novo do centro do 

espectro político, aonde tinha chegado depois das primárias de seu partido, em 

direção à posição inicial mais à esquerda. Já McCain, que fez carreira política na 

centro-direita, foi obrigado a deixá-la em direção à direita. Fez isso premido pelas 

necessidades de campanha, para conquistar a base conservadora do partido que 

nunca engoliu suas posições socialmente progressistas e a parte conservadora dos 

indecisos e independentes. 

De um lado, reapareceu o Barack Obama do começo da corrida, de ideias 

consideradas social-democratas na Europa, mas que no ambiente mais conservador 

americano ganham tons esquerdizantes. É o que promete ―redistribuição de 

riqueza‖ via novo sistema de impostos, seguro de saúde para todos e sentar-se com 

líderes como Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad. Somam-se a isso passagens 

insuficientemente explicadas de sua biografia e colocadas sob lente de aumento 

pelas propagandas negativas da campanha do republicano, como sua ligação com o 

ex-militante radical de esquerda Bill Ayers. 

De outro lado, surgiu um John McCain remoldado pelos caciques do partido 

republicano, que infiltraram Steve Schmidt, um ex-aluno de Karl Rove, o ―cérebro‖ 

das vitórias de Bush, em sua campanha, para dar novo rumo. Depois disso, 

acabaram os discursos de improviso, a interação com o público e o acesso fácil da 

imprensa. A nova imagem foi reforçada pela escolha da ultraconservadora Sarah 

Palin como companheira de chapa. Agora, ―radicalizados‖, os dois se enfrentam 

nas urnas em poucas horas. Seja qual for o resultado, no entanto, mesmo o 

conceito de ―eleição de realinhamento‖ não é unânime. Há cientistas políticos que 

duvidam que exista. Outros duvidam que esteja acontecendo agora ou que já dê 

para definir algo tão abrangente. ―O solo sob a política americana parece estar se 

movendo, e as peças estão no lugar para o realinhamento‖, escreveu Charles 

Madigan, professor de política da Roosevelt University, de Chicago. ―Mas a coisa 
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mais importante para se dizer é que ninguém poderá dizer ao certo se houve ou 

não um realinhamento após o dia 5 de novembro, embora muitas pessoas vão dizer 

que houve‖.  ―Esta eleição dá mostras de que será crucial‖, disse Walter Burnham, 

estudioso de alinhamentos políticos da Universidade do Texas. Mas ele não se 

arrisca a afirmar se começará uma nova era. ―Se é difícil especular em relação a 

2010, imagine mais adiante‖. 

 
T2 – Muito Oba-Oba 

 
 

O historiador militar Victor Hanson critica Obama por injetar racismo na 
campanha e diz que os 2 candidatos endurecerão as leis de imigração 

Ernane Guimarães Neto/Nov. 2008  

               Falando com o sotaque da elite pensante de Chicago, no Centro-Norte 

Ocidental dos EUA, Barack Hussein Obama 2º a um só tempo reúne o apelo 

multiétnico e a identidade aristocrática que agradam à mídia do eixo Washington-

Nova York. Para conservadores como Victor Davis Hanson, imprensa e eleitores 

compraram a imagem e descartaram a política ao apoiarem o democrata. O 

comentarista político, associado à Hoover Institution, diz que o líder das pesquisas 

de intenção de voto é um ―socialista europeu‖ e que, se houvesse consciência 

disso, Obama não teria tanto apoio. Para Hanson, o candidato republicano, John 

McCain, foi prejudicado apenas por defender a essência da política norte-

americana num momento de baixa popularidade do atual presidente, seu 

correligionário George W. Bush. Especialista em estudos clássicos e história militar, 

autor de ―Por Que o Ocidente Venceu‖ (Ediouro), ele também diz, na entrevista 

abaixo, que o carisma de Obama tampouco pode ser decisivo na diplomacia norte-

americana, pois as razões sistêmicas para amarem ou odiarem seu país continuarão 

as mesmas.  

 

FOLHA – Um governo Obama significaria uma ascensão do racismo? 

VICTOR DAVIS HANSON – Vejamos desta forma: quase ninguém estava preocupado 

com a raça de Condoleezza Rice, a secretária de Estado, quase ninguém comentou 

a raça do secretário de Estado Colin Powell. Mas, então, temos um candidato afro-
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americano que deliberadamente injeta o racismo na campanha, de modo inédito. 

Obama insiste em transformar a raça numa questão: ele declarou que não se 

parece com as pessoas nas notas de dólar (ex-presidentes), disse que temia ataques 

racistas de seus oponentes e se cerca de figuras racialmente polarizadas.  

 

FOLHA – Qualquer que seja o vencedor, o novo presidente será mais restritivo 

em relação à imigração? 

HANSON – Os EUA são o único país do mundo que permite a entrada de 1 milhão de 

pessoas ilegalmente (ao ano), além de ter o maior programa de imigração legal. O 

próximo presidente terá de lidar com o problema de que entre 15 milhões e 20 

milhões de pessoas entraram recentemente no país sem formação, sem falar inglês 

e ilegalmente, formando uma ―subclasse‖ muito forte. A direita admitiu essa classe 

porque é mão-de-obra barata; a esquerda a vê como público potencial para ganho 

político futuro. Quem observa os dados vê que um imigrante ilegal de 18 anos que 

atravessa a fronteira mexicana é um ganho para a economia americana até os 40, 

depois geralmente passa a usar os serviços sociais muito mais do que contribuiu; 

aos 70, já é um enorme peso financeiro.  

 

FOLHA – Há necessidade de uma reforma urgente da imigração? 

HANSON – Sim. A construção da cerca de mil quilômetros (na fronteira com o 

México) e outros controles, além de algum desemprego, têm significado que menos 

gente tem imigrado. Se conseguirmos diminuir para um número de 250 mil 

imigrantes totais, dos quais 100 mil legalizados, privilegiando o México e a América 

do Sul, então a capacidade de assimilação funcionará como no passado. A posição 

não declarada de ambos os candidatos é fechar a fronteira a novos imigrantes 

ilegais; então, para que discutir programas de trabalho temporário, anistia, 

bilingüismo?  

 

FOLHA – Em seus artigos, o Sr. afirma que os aliados europeus esperam que 

prossiga a liderança geopolítica dos EUA. Em meio à atual crise, essa 

liderança ainda é possível? 

HANSON – Eles esperam que sim. É preciso examinar a crise financeira em termos 

relativos, não absolutos. Os EUA perderam US$ 2 trilhões, mas a maior parte foi 
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para outros americanos em outras palavras, houve perda de patrimônio com os 

empréstimos. No caso da Europa, sabemos que pode haver até o dobro disso, mas o 

capital está emprestado na América do Sul, na Ásia e em partes da Europa Oriental, 

isto é, não irá circular novamente na União Européia.  

 

FOLHA – E qual será o papel do próximo presidente nessas condições? 

HANSON – Psicologicamente, depois das guerras do Iraque e do Afeganistão e da 

perda de capital, a população não irá se dispor a ver o país assumir 

responsabilidades no exterior, mesmo que, materialmente, o país ainda esteja apto 

para isso. Isso significa que, se Putin decidir cortar as fontes de petróleo para a 

Europa ou se o Irã anunciar que criará armas nucleares, o presidente Obama irá à 

ONU pedir que os aliados participem (da reação) ou pedirá a aliados regionais que 

intervenham. Nada me convenceu, nos últimos 20 anos, de que essa abordagem 

funcionaria. Gostem ou não, a maioria das pessoas já adotou um padrão de 

comportamento em que espera que os EUA tenham uma postura de liderança. 

Criticam, mas, secretamente, esperam que os EUA façam isso como depor Saddam 

Hussein ou Slobodan Milosevic, lidar com a Coréia do Norte ou Gaddafi. 

 

FOLHA – O Sr. critica os ataques da mídia contra Sarah Palin (vice na chapa de 

McCain). O tratamento é mais injusto com ela do que com Joe Biden (vice de 

Obama)? 

HANSON – Certamente. Sabemos tudo sobre Palin: quanto gasta em roupas, a 

gravidez de sua filha, o filho com síndrome de Down. Mesmo assim ela foi reduzida 

a uma mulher ―do mato‖. Mas não se fala nada a respeito de Biden. Vemos um 

desdém aristocrático por ela, entre conservadores e democratas, por ser de classe 

média, com o sotaque da classe média da Costa Oeste.  

 

FOLHA – Economicamente, Obama será ruim para o Brasil? 

HANSON – O mundo se surpreenderá se Obama assumir a Presidência. Sua política 

comercial deve deixar os sul-americanos preocupados: ele ressuscitará tarifas 

protecionistas para setores ineficientes. Já McCain disse que não entende como 

taxamos nossos aliados – como os brasileiros – e deixamos o petróleo de nossos 

rivais entrar no país sem tarifa nenhuma. 
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4.2.2. Artigos do jornal The New York Times 
 
 

T1 – Obama repete uma campanha de base: tempo de mudança 
 

 
 

 
 Peter Baker e Jeff Zeleny/Nov.2008 

 
Nascer do sol, Flórida – Do mesmo modo que tem atravessado o país em 

clima de maratona de campanha, o senador Barack Obama tem aprimorado uma 

mensagem final, convocando a América para ―virar a página‖ numa era de 

―ganância e irresponsabilidade‖ agindo sobre o sentimento populista enquanto 

reafirma aos eleitores que ele não é radical. Seu ―time for change‖ argumento 

principal nesse momento de ansiedade nacional, focaliza diretamente os aspectos 

econômicos que ocupam, neste momento, lugar central na atenção dos eleitores, o 

que consequentemente tem distanciado as questões sobre guerra e paz, as quais 

animaram sua campanha quando ela teve início, há aproximadamente dois anos 

atrás. 

 ―Nós o temos experimentado da forma de John McCain, nós o temos 

experimentado da forma de George Bush e não tem funcionado‖, disse Obama, o 

candidato democrata a presidente, para milhares de partidários na quarta-feira em 

Raleigh, N. C., durante a sua primeira parada do dia. ―Essa é a razão de eu estar 

disputando a presidência. Agora, rebaixado, John McCain sabe que suas teorias 

econômicas não funcionam. Esse é o porquê de sua campanha afirmar que ―se 

continuarmos falando sobre a economia nós perderemos‖. Esse é o porquê de eu 

continuar falando sobre a economia‖. Obama acrescentou: ―sabendo que suas 
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teorias econômicas não funcionam, ele tem disperdiçado esses últimos dias 

atribuindo a mim títulos negativos no livro‖. 

 ―No início ele me chamou de socialista por pretender trazer de volta a 

redução de taxas de Bush para os americanos mais ricos, então não podemos 

finalmente aliviar as taxas para a classe média. No fim da semana ele estará me 

acusando de ser um comunista secreto porque eu dividi meus brinquedos no jardim-

de-infância‖. Como ele dedica os dias de vitória às fortalezas republicanas no sul e 

no oeste, Obama providenciou uma apresentação de unidade ao aparecer com o ex-

presidente Bill Clinton num grande comício noturno fora de Orlando, na quarta-

feira, a primeira vez que os dois fizeram campanha juntos. ―Vocês estão prontos 

para um novo presidente?‖ Clinton falou para uma grande massa de eleitores 

tecendo elogios ao Sr. Obama.  

 O efeito visual foi uma passagem simbólica da tocha do último presidente 

para o homem que espera ser o próximo. O discurso de Obama de encerramento é 

cuidadoso, calibrado para fortalecer os avanços que tem alcançado em relação aos 

eleitores cujo apoio a tal candidato tem crescido. Mesmo quando ele recapitula o 

caso de sua candidatura, Obama está procurando acabar com qualquer incerteza 

que pode restar sobre a eleição de um senador amplamente desconhecido e novato 

e dissipar sua descrição crítica com um líder inexperiente e reprovado, o qual 

elevaria taxas, redistribuiria riqueza e seria flexível com terroristas. ―Em seis dias, 

nós podemos escolher que a esperança prevaleça sobre o medo, a unidade sobre a 

divisão, a promessa de mudança sobre o poder do status quo‖, disse Obama, 

falando em meio a muitos aplausos numa campanha de discursos que se multiplicou 

como uma política de informação, sendo irradiada no princípio. ―Em seis dias, nós 

podemos caminhar juntos como uma única nação, um único povo e mais uma vez 

optar por nossa história‖. 

 Embora Obama ainda tenha alcançado uma oratória sublime nesses 

comícios diários, ele também precisa explicar suas políticas de taxas em detalhe 

para refutar McCain. Ao mesmo tempo em que ele pretende aumentar os impostos 

para os mais ricos, diz que qualquer família que recebe menos de $ 250,000 por 

ano não poderia pagar se quer dez centavos a mais de acordo com seu plano e que 

95 por cento dos americanos, na verdade, pagariam menos. Para enfatizar essa 

questão, ele frequentemente pede para levantar as mãos aqueles que ganham 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

147 
 

menos de $ 250,000, o que significa que geralmente quase ninguém na multidão 

levanta a mão. Às vezes, ele insiste, como fez na terça-feira em Harrisonburg, 

Vancouver, para mostrar que isso inclui ―98 por cento de pequenos negócios e 99 

por cento de encanadores‖, uma referência aos frequentemente expressados 

interesses de McCain em relação aos impostos de um homem que ele tem apelidado 

de Joe, o encandor. 

 Obama retoma regularmente os temas de unidade que inicialmente 

possibilitaram sua preeminência discursiva na Convenção Nacional Democrata em 

2004. Mas como ele mesmo fala aos públicos esse é o momento ―de caminhar junto 

como uma única nação‖ novamente, ele deixa claro que essa harmonia não 

necessariamente se estende aqueles que ele considera como os vilões num 

momento de tumulto: gananciosos banqueiros do Wall Street, lobistas de 

Washington, bilionários inescrupulosos, hipotecários, proprietários de terra e, o 

que parece ser mais importante na interpretação dele, seus criados, Bush e 

McCain. ―Por oito anos nós temos visto Washington cuidar dos mais abastados e 

daqueles com mais acesso, e agora meu adversário está usando os mesmos 

argumentos para justificar as mesmas práticas antigas que tem causado um 

fracasso total para a classe média‖, disse Obama em Raleigh. ―Eu sei que os 

argumentos que ele está usando agora são os mesmos usados por George Bush – há 

oito anos‖.  

E disse ainda: ―John McCain quer dá mais aos bilionários, mais as 

corporações que controlam as empresas do exterior, mais as mesmas pessoas cuja 

ganância e irresponsabilidade nos fizeram entrar logo cedo nessa crise econômica. 

Nós estamos aqui porque sabemos que eles não sairiam dela nunca mais‖. No fim 

de seu redirecionamento aos eleitores, Obama repreendeu Bush para não apelar 

para o sacrifício dos americanos depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. 

―Mesmo depois do maior ataque em solo americano, desde Pearl Harbor, todos nós 

fomos levados a agir por nosso presidente que estava fazendo compras‖, disse ele. 

 No entanto, sua mensagem exige um pequeno sacrifício para os 

americanos, exceto para aqueles que recebem mais de $ 250.000 por ano. Apesar 

disso, ele promete fazer mais: baixar impostos, reduzir os prêmios de saúde, mais 

empregos, carros menos poluentes, melhores escolas, melhores salários para os 

professores, assistência às hipotecas, ensino superior de qualidade. A única 
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referência que ele faz para detalhar o pagamento por tudo isso, ao mesmo tempo 

em que registra o déficit no orçamento, é sua promessa de ―estancar o gasto de $ 

10 bilhões por mês no Iraque‖. ―Eu sei que o meu adversário está preocupado em 

perder uma eleição, mas eu estou preocupado com os americanos que estão 

perdendo suas casas, seus empregos, suas economias de toda vida‖, disse Obama. 

―Eu estou preocupado com a classe média. Eu não vou lutar por seu voto nos dias 

finais desta eleição, eu vou lutar por você a cada dia que eu estiver na Casa 

Branca‖. 

   A referência aos gastos no Iraque constitui quase tudo que ele diz sobre as 

duas guerras que a América tem enfrentado, contudo sua oposição à guerra 

proporcionou um desempenho considerável no seu apelo aos democratas durante as 

eleições primárias. Considerada como uma questão de palavras, a política 

estrangeira ocupou menos de 5 por cento das falas político-eleitorais de Obama 

nesta última semana de campanha. Ele promete ―acabar com a luta contra Bin 

Laden e a Al Qaeda‖ e ―deixá-los fora dos negócios‖ sem mencionar as palavras 

Afeganistão ou Paquistão. Nem mesmo ele menciona Irã, Coréia do Norte, Rússia ou 

outros países que representam um maior desafio político. Nas falas de Obama, essa 

é uma eleição sobre a América e se ela mesma é capaz de se restabelecer depois 

de grandes tumultos. ―Não será fácil‖ ele disse. ―Não haverá calmaria. Mas você e 

eu sabemos que podemos estar juntos e mudar o nosso país‖.   

 

T2 – Para Obama índice de apoio branco é uma surpresa 
  
 

 
 

John Harwood/Nov. 2008 
 
 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

149 
 

 Se a eleição de terça-feira fosse direcionada apenas à ―América Branca‖, 

números mostram, o senador Barack Obama perderia. E ainda a força de Obama 

sobre as barreiras raciais permanece como ponto principal na sua liderança dos 

números em relação ao destaque do senador John McCain no dia da eleição. 

Notavelmente, Obama, o primeiro e mais importante negro já indicado a disputar a 

presidência, tem adquirido projeção entre os brancos mais do que os democratas já 

conseguiram. 

Os partidos políticos americanos cresceram decisivamente polarizados por 

corridas após 1964, ano em que o presidente Lyndon Johnson assinou a lei dos 

direitos civis à qual se opôs, na época, seu oponente republicano Barry Goldwater. 

Desde então, pesquisadores de intenção de voto estimam que os candidatos 

democratas recebem 39 por cento de votos de americanos brancos. Números do 

The New York Times/CBS estipulam que Obama recebe 44 por cento das intenções, 

índice mais elevado do que o que Bill Clinton obteve em suas vitórias eleitorais. 

Analistas atribuem esse sucesso à mudança nas atitudes raciais, à habilidade de 

Obama, aos erros dos republicanos e à crise econômica. Qualquer que seja a causa, 

quando somada a sua vantagem dobrada sobre os hispânicos e sua preferência 

sobre os negros, tem lhe garantido uma liderança prévia na eleição nacional. 

 A questão racial não está resolvida e o dia da eleição pode trazer 

surpresas. McCain tem obtido uma maioria entre os votos de brancos, de acordo 

com esses mesmos dados. Até agora as mudanças da população tem transformado a 

diversidade racial e étnica num fato inevitável da vida americana. Quando Ronald 

Reagan foi reeleito em 1984, os brancos representaram 86 por cento do eleitorado, 

já em 2004, essa representação cai para 77 por cento. Com essa diminuição, alguns 

observadores dizem que atitudes raciais têm diminuído como força independente, 

limitando-se aos propósitos da indústria cultural que modela as escolhas dos 

eleitores com base em temas como religião, aborto e controle de armas. ―Ninguém 

vota em Barack Obama por causa da cor de sua pele, os republicanos deveriam 

adquirir outro pretexto‖, disse David Saunders, um consultor de Virginia que 

trabalha na assessoria de candidatos democratas para adquirir votos da 

comunidade rural branca e da classe trabalhista.  

  O historiador presidencial Michael Beschloss mostra que Obama tem usado 

a mesma abordagem adotada por John F. Kennedy que surge em 1960 como o 
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primeiro católico romano a ganhar a presidência. ―Ele estava se tornando o 

presidente de todas as pessoas e não apenas de uma parte delas‖, disse Beschloss. 

Um recente levantamento da NBC NEWS/Wall Street Journal  documenta o sucesso 

de Obama nesta eleição. Questionados se um governo Obama favoreceria os 

interesses de negros sobre os demais americanos, 8 entre cada 10 brancos disseram 

que não. Para os estrategistas democratas os quais têm empenhado esforços no 

trabalho de reconquistar a aliança e o apoio dos eleitores brancos, essa se constitui 

por si só uma artimanha admirável. Em meados dos anos 80, em pesquisa realizada 

no município de Macomb, Michigan. Stan Greenberg, especialista em pesquisa de 

opinião, conclui que brancos da classe média ressentiram-se com o ―tratamento 

tosco‖ que eles receberam no debate político no qual democratas apareceram 

destacando as minorias raciais e a pobreza. 

Como Bill Clinton, cliente de Greenberg em 1992, Obama tem enfatizado 

uma assistência de alto nível para a classe média. ―Ele tem feito uma campanha 

que talvez não tenha mudado a visão de mundo deles, mas tem os impulsionando a 

deixar seus sentimentos de fora‖, disse Greenberg. Ele acrescentou ainda um 

comentário de dúvida, ―talvez ele tenha cruzado uma floresta de tigres‖. 

Republicanos frustrados dizem que a firme desempenho de Obama em comícios e 

debates se volta para a explicação do surpreendente nível de apoio branco. O único 

responsável, alguns argumentam, é a impopularidade do presidente Bush a qual 

tem enveredado para o território de Herbert Hoover. ―Vocês decidiram dá a Obama 

um crédito negativo por sua agradabilidade‖, disse Tom Slade, um ex-presidente do 

partido republicano da Flórida, o qual abandonou sua própria aliança democrata 

em 1964 durante a antiga fase de migração política dos conservadores brancos. 

Mais importante, ele disse, ―nós temos feito um trabalho miserável de 

administração dos negócios do governo‖. 

No início dos anos 1990, o repórter político Peter Brown escreveu ―Partido 

Minoritário‖, um livro explorando os perigos da identificação democrata com os 

interesses dos americanos-africanos. Ele atribuiu a Obama a capacidade de 

providenciar uma ―zona de consolo‖ para eleitores brancos, mas apontou para a 

grande ajuda que ele recebeu nessa queda da crise financeira no governo de um 

presidente republicano. ―A cor mais importante é verde‖, disse Brown, atual 

diretor assistente do instituto de pesquisa eleitoral da universidade Quinnipiac. 
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―Quando os irmãos Lehnam fracassaram, esse porto mudou dramaticamente. As 

pessoas só são aterrorizadas por seu futuro financeiro‖.  

No início, alguns estrategistas democratas temiam que Obama poderia ser 

prejudicado nos estados onde ele havia perdido, decisivamente, os votos de 

eleitores brancos da classe trabalhista que votavam pela primeira vez, para a 

senadora Hillary Rodham Clinton. Em Ohio, vencidas por Bush em 2000 e em 2004, 

pesquisas de opinião agora mostram que Obama é competitivo; na Pensilvânia, alvo 

principal de McCain, ele lidera as pesquisas de intenções de voto. 

Com uma campanha silenciosa sobre os interesses raciais, Obama não 

começou sua corrida presidencial com uma força esmagadora entre os negros; essa 

questão só vem à tona depois que ele venceu a Sra. Clinton nas prévias eleitorais 

entre líderes de predomínio branco. ―Ironicamente a maior dificuldade para Obama 

no que diz respeito à questão racial foram as dúvidas entre os americanos-africanos 

sobre sua habilidade para vencer no processo de lançamento de sua candidatura‖, 

disse Ted Devine, um importante estrategista de Al Gore em 2000 e de John Kerry 

em 2004. ―Para mim isso é surpreendente – quase irreal‖, disse o representante da 

Georgia John Lewis. Logo depois desse tombo, Lewis, um veterano do movimento 

dos direitos civis, acusou a campanha de McCain de estar ―plantando as sementes 

do ódio‖ de uma forma que faz lembrar George Wallace durante os anos 1960, um 

ataque que os candidatos republicanos chamaram de ―descarado e infundado‖, do 

qual Obama tem se distanciado. 

 Mais recentemente, Lewis acrescentou que a campanha tem feito dele 

―uma espécie de lamento‖ desde que líderes desse movimento, incluindo o 

reverendo Dr. Martin Luther King Jr. e o presidente Johnson, não puderam 

testemunhar a candidatura de Obama. 

 

4.2.3. Materialidades retomadas na análise. 
 

Grupo I – Capas de Revistas 
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Revista Época 10/11/2008            Revista Época 13/11/2008         Revista Época 19/01/2009    

 

 
 

      
                               Revista Veja 12/11/2008              Revista Veja 21/01/2009 

 
 

Grupo II – Material coletado no site oficial do candidato Obama 
 
 
 

        
                            www.barackobama.com               Faixas/Cartazes – Site oficial  
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4.3. As análises: Obama é mais falcão do que McCain 
 
 

4.3.1. Recorte – I: A eleição americana na boca do povo: a discursivização do 
acontecimento e a construção de imagem na mídia internacional 

 
 

    Partindo inicialmente para o que se constitui como discursivização do 

momento eleitoral americano e, dessa forma, para o foco dos dizeres sobre este 

evento encontra-se, em ambos os textos – T1 e T2 – uma enunciação construída 

sobre temas centrais dessa polêmica corrida de sucessão presidencial americana. 

Considerando o discurso como uma dispersão de práticas subjetivas, como lugar de 

agenciamento de sentidos, e ainda, como objeto de luta e de disputa pelo poder, 

depara-se tanto em A curva da história: EUA definem nova era ou fase de transição 

como em Muito Oba-Oba com uma regularidade discursiva associada à 

apresentação e ao debate daquilo que apareceu com destaque nas páginas da Folha 

de São Paulo na manhã de 2 de novembro de 2008. 

Em se tratando de suas manchetes, os artigos antecipam não somente as 

posições que serão defendidas nos textos, mas, estrategicamente, justificam sua 

legitimidade social ao materializarem um discurso institucionalmente autorizado – 

e, portanto, ao mobilizarem sistemas de exclusão e mecanismos de controle do 

discurso – uma vez que já nessas primeiras linhas optam pela referência às análises 

de especialistas sobre o que pretendem discursivizar.  

 Assim, em T1 – A curva da história: EUA definem nova era ou fase de 

transição a presença do condicional pode associada ao substantivo crise na 
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manchete Crise radicaliza opções dos americanos nesta terça e pode trazer 

realinhamento ideológico produz um efeito de sentido de imparcialidade no que 

diz respeito a matéria expressa no artigo, além de ampliar, de potencializar  a 

importância que o desfecho de tal processo representa para o resto do mundo, uma 

vez que, embora fabricada pela equipe de redação da Folha de São Paulo, a 

discussão é conduzida mediante afirmações baseadas, quando não literalmente 

transcritas, nas falas de autoridades e especialistas.  

 Já na manchete de T2 – Muito Oba-Oba a recorrência a esse discurso 

institucionalmente autorizado é garantida pelos verbos criticar e dizer ao 

assegurarem as afirmações de quem pode discutir o assunto abertamente por 

enunciar de um lugar política, histórica e socialmente legitimado. Em O historiador 

militar Victor Hanson critica Obama por injetar racismo na campanha e diz que os 

2 candidatos endurecerão as leis de imigração a qualificação de historiador e a 

posição de militar legitimam a voz de Victor Hanson sobre o racismo e a imigração, 

temas tão polêmicos e controversos que nortearam a elaboração dos programas e 

propostas de governo e marcaram a performance discursiva dos candidatos durante 

o período de campanha política. Isso permite entender que ambas as manchetes se 

portam como estratégias discursivas de convencimento e de legitimação do que é 

dito em cada um dos textos.  

 Ainda no que diz respeito às suas regularidades enunciativas, os dois textos 

carregam discussões voltadas exclusivamente ao novo presidente americano, 

marcando com forte evidência os desafios, riscos e a transformação política de uma 

possível vitória do candidato Obama. Considerando a argumentação expressa nas 

matérias sobre o que pode representar uma conquista dos democratas, os textos 

focalizam não somente a discussão sobre o perfil dos presidenciáveis, mas, e 

principalmente, o evento desta eleição presidencial, assim como se pode ver a 

partir dos seguintes trechos: 

 

(T11) – [...] Em 48 horas, os americanos vão às urnas de novo. 
Diante deles, mais do que duas opções diferentes de nomes, estão 
dois destinos diferentes para o país [...]. (negrito nosso). 

 
(T12) – [...] Seria tempo suficiente para exorcizar o país da 
Presidência mais impopular da história recente, sem arriscar em 
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questões importantes como a chamada "guerra ao terror". As 
pesquisas vêm indicando que a primeira hipótese é a mais provável 
e que Obama deverá sair vitorioso das urnas [...]. (negrito nosso). 

 
(T13) – [...] "O solo sob a política americana parece estar se 
movendo, e as peças estão no lugar para o realinhamento", 
escreveu Charles Madigan, professor de política da Roosevelt 
University, de Chicago. [...] "Esta eleição dá mostras de que será 
crucial", disse Walter Burnham, estudioso de alinhamentos políticos 
da Universidade do Texas [...]. (negrito nosso). 

 
(T21) – [...] Gostem ou não, a maioria das pessoas já adotou um 
padrão de comportamento em que espera que os EUA tenham um 
postura de liderança [...]. (negrito nosso). 

 
(T22) – [...] O mundo se surpreenderá se Obama assumir a 
Presidência [...]. (negrito nosso). 

 
 

 Esse efeito de evidência, de visibilidade e de aproximação – assim como se 

discutiu em Discursivizar x acontecimentalizar: as boas vindas à noção de 

acontecimento discursivo (tópico 1.1.2 do capítulo I) e em Mídia: edificação do 

acontecimento e configuração do espetáculo (tópico 2.1.2 do capítulo II) – 

atribuído à eleição presidencial e, sobretudo, a Obama, ao mesmo tempo em que 

permite a fabricação do acontecimento discursivo da corrida de sucessão 

presidencial entre democratas e republicanos, oportuniza a espetacularização da 

política e da cultura norte-americana e favorece o trabalho com o jogo de imagens 

sociais, produzidas em função desse momento de crise econômico-financeira no 

cenário mundial.  

 A partir desses fragmentos pode-se perceber que a sociedade americana e 

principalmente sua representatividade política, econômica e financeira é 

comentada, discutida, avaliada, retomada e, em fim, discursivizada como um 

centro de poder e como espaço de governabilidade universal. Isso acontece porque 

o processo de escolha do novo presidente é trabalhado pela mídia como dizendo 

respeito a todos, e acarretando implicações sérias para os demais grupos e 

organizações sociais e políticas ao redor do planeta. Assim, tanto em T1 como em 

T2, a nação americana é comentada e discutida sob a óptica da política e o que 

interessa é a continuidade de seu império enquanto potência mundial e a 
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manutenção de sua imagem enquanto centro maior de difusão de valores e 

verdades e de produção de saber.  

  Isso pode ser percebido, inicialmente, nas perguntas da Folha de São Paulo 

quando, em T2, se questiona a respeito da crise: ―Em seus artigos, o Sr. afirma que 

os aliados europeus esperam que prossiga a liderança geopolítica dos EUA. Em 

meio à atual crise, essa liderança ainda é possível?”. E, por outro, em respostas 

centralizadas na dependência da ordem mundial em relação à política norte-

americana, como em ―Gostem ou não, a maioria das pessoas já adotou um padrão 

de comportamento em que espera que os EUA tenham uma postura de liderança. 

Criticam, mas, secretamente, esperam que os EUA façam isso como depor Saddam 

Hussein ou Slobodan Milosevic, lidar com a Coréia do Norte ou Gaddafi”. 

 Da mesma forma, tal ênfase também é trabalhada em T1 quando se faz, 

dentre outros, logo no primeiro parágrafo, o levantamento histórico de momentos 

de crise de redefinição da política interna nos Estados Unidos em função de 

eleições anteriores no país. Nesse mesmo parágrafo, estrategicamente, a 

importância de uma escolha consciente dos eleitores, no dia 4 de novembro de 

2008, é construída pela apresentação das consequências das escolhas de 1932 com 

o presidente Franlink Delano Roosevelt, de 1968 com a vitória de Richard Nixon, 

assim como em 1980 com Ronald Reagan e em 1994 com os republicanos, o que 

representaria um momento de realinhamento ideológico, isto é, um momento de 

redefinição e de reafirmação dos valores sociais, morais e étnicos da cultura 

americana, assim como se pode observar nos seguintes trechos: 

 

 
(T14) – Em 1932, no auge da depressão econômica que tomava os 
Estados Unidos, os eleitores foram às urnas e escolheram o 
democrata Franklin Delano Roosevelt para comandar o país pelos 
quatro anos seguintes. No mesmo pleito, deram maioria ao partido 
do novo presidente nas duas Casas do Congresso. Ao fazer isso, 
promoveram o que os cientistas políticos chamam de "eleição de 
realinhamento", criando uma era que durou até 1968 [...]. 
 

(T15) – [...] Há dúvidas sobre quando e se aconteceu a próxima 
"eleição de realinhamento". Muitos acham que sua semente é de 
1968, com a vitória de Richard Nixon, e que ela se consolidou em 
duas fases: a eleição de Ronald Reagan, em 1980, e a conquista do 
Congresso pelos republicanos em 1994 [...]. 
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 Além disso, há nestas afirmações um forte efeito de vontade de verdade 

que tenta se materializar, no discurso da mídia, pela apresentação dos indícios e 

provas que corroboram o fato de a eleição de Barack Obama vir à tona como um 

espaço de ruptura histórica constituindo-se, para os americanos, num momento de 

realinhamento ideológico, uma vez que ―embalados pela pior crise econômica 

desde Roosevelt e após oito anos do desastre que tem sido o comando de George 

W. Bush‖, os americanos estariam ―prontos para mudar de verdade‖ e que ―os 

índices demográficos estão se movendo nessa direção‖.     

 Por outro lado, pode-se mencionar ainda o efeito de evidência e a ilusão de 

controle das dizibilidades que a mídia materializa em função da eleição do senador 

Obama, discursivizando-o como ―aquele‖ capaz de fazer o país – e o mundo – 

mudar de verdade. O adversário de Obama se quer é mencionado já que a 

discussão toda é entre o candidato democrata e a história. Isso pode ser percebido 

nos comentários feitos a partir das declarações de Ruy Teixeira, do Instituto 

Brookings de Washington (co-autor de Emerging Democratic Majority) ao se afirmar 

que, segundo ele, a eleição do republicano John McCain indicaria que o americano 

médio acha que ainda é cedo para uma mudança tão radical e que o momento é 

de um governo de transição – T1.  

 Depara-se aqui com o funcionamento de mecanismos de rarefação do 

discurso – a prática do comentário e a ocupação de uma posição de autor – pois a 

partir das escolhas sintáticas e da recorrência ao discurso legitimado e autorizado 

do especialista, a mídia opera com a ordenação, seleção e organização dos dizeres 

sobre Obama, tentando produzir efeitos de ―objetividade‖ e de ―imparcialidade‖ 

ao mesmo tempo em que se prende ao equívoco e à ilusão de controle, visto que se 

submete, mediante uma argumentação tendenciosa e parcial, a julgamentos e a 

atribuições de valor em relação as ―vantagens‖ da eleição de Obama e as 

―desvantagens‖ da eleição de McCain. 

 É por isso que a eleição de Obama é caracterizada como sendo de 

―realinhamento‖, como possibilidade dos Estados Unidos ―mudarem de verdade‖ e 

de saírem da ―pior crise econômica desde Roosevelt‖, alcançando o final de um 

período político ―após oito anos do desastre que tem sido o comando de George 

W. Bush‖, enquanto que a de John McCain representaria os interesses de apenas 

uma parte da população – como é o caso do ―americano médio‖ – o que significa 
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que ―ainda é cedo para uma mudança tão radical‖ e que o ―momento é de um 

governo de transição‖ e não de tumulto e reviravoltas assim como defendem os 

democratas. Além disso, pode-se notar que há aqui uma tentativa de se justificar a 

equiparação de processos sucessórios passados com este em aberto, além de se 

colocar em evidência a necessidade de um programa de governo diferente de todos 

aqueles anteriores o que mais uma vez corrobora a qualidade de ―eleição de 

realinhamento‖ ao processo sucessório americano de 2008. 

 Contudo, se coloca, estrategicamente, que o candidato republicano possui 

apoio restrito à classe média50 da sociedade americana em oposição ao que se 

apresenta como resultado das pesquisas eleitorais, tendo em vista que as 

―pesquisas vêm indicando que a primeira hipótese é a mais provável e que Obama 

deverá sair vitorioso das urnas” (T1). A batalha enunciativa que se trava aqui 

evidencia um sujeito em detrimento de outro e prova que o ―interdiscurso 

disponibliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação 

discursiva dada‖ (ORLANDI, 2007, p.31). 

 Do mesmo modo, em T2 os riscos e as consequências desta ―escolha‖ são 

apresentados em momentos diferentes do texto: no início, com a categorização do 

candidato democrata que falando com o sotaque da elite pensante de Chicago, no 

Centro-Norte Ocidental dos EUA, reúne a um só tempo o apelo multiétnico e a 

identidade aristocrática e, no decorrer do texto, com as perguntas que traçam o 

perfil ―fiel‖ e as propostas ―inquestionavelmente executáveis‖ de Barack Hussein 

Obama, caso este chegue à presidência do país.  

 Todas essas regularidades funcionam como estratégias discursivas para 

construir uma imagem social de Obama atrelada às positividades dos dizeres na 

mídia, e discursivizar o acontecimento da eleição presidencial americana. Isso se 

dá por meio de práticas discursivas que retomam essas dizibilidades, a partir de um 

criterioso trabalho com a memória, e que produzem efeitos de sentido em função 

da interdiscursividade que mobilizam, já que ―trabalham‖ a história, fabricando-a 

e inserindo-a na ordem do discurso.  

 É nesse contexto, portanto, que se pode compreender o trabalho da mídia 

em edificar e discursivizar esse acontecimento em diferentes materialidades e 

espaços discursivos, trazendo-o à tona sob a óptica de uma virtualidade disfarçada 

                                                           
50 Os Estados Unidos da América são um país majoritariamente de classe média. 
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e astuciosa. Desse modo, além de mobilizar estratégias de sensacionalismo (a partir 

da cumulação de fatos com qualitativos dramatizantes51) e de manipulação dos 

afetos, a mídia agencia a gestualidade dos políticos e trabalha a linguagem de 

aparência, instalando entre esses atores – que, por sua vez, ―oscilam entre heróis 

de novelas e mercadorias à venda‖ – e a grande massa, ―uma distância próxima e 

uma proximidade longínqua‖ (GREGOLIN, 2003, p.13). Conforme se pode ver a 

partir das capas a seguir: 

 

        
Figura I – Revista Época 10/11/2008   Figura II – Revista Veja 21/01/09              Figura III – site oficial 

 

 

  Assim como nos artigos em análise, nessas materialidades, o candidato 

Obama é discursivizado como símbolo de mudança e da esperança global e, da 

mesma forma, o acontecimento discursivo da eleição de 2008 é apresentado como 

início de uma nova era, como um momento ímpar no espaço de redefinição política 

e econômica dos Estados Unidos, e do mundo, o que caracteriza a manifestação de 

um discurso populista. Em ambas as capas, esse momento de disputa política, 

enfatizado nos dizeres à esquerda e associados à imagem, próxima, de Obama, é 

espetacularizado em função da visibilidade que a mídia lhe assegura, ao mobilizar, 

sobretudo, os princípios da política de aparência, o que impede, segundo Courtine 

(2003, p. 29), a imobilidade de uma ―cara de madeira‖, visto que: 

 
 

                                                           
51 Assim como acontece em T1 com o levantamento histórico dos momentos de crise no cenário 
americano, e em T2, a partir da apresentação, por Victor Hanson, dos riscos e problemas que os 
brasileiros e o resto do mundo poderão enfrentar, caso Obama seja eleito presidente dos Estados 
Unidos da América. 
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O que é verdadeiro para o corpo talvez o seja mais ainda para o 
rosto, uma aposta crucial dos políticos de aparência. A proximidade 
do olhar que o examina bane a teatralidade da máscara que 
amplificaria a expressão facial, transformando-a numa caricatura, 
ou numa careta. Mas essa proximidade impede igualmente a 
imobilidade de uma cara de madeira: ela obriga a cada um de se 
exprimir; de exibir à flor da pele índices de uma emoção fingida ou 
sentida. 
 
 
  

 Diante disso – e ainda de acordo com o que se apresentou, no capítulo II 

desse estudo, sobre o funcionamento da mídia e suas estratégias de fabricação do 

real – pode-se notar que a narratividade expressa nesses artigos materializa um 

jogo de retomadas e um movimento de ocupação de posições-sujeito no discurso 

que perpassam o processo de construção de imagens sociais no seio da disputa 

política.  

 Para tanto, a mídia, ao mesmo tempo em que trabalha a opinião pública e 

procura conquistar a preferência dos eleitores, opera a partir da evidência que 

garante a determinados atores políticos – e não a outros – trazendo-os à 

visibilidade da cena pública, mobilizando a sociedade civil e discursivizando o que 

há de mais importante para o estabelecimento da ordem econômico-financeira do 

país. O evento histórico é então transformado em acontecimento discursivo uma 

vez que este, segundo Barbosa (2004, p.109), ―é feito cesuras que dispersam o 

sujeito em uma pluralidade de posições e funções; é um corte ou recorte que se 

realiza livremente na realidade, um acúmulo ou uma seleção de elementos‖.  

 É o que acontece, por exemplo, na Figura I, quando a imagem de uma 

lágrima é capturada no momento em que ―escorre‖ no rosto sério de Obama que, 

com olhar fixo e postura que denota um efeito de introspecção, parece estar 

observando ao longe, além do jogo com as palavras A era Obama, na qual o nome 

―Obama‖ aparece em negrito e associado aos dizeres ―a vira histórica, os sonhos 

de uma nação, a esperança global – e o cenário crítico que desafia o futuro 

presidente dos Estados Unidos.  

 Isso prova que, na cena midiática, o político é assim conduzido 

implacavelmente a desempenhar o triplo papel de personagem, de ator e de 

pessoa: ―como ator, mostra sua imagem, na verdade seu carisma; como 

personagem, desempenha plenamente seu papel de político no exercício de suas 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

162 
 

funções; como pessoa – discretamente destilado – mostra que não é menos 

humano, que tem sentimentos como os demais‖ (CHARAUDEAU, 2008, p. 287). 

 Aqui, em função da eleição presidencial que representa um momento de 

virada histórica, se constituindo, portanto como um espaço de reafirmação e de 

redefinição da cultura americana – dentre eles, o poder e a representatividade 

político-econômica – o candidato democrata é discursivizado como o símbolo da 

esperança global, representando os ―sonhos dos americanos e de todos os cidadãos 

do planeta‖, principalmente por ―ser capaz de acabar‖ com a tão devastadora e 

prejudial crise econômica. 

 Por conseguinte, na Figura II a imagem de Obama, traçada por litras que 

denotam a organização e as cores da bandeira nacional americana,  aparece 

tomando todo o plano de fundo da capa da revista Veja, em edição especial 

intitulada Estados Unidos, que expressa uma argumentação ligada a diferentes 

espaços da atividade social, apresentados por meio das expressões mundo, 

economia, sociedade, tecnologia e militarismo. Todas elas incidem sobre o 

processo de espetacularização da cultura americana e corroboram as discussões – 

em ambos os textos – sobre o acontecimento da eleição presidencial nos Estados 

Unidos e sobre as estratégias discursivas que a mídia mobiliza em função da 

construção da imagem social do candidato democrata. 

 Já na Figura III, as faixas que apresentam o bottom da campanha trazem 

também as afirmações ―homem da mudança e não homem de negócios52‖ que 

retomam as dizibilidades sobre os candidatos Obama e McCain. Polemizado em sua 

elaboração e discursivizado como o ―símbolo mais importante da história 

recente53‖, esse bottom  –  O ―O‖ em Obama  –  produz diferentes efeitos de 

sentido a partir de sua organização visual em cores da bandeira americana e do 

partido democrata. Esse símbolo é uma figura circular alusiva à inicial do nome do 

candidato com uma borda superior azul de contorno branco e listras vermelhas 

também intercaladas por segmentos brancos, abaixo do centro.  

                                                           
52 Isso pode ser observado a partir do trabalho com a sonoridade das palavras, na primeira 
expressão, ―change‖ e ―man‖ e, na segunda, ―No‖, ―business‖ e ―man‖ organizadas oportunamente 
para construir os efeitos, em inglês, de ―changeman‖ associado a Obama e de ―bussinesman‖, a 
McCain. 
53 Assim como se observa no artigo ―The O in Obama‖ – O ―O‖ em Obama – publicado no jornal The 
New York Times em 20 de novembro de 2008. 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

163 
 

 Durante a campanha política, muitos afirmavam que o símbolo fazia 

referência a mudança por apresentar um semicírculo em forma de C de Change – 

mudança em inglês – enquanto outros, estrategicamente, enxergavam a 

configuração de um sol a partir do delineamento do fundo branco da imagem, que 

representariam uma nova vida, um novo mundo para ser experimentado e, outros 

ainda, associavam a organização das listras brancas e vermelhas, mais abaixo da 

figura, às possíveis políticas de um governo democrata de incentivo à produção 

agropecuária. 

 É desse modo que os efeitos de sentido construídos a partir dessas 

materialidades dialogam e, portanto, permitem retomar as discussões sobre o que 

se discursiviza em T2 –  Muito Oba-Oba e, especialmente, em T1 – A curva da 

história: EUA definem nova era ou fase de transição. Na Figura II, por exemplo, 

esse diálogo é percebido logo no início com a indagação ―Obama: fim do império 

ou começo de mais um século americano?‖ – que retomam as dizibilidades sobre a 

―eleição de realinhamento ideológico‖ – e depois com as demais afirmações que se 

seguem sobre o contexto norte-americano, tais como: 

 

 

 Mundo: como apagar a herança de ódio deixada por Bush. 

 Economia: os desafios ao binômio democracia e livre mercado. 

 Sociedade: como continuar sendo a terra da liberdade e das 
oportunidades. 

 Cultura: por que não haverá outro filme como o Titanic. 

 Tecnologia: a revolução industrial pode vencer a crise. 

 Militarismo: as responsabilidades e o perigo do poder bélico invencível. 
 

 

 Nesse contexto, pode-se retomar as considerações de Gomes (2004, p. 239-

240) que, ao tratar dessa que constitui uma das características principais da 

disputa política, defende que: 

 
 
 
Também no mundo político vem se impondo a convicção de que 
grande parte da disputa política – da batalha eleitoral ao jogo 
político normal, incluindo a conquista da hegemonia por partidos 
ou atores da esfera política ou, pelo menos, a imposição das 
pretensões de partidos e atores na esfera pública deliberativa – se 
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resolve na forma de uma competição pela construção, controle e 
determinação da imagem dos indivíduos, grupos e instituições 
participantes do jogo político. Nessa arena se resolvem, em grande 
parte, as preferências eleitorais, organiza-se e/ou se mobiliza a 
sociedade civil ou a comunidade internacional, numa ou noutra 
direção, tranqüiliza-se ou se excita a opinião pública ou o mercado 
financeiro, estabelecem-se ou suprimem-se as condições de 
governabilidade por parte de um partido, grupo ou ator, conquista-
se ou perde-se credibilidade. 

 

 

    Assim, a ação da mídia contribui para o acirramento desta batalha política 

no plano do discurso, principalmente porque em função das estratégias discursivas 

do jornalismo mediado, os atores sociais são postos em cena e a expressividade da 

argumentação das matérias jornalísticas espetacularizam essa disputa, exigindo dos 

sujeitos em cena uma coerência entre a historicidade política associada às suas 

respectivas imagens sociais e as posturas discursivas de cada um deles nesse espaço 

de disputa político-partidária. 

  Pode-se perceber então que há, em T1 e em T2, a tentativa de construção 

de imagens sociais em função da discursivização dos perfis de cada um dos 

candidatos que chegaram à reta final do processo eleitoral nos Estados Unidos. 

Portanto, tanto Barack Obama como John McCain são trazidos às visibilidades da 

opinião pública mediante as estratégias discursivas mobilizadas pela política de 

opinião inerente ao trabalho dos suportes midiáticos de circulação em massa, como 

por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, aqui representando a ―voz‖ da mídia 

internacional. 

    Nesse sentido, em T2, em perguntas como Um governo Obama significaria 

uma ascensão do racismo? e Economicamente, Obama será ruim para o Brasil? há 

um direcionamento à política do candidato democrata  em associação à possíveis 

relações com países sul-americanos, em especial o Brasil. Esse efeito de 

objetividade e de imparcialidade incide sobre a materialização de um efeito de 

verdade, a partir do qual se procura trabalhar a opinião pública no terceiro mundo 

mediante a análise das possíveis vantagens da escolha pelo democrata e dos 

―riscos‖ e ―benefícios‖ de seu possível programa de governo para o Brasil. Assim, 

fica evidente que a mídia, ao discursivizar o acontecimento da eleição americana, 

optou por Obama reservando a esse candidato um lugar de destaque na visibilidade 

pública. 
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 Dessa forma, embora os brasileiros, assim como os demais povos ao redor 

do planeta, não pudessem votar em Obama no dia 4 de novembro de 2008, deles é 

exigida uma posição de apoio e de identificação com a política de Obama e é, 

dessa forma, que a comunidade internacional – diferentes povos, modelos e grupos 

sociais, diferentes regimes políticos e econômicos – é mobilizada54 em função do 

acontecimento da eleição para presidente nos Estados Unidos da América.  

 Expressa nos artigos e em inúmeras outras materialidades, essa convocação 

de todos os sujeitos para participarem da ―mudança‖ e da ―transformação social‖ 

perpassou todo o trabalho com as manobras discursivas – a partir das quais se tenta 

apresentar Obama ora como um cidadão ―comum‖ e ―igual aos outros‖, ora como 

―o todo poderoso‖, capaz de ―resolver‖ todos os problemas – sendo, também, 

trabalhada pelo comitê de campanha no próprio site oficial do candidato, assim 

como se pode ver a seguir: 

 

  
                                        Figura IV – site oficial (www.barackobama.com)                                      

  

  

 Nessa Figura, o recorte das falas de Obama produz um efeito de 

chamamento pessoal, como se estivessem, eles mesmos, convocando cada cidadão 

americano a acreditar num novo mundo, isto é, na possibilidade da mudança, já 

que são suas próprias vidas que estão em jogo. Esse efeito de convocação, de 

chamado é enfatizado pela expressão ―Eu estou pedindo para você acreditar55‖ que 

                                                           
54Essas discussões são retomadas em O jogo de estratégias e o movimento de imagens na produção 
do espetáculo político: a renovação do sonho americano (segunda parte da análise) especialmente 
quando se apresenta o material de campanha (placas) usado para se trabalhar o apoio de diferentes 
grupos sociais (mulheres, latinos, árabes, imigrantes, católicos, e etc.) em função da fabricação da 
imagem social de Obama enquanto representante global.  
55 I‘m asking you to believe. 
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aparece em caixa alta na borda superior da janela, seguida pelos dizeres ―Não 

apenas na minha habilidade de promover a real mudança de que Washington 

precisa...Eu estou pedindo para você acreditar em você mesmo56‖ e pela enfática 

conclusão ―porque é sobre você‖ que aparece em maior destaque, na figura III, na 

qual a palavra ―você‖ aparece ocupando quase todo o espaço central da janela. 

 A partir dessas considerações, pode-se reafirmar que o processo de 

edificação do acontecimento discursivo da eleição americana se dá pelo prisma de 

efeitos de sentido que a memória e a interdiscursividade constroem mediante a 

circulação de dizeres e de acordo com a produção de verdades que esse mesmo 

acontecimento oportuniza. Esse processo de discursivização de determinado 

momento da história permite entender que o sentido desliza pela linguagem e vai 

de encontro ao equívoco e ao acaso.  

 Nesse sentido, observando, por exemplo, o que é linguisticamente 

expresso nessas materialidades, nota-se que o sujeito-enunciador trabalha um 

discurso populista e sensacionalista e, para tanto, organiza as ―vozes‖ dos 

protagonistas colocando-as ora em posição de conflito, conforme acontece nos 

artigos, ora em situação de unidade, de envolvimento e de igualdade, reservando 

aos atores políticos – o candidato Obama – uma imagem social de ―sujeito 

comum‖, aquele que conhece a realidade ―da vida cotidiana‖.  

 Ao mesmo tempo, e contraditoriamente, o democrata é apresentado como 

um ―herói‖ com poderes para vencer todos os desafios da América na atualidade, 

tais como apresentados em T2 nas respostas do historiador militar Victor Hanson: a 

crise econômica financeira, a tensão nas relações diplomáticas, em especial, com a 

Coréia do Norte e o Irã, o desgaste nas guerras infundadas no Iraque e no 

Afeganistão, o comprometimento da economia com as políticas de redução de 

poluentes e as questões relacionadas ao aquecimento global e ao desenvolvimento 

sustentável.  

  Essa manobra discursiva inscreve a campanha eleitoral americana em uma 

arena de disputa política, e o efeito de sentido que tal prática movimenta é o de 

que o desfecho da batalha final afetará a vida dos mais diferentes sujeitos sociais, 

e não só daqueles que estão em território nacional mais de todos aqueles ao redor 

                                                           
56 Not just in my ability to bring about real change in Washington…I‘m asking you to believe in 
yours. 
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do planeta, inclusive os brasileiros, conforme se observa em T2. O momento de 

campanha é então noticiado como construção da história em virtude de que os 

rumos do país, e o espaço de liderança até então ocupado pelos americanos em 

diferentes situações de negociações diplomáticas, de guerra e de comércio, podem 

ser definidos pelo voto.  

 Ainda quanto aos artigos, no primeiro parágrafo de T1 a contextualização 

histórica que se faz em função da necessidade de se mobilizar a discussão sobre o 

candidato que realmente deve assumir a presidência nos Estados Unidos – e aqui já 

é percebido o forte efeito de evidência e de discursivização que a mídia 

empreende em relação a Obama – pode ser interpretada, de um lado, como uma 

tentativa de evitar uma ―aventura política‖ encabeçada pelo voto e, por outro, de 

posicionar o democrata como o mais adequado e o que reúne as condições mais 

seguras de governabilidade do bem comum.  

              Em suma, tanto em T1 – A curva da história: EUA definem nova era ou 

fase de transição, quanto em T2 – Muito Oba-Oba, a operacionalização da memória 

e a presença sutil da interdiscursividade demonstram todo o ―peso‖ e a 

―responsabilidade‖ do cidadão comum em decidir quem será o presidente do país. 

A recorrência àquela que foi uma das maiores crises econômicas da história 

mundial – a recessão americana dos anos 30 – e o apontamento dos resultados que 

saíram das urnas nos anos seguintes evidenciam a necessidade de uma discussão e 

até mesmo de uma reviravolta nas escolhas já feitas pelo eleitorado americano. 

 O evento da eleição americana é então discursivizado pela mídia porque 

ele mesmo se constitui como importante para a comunidade internacional. Assim, 

os efeitos de sentido de ―imediatez‖ e de ―potencialidade‖, trabalhados pela mídia 

em relação ao desfecho desse processo de sucessão presidencial, asseguram que o 

Brasil, assim como os demais países do planeta seria diretamente afetado pela 

decisão que o cidadão norte-americano tomasse diante das urnas no dia 4 de 

novembro de 2008. Isso se dá porque a instituição midiática ao tentar produzir 

verdades e ao operar por meio de um discurso ―profético-religioso‖ garante não só 

o consumo dos produtos que faz circular, mas também a sua própria definição 

enquanto espaço de poder e de saber.  

 Retomando, portanto, as discussões sobre o funcionamento midiático e a 

consequente produção do espetáculo, assim como se faz no capítulo II, pode-se 
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fazer menção as considerações de Sodré (2006, p. 29) ao afirmar que a mídia 

oferece ―um produto fabricado sob um ponto de vista absoluto (porque onividente 

e ubíquo) sobre o mundo, como uma espécie de ‗boca de Deus‘‖. Ainda segundo 

este autor,  

 

Esse discurso profético-religioso [...] transmuta-se eventualmente 
em revolta, política e, na contemporaneidade, em ethos dos meios 
de comunicação. A midiatização da sociedade oferece a 
perspectiva de um eticismo vicário ou paralelo, atravessado por 
injunções da ordem de ―ter de‖ e ―dever‖ e suscetível de 
configurar uma circularidade de natureza moral, fundamentada 
pela tecnologia e pelo mercado. (SODRÉ, 2006, p. 28). 

 

 

 Este caráter profético e religioso do discurso midiático se materializa pela 

imparcialidade e objetividade que mobiliza, oportunizando um efeito de sentido de 

não comprometimento com o que é transmitido, de distância em relação ao fato 

que é noticiado e ainda de isenção subjetiva em função do que se diz sobre a 

disputa político-partidária nos Estados Unidos. Esta prática discursiva caracteriza o 

jornalismo como produtor de verdade e norteia o trabalho de notícia como espaço 

de acontecência, isto é, a mídia opera de forma a apresentar fatos que influencie o 

leitor a tomar uma posição diante dos candidatos apresentados e, 

consequentemente, a decidir sua intenção de voto em função do que é noticiado, 

seja em relação aos resultados de pesquisas, seja em função da aderência e apoio, 

de figuras importantes do mundo político, econômico e financeiro, a determinado 

candidato Obama.   

 Diante disso é possível afirmar que tanto em T1 como em T2 o sujeito 

enunciador, em virtude da posição que ocupa na ordem do discurso e em função da 

legitimidade institucional que materializa de onde enuncia, mobiliza a ilusão de 

controle sobre o que é dito, sobre o que constrói o tecido fino do intradiscurso. 

Esta ação de controle, fossilizada no que se constitui como esquecimentos, traz à 

tona aquilo que se julga necessário transmitir e silencia todo o resto.  

 Essa posição vem comprovar que os sentidos – assim como se discutiu em 

Sujeito, discurso e sentido: a tríade do sucesso (tópico 1.2.1 do capítulo I) – são 

fruto de relações discursivas irregulares, visto que um discurso sempre retoma 

outros que o sustentam, assim como dizeres futuros. ―Todo discurso é visto como 
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um estado de um processo discursivo mais amplo. Não há, desse modo, começo 

absoluto nem ponto final para o discurso. Um dizer tem relação com outros dizeres 

realizados, imaginados ou possíveis‖ (ORLANDI, 2007, p. 39).  

 Pode-se perceber então que, em ambos os textos, a prática jornalística 

conduz seu discurso de forma a mobilizar diferentes formações discursivas como 

estratégia de se portar como arena neutra e imparcial onde as batalhas discursivas 

e as micro lutas cotidianas são travadas e apresentadas no seu próprio ―berço‖ de 

ocorrência.  

 Agindo assim, o grupo editorial mobiliza sistemas de exclusão e 

procedimentos de controle do discurso, pois interditam o dizer, segregam a palavra 

e materializam uma insidiosa vontade de verdade pela máscara que impõem à 

realidade, manipulando-a segundo o poder e o desejo. Dessa forma, todas as 

perguntas dirigidas a Hanson em T2 e todas as suas respectivas respostas mostram o 

que pode e deve ser dito em cada uma das cenas enunciativas. Há aqui uma 

vontade de verdade universal, pois ao mesmo tempo em que se procura a opinião 

do especialista sobre o desfecho da campanha eleitoral norte-americana se 

apresenta o que há de mais ―verdadeiro‖ e mais ―real‖ sobre o próprio processo 

sucessório e sobre os candidatos nele envolvidos.  

  A cena central das discussões é sempre ocupada pela necessidade de 

estabelecimento da ordem social coletiva e a instância política se apresenta como 

―fiel cumpridora‖ daquilo que vai ser deliberado pela instância cidadã. De acordo 

com as considerações, dentre outros de Charaudeau (2008), Coelho e Castro (2006), 

Mayra Gomes (2003), Wilson Gomes (2004), Courtine (2006) e Barbosa (2003) – 

capítulo II e III – essa é uma das características mais centrais da disputa política 

travada na arena aberta da mídia, visto que a ênfase das discussões, nos dois 

artigos, recai sobre o bem comum da coletividade e não na centralização de poder 

por determinado grupo ou governo. Assim, mesmo representando certos estratos da 

sociedade americana o novo presidente ―não pode‖ exercer poder sob a óptica da 

individualidade, mas deve se portar como executor daquilo que é de interesse do 

povo, da coletividade que o instituiu como representante maior.  

   A fabricação desse efeito de regularidade política na sociedade americana 

se torna possível pelo silenciamento da resistência social daqueles que não apóiam 

determinam sistema de governabilidade e que por esse motivo tendem a votar em 
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um ou outro candidato. É a partir desse jogo estratégico, e tendo em vista que nos 

Estados Unidos o voto não é obrigatório, que se percebe a  tentativa de se eliminar 

o voto neutro, aquele de protesto. Essas práticas de leitura do real afetam a 

história no que lhe há, ao mesmo tempo, de mais seguro e de mais escorregadio, 

tendo em vista que a irrupção dos acontecimentos discursivos se dá partir da luta 

pelo poder.  Isso permite retomar as teses foucaultianas, com base nas quais onde 

há poder, ele se exerce e ―ninguém é, propriamente falando, seu titular [...] ele 

sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros de outro; 

não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui‖. (FOUCAULT, 

2007, p. 75). 

 Essa manifestação discursiva pode ser ilustrada em passagens como, em T2, 

na resposta de Hanson a pergunta da Folha sobre o papel do novo presidente em 

relação a restrição à imigração no país. 

 

 
(T23) – [...] Os EUA são o único país do mundo que permite a 
entrada de 1 milhão de pessoas ilegalmente (ao ano), além de ter o 
maior programa de imigração legal. O próximo presidente terá de 
lidar com o problema de que entre 15 milhões e 20 milhões de 
pessoas entraram recentemente no país sem formação, sem falar 
inglês e ilegalmente, formando uma "subclasse" muito forte [...]. 
  
 
(T24) – [...] A direita admitiu essa classe porque é mão-de-obra 
barata; a esquerda a vê como público potencial para ganho político 
futuro. Quem observa os dados vê que um imigrante ilegal de 18 
anos que atravessa a fronteira mexicana é um ganho para a 
economia americana até os 40, depois geralmente passa a usar os 
serviços sociais muito mais do que contribuiu; aos 70, já é um 
enorme peso financeiro [...]. 
  
 

 Nesses trechos da entrevista, além do batimento conflituoso de formações 

discursivas antagônicas (a dos imigrantes, em grande parte de latinos, a da própria 

instituição federal responsável pela vigilância e controle da imigração, a dos 

desempregados que conseguiram entrar no país em ―expedições anteriores‖, a do 

cidadão comum norte-americano que se depara no cotidiano com essas pessoas e 

tem que disputar com elas vagas de emprego, a do grupo de direita, a das 

autoridades mexicanas que indiretamente foram referenciadas, do grupo de 

esquerda, a dos especialistas que fazem as análises do quadro nacional e das 
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consequências desta imigração ao longo dos anos para a sociedade americana e 

etc.) há a tentativa de se comprovar a injunção à verdade a que está submetido 

este discurso, além do ―falar francamente‖ sobre ―problemas reais‖ que precisam 

de atenção imediata do novo governo.   

 Entretanto, analisada de perto e quanto a seu aspecto político, a 

enunciação encabeçada por essa pergunta poderia ter sido linear e adequadamente 

dita ou ―recitada‖ por algum dos candidatos à casa branca em um discurso público 

na briga por eleitores durante o processo eleitoral. Haveria aqui uma pressão ou 

tentativa de manipulação do poder político em relação ao trabalho do jornalista? 

Haveria aqui uma tentativa de se usar o próprio espaço de entrevista para se fazer 

propaganda política?  

 Pode-se retomar aqui as discussões acerca da mídia politizada e da 

midiatização da política e, desse modo, ilustrar as questões ligadas ao fazer 

político na contemporaneidade – conforme e apresenta no capítulo III – a partir das 

teses de Charaudeau (2006, p.139), segundo as quais, os profissionais do jornalismo 

sabem que podem ser palco de pressões e de tentativas de manipulação por parte 

do poder político, e o poder político, por sua vez, sabe que os jornalistas sabem 

disso. ―Instaura-se assim uma relação mais sutil do que se poderia imaginar entre 

essas duas instâncias, relação marcada pela desconfiança do poder político para 

com as mídias, e pelo distanciamento das mídias para com o poder político‖. 

    É por isso então que em T2 todas as perguntas da Folha de São Paulo 

dirigidas a Hanson dizem respeito a temas centrais que vieram à tona durante o 

período de campanha na América, visto que a entrevista, enquanto espaço de 

prática política e de discussão sobre o bem-comum, constitui-se como um momento 

em que as instâncias cidadã e política ―se aproximam‖ e ―se envolvem‖, mesmo 

que virtualmente, para avaliar as propostas de governo, para discutir inquietações 

atreladas a cada candidato e para negociar valores que corroboram ou refutam a 

imagem social que cada um dos presidenciáveis tenta construir no período 

eleitoral. 

 Não é por acaso então que temas como: racismo, imigração, militarismo, 

liderança política e principalmente crise econômica sejam discutidos pela mídia 

neste momento da campanha. Estes são temas pré-escolhidos, já que o cidadão 

comum não é consultado, e são a priori selecionados, retomados e planejados, pois 
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além de refratarem uma realidade encarada cotidianamente pelas autoridades do 

país, representam a possibilidade de se evidenciar as qualidades de um 

presidenciável em detrimento do outro já que os mesmos são filiados a frentes 

partidárias opostas.  

   É, portanto, a partir disso que a mídia, ao trabalhar com estratégias de 

construção de sentidos e ao explorar as teias interdiscursivas que se sedimentam 

no solo da memória, potencializa a visibilidade que determinados sujeitos 

adquirem no espaço da cena pública, em função de seu imperioso trabalho de 

discursivização de acontecimentos. Desse modo, o processo de produção da notícia 

e de construção da história está atrelado ao trabalho de fabricação de verdades 

provisórias, porém capazes de organizarem a cena pública e de atribuir poder e 

representatividade às instituições sociais, ao mesmo tempo em que fomentam 

ideais societários em prol do bem comum de uma determinada coletividade. A 

partir disso, é possível se retomar as considerações de Gregolin (2003, p. 12) ao 

afirmar que: 

 
 
 
Há sempre batalhas discursivas movendo a construção dos sentidos 
na sociedade. Motivo de disputa, signo de poder, a circulação dos 
enunciados é controlada de forma a dominar a proliferação dos 
discursos. Por isso, aquilo que é dito tem de, necessariamente, 
passar por procedimentos de controle, de interdição, de 
segregação dos conteúdos. Por serem produtos de práticas, social e 
historicamente determinados, as maneiras de se utilizarem as 
possibilidades do discurso são reguladas, regulamentadas: não se 
pode, absolutamente, falar de uma coisa qualquer num lugar e 
tempo qualquer. Há, sempre, que se submeter à ordem do 
discurso, articulando aquilo que se pode e se deve dizer no 
momento histórico da produção de sentidos. 

 

 

 

    Portanto, ao mesmo tempo em que edifica o acontecimento discursivo ao 

produzir e fazer circular dizeres sobre esse evento histórico, a prática jornalística 

veicula poder e constrói verdades sobre os atores em cena. Esses personagens se 

apresentam na arena do espetáculo político, subjetivados e associados a imagens 

fabricadas e projetadas socialmente sob uma determinada óptica de poder. Esse 

processo de construção de imagem social é reforçado pela resistência ou apoio que 

esses mesmos atores políticos movimentam em suas próprias práticas discursivas.  
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 É, portanto, nesta direção que se deve olhar para as posições-sujeito 

ocupadas na esfera discursiva dos artigos em questão. Neles, há momentos em que 

o sujeito-enunciador assume a forma de ―sujeito proletariado‖ ou de ―cidadão 

americano‖ ou ainda de ―membro‖ de grupos determinados (empresários, 

marketeiros, publicitários, sindicalistas, e etc.) mesmo diante do fato de que a 

matéria foi publicada na Folha de São Paulo cuja produção, independente, se dá 

principalmente em solo brasileiro.  

 Isso pode ser verificado em virtude dos conceitos de heterogeneidade e de 

história descontínua – assim como discutido no capítulo I – que implicam uma 

concepção de sujeito descentrado, móvel e que escapa a qualquer tipologia ou 

enquadramento psicologizante. O sujeito, então, não pode ser concebido como 

unidade do dizer, mas, deve ser entendido como uma ―posição‖ que mesmo em 

estreita relação com a exterioridade não tem acesso direto a ela. 

    Dessa forma, vê-se que em diferentes passagens de T1 as marcas da 

heterogeneidade na ―voz‖ do enunciador retomam diferentes formações discursivas 

e preenchem espaços em diferentes campos discursivos que por si só, o jornalista 

não seria capaz de cobrir. A ocupação desses lugares ―a deriva‖ também pode ser 

ilustrada em muitas passagens de T1 e de T2, como por exemplo:  

 

 
(T16) – [...] Há várias explicações possíveis. Uma é o fato de o 
candidato ser negro. Outra, sua pouca idade e inexperiência 
executiva. Outra ainda, a tradicional fragilidade eleitoral da 
coalizão que o trouxe até aqui, formada principalmente por jovens, 
votantes de primeira viagem, negros e outras minorias. De qualquer 
maneira, a mesma crise econômica que colocou Obama à frente de 
McCain nas pesquisas obrigou os dois candidatos a radicalizarem e, 
ao fazer isso, tornarem mais claras as opções para o eleitorado [...]. 

  
(T17) – [...] Obama foi afastado de novo do centro do espectro 
político, aonde tinha chegado depois das primárias de seu partido, 
em direção à posição inicial mais à esquerda. Já McCain, que fez 
carreira política na centro-direita, foi obrigado a deixá-la em 
direção à direita. Fez isso premido pelas necessidades de 
campanha, para conquistar a base conservadora do partido que 
nunca engoliu suas posições socialmente progressistas e a parte 
conservadora dos indecisos e independentes [...]. 

 
(T25) – [...] Os EUA perderam US$ 2 trilhões, mas a maior parte foi 
para outros americanos em outras palavras, houve perda de 
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patrimônio com os empréstimos. No caso da Europa, sabemos que 
pode haver até o dobro disso, mas o capital está emprestado na 
América do Sul, na Ásia e em partes da Europa Oriental, isto é, não 
irá circular novamente na União Européia [...]. 

  
(T26) – [...] A construção da cerca de mil quilômetros (na fronteira 
com o México) e outros controles, além de algum desemprego, têm 
significado que menos gente tem imigrado. Se conseguirmos 
diminuir para um número de 250 mil imigrantes totais, dos quais 100 
mil legalizados, privilegiando o México e a América do Sul, então a 
capacidade de assimilação funcionará como no passado. A posição 
não declarada de ambos os candidatos é fechar a fronteira a novos 
imigrantes ilegais; então, para que discutir programas de trabalho 
temporário, anistia, bilingüismo?[...]. 

  
(T27) – [...] Já McCain disse que não entende como taxamos nossos 
aliados -como os brasileiros – e deixamos o petróleo de nossos rivais 
entrar no país sem tarifa nenhuma [...]. 

 
 

 Em todos esses fragmentos há diferentes posições-sujeitos e diferentes 

sujeitos que as ocupam. Em T16 e T17 a expressividade da narrativa e a forma como 

as informações são apresentadas para justificar a vantagem de Barack Obama na 

corrida presidencial tocam, novamente, na questão racial. A interdição e a 

segregação da palavra delimitam os nortes enunciativos por onde deve seguir o 

sujeito enunciador. Portanto, não é Barack Obama que pede o apoio político e o 

voto de seus correligionários de raça, mas é a mídia que explora sua condição de 

cor para discursivizar sua aparente identificação enquanto sujeito que ocupa o 

centro de toda ação argumentativa nesses trechos. A mídia mobiliza a questão 

racial reacendendo o ódio, a relação tabu entre brancos e negros, já que tal 

questão é então trazida à tona propositalmente, como estratégia, em virtude de 

Obama ser negro.  

   Assim, o fato de o candidato ser negro é uma retomada direta ao 

enunciado central que vem marcar todo o processo eleitoral americano e, 

consequentemente, todas as outras condições ou fatores que o põem na frente 

nesta corrida de sucessão produzem, na ordem em que aparecem, um efeito de 

elementos periféricos ou de consequências em relação ao que, de antemão, foi 

apresentado: a cor da pele do candidato. Observa-se ainda o jogo de palavras que, 

de um lado, se referem ao democrata acentuando o espírito aventureiro de sua 
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campanha e, por outro, mencionam a história política de John McCain, seu 

oposicionista.  

   As escolhas sintáticas – e os respectivos efeitos de sentido que oportunizam 

– utilizadas para se referir a um e a outro candidato explicitam os princípios de 

ordenação, de classificação, de seleção e de redistribuição a que estão submetidas 

às regras do dizer. São esses princípios que justificam a materialização dos 

procedimentos internos de controle do discurso, aqueles que afligem a enunciação 

impondo-a sobre o abismo do acaso, da falha e do deslize do sentido, conforme 

discutido acima.  

 Em T16, por exemplo, são listados, como elementos de identificação de 

Obama com o grande público, sua pouca idade, sinônimo de inexperiência, de 

rebeldia, de aventura, a tradicional fragilidade eleitoral da coalizão de apoio, o 

que pode está representando a indiferença da classe aristocrática e de empresários 

burgueses, e ainda, o ambiente de crise associado ao apoio de grupos de pouca 

representatividade e ―historicamente‖ recuados às margens da sociedade, como 

―votantes de primeira viagem, negros e outras minorias”.  

 É importante ressaltar que mesmo materializando a ideia de que a 

campanha de Barack Obama está associada à fragilidade, ao apoio minoritário e à 

inexperiência de novos eleitores, o efeito enunciativo nessa passagem ainda é de 

―positividade‖, de ―novidade‖ e de ―destaque‖ desta frente governista, isso se 

comparada às escolhas sintáticas do sujeito-enunciador em relação à campanha de 

John McCain. Esta, por sua vez, foi premida pelas necessidades de campanha sendo 

que o próprio candidato foi obrigado a deixar sua posição de militante de centro-

direita. Neste contexto, ―premido‖, ―foi obrigado‖ e ―nunca engoliu‖ funcionam 

como modeladores da ação enunciativa, construindo um efeito de sentido de 

―segundo plano‖ ou de ―desvantagem‖ do candidato republicano em função do 

destaque que se atribui ao democrata. 

 Esse batimento de posições enunciativas reflete a existência de um feixe 

de correlações de força asseguradas em relações de poder e materializadas no ato 

de enunciação por um sujeito que se põe de observador externo, o jornalista, como 

se ele mesmo estivesse isento de qualquer tipo de julgamento ou de tomada de 

partido sobre o que é dito, já que enuncia de um lugar institucionalmente 

autorizado. A ilusão de controle do dizer é, aqui, fundamentada por um trabalho 
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de forças análogas movidas nos ventos da ideologia e direcionadas pelas vias do 

poder e ainda sob o manto espesso da heterogeneidade, que garante ao sujeito a 

fluidez e a dinamicidade de sua aparição.  

 Essa ação de controle se manifesta pela interdição já que representa, assim 

como discutido em Sob o olhar das sentinelas: o controle externo do discurso 

(tópico 1.2.3.1 do capítulo I), ―o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que 

fala‖, pois o discurso ―longe de ser esse elemento transparente ou neutro [...] 

onde a política se pacifica‖ se materializa vinculado ao desejo e ao poder 

(FOUCAULT, 2006). 

    O estabelecimento de tais correlações de forças e de relações de poder 

está atrelado à concepção de discurso enquanto acontecimento o que significa que 

é ele, o discurso, ―que funda a interpretação, constrói uma verdade, dá rosto às 

coisas. Por isso o discurso é objeto de disputa, em vista do poder que, por seu 

intermédio, se exerce‖ (BARBOSA, 2004, p. 108).  

    Paralelamente, em T25 o sujeito-enunciador apaga as marcas de sua 

aparição no intradiscurso ao optar pela terceira pessoa para listar as perdas obtidas 

pelos americanos no cenário de crise mundial e, paradoxalmente, se afirma – neste 

mesmo espaço enunciativo e ao se colocar no exterior de tudo isso – ao 

contextualizar as perdas trazidas pela crise na Europa. É o que acontece ainda em 

outros trechos de T2 como, por exemplo, em ―Eles esperam que sim” e ―Os EUA 

perderam U$$ 2 trilhões” e, ainda, em ―Sua política comercial deve deixar os sul-

americanos preocupados‖ não há evidência explícita de um enunciador marcado, 

mas a constituição deste se dá no espaço do pré-construído57.  

    Concomitantemente, em T25 ―sabemos que pode haver até o dobro disso” 

e em T27 ―Já McCain disse que não entende como taxamos nossos aliados (...) e 

deixamos o petróleo de nossos rivais” as marcas do entrevistado no fio do discurso 

pelo uso de ―sabemos‖, ―taxamos‖ e ―deixamos‖ implica numa redefinição 

subjetiva de quem enuncia pois, neste momento, a presença do artífice, que 

confecciona a matéria e a deposita nas páginas da Folha de São Paulo, é mais sutil 

                                                           
57 Paul Henry propõe o termo ―pré-construído‖, para dar conta dessa presença do outro, que não é o 
outro enunciativo, nem o outro interdiscursivo, o primeiro, pontual demais, o segundo, amplo 
demais. O pré-construído é o outro do interdiscurso, circunscrito em uma região histórica e 
ideológica, delimitada no acontecimento do discurso. Ver Autoria: questão enunciativa ou 
discursiva? (GALLO, 2001). 

 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

177 
 

ainda em virtude do ―desaparecimento‖ aparente de evidências discursivas do 

grupo editorial do referido jornal.  

 Isso pode está se constituindo como tentativa de se legitimar a capacidade 

dos respectivos candidatos de liderar ou de ocupar determinada função pública, 

visto que ―enquanto a justificação de um campo, de um seu segmento ou, ainda, 

de uma função pública eletiva emerge sob a forma de um ―nós‖ ou da 

impessoalidade de uma instituição‖ – que, segundo Piovezani Filho (2006, p.252), 

se ―apóiam no Estado, no regime de governo, no escrutíneo ou numa pesquisa, 

numa ideologia e/ou na notoriedade midiática‖ – a confiança e a legitimação do 

titular ou do candidato a titular do respectivo cargo, principalmente aquele da 

esfera política, neste caso, Barack Obama ou John McCain, ―pode manifestar-se 

como um ―eu‖ que se fundamenta na autenticidade da pessoa e na verdade de seu 

ego profundo‖.  

 Além disso, tanto no primeiro como no segundo texto a ―omissão‖ de 

marcas do grupo editorial ou ainda a ausência de uma identificação identitária por 

parte do sujeito-enunciador – o que poderia comprovar sua ―preferência‖ por 

determinado candidato ou ―adesão‖ a determinada proposta de governo – é 

reforçada também pela estratégia de transcrição literal das falas do entrevistado 

ou pela apresentação de resultados de estudos ou pesquisas. Tais informações são 

apresentadas como se elas, por si só, se constituíssem em dados concretos de 

avaliação e de sondagem das intenções do eleitorado americano e produz um efeito 

de veracidade e de isenção em relação às vantagens que representam. 

  Neste caso, é como se a Folha de São Paulo fosse, paradoxalmente, uma 

espécie de porta-voz da elite política e do povo, já que ao mesmo tempo transmite 

o fato, controlando o dizer e selecionando o que pode e deve ser dito, e impõe 

―em prol da grande massa‖ certa disciplina aos sujeitos sociais e às verdades que 

estes tentam ―disseminar‖ ao serem trazidos ao palco central da cena pública pela 

ação discursiva dos meios de comunicação.  

 Do mesmo modo, quando o entrevistado se refere à Obama o ―atribuindo‖ 

determinados adjetivos, como ocorre em ―o líder das pesquisas de intenção de 

voto é um „socialista europeu‟‖ e em ―o Barack Obama do começo da corrida, 

de ideias consideradas social-democratas na Europa, mas que no ambiente mais 

conservador americano ganham tons esquerdizantes‖ e levantando toda a 
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―sorte‖ de referência sobre o comportamento político e ainda sobre as metas de 

governo deste candidato durante o período de campanha, como em ―Obama irá à 

ONU pedir que os aliados participem (da reação) ou pedirá a aliados regionais que 

intervenham‖/―O próximo presidente terá de lidar com o problema‖/―É o que 

promete „redistribuição de riqueza‟ via novo sistema de impostos, seguro de 

saúde para todos‖, e em ―a „venda‟ de seu nome ainda não foi concluída‖, não 

significa que houve menor influência da equipe de edição, mas, 

contraditoriamente, esse se constitui como um dos momentos de maior 

―envolvimento‖ dos que narram os fatos segundo uma ―linearidade lógica das 

posições‖ ou que elaboram as perguntas e as selecionam de acordo com o conteúdo 

das respostas que aquelas mobilizam.  

  A mídia, então, se politiza e a política, seguindo o mesmo embalo, se 

midiatiza. Isso acontece porque o discurso da mídia, em muito, se assemelha ao 

discurso político, pois passa a funcionar sobre a mesma episteme mercadológica e 

se configura sobre bases discursivas também comuns. Conforme discutido no 

capítulo II e III, o discurso político caracteriza-se por uma incessante busca de 

credibilidade e legitimidade da mesma forma que a mídia opera em prol de um 

auditório imediato que seja capaz de fundamentar o crédito em seu trabalho de 

revelação do real, de reconhecer sua constitutiva natureza de ―apontador de 

escândalos‖ e de assegurar seu espaço de ―fiel protetor‖ da ordem social.  

  Segundo Piovezani Filho (2006), a partir do advento de uma certa 

personalização da política, ―estabelece-se, em alguma medida, um apagamento 

das rivalidades público-institucionais, em proveito dos confrontos entre 

‗personalidades‘; o privado e pessoal, frequentemente,  rivaliza com o público e 

político‖ (PIOVEZANI FILHO, 2006, p. 252).  

 Obama e McCain são, então, postos em conflito em função do que suas 

próprias vozes ecoaram nos pronunciamentos públicos que fizeram. É como se as 

suas filiações partidárias ficassem em segundo plano e que, independentemente de 

quem saísse vitorioso da campanha, o comando do país estaria ligado a 

personalidade do candidato e não aos interesses do povo ou ao programa de 

governo de um grupo político que, já por muito tempo, estivera historicamente 

envolvido com questões nacionais. 
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 Vale ressaltar ainda que em T1 são muitos os trechos em que se nota a 

construção desse ambiente conflituoso entre as personalidades acima citadas. Essa 

―artimanha midiática‖ inicia pelo jogo discursivo, que a própria materialidade e 

gênero permitem, e faz o confronto político deslizar para a arena do espetáculo. 

Dessa forma, a existência desses dois modos de confiança e legitimação, 

indissociáveis por estarem intrinsecamente ligados no fazer política, ―exige, seja 

na conquista seja na manutenção do poder, a adoção de medidas que visam tanto a 

afirmar a fundamentação das pretensões em ocupar seus postos e exercer suas 

funções quanto a empreender uma boa ―produção‖ e apresentação de ―si‖ 

(PIOVEZANI FILHO, 2006, p. 252). 

 Além de revelar as bases da política transformada da era pós-moderna, 

esse empreendimento enunciativo vem mostrar que o discurso não se reduz ao um 

mero instrumento de comunicação e de transmissão de saber, mas que ele se 

constitui, em função da dispersão de práticas que oportuniza e da subjetividade 

que evoca, como objeto simbólico e político. Assim, o discurso é simbólico porque 

está sempre atrelado às condições históricas de sua produção, e político no sentido 

de que representa uma luta pelo poder.  

 Disso resulta que os sentidos nunca estão presos a determinada ordenação, 

categorização ou interpretação, mas se movimentam na superfície irregular da 

linguagem, afetados pelas redes de memória e ligados pelos fios da 

interdiscursividade. Diante do exposto pode-se mencionar os efeitos de sentido 

construídos nas seguintes passagens de T1: 

 
 
 
(T17) – [...] Nesse sentido, o senador de 72 anos é o candidato 
ideal: politicamente independente, desafeto do colega de partido 
George W. Bush, ele sugere que ficaria só quatro anos no poder, 
sem tentar se reeleger em 2012 [...]. (negrito nosso). 
 
 
(T18) – [...] As pesquisas vêm indicando que a primeira hipótese é 
a mais provável e que Obama deverá sair vitorioso das urnas. 
"McCain foi prejudicado duplamente porque os republicanos foram 
considerados culpados pela crise, enquanto as responsabilidades do 
Congresso democrata foram relevadas‖ [...]. (negrito nosso). 
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(T19) – [...] ―Sua vantagem como o candidato da segurança perdeu 
valor. Por ironia, como a situação no Iraque melhorou, sua 
relevância política diminuiu‖ [...]. (negrito nosso). 

 
 

(T110) – [...] De qualquer maneira, a mesma crise econômica que 
colocou Obama à frente de McCain nas pesquisas obrigou os dois 
candidatos a radicalizarem e, ao fazer isso, tornarem mais claras 
as opções para o eleitorado [...]. (negrito nosso). 

 
(T111) – [...] De um lado, reapareceu o Barack Obama do começo 
da corrida, de idéias consideradas social-democratas na Europa, mas 
que no ambiente mais conservador americano ganham tons 
esquerdizantes. É o que promete "redistribuição de riqueza" via 
novo sistema de impostos, seguro de saúde para todos e sentar-se 
com líderes como Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad [...]. 
(negrito nosso). 
 
 
(T112) – [...] Somam-se a isso passagens insuficientemente 
explicadas de sua biografia e colocadas sob lente de aumento pelas 
propagandas negativas da campanha do republicano, como sua 
ligação com o ex-militante radical de esquerda, Bill Ayers [...]. 
(negrito nosso). 
 
 
(T113) – [...] De outro lado, surgiu um John McCain remoldado 
pelos caciques do partido republicano, que infiltraram Steve 
Schmidt, um ex-aluno de Karl Rove, o "cérebro" das vitórias de 
Bush, em sua campanha, para dar novo rumo [...]. (negrito nosso). 
 
 
(T114) – [...] Agora, "radicalizados", os dois se enfrentam nas urnas 
em poucas horas [...]. (negrito nosso). 

 

 

 O cenário de disputa, a apresentação e caracterização dos ―lutadores‖, a 

força expressiva do combate na narratividade do acontecimento, a polarização das 

personalidades, e o efeito de objetividade no relato dos fatos e dados mediante o 

efeito de distanciamento do jornalista na produção da matéria, bem como sua 

isenção de valor sobre o que discursiviza e, por fim, a aproximação dos políticos 

para se criar um efeito de desfecho em função do produto final do processo 

eletivo, assim como ocorre em T114, são fatos que comprovam um novo fazer 

político-discursivo em relação ao que se traz aos olhos do telespectador-leitor.  

 Em todas essas passagens (de T17 a T114), a memória e o interdiscurso se 

carregam de produzir um efeito ao mesmo tempo de enfrentamento de forças, de 
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luta pelo poder, e de análise externa e objetiva da realidade. O leitor 

possivelmente não se dará conta do trabalho de manipulação das consciências, isto 

é, do trabalho de montagem, de seleção e de organização das falas, nem tampouco 

da justaposição dos candidatos segundo suas características e possíveis 

comportamentos, caso cheguem à presidência.    

 É dessa forma que em T18, T111 e em T113 há o acirramento entre os 

candidatos, provocado pela ação discursiva da mídia de citar, sequencialmente, o 

nome destes em parágrafos consecutivos, do mesmo modo que se faz em T114 e em 

T110. Nesses fragmentos, o peso semântico de expressões como ―De um lado”, 

―reapareceu”, ―de idéias conservadoras”, “De outro lado”, “surgiu”, “remoldado”, 

“caciques do partido” mobiliza, mediante o trabalho com o interdiscurso, as 

formações discursivas sobre as quais cada um dos candidatos se movimenta.  

 Dessa forma, enquanto que de um lado, e sob a força de determinada 

frente ideológica – neste caso a democrata – sob a impulsão de determinado grupo 

político e, ainda, assumindo determinadas marcas identitárias por ocupar certo 

espaço no ringue da batalha política e diante da ―crise econômica”, reaparece o 

Barack Obama “do início da corrida” que ―promete „redistribuição de riqueza‟”, 

―novo sistema de impostos” e “seguro de saúde para todos”, de outro, ressurge o 

“remoldado” John McCain cuja ―vantagem como o candidato da segurança perdeu 

valor” e cuja “relevância política diminuiu”.  

 Além disso, McCain tendo sido “prejudicado duplamente” em virtude da 

responsabilidade pela crise constrói uma imagem alicerçada em “propagandas 

negativas” cuja campanha só pode mudar de rumo se for arquitetada, o que 

constrói um efeito de sentido de farsa, de ficção, como se a campanha ou a 

imagem do republicano pudesse ser fabricada pelo ―‗cérebro‟ das vitórias de 

Bush58”. Esse “cérebro” teria então, a mesma tarefa que foi atribuída a Jean-

Baptista Colbert na fabricação da imagem de Luís XIV. Seu trabalho estaria ligado 

                                                           
58 Presidente dos Estados Unidos de 20 de janeiro de 2001 a 20 de janeiro de 2009. Teve um período 
de mandato conturbado com a inserção dos americanos em duas grandes guerras (Afeganistão e 
Iraque) e com polêmicas e tensões na política externa e nas relações diplomáticas com vários outros 
países (Venezuela, Cuba, Irã, Rússia, Coréia do Norte e etc.)  
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aos princípios da teoria de Maquiavel que se destaca na história do pensamento 

político por elaborar os princípios da política de imagem59.  

 Diante dessas manobras discursivas e de acordo com as escolhas sintáticas 

que se faz para referir-se a um ou outro personagem político, pode-se mencionar 

que a mídia espetaculariza o acontecimento da eleição presidencial americana pelo 

jogo de retomadas, pela síntese-narrativa que emprega ao fabricar a imagem social 

de cada um dos candidatos, em especial o do democrata, e pela colocação 

imperiosa desses atores na visibilidade da cena política, cuja amplitude é garantida 

pela lente de aumento da linguagem e da história.  

 Ao funcionar pela interdiscursividade e pela memória, essa prática 

discursiva oportuniza, ao mesmo tempo, a materialização de relações de poder e o 

movimento de imagens e identidades, pois aproxima o público do pessoal e diminui 

a fronteira entre o real e o virtual.  

 Assim, a Folha de São Paulo favorece o estabelecimento de correlações de 

força entre sujeitos, pois ao constituir-se como lugar de enunciação, exibe um 

modo de ação de alguns sobre outros. Isso ilustra as discussões travadas, em 

especial, no primeiro e terceiro capítulos deste trabalho quando se apresenta as 

considerações sobre o funcionamento do poder (na política) na perspectiva 

foucaultiana, já que segundo este autor, o poder é então entendido como ―uma 

forma de ação, uma ação sobre sua própria ação, ação sobre ações, uma maneira 

de agir sobre a ação dos outros para conduzir condutas‖ (FOUCAULT, 1995b, p. 

243). 

 Em função disso pode-se mencionar que, tanto em T1 como em T2, as 

dizibilidades sobre Barack Obama movimentam enunciados que, por sua vez, 

revelam posições-sujeito a serem ocupadas no momento mesmo da enunciação. O 

conjunto de práticas discursivas que se arrolam sobre esses dizeres não retoma 

apenas um sujeito empírico, mas toda uma historicidade referente à política norte-

americana trazida à cena pública em virtude do processo eleitoral em final de 

2008. Essa retomada, além de mostrar que o discurso implica o funcionamento 

―vivo‖ de uma memória, aponta para uma posição-sujeito (FERNANDES, 2007). 

Entretanto, a mídia toca no terreno da memória ao acionar o verbal permitindo que 

                                                           
59 Retomam-se as discussões sobre os princípios fundamentais de atividade de produção de uma 
opinião política de acordo com o que se apresenta no item 3.1.3 do terceiro capítulo deste 
trabalho. Cf. Gomes (2003). 
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sejam mobilizados, que venham à tona, outros discursos, ligados a diferentes 

momentos da história, materializados em diferentes lugares sociais e, por fim, 

entrecruzados e relacionados no interior de uma determinada formação discursiva. 

 Esse entrelaçamento discursivo constitui os trajetos de sentido que podem 

ser investigados quando da interpretação de uma materialidade dada. Em T2, por 

exemplo, Hanson ao responder as perguntas da Folha de São Paulo, tenta justificar 

a autorizada posição-sujeito que ocupa em virtude da institucionalização de seu 

dizer sobre o candidato democrata. Assim, mediante a qualificação de historiador 

e de militar e de acordo com a responsabilidade de estar tratando do assunto da 

campanha presidencial nos Estados Unidos, respondendo perguntas de um 

jornalista, cujas respostas circularam ―livremente‖ nas páginas do referido jornal, 

num cenário social como o brasileiro (país de terceiro mundo, sul-americano e 

dependente das políticas externas, em especial da norte-americana), o especialista 

expõe que: 

 

 
(T28) – [...] Mas, então, temos um candidato afro-americano que 
deliberadamente injeta o racismo na campanha, de modo inédito. 
Obama insiste em transformar a raça numa questão: ele declarou 
que não se parece com as pessoas nas notas de dólar [ex-
presidentes], disse que temia ataques racistas de seus oponentes e 
se cerca de figuras racialmente polarizadas [...]. 
 
 

 
 

E ainda, afirma que: 

 
 
 

(T29) – [...] Psicologicamente, depois das guerras do Iraque e do 
Afeganistão e da perda de capital, a população não irá se dispor a 
ver o país assumir responsabilidades no exterior, mesmo que, 
materialmente, o país ainda esteja apto para isso. Isso significa que, 
se Putin decidir cortar as fontes de petróleo para a Europa ou se o 
Irã anunciar que criará armas nucleares, o presidente Obama irá à 
ONU pedir que os aliados participem [da reação] ou pedirá a aliados 
regionais que intervenham [...]. 

 

 

 Nesses trechos, portanto, o acionamento da memória e a recorrência ao 

interdiscurso permitem a retomada a outros discursos (o discurso sobre o racismo, 
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o discurso das relações externas com os países mais pobres, especialmente os 

africanos, o discurso do imperialismo, o discurso da economia, o discurso do 

terrorismo, o discurso político, o discurso do setor privado, o discurso do setor 

estatal, as questões relacionadas à tensão com os rivais da Ásia e do Oriente, o 

discurso dos aliados europeus, o discurso das guerras e suas posições conflitantes, 

as discussões e os textos que todos estes eventos, ―discursos‖, produziram e 

fizeram circular) e garante que os sentidos percorram determinados trajetos e se 

liguem por um fio ou por outro, formando uma espessa teia de significação que, 

por sua vez, compõe o alicerce maior dos efeitos de sentido que são levantados na 

voz de Hanson.  

 Agindo assim a mídia discursiviza o candidato democrata construindo sua 

própria imagem de ―messiânico‖ de ―a saída de tudo‖, a ―solução de todos os 

problemas‖, além de gerar um silenciamento exatamente em torno do que Obama 

não propunha. É sob este enfoque que o evento da eleição presidencial americana 

de 2008 é noticiado, relatado, discutido e discursivizado em diferentes 

materialidades e suportes, permitindo a produção de uma série de textos, de 

reflexões, de posicionamentos de especialistas, de retomadas na história, de 

manifestações de apoio ou de recusa de outros políticos, de outras personalidades, 

de outros sujeitos, inserindo-se na ordem da história e, portanto, constituindo-se 

como acontecimento discursivo e, dessa forma, oportunizando a construção de um 

arquivo.  

 Ao discursivizar este ―importante60‖ momento da história, a mídia opera 

pelo trabalho com estratégias discursivas determinadas, ―apresentando os fatos‖ 

por meio de uma narrativa reconstituída. Segundo Charaudeau (2006, p.159), 

espera-se que aqui, ―o meganarrador, liberado das restrições da simultaneidade, 

empreenda um trabalho de montagem, de roteirização, numa posição semelhante à 

do narrador de uma narrativa de ficção‖. Além disso, este meganarrador é obrigado 

a ―colar no acontecimento bruto‖ pelo dever de credibilidade e pelos efeitos de 

sentidos de ―compromisso com a verdade‖ e de ―revelação do real‖ que precisa 

assegurar a seus relatos. 

                                                           
60 Essa adjetivação é corroborada pelo próprio trabalho da mídia ao discursivizar o acontecimento 
em diferentes materialidades e ao empreender um intenso trabalho de produção de saber em 
função desse momento de disputa político-eleitoral, segundo os efeitos de visibilidade e de 
virtualidade que tenta produzir no contexto da sociedade americana. 
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 Portanto, os artigos analisados permitem enxergar todos os momentos 

dessa estratégia de narração reconstituída o que prova que a mídia possui seu 

funcionamento discursivo atrelado aos sistemas de exclusão (comentário, autor) e 

aos mecanismos de controle do discurso (a interdição, a segregação da palavra e a 

vontade de verdade) ao mesmo tempo em que fundamenta sua participação na 

construção da história.  

 Tais momentos são apresentados por Charaudeau (2006), quando teoriza 

sobre os passos que o meganarrador deve dá para discursivizar o fato e construir, 

paralelamente, sua legitimidade social mediante os efeitos de imparcialidade, 

honestidade e objetividade, que fabrica ao transmitir o evento. Segundo o autor, 

esse personagem ―anômalo‖ deve: 

 

 

Introduzir uma abertura mais ou menos dramatizante, de 
diferentes maneiras: apresentando um resultado espantoso ou 
insólito; descrevendo um ambiente inquietante para criar um 
clímax à moda de algumas narrativas de suspense. Tentar 
reconstituir os fatos segundo um princípio de coerência que 
corresponde a uma lógica de encadeamento mais próxima da 
experiência ingênua, por ser esta a mais facilmente apreendida por 
todos: a cronologia. Desenvolver um comentário explicativo 
inserindo na reconstituição ou após a reconstituição, para tentar 
explicar, como na narrativa simultânea, o porquê e o como dos 
fatos, recuperando o desenrolar dos acontecimentos, ou 
desvelando as intenções dos responsáveis por esses fatos. Enfim 
[...] deve fechar a narrativa [...] Com efeito, o fechamento 
dificilmente é apresentado como o fim do acontecimento, 
porque o discurso de informação midiática se sustenta num 
processo evenemencial em perpétua reativação. (Charaudeau, 
2006, p. 159-160, negrito nosso). 

 

 

 Procedimentalmente são estes passos que o grupo editorial segue tanto 

para ―conduzir‖ a entrevista com Hanson em Muito Oba-Oba como para apresentar 

as informações segundo o ponto de vista de especialistas em A curva da história. 

Em ambos os textos pode-se notar um trabalho imperioso da mídia diante da tarefa 

de constituir o evento da eleição presidencial americana como parte da história, 

mediante a ação de práticas discursivas capazes de construir uma imagem social 

positiva do candidato democrata Barack Obama, e de edificar esse acontecimento 

na ordem do discurso, sob a óptica do poder e do controle.  
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 A partir dessas práticas discursivas a campanha de Obama é apontada 

como triunfo do marketing, inaugurando pela aproximação com a grande massa e, 

consequentemente, pela introdução do populismo, uma nova perspectiva na 

política americana cujos princípios são assegurados pelas estratégias do fazer ver, 

fazer pensar e fazer sentir, assim como foi apresentado em A caracterização da 

novidade política: o controle das aparências e a produção do espetáculo – tópico 

3.1.3 do terceiro capítulo.  

 A visão de discurso como dispersão e a de sujeito como posição a ser 

ocupada discursivamente permitem o processo de interpretação dos sentidos 

considerando-os como construção sócio-histórica, vinculada às relações de poder e, 

consequentemente, sujeita à falha e ao equívoco. Dessa forma, os dizeres sobre 

Obama, e toda a discursivização que se faz sobre as condições de seu possível 

governo, estão atrelados ao processo de produção de sua própria imagem e de 

categorização de suas qualidades enquanto sujeito presidenciável.  

 Deve-se considerar então que todas essas marcas da discursividade do 

mundo mediado, pós-moderno, elevam o acontecimento à condição de espetáculo, 

pois exige que a cena pública, isto é, as verdades, as falas autorizadas, as 

discussões e comentários de especialistas e dos próprios candidatos, sejam 

assistidos por uma grande massa dispersa e fluida de sujeitos em diferentes espaços 

sociais.  

 Assim, o funcionamento da memória e a imersão no interdiscurso dos 

dizeres da mídia sobre este acontecimento, oportunizam o movimento de sujeitos e 

de suas práticas discursivas na arena da batalha política. Essa arena, por sua vez, 

implica a manipulação da realidade pelo saber autorizado, a história é, então, 

conduzida na virtualidade de seu próprio acontecimento e, a política, transformada 

em espetáculo por sua própria aparição na visibilidade pública, sob o controle dos 

meios de comunicação de massa.  

  Por fim, há que se considerar que tais artigos oportunizam o trabalho de 

análise do processo de construção de imagem de Obama, permitindo ainda a 

aproximação com o modo de organização do discurso a partir do funcionamento da 

mídia na esfera política. A partir da expressividade da narrativa e do jogo de 

estratégias discursivas empregado nesses textos, é possível entender a mobilidade 
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e a historicidade do sentido no entremeio do interdiscurso com o intradiscurso, isto 

é, na relação entre o já dito e o que se está dizendo no fio discurso.  

 É, portanto, nesse entrecruzamento de práticas discursivas que se pode 

notar o exercício do poder já que os sujeitos, movidos pela ilusão de controle do 

dizer e de centralidade do sentido, vão sempre se marcar na superfície 

escorregadia e irregular da linguagem, materializando suas posições de classe e 

suas vontades de verdade, ao mesmo tempo em que possibilitam a circulação de 

saberes e a operacionalização de uma memória social.  

 

 

4.3.2.  Recorte – II: O jogo de estratégias e o movimento de imagens na 
produção do espetáculo político: a renovação do sonho americano 

 
 
 

 As dizibilidades que perpassaram a disputa política americana a partir do 

acontecimento da eleição presidencial de 2008 asseguram, por certo, o caráter de 

espetáculo e, portanto, de transformação à política contemporânea. Essas marcas 

discursivas incidem sobre o processo de espetacularização da política americana 

que, por sua vez, presencia um jogo de estratégias discursivas e um movimento de 

imagens sociais61 fabricadas sob a ilusão do controle do dizer. Assim, nos artigos 

Obama repete uma campanha de base: tempo de mudança – (T1) e Para Obama 

índice de apoio branco é uma surpresa – (T2) depara-se com um imperioso trabalho 

de produção de verdades e, principalmente de imagens de sujeitos, que retoma a 

memória e a interdiscursividade como ferramentas para ocupar posições ou lugares 

discursivos de destaque no espaço da visibilidade pública.  

 Tais artigos revelam a batalha discursiva que se ergueu em função do 

acontecimento da eleição para presidente nos Estados Unidos da América a partir 

da ação discursiva de um recurso midiático nacional62: o jornal The New York 

                                                           
61 O conceito de imagem social é trabalhado aqui como uma fabricação que resulta da ação 
discursiva de sujeitos num determinado momento da história, em função do jogo de estratégias de 
manipulação, de sensacionalismo, de populismo que dizem respeito a uma política de opinião que, 
por sua vez, garante a produção de uma opinião pública. Ver o item 2.3 do terceiro capítulo deste 
trabalho. 
62 Refere-se aqui ao jornal The New York Times que se constitui como instância nacional de poder 
institucionalizado e que, portanto, representa a ―voz‖ nacional da sociedade americana diante da 
edificação deste acontecimento político-discursivo. 
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Times. Uma luta discursiva que mobiliza outros discursos que ao serem retomados 

permanecem atrelados a uma rede de memória e ao poder. Estes estão sempre 

carregados de efeitos de sentido que condicionam as dizibilidades dos sujeitos e 

possibilitam a repetição de enunciados, assim como se pode ver a partir da 

interdiscursividade percebida, a princípio, na retomada aos dizeres sobre os 

discursos socialista e comunista e sobre a questão étnico-racial, respectivamente, 

em trechos como: 

 
 
(T11) – [...] ―No início ele me chamou de socialista por pretender 
trazer de volta a redução de taxas de Bush para os americanos mais 
ricos, então não podemos finalmente aliviar as taxas para a classe 
média. No fim da semana ele estará me acusando de ser um 
comunista secreto porque eu dividi meus brinquedos no jardim-de-
infância63. [...]‖ (negrito nosso). 

 
 
(T21) – [...] E ainda a força de Obama sobre as barreiras raciais 
permanece como ponto principal na sua liderança dos números em 
relação ao destaque do senador John McCain no dia da eleição. 
Notavelmente, Obama, o primeiro e mais importante negro já 
indicado a disputar a presidência, tem adquirido projeção entre os 
brancos mais do que os democratas já conseguiram64. [...]. (negrito 
nosso). 
 

 
 Nesses fragmentos, e ainda no decorrer dos artigos – tanto em T1 como em 

T2 – os sentidos são agenciados a partir do trabalho imperioso da mídia com 

determinadas estratégias discursivas, como forma de legitimar os sentidos que 

constroem a imagem pública política do candidato democrata Barack Obama. 

 De início, levando-se em conta as discussões sobre a constituição do 

discurso político e sua inerente ligação a um espaço de debate de ideias e às 

manobras do fazer político, conforme se discute no capítulo III a partir das 

considerações de Charaudeau (2008), pode-se enxergar o sentido político destas 

produções como um efeito que é assegurado pela situação de comunicação e pelo 

                                                           
63 […] ―Lately, he‘s called me a socialist for wanting to roll back the Bush tax cuts for the wealthiest 
Americans so we can finally give tax relief to the middle class. By the end of the week, he‘ll be 
accusing me of being a secret communist because I shared my toys in kindergarten.‖[…]. 
64[…] And yet Mr. Obama‘s strength across racial lines lies at the heart of his lead in the polls over 
Senator John McCain heading into Election Day. Remarkably, Mr. Obama, the first black major party 
presidential nominee, trails among whites by less than Democratic nominees normally do […]. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/john_mccain/index.html?inline=nyt-per
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espaço de interação, de trocas simbólicas e de negociação de sentido, que tais 

textos permitem diante da fabricação e da condução da notícia.   

 Tais textos denunciam a existência pulverizada de lugares de fabricação de 

discursos os quais possibilitam enunciados que revelam todo um emaranhado 

discursivo atrelado à tomada de decisões coletivas e ao processo de instauração de 

verdades. Isso pode ser observado, por exemplo, a partir da ênfase nas questões 

raciais, morais e étnicas, no elaborado trabalho de marketing político e, ainda, 

com base no efeito de evidência que a mídia empreende ao candidato democrata, 

discursivizando-o, nesse momento de crise econômico-financeira mundial, como 

figura messiânica, como o ―salvador‖ de todos, como o mais ―certo‖, ―justo‖ e 

―capacitado‖ homem a assumir a presidência da república americana, assim como 

se pode ver em: 

 
 

(T12) – [...] ―Em seis dias, nós podemos escolher que a esperança 
prevaleça sobre o medo, a unidade sobre a divisão, a promessa de 
mudança sobre o poder do status quo‖, disse o Sr. Obama, falando 
em meio a muitos aplausos numa campanha de discursos que se 
multiplicou como uma política de informação, sendo irradiada no 
princípio. ―Em seis dias, nós podemos caminhar juntos como uma 
única nação, um único povo e mais uma vez optar por nossa 
história65‖. [...]. 
 
 

E em: 

 
 
(T22) – [...] Mais recentemente, o Sr. Lewis acrescentou que a 
campanha tem feito dele ―uma espécie de lamento‖ desde que 
líderes desse movimento, incluindo o reverendo Dr. Martin Luther 
King Jr. e o presidente Johnson, não puderam testemunhar a 
candidatura do Sr. Obama66 [...]. 
 

 

 Além disso, encarar esses artigos como manifestação do discurso político 

significa entendê-los como espaços onde as instâncias cidadã e política se atrevem 

                                                           
65[…] ―In six days, we can choose hope over fear, unity over division, the promise of change over the 
power of the status quo,‖ Mr. Obama said, speaking over loud applause here in a campaign address 
that doubled as a political infomercial that was broadcast in prime time. ―In six days, we can come 
together as one nation, and one people, and once more choose our better history.‖ […]. 
66[…] More recently, Mr. Lewis added, the campaign has made him ―sort of sad‖ since leaders of 
that movement, including the Rev. Dr. Martin Luther King Jr. and President Johnson, cannot witness 
Mr. Obama‘s candidacy. […]. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/martin_luther_jr_king/index.html?inline=nyt-per
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a envolver-se, oportunizando sistemas de representação social e inscrevendo-se em 

regimes de práticas subjetivas, vinculadas a instituições de poder, assim como foi 

discutido no capítulo III desse trabalho. 

 Quanto às manchetes, em ambos os textos essas aparecem como 

afirmações impessoais que evidenciam apenas um candidato: o democrata Barack 

Obama. Como dito anteriormente, esse efeito de evidência, que já constitui uma 

manobra da mídia – assim como se apresentou no capítulo II a partir, dentre 

outros, dos trabalhos de Charaudeau (2006), Gregolin (2003), Piovezani Filho 

(2003), Gomes (2004) e Gomes (2003) – é reforçado pelas imagens que aparecem 

logo em seguida, antes do corpo do texto, nas quais Obama aparece recebendo 

maior ênfase ou sendo relacionado às figuras em cada uma das gravuras na 

abertura dos artigos.  

 Retomando as discussões sobre os mecanismos de controle do discurso e os 

sistemas de exclusão – conforme discutido no capítulo I e II com as considerações 

sobre a edificação do acontecimento e a configuração do espetáculo – pode-se 

mencionar que essa operacionalização denuncia o trabalho que a mídia empreende 

na tentativa de controlar a produção e a circulação do dizer e, desse modo, 

contornar a discursivização do acontecimento. Tal trabalho implica o jogo e a 

materialização de estratégias de ordenação, de organização seletiva, de síntese, de 

narratividade, que, por sua vez, asseguram a atividade imperiosa da mídia diante 

do processo de produção da notícia e, consequentemente, na transformação do 

dado a ver em produto de consumo, segundo a lógica de mercado, materializando 

uma viva vontade de verdade através de uma coercitiva interdição.  

  Desse modo, a completa visibilidade que a mídia garante ao candidato 

Barack Obama faz par com a mais incompleta invisibilidade visto que ao evidenciar 

determinado candidato, ela opera com o silenciamento dos pontos de resistência e 

com o apagamento da voz de um outro. Isso lhe permite, ao mesmo tempo, 

trabalhar a equivocidade do sentido por meio da ilusão de unidade, de coerência, e 

produzir um efeito de integralidade, de universalidade em defesa das propostas do 

candidato democrata, como se este correspondesse à vontade de todos, incluindo 

os mais diversos grupos sociais, os diferentes povos e regimes políticos, diferentes 

classes e minorias. É o que se pode ver, por exemplo, a partir dos recursos 

linguísticos-discursivos utilizados no início de T1. 
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 Figura V – 29/10/ 2008 – Flórida/EUA – The New York Times 

 

 

 As informações iniciais desse artigo são trabalhadas pela manchete Obama 

repete uma campanha de base: tempo de mudança67, seguida da imagem de uma 

concentração política, na qual Obama aparece aplaudindo e sendo aplaudido por 

uma grande quantidade de pessoas aglomeradas num espaço aberto. 

 A imagem, que apresenta a bandeira americana em cores vivas bem ao 

fundo, mostra o democrata se dirigindo à plataforma de onde deverá falar para as 

pessoas que ali o assistem. A plataforma está envolta de uma faixa com a palavra 

vote e com o desenho do bottom da campanha do candidato. Além disso, o 

contraste da cor verde com a claridade da luz solar projetando a sombra de Obama 

à sua direita, também em movimento de aplauso, pode está sendo explorado para 

construir um efeito de sentido que evidencia as qualidades até então mais 

discursivizadas do candidato: as qualidades de homem comum, aquele que cedo 

levanta para o trabalho com disponibilidade e dedicação ao que faz.  

 Inicialmente, pode-se afirmar que a configuração dessa imagem e sua 

disposição em associação com o texto constituem por si só, uma manobra discursiva 

que reacende o populismo na política americana visto que há, durante todo esse 

momento de disputa político-partidária, um rigoroso trabalho de elaboração de 

uma política de opinião que, voltando-se para a gestão das aparências, para a 

produção de imagens sociais e para a manipulação dos afetos, procura 

circunscrever a opinião pública a partir de determinados trajetos de sentido.  

 Neste ínterim, enquanto sistema de exclusão que promove o jogo dinâmico 

entre o desejo e o poder, além de funcionar como regulador discursivo marcando o 

                                                           
67 Obama repeats a campaign staple: time for change.  
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que pode e o que deve ser dito em determinadas circunstâncias enunciativas, esta 

vontade de verdade do discurso midiático procura posicionar a imagem de Obama 

sob o signo da popularidade, de sua identificação com o povo, com o sujeito da 

grande massa, trabalhando-o ainda como o messiânico, como aquele capaz de 

promover a ordem social e resolver toda espécie de conflito e de desafio que 

comprometa o ―livre exercício da cidadania americana‖.  

 A partir disso, é possível retomar as discussões foucaultianas sobre a 

vontade de verdade como característica de toda produção discursiva assim como se 

discutiu em Sob o olhar das sentinelas: o controle externo do discurso – item 

1.2.3.1 do capítulo I – visto que, segundo Foucault (2006), as verdades são 

construções sócio-discursivas instáveis que estão a todo o momento procurando 

legitimar-se por meio da história e da memória. Nesse contexto, a vontade de 

verdade funciona como uma prodigiosa maquinaria destinada a excluir os sujeitos 

que mobilizam resistências e tentam recolocá-la em questão contra a própria 

verdade.  

 Ainda em relação à imagem que abre o texto Obama repete uma campanha 

de base: tempo de mudança, vale ressaltar que ela é corroborada pelas 

informações que aparecem logo no início do corpo do texto. Assim, em “Nascer do 

sol, Flórida – Do mesmo modo que tem atravessado o país em clima de maratona 

de campanha, o senador Barack Obama tem aprimorado uma mensagem final, 

convocando a América para „virar a página68‟” as expressões ―nascer do sol‖, ―tem 

atravessado o país‖ e ―maratona de campanha” são escolhas sintáticas que 

contextualizam os recursos que aparecem de forma evidente na gravura de 

abertura do artigo já que o candidato se apresenta ―atravessando‖ uma passarela, 

iluminado pelos ―raios solares‖ nas primeiras horas do dia. 

 Já em T2, a imagem que se segue à apresentação da manchete Para Obama 

índice de apoio branco é uma surpresa69 é uma gravura que mostra pessoas de cor e 

raça diferentes, porém próximas, como se estivessem no mesmo lugar assistindo a 

um acontecimento comum. A imagem mostra apenas as cabeças das pessoas com 

evidência da cor, branca, de sua pele o que consequentemente referencia a 

                                                           
68SUNRISE, Fla. — As he races across the country in the climax of a marathon campaign, Senator 
Barack Obama has honed a final message calling on America to ―turn the page‖ […].  
69 Level of white support for Obama: a surprise.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/index.html?inline=nyt-per
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questão racial na América, trazida à tona pelo fato de Obama ser o primeiro 

presidenciável negro da história política dos Estados Unidos da América.  

 Pode-se inferir, então, que a imagem se refere a uma concentração de 

eleitores americanos, em geral brancos, tendo em vista que o ângulo de visão e a 

forma como a imagem foi capturada asseguram que a grande maioria das pessoas 

ali reunidas é eleitores de pele clara, num momento de fala política, isto é, numa 

oportunidade em que determinado candidato aparece ao público durante a corrida 

eleitoral, assim como se pode ver a seguir: 

 

 
  Figura VI – 02/11/2008 – EUA – The New York Times 

  

 É valido ressaltar ainda que essas imagens são justificadas e associadas aos 

textos aos quais se referem por meio de uma argumentação ligada diretamente às 

questões centrais de cada artigo. Por isso em T2, mesmo a gravura de abertura do 

artigo mostrando eleitores reunidos como se estivesse num comício ou diante de 

qualquer outra modalidade de fala política durante a campanha, não há qualquer 

imagem de Obama que prove sua aparição nesta cena e nem qualquer referência 

feita por este candidato ou recorte de sua fala, neste texto, em relação à questão 

racial durante a corrida política.  

 Dessa forma, ao ligar-se às questões raciais, o sentido político dessa 

produção discursiva, em consonância com a imagem e com o texto, é mobilizado, 

de um lado, pela manchete que cita ―índice de apoio branco” e ―para Obama é 

uma surpresa‖, destacando a importância do apoio de eleitores brancos ao 

candidato de origem africana, e por outro, pela apresentação dos resultados de 

pesquisas de intenção de votos e pela transcrição de falas de especialistas políticos 
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que comentam a tendência do referido candidato a receber votos de cidadãos 

americanos brancos. 

 Portanto, embora no próprio corpo do artigo se evidencie que o candidato 

negro opta por ―uma campanha silenciosa sobre os interesses raciais70‖ – (T2) e 

mesmo não existindo, como dito anteriormente, qualquer referência direta ou 

indireta a questão racial feita por ele em nenhum momento de encontro com 

eleitores ou com partidários políticos, o texto é montado de forma a criar um 

efeito de disputa entre ―brancos‖ e ―negros‖, discursivizando a questão racial e, 

dessa forma, trazendo à tona essa relação tabu, tão historicizada na América e que 

outrora já parecia adormecida no contexto social norte-americano, assim como se 

pode ver em: 

 

(T22) – ―Se a eleição de terça-feira fosse direcionada apenas à 
“América Branca”, números mostram, o senador Barack Obama 
perderia71 [...]‖. (negrito nosso). 
 
 
(T23) – [...] ―Qualquer que seja a causa, quando somada a sua 
vantagem dobrada sobre os hispânicos e sua preferência sobre os 
negros, tem lhe garantido uma liderança prévia na eleição 
nacional72 [...]‖. (negrito nosso). 
 
 
(T24) – [...] ―Questionados se um governo Obama favoreceria os 
interesses de negros sobre os demais americanos, 8 entre cada 
10 brancos disseram que não. Para os estrategistas democratas os 
quais têm empenhado esforços no trabalho de reconquistar a 
aliança e o apoio dos eleitores brancos, essa se constitui por si só 
uma artimanha admirável73 [...]‖. (negrito nosso). 
 
 
(T25) – [...] ―Até agora as mudanças da população tem transformado 
a diversidade racial e étnica num fato inevitável da vida 
americana. Quando Ronald Reagan foi reeleito em 1984, os brancos 

                                                           
70 […] With a message muting racial concerns […]. 
71 If Tuesday‘s election were confined to white America, polls show, Senator Barack Obama would 
lose. 
72 […] Whatever the cause, when combined with his two-to-one edge among Hispanics and his 10-to-
1 edge among blacks, it has given him a national election-eve lead […]. 
73 […] Asked whether an Obama presidency would favor the interests of blacks over other 
Americans, 8 in 10 whites said it would not. For Democratic strategists who have spent their careers 
laboring to regain white voters‘ allegiance, that alone is a striking achievement […]. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/index.html?inline=nyt-per


Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

195 
 

representaram 86 por cento do eleitorado, já em 2004, essa 
representação cai para 77 por cento74‖ [...]. (negrito nosso). 

 
 
 
 Nesses trechos nota-se que a mídia, estrategicamente, reacende o ―ódio‖ 

entre brancos e negros, recolocando-o sob a óptica da disputa política e, assim, 

consegue fabricar o espetáculo mobilizando a interdiscursividade e a memória, 

jogando com os saberes e as dizibilidades que aí estão sedimentadas e ainda 

assegurando a si mesma um caráter de impessoalidade, de distanciamento 

―próximo‖, de não envolvimento com o que é dito. Em (T23), por exemplo, as 

expressões ―vantagem dobrada‖, ―preferência sobre os negros‖, ―liderança prévia‖ 

e ainda a citação de números favoráveis em pesquisas de opinião constroem um 

efeito de vantagem, de escolha ―consciente‖ do eleitorado e asseguram, nesse 

momento de disputa político-eleitoral, uma posição de destaque a Barack Obama 

frente a seu opositor, o candidato John McCain.  

 Nota-se então, que a ação discursivizadora da mídia confere o apagamento 

da ―imagem‖ e o silenciamento da ―voz‖ do candidato republicano. É como se a 

disputa política não fosse mais entre dois grupos políticos cada um deles 

representados por um candidato, isto é, entre democratas e republicanos, mas 

entre Barack Obama e a ―América Branca‖. Isso acontece porque a ênfase no 

candidato negro apaga, consequentemente, aquele que deveria representar os 

eleitores brancos. Tal operação da mídia ocorre a partir da seleção e montagem de 

discursos, ―falas‖ e imagens fazendo com que posições sejam assumidas, lutas, 

estratégias sejam estabelecidas e batalhas discursivas sejam travadas a partir do 

jogo incessante com a linguagem.   

 Esse jogo discursivo, e estratégico, da mídia, que trabalha os saberes e os 

dizeres a partir da mobilidade da memória, corrobora as considerações de Silva 

(2008), Piovezani Filho (2003) e Gregolin (2003), conforme apontado em um olhar 

sobre as estratégias discursivas e agenciamentos de sentidos na mídia: os efeitos 

de sentido – capítulo II – ao defenderem que a instituição midiática, ao se 

constituir para as massas o instrumento mais moderno e possível de se viver a 

história no calor de seu próprio acontecimento, utiliza-se de estratégias de 

                                                           
74 […] Yet population shifts have made racial and ethnic diversity an unavoidable fact of American 
life. When Ronald Reagan won re-election in 1984, whites made up 86 percent of the electorate; by 
2004, they had dropped to 77 percent […].  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/r/ronald_wilson_reagan/index.html?inline=nyt-per
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manipulação do real e ao fazê-lo asseguram sua própria isenção em relação ao que 

noticiam, ao que fazem circular.  

 Portanto, ao mesmo tempo em que se distancia do acontecimento, a 

instituição midiática mantém-se intimamente próxima a ele, reclamando posições e 

ocupando espaços indispensáveis tanto para a produção da notícia quanto para a 

elaboração dos dizeres e de verdades. Entretanto, e conforme o que se apresentou 

em ―discursivizar x acontecimentalizar: as boas vindas à noção de acontecimento 

discursivo – item 1.1.2 do capítulo I – isso não quer dizer que o acontecimento se 

confunda com a notícia, constituindo-se como fato contado por um poder ou por 

um historiador, mas como um evento discursivo possível de ser localizado numa 

ordem descontínua e irregular. 

 Esse montante de manobras discursivas da mídia pode ser observado, por 

exemplo, a partir da montagem dos discursos e a partir da presença da interdição, 

que ao selecionar o dizer marca o que pode e deve ser dito, e permite o trabalho 

com diferentes estratégias discursivas, tais como: o silenciamento de pontos de 

resistência, a transcrição das falas dos especialistas, a apresentação de números 

favoráveis de pesquisas de opinião, a posição de destaque na visibilidade pública 

assegurada ao candidato democrata e a consequente associação de sua 

representatividade política a outros tão renomados e reconhecidos líderes políticos 

da história, assim como se pode ver nos trechos a seguir. 

 
 

(T26) – ―[...] Números do The New York Times /CBS estipulam que 
Obama recebe 44 por cento das intenções, índice mais elevado do 
que o que Bill Clinton obteve em suas vitórias eleitorais75‖. (negrito 
nosso). 
 
 
(T27) – ―[...] Analistas atribuem esse sucesso à mudança nas 
atitudes raciais, à habilidade de Obama, aos erros dos republicanos 
e à crise econômica.76 [...]‖. (negrito nosso). 
 
 
(T28) – ―[...] disse David Saunders, um consultor de Virginia que 
trabalha na assessoria de77 [...]‖. (negrito nosso). 
 

                                                           
75 […] In last week‘s New York Times/CBS News poll, Mr. Obama drew 44 percent support among 
whites-a higher proportion than Bill Clinton captured in his general election victories […]. 
76 […] Analysts ascribe that success to […]. 
77 […] said David Saunders, a consultant in Virginia who advises Democratic candidates on […]. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/c/bill_clinton/index.html?inline=nyt-per
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(T29) – ―[...] O historiador presidencial Michael Beschloss mostra 
que Obama tem usado a mesma abordagem adotada por John F. 
Kennedy que surge em 1960 como o primeiro católico romano a 
ganhar a presidência. [...]78‖. (negrito nosso). 
 
 
(T210) –―[...] Um recente levantamento da NBC NEWS/Wall Street 
Journal documenta o sucesso de Obama nesta eleição79[...]‖. 
(negrito nosso). 
 
 
(T211) – ―[...] Stan Greenberg, especialista em pesquisa de 
opinião, conclui que brancos da classe média ressentiram-se com80 
[...]‖. (negrito nosso). 
 
 
(T212) – ―[...] disse Tom Slade, um ex-presidente do partido 
republicano da Flórida, o qual abandonou sua própria aliança 
democrata em 1964 durante a antiga fase de migração política dos 
conservadores brancos81[...]‖.(negrito nosso). 
 
 
(T213) – ―[...] o repórter político Peter Brown [...] um livro 
explorando os perigos da identificação democrata com os 
interesses dos americanos-africanos. Ele atribuiu a Obama a 
capacidade de uma ―zona de consolo‖ para eleitores brancos, mas 
apontou para a grande ajuda que ele recebeu nessa queda da crise 
financeira no governo de um presidente republicano. ―A cor mais 
importante é verde‖, disse o Sr. Brown, atual diretor assistente do 
instituto de pesquisa eleitoral da universidade Quinnipiac 82[...]‖. 
(negrito nosso). 

 
 

 Diante disso, há ainda que se mencionar o trabalhado distanciamento de 

John McCain da visibilidade da cena pública e a reafirmação da relação de ódio 

entre brancos e negros. Tal operação denuncia as manobras discursivas que a mídia 

empreende ao exercer sua típica função de ―interceder‖, de ―revelar o secreto‖, 

                                                           
78 […]The presidential historian Michael Beschloss credits Mr. Obama with reprising the approach 
adopted by John F. Kennedy in his 1960 breakthrough as the first Roman Catholic to win the 
presidency. […]. 
79 […] A recent NBC News/Wall Street Journal poll documents Mr. Obama‘s success in making that 
case.  
80 […] the pollster Stan Greenberg in Macomb County, Mich., concluded that middle-class whites 
resented the […].  
81 […] said Tom Slade, a former Florida Republican Party chairman, who abandoned his own 
Democratic allegiance in 1964 in the early phase of white conservatives‘ political migration […]. 
82 […] In the early 1990s, the political reporter Peter Brown wrote ―Minority Party,‖ a book 
exploring the pitfalls of the Democrats‘ identification with the interests of African-Americans. He 
credited Mr. Obama with providing […]. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/john_fitzgerald_kennedy/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/nbc_universal/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/r/republican_party/index.html?inline=nyt-org
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de ―mediar o real‖, assegurando a si mesma uma postura imparcial, objetiva, 

isenta, diante da discursivização do acontecimento.  

 A partir dos possíveis efeitos de sentido é possível notar que Obama está à 

frente de todas as especulações, se constituindo como o representante de toda a 

nação norte-americana, e não apenas de uma parte dela, pois ao ―providenciar 

uma “zona de consolo” para eleitores brancos‖, este passa a receber indicações de 

votos que ultrapassam as barreiras da tão histórica luta racial e étnica nos Estados 

Unidos.  

 Por conseguinte, em T1 há uma discussão sobre a postura de Obama na 

corrida de sucessão presidencial com enfoque nas suas estratégias de campanha e 

nas referências a John McCain. Neste texto, o candidato democrata ao atentar 

mobilizar adesões às suas propostas de governo e votos que assegurem sua vitória 

na eleição de 2008, está a todo momento se referindo ao comportamento político 

de seu opositor republicano, caracterizando-o como político ―desonesto‖ e ―sem 

capacidade‖ de promover uma ruptura com o sistema político do atual governo, 

assim como se pode ver em: 

 

 
(T13) – “[...] Nós o temos experimentado da forma de John 
McCain, nós o temos experimentado da forma de George Bush e 
não tem funcionado‖, disse Obama, o candidato democrata a 
presidente, para milhares de partidários na quarta-feira em Raleigh, 
N. C., durante a sua primeira parada do dia83 [...]‖. (negrito nosso). 
 
 
(T14) – “[...] Essa é a razão de eu estar disputando a presidência. 
Agora, rebaixado, John McCain sabe que suas teorias econômicas 
não funcionam. Esse é o porquê de sua campanha afirmar que ‗se 
continuarmos falando sobre a economia nós perderemos‘. Esse é o 
porquê de eu continuar falando sobre a economia84[...]‖. (negrito 
nosso).  
 
(T15) – “[...] Obama acrescentou: ―sabendo que suas teorias 
econômicas não funcionam, ele tem desperdiçado esses últimos dias 
atribuindo a mim títulos negativos no livro85 [...]‖. 

                                                           
83―[…] We‘ve tried it John McCain‘s way, we‘ve tried it George Bush‘s way, and it hasn‘t worked,‖ 
Mr. Obama, the Democratic presidential nominee, told thousands of supporters on Wednesday in 
Raleigh, N.C., his first stop of the day […]‖. 
84―[…] That‘s why I‘m running for president. Now, deep down, John McCain knows his economic 
theories don‘t work. That‘s why his campaign says, ‗If we keep talking about the economy, we‘re 
going to lose.‘ That‘s why I keep on talking about the economy […]‖.  
85―[…] Mr. Obama added: ―Because he knows his economic theories don‘t work, he‘s been spending 
these last few days calling me every name in the book […]‖.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/john_mccain/index.html?inline=nyt-per
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(T16) – “[...] No início ele me chamou de socialista por pretender 
trazer de volta a redução de taxas de Bush para os americanos mais 
ricos, então não podemos finalmente aliviar as taxas para a classe 
média. No fim da semana ele estará me acusando de ser um 
comunista secreto porque eu dividi meus brinquedos no jardim-
de-infância86 [...]‖. (negrito nosso). 

  

 

 Nessas passagens, e ainda em tantas outras em que o próprio Obama 

esclarece que é o momento ―de caminhar junto como uma única nação‖, essa 

posição de ―salvador‖, de ―messiânico‖ ocupada por Obama é enfatizada 

discursivamente e alicerçada no argumento da mudança com especial destaque 

para as questões econômicas – e também para as questões raciais, morais, étnicas, 

culturais – oportunizando o trabalho com o enunciado Change: we can believe in e 

permitindo que a imagem social de Obama seja construída em função do cenário de 

crise e de recessão que o mundo enfrenta neste momento.  

 Desse modo, mesmo sendo apresentadas algumas obscuridades nas 

propostas do democrata que podem denotar controvérsias e dúvidas quanto à 

execução de um possível governo democrata ao se mostrar, por exemplo, que este 

candidato tem tentando acabar com ―qualquer incerteza que pode restar sobre a 

eleição de um senador amplamente desconhecido e novato e dissipar sua descrição 

crítica com um líder inexperiente e reprovado, o qual elevaria taxas, redistribuiria 

riqueza e seria flexível com terroristas87‖ e considerando que mesmo ele tendo 

alcançado uma ―oratória sublime nesses comícios diários, ele também precisa 

explicar suas políticas de taxas em detalhe para refutar McCain88‖ a este 

candidato são direcionados argumentos de efeito positivo, de renovação política e 

de mudança social, por meio do recorte e da montagem cuidadosa de suas próprias 

falas como, por exemplo, em: 

 
 

                                                           
86 ―[…] Lately, he‘s called me a socialist for wanting to roll back the Bush tax cuts for the wealthiest 
Americans so we can finally give tax relief to the middle class. By the end of the week, he‘ll be 
accusing me of being a secret communist because I shared my toys in kindergarten […].‖ 
87 ―[…] Mr. Obama is seeking to defuse any remaining uncertainty about electing a largely untested 
first-term senator and dispel his critics‘ depiction of him as an inexperienced, unproven leader who 
would raise taxes, redistribute wealth and go soft on terrorists.[…]‖. 
88 ―[…] Although Mr. Obama still reaches for lofty oratory in these three-a-day rallies, he also spends 
time explaining his tax policies in detail to rebut Mr. McCain.[…]‖. 
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(T17) – ―[...] o senador Barack Obama tem aprimorado uma 
mensagem final, convocando a América para ―virar a página‖ numa 
era de ―ganância e irresponsabilidade89[...]‖. 
 
 
(T18) – ―[...] ‗Eu sei que o meu adversário está preocupado em 
perder uma eleição, mas eu estou preocupado com os americanos 
que estão perdendo suas casas, seus empregos, suas economias de 
toda vida‘, disse Obama. ‗Eu estou preocupado com a classe média. 
Eu não vou lutar por seu voto nos dias finais desta eleição, eu vou 
lutar por você a cada dia que eu estiver na Casa Branca90‘[...]‖. 

 

 

 Tal discursivização garante a permanência de Obama na visibilidade da 

cena pública, ocupando nesta um lugar de destaque, e permite o trabalho com as 

emoções e com as paixões coletivas através de uma prática discursiva 

sensacionalista e ligada à manipulação dos afetos. Além disso, contribui para a 

construção das positividades da imagem do candidato como um personagem dotado 

de qualidades superiores.  

 Isso acontece porque ao assegurar aos americanos um governo da 

―transformação‖, da igualdade social e ao mesmo tempo ao se mostrar capaz de 

resolver o caos econômico pelo trabalho com políticas que ―garantem a retomada 

do crescimento‖, os discursos que circulam no espaço midiático filiam-se às redes 

de memória social e exploram a interdiscursividade, criando assim um efeito de 

verdade ao evocarem os ideais de mudança e de prosperidade.  

 Desse modo, em função da virtualidade que o acontecimento discursivo da 

eleição presidencial alcança, e consequentemente com base no acompanhamento 

mediado que os meios de comunicação trabalham ao tentarem preencher todos os 

espaços da vida cotidiana, esses ideais passaram a ser enfatizados e discursivizados 

em outras materialidades que transitaram na mídia durante o período de campanha 

política, oportunizando a construção do arquivo das dizibilidades sobre Obama. É o 

que se pode notar, por exemplo, a partir dos seguintes cartazes e placas:  

 

                                                           
89 ―[…] Senator Barack Obama has honed a final message calling on America to ―turn the page‖ on 
an era of ―greed and irresponsibility […]‖. 
90  ―[…] I know that my opponent is worried about losing an election, but I‘m worried about 
Americans who are losing their homes, and losing their jobs, and losing their life savings,‖ Mr. 
Obama said. ―I‘m worried about the middle class. And I won‘t just fight for your vote in the final 
days of the election I will fight for you every single day that I‘m in the White House […]‖. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/index.html?inline=nyt-per
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       Figura VII – site oficial                       Figura VIII – site oficial                         Figura IX – site oficial 
 
 
 

 Organizado pelo comitê de campanha e apresentado no site oficial do 

candidato democrata (www.barackobama.com), esse material de divulgação foi 

elaborado e distribuído com o fim de se trabalhar a opinião pública em prol da 

fabricação de uma imagem social positiva de Obama e, ao mesmo tempo, de 

esconder os problemas da vida política desse candidato. Desse modo, considerando 

o cenário de disputa político-eleitoral – e ainda levando em conta o que se discutiu 

no capítulo I e III sobre o enunciado foucaultiano – deve-se buscar as condições de 

emergência desses enunciados – de esperança, de mudança e de progresso – e 

verificar o porquê de aparecer estes e não outros em seu lugar. 

 Para tanto, é preciso se voltar para o contexto social, histórico e político a 

partir do qual se edifica o acontecimento da eleição presidencial americana de 

2008, visto que os sentidos construídos nessas materialidades podem ser percebidos 

como uma resposta aos oito anos de governo republicano liderado por George W. 

Bush.  

 Aqui, a historicidade ativada pelo funcionamento de uma memória, permite 

mencionar as diversas dificuldades que marcaram esse governo, tais como: a 

recessão econômica, o caos financeiro, a tensão nas relações diplomáticas e a 

precariedade91 na política de assistência às classes mais baixas da população 

americana, elementos esses que em virtude da eleição são convertidos em 

argumentos de campanha política à favor do candidato democrata. 

 Dessa forma, os efeitos de sentidos de esperança (Figura VII), de mudança 

(Figura VIII) e de progresso (Figura IX), fazem ressoar na memória coletiva um 

                                                           
91

 Essa noção de precariedade é percebida a partir da interpretação das afirmações de estudiosos, de historiadores 

e de autoridades políticas contidas nos artigos que constituem o corpus deste trabalho. 
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sentimento de identificação e de adesão as propostas de um possível programa de 

governo que se propõe a romper com a ordem política até então vigente. Isso 

acontece porque o montante de mensagens propagandísticas veiculadas na mídia 

foi planejado, criado e divulgado com base numa operação de marketing que – ao 

investir na principal manobra de edificar o candidato Obama como símbolo de 

desenvolvimento econômico, de equilíbrio financeiro e de avanço social – produz, 

seleciona, ordena e controla o que deve ser silenciado e o que deve ser dito no 

discurso. 

 Esse trabalho possibilitou a espetacularização da política pela mídia e 

favoreceu que o candidato e suas respectivas ―qualidades‖ fossem discursivizadas 

por meio de um incessante jogo de retomadas em diferentes materialidades. O 

diálogo que tais materialidades estabelecem entre si apresenta uma regularidade 

dos sentidos e dos dizeres sobre Obama e permite a construção do arquivo do 

acontecimento discursivo da eleição americana. Oportunamente, pode-se retomar 

aqui as considerações foucaultianas no que diz respeito às relações que os 

enunciados mantêm entre si – conforme se apresenta no capítulo I – já que 

segundo Foucault (2005) o enunciado tem sempre margens povoadas por outros 

enunciados. É o que se pode notar, por exemplo, a partir das seguintes capas: 

 

 

                               
Figura X–Revista Época 19/01/2009     Figura XI–Revista Época 13/11/2008      Figura XII–Revista Veja 12/11/2008 
 
 
 
 

 Na Figura X a imagem do candidato Barack Obama está visivelmente 

associada ao ―super-homem‖, personagem da ficção criado pela produção 

cinematográfica Hollywoodiana. A silueta do seu corpo aparece tomando todo o 
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espaço da capa da revista e as roupas desse ―super-herói‖, bem como o jogo de 

cores que evidenciam, condizem, oportunamente, com as cores da bandeira norte-

americana. Esta aparece mais ao fundo com um espaço preenchido com a cor preta 

que, por sua vez, pode está sendo usada como estratégia de agenciamento de 

sentidos ao se fazer referência às origens étnicas e culturais do democrata e, por 

outro, à questão racial que tanto espaço tomou nesta campanha política.  

 Na Figura X, portanto, Obama é discursivizado como o ―super-homem‖ da 

pós-modernidade o que permite a interpretação de que ele possui o ―poder‖ e a 

―força‖ necessários para ―acabar‖ com todos os ―problemas‖ até então vigentes. 

Além disso, pela referência a bandeira nacional por meio do jogo de cores e de 

símbolos (estrelas e listras), pela afirmação de que ―A partir desta semana Barack 

Obama vai ter de mostrar que está à altura das expectativas que o mundo inteiro 

depositou nele‖ e ainda pelo uso confrontado das palavras ―mito‖ e ―realidade‖ 

pode-se inferir que estariam aí inclusos a crise econômico-financeira deflagrada em 

solo americano, as polêmicas relacionadas às guerras no Iraque e no Afeganistão, as 

tensões diplomáticas com o Irã e a Coréia do Norte, a política externa e, por fim, 

as questões sociais internas, dentre outras, aquelas relacionadas ao desemprego, 

educação e incentivos fiscais. 

 São essas qualidades superiores, portanto, que são igualmente evidenciadas 

e discursivizadas nos textos em análise, especificamente em T1 quando o povo é 

convocado a ―virar a página‖ diante das ―falhas‖ dos governos anteriores e quando 

o democrata materializa um discurso de caráter profético-religioso, defendendo o 

predomínio de valores sociais comuns e socialmente legitimados, em detrimento 

daqueles que devem ser refutados por representar riscos ao bem-estar de uma 

determinada coletividade.  

 É, dessa forma, que o povo é levado a escolher que ―a esperança prevaleça 

sobre o medo‖, ―a unidade sobre a divisão‖, ―a promessa de mudança sobre o 

poder do status quo‖, num momento em que é preciso ―caminhar juntos como uma 

única nação, um único povo‖ que prioriza e opta por sua própria história, o que 

comprova a materialização de um típico discurso populista – assim como 

encontrado em países do terceiro mundo – que possibilita, sobretudo, o trabalho 

com a historicidade do modelo tribal de organização societária, e favorece a 

discursivização das raízes étnico-raciais do candidato Obama.  
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 É possível ressaltar então que a retomada da afro-descendência do 

democrata pode está sendo trabalhada aqui como possibilidade de resgate – a 

partir do que se associa à cultura africana em função do que já existe no 

imaginário social – de valores morais e culturais, transformados em símbolo de luta 

política, de miséria extrema, de descaso político e, principalmente, de esperança 

de um ―mundo melhor‖, assim como aconteceu, por exemplo, nos tempos de 

Nelson Mandela.  

 Desse modo, ao mesmo tempo em que se produz o efeito de sentido de que 

―todas as tribos‖ são convocadas à unidade (e isso permite trabalhar o apagamento 

da segregação de classes econômicas e de grupos sociais, como por exemplo, os 

brancos e negros), sob o desejo de mudança e a partir da negociação de uma 

identidade universal aos americanos, se atribui a Obama a posição de sujeito 

multirracial e, portanto, de mediador de interesses conflitantes e de negociador 

em prol da instauração da ordem social e do bem comum. 

 Nesse sentido, pode-se retomar aqui as considerações foucaultianas acerca 

do deslize do sentido, das práticas sócio-discursivas de reescrita da história, da 

interdiscursividade e da repetição de enunciados, visto que, segundo Foucault 

(2005), toda produção discursiva apresenta uma regularidade que se associa a um 

campo de precedências e sucessões possíveis, as quais estão depositadas no 

imaginário social, sendo reativadas cada vez que uma memória funciona.  

 O sentido é, portanto, um efeito de sentido – conforme se apresenta no 

capítulo III – e sua ocorrência é uma produção dispersa que está sempre em fuga. 

Encontra-se, sob o efeito de unidade e inteireza de toda produção discursiva uma 

constituição irregular e ligada ao equívoco, atribuindo ao sentido a configuração de 

um mosaico de cacos de diversos ditos que lhe são, ao mesmo tempo, tão alheios 

quanto próximos. Os discursos se constituem, então, a partir da relação que 

mantém com o que está fora, isto é, com aquilo que lhe é constitutivamente 

exterior.  

 Quanto à Figura XI, Obama aparece igualmente ocupando todo o espaço da 

capa, com uma postura séria, como se estivesse olhando ―ao longe‖, cuja cor da 

pele contrasta com o azul do plano de fundo da imagem, com a pergunta ―porque o 

mundo quer Obama” seguida da afirmação ―o que o primeiro negro a um passo da 
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Casa Branca representa para a economia global, para o futuro do planeta‖ 

separada por um hífen de seu complemento ―e para sua vida‖.  

 Aqui, o efeito de sentido pode ser o de que os sujeitos sociais, e não só os 

americanos, mas principalmente aqueles de países do terceiro mundo, como os 

brasileiros, por exemplo, estão sendo convocados a analisar os riscos de a Casa 

Branca ser ocupada por um presidente negro. Os sujeitos são levados a mensurar o 

que tal ocupação representaria para a economia global e para o futuro do planeta. 

Além disso, o jogo de linguagem com a expressão ―e para sua vida‖, na qual ―sua 

vida‖ pode está se referindo tanto a vida do próprio Barack Obama como também a 

de cada um dos sujeitos sociais que compõe o público consumidor ao qual se 

destina a revista Época, constrói um efeito de sentido que associa as consequências 

da escolha pelo candidato democrata para a vida real, isto é, para o dia-a-dia do 

cidadão comum. 

 Pode-se afirmar então que mais uma vez a eleição do novo presidente não 

se constitui como uma escolha própria dos americanos, mas como uma decisão do 

mundo, de todas as culturas, grupos e povos do planeta. Daí a necessidade desse 

novo representante ser possuidor de qualidades e capacidades ―incomuns‖ diante 

de seu outro, e a justificativa da mídia trabalhar, assim como aparece nas capas e 

nos textos analisados, a fala política, segundo um conjunto de rituais não verbais 

que, segundo Courtine (2006, p. 110), ―enquadram o discurso; que agenciam os 

gestos, regulam os comportamentos, prevêem as circunstâncias, organizam uma 

mise em scène: elementos da representação política, indissociáveis da tomada de 

fala‖ que não podem ser descartados se se pretende compreender 

―verdadeiramente os efeitos de um discurso”. 

 Na Figura XII, Obama aparece sorridente e com um olhar que denota 

―alegria‖ e ―segurança‖. Nesta última, o recorte de sua fala ―se existe alguém que 

ainda duvide que os Estado Unidos sejam o lugar onde todas as coisas são possíveis, 

que ainda questione a força de nossa democracia, a resposta está aqui esta noite‖ 

posicionada estrategicamente mais à esquerda do seu rosto, é mais um recurso 

utilizado na construção da imagem de Obama como ―super-homem‖ da atualidade 
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e retoma a memória pela referência ao que se conhece na história como o ―sonho 

americano92‖.  

 No entanto, se se levar em conta o cenário político-econômico mundial e se 

for feito um balanço da competitividade do mercado capitalista, da escassez de 

empregos, das crescentes dívidas externas dos países, da miséria, das guerras, da 

distribuição irregular de renda e, em fim, das exigências do mercado globalizado, 

pode-se inferir que esse lugar ―onde todas as coisas são possíveis‖ se constitui 

como um oásis da economia global, ―uma ilha‖ diante do resto do planeta.  

 A América é apontada, então, como um ―paraíso‖, uma terra próspera onde 

―todas as coisas são possíveis‖ e essa ―prosperidade‖, essa possibilidade de ―tudo 

dá certo‖ está ligada ao montante de saberes e de verdades que circulam e que 

costumam ser divulgadas e apresentadas à sociedade pelos meios de comunicação 

de massa em muitos outros espaços da vida social, dentre outros: o 

desenvolvimento e os resultados das ―mais sérias‖ e principais pesquisas científico-

tecnológicas do planeta, a ostentação do mundo artístico e o poder da indústria 

cinematográfica, a valorização da moeda e a representatividade político-

econômica americana, a ascensão social e o ideal de riqueza dos imigrantes.   

 Esse efeito é corroborado, de um lado, pelo uso de expressões como 

―mudança‖, ―progresso‖, ―unidade‖ e ―responsabilidade‖ que retomam o 

enunciado ―change: we can believe in93‖, argumento principal da campanha do 

candidato democrata, tendo sido discursivizado em diferentes materialidades e sob 

diferentes enfoques. E, de outro, pela mobilização da memória que possibilita que 

outros dizeres, outros discursos – especialmente aqueles de natureza profético-

religiosa que pregam a singularidade e a superioridade do povo americano quanto 

aos valores étnicos, culturais, morais e societários – sejam trazidos à tona por meio 

de um oportuno jogo de manobras e estratégias discursivas.  

                                                           
92 O sonho americano é entendido aqui como a igualdade de oportunidades e de liberdade que 
permite que todos os residentes dos Estados Unidos atinjam seus objetivos na vida somente com seu 
esforço e determinação. Hoje, essa ideia, expressa pela primeira vez em 1931 por James Truslow 
Adams, refere-se ao fato de que a prosperidade depende de suas habilidades e seu trabalho, e não 
em uma rígida hierarquia social, embora o significado da frase  tenha mudado ao longo história dos 
Estados Unidos. Para alguns, é a oportunidade de conseguir mais riqueza do que eles poderiam ter 
nos seus países de origem, para outros é a chance para os seus filhos crescerem com uma boa 
educação e grandes oportunidades e, finalmente, alguns o vêem como a oportunidade de ser um 
indivíduo sem restrições baseadas em raça, classe, religião, etc. < www.encyclopedia.com > acesso 
em: 04/02/2010. 
93 Mudança: nós podemos acreditar nela. 
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 É, portanto, dessa forma que o ―change: we can believe in‖ de Obama é 

estrategicamente associado ao mito do sonho americano de unidade e de 

prosperidade, em face da riqueza de oportunidades, e é através dele que se 

trabalha o típico sentimento de superioridade, de capacidade de sair de crises – 

assim como aconteceu durante a Grande Depressão dos anos de 193094 – e de fazer 

história, por meio de relações interdiscursivas que convocam toda a historicidade 

de lutas, de guerras e de momentos de ―reviravolta‖ no cenário americano – o caso 

das duas grandes guerras mundiais e dos pesados conflitos da atualidade. 

 Tais considerações permitem o trabalho com as teses foucaultianas segundo 

as quais o enunciado nunca é livre, neutro e independente, visto que ele está 

sempre fazendo parte de ―uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel 

no meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra 

sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e ínfima 

que seja‖ (FOUCAULT, 2005, p. 112). 

 De modo geral, pode-se apontar que em função do trabalho de constituição 

do espetáculo, a mídia discursivizou o acontecimento da eleição presidencial 

americana de 2008, configurando, retomando e reformulando as dizibilidades em 

função da variedade de materialidades e suportes discursivos. Essa prática 

possibilitou o trabalho de fabricação de subjetividades, agenciou sentidos e 

perpassou a constituição de imagens sociais, especialmente a do candidato 

democrata Barack Obama, além de fazer com que identidades fossem assumidas e 

posições sujeitos fossem ocupadas num espaço de confronto de relações de poder e 

de tensão entre o real e o virtual. 

 Ao espetacularizar esse acontecimento discursivo a mídia manifesta o 

empobrecimento, a sujeição e a negação da vida real e ao agir em função da lógica 

do mercado, oferece o entretenimento e trabalha diretamente com o imaginário 

das pessoas, fazendo com que o mundo reproduza representações sobre ele 

                                                           
94 Deflagrada inicialmente em solo americano a partir da drástica queda de valores de ações na 
bolsa de valores de Nova Iorque, a New York Stock Exchange, a Grande Depressão, também 
chamada por vezes de Crise de 1929, foi uma grande depressão econômica que teve início em 1929, 
e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A 
Grande Depressão é considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. 
Este período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do 
produto interno bruto de diversos países, bem como quedas drásticas na produção industrial, preços 
de ações, e em praticamente todo medidor de atividade econômica, em diversos países no mundo. < 
www.encyclopedia.com > acesso em 04/02/2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desemprego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_(bolsa_de_valores)


Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

208 
 

mesmo. É por isso que políticos, atores, personalidades, mensagens publicitárias, 

tudo aquilo que é discursivizado – tanto nas capas de revistas e no material de 

campanha como nos artigos analisados – transmite uma ―sensação de permanente 

aventura, felicidade, grandiosidade e ousadia‖ (CASTRO, 2006, p. 115).  

 Esta ação imperiosa da mídia permite enxergar o trabalho habilidoso com o 

deslize dos sentidos e com as fissuras abertas pelo poder toda vez que o discurso se 

materializa sob a influência de determinadas condições de produção. Dessa forma, 

ao permanecerem atrelados à prática política, os sujeitos se inscrevem num jogo 

plural de fabricação de imagens sociais, ocupando posições provisórias de acordo 

com cada situação enunciativa e ainda, acentuando a ação de mecanismos de 

controle do discurso e de procedimentos de exclusão, visto que o dito, o que é 

materializado, passa por um criterioso ritual de seleção, ordenação, organização e 

redistribuição, submetendo-se, portanto, a uma determinada ordem discursiva. 

 Assim, ao ser discursivizado como um ―mito‖ e como profeta, o candidato 

Barack Obama precisa convencer não só aos americanos, mas também ao resto do 

mundo já que, se eleito, ocupará a presidência da maior potência econômica e 

militar do planeta. É por isso que o acontecimento da eleição presidencial 

americana, em especial o trabalho de campanha eleitoral do candidato democrata, 

procurou ocupar todos os espaços da vida pública. 

 Com efeito, em função deste momento de decisão política e através de um 

trabalho cuidadoso com estratégias de marketing que, por sua vez, culmina na 

elaboração de uma política de opinião, os sujeitos sociais são envolvidos na 

fabricação de uma opinião pública perpassada por um jogo de produção, circulação 

e discursivização de imagens sociais. O trabalho da mídia incide sobre a convocação 

de todas as raças, etnias, culturas, religiões, em fim, sobre todos os grupos sociais 

e modelos político-econômicos ao redor do planeta, desde os mais reclusos até os 

mais expressivos, levando-os a expressarem sua adesão aos projetos de governo do 

candidato negro, que por si só, já atribui, aparentemente, um caráter inédito e 

―autêntico‖ à política americana, assim como se pode ver em trechos95 como, 

                                                           
95A partir do trabalho de interpretação que se aplica aos objetos de análise desta pesquisa, pode-se 
notar, nesses trechos, efeitos de unidade e de renovação do sonho americano. Isso porque a 
campanha política nos Estados Unidos é o momento em que os americanos se apresentam divididos 
em função da política do governo Bush que, como já discutido anteriormente, adotou medidas 
políticas e econômicas que polarizaram opiniões e asseguraram a ostentação dos americanos como 
povo independente e auto-suficiente. 
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(T19) – ―[...] Obama providenciou uma apresentação de unidade ao 
aparecer com o ex-presidente Bill Clinton num grande comício 
noturno fora de Orlando, na quarta-feira, a primeira vez que os dois 
fizeram campanha juntos. ―Vocês estão prontos para um novo 
presidente? [...]‖. O efeito visual foi uma passagem simbólica da 
tocha do último presidente para o homem que espera ser o 
próximo96 [...]‖. 

 
 

(T110) – ―[...] Ao mesmo tempo em que ele pretende aumentar os 
impostos para os mais ricos, diz que qualquer família que recebe 
menos de $ 250, 000 por ano não poderia pagar se quer dez 
centavos a mais de acordo com seu plano e que 95 por cento dos 
americanos, na verdade, pagariam menos97 [...]‖. 
 

 
(T111) – ―[...] Obama retoma regularmente os temas de unidade que 
inicialmente possibilitaram sua preeminência discursiva na 
Convenção Nacional Democrata em 2004 [...] ele deixa claro que 
essa harmonia não necessariamente se estende aqueles que ele 
considera como os vilões num momento de tumulto98 [...]‖. 
  
 
(T214) – ―[...] Ninguém vota contra Barack Obama por causa da cor 
de sua pele, os republicanos deveriam adquirir outro pretexto99 
[...]‖. 
 

 
(T215) – ―[...] Ele estava se tornando o presidente de todas as 
pessoas e não apenas de uma parte delas100 [...]‖. 
 

 
 
E em diversas outras materialidades. Tais como: 
 
 

                                                           
96[…] Mr. Obama arranged for a show of unity by appearing with former President Bill Clinton at a 
late-night rally outside Orlando on Wednesday, the first time the two have campaigned together. 
(―Are you ready for a new president?‖) The visual cue was a symbolic passing of the torch from the 
last Democratic president to the man who hopes to be the next one […]. 
97[…] While he will raise taxes on the richest Americans, he says that any family earning less than 
$250,000 a year would not pay a dime more under his plan and that 95 percent of Americans would 
actually pay less […]. 
98[…] Mr. Obama returns regularly to the themes of unity that first brought him to prominence in his 
keynote address to the Democratic National Convention in 2004 [...] he makes clear that 
togetherness does not necessarily extend to those he casts as the villains in a time of turmoil […]. 
99[…] ―Anybody who votes against Barack Obama because of the color of his skin, the Republicans 
would have gotten on another cultural issue,‖ said David Saunders, a consultant in Virginia who 
advises Democratic candidates on attracting white rural and working-class voters […]. 
100[...] ―He was running to be president of all the people, not president of a faction‖ [...]. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/c/bill_clinton/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/d/democratic_national_convention/index.html?inline=nyt-org
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Figura XIII – site oficial                        Figura XIV – site oficial                          Figura XV – site oficial 

 
 
 

      
Figura XVI – site oficial                       Figura XVII – site oficial                      Figura XVIII – site oficial 

 
 
 

   
         Figura XIX – site oficial                      Figura XX – site oficial                 Figura XXI – site oficial 

 
 

 Em suma, pode-se mencionar que os efeitos da unidade e da prosperidade 

são trabalhados e explorados, pelo candidato e pela mídia, porque se mostram 

cada vez mais pertinentes ao que se passa no contexto dos Estados Unidos neste 

momento de decisão política. Isso permitiu que a campanha eleitoral de 2008 fosse 
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discursivizada como início de uma nova era, e não só isso, permitiu que ela fosse 

apontada como uma eleição de realinhamento ideológico101 tendo em vista que a 

certeza prévia da vitória dos democratas significou uma mudança crucial na forma 

de organização do país e na condução do futuro do planeta já que a eleição não 

seria um momento de escolha de um novo presidente, mas de um representante 

global.  

 No entanto, deve-se considerar que ao construírem esse efeito de 

―unidade‖, e de ―coerência‖ do sentido, os enunciadores – aqueles que manifestam 

a ilusão de controle, delimitação, classificação, ordenação e distribuição dos 

acontecimentos discursivos – utilizam mecanismos de agenciamentos discursivos, 

permitindo que um texto possa estabelecer relação com um domínio de objetos, 

reclamando a ocupação de posições-sujeito e, sobretudo, dotando-se de uma 

materialidade repetível. Neste contexto, Gregolin (2003) defende que a construção 

dessa ilusão de ―unidade‖ do sentido é um recurso discursivo característico nos 

textos da mídia, pois, segundo esta autora: 

 
 
 
Como o próprio nome parece indicar, as mídias desempenham o 
papel de mediação entre seus leitores e a realidade. O que os 
textos da mídia oferecem não é realidade, mas uma construção que 
permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação de 
sua relação com a realidade concreta. Nesse sentido – como 
construtora de imagens simbólicas – a mídia participa ativamente, 
na sociedade atual, da construção do imaginário social, no interior 
da qual os indivíduos percebem-se em relação a si mesmos e em 
relação aos outros como parte de uma coletividade. (GREGOLIN, 
2003, p. 97). 
 

 
 

 Portanto, é possível interpretar que ao retomar ―regularmente os temas de 

unidade que inicialmente possibilitaram sua preeminência discursiva na Convenção 

Nacional Democrata em 2004‖, aparecendo ―com o ex-presidente Bill Clinton num 

grande comício noturno fora de Orlando‖ e ao trabalhar para que as pessoas não 

votem nele apenas ―por causa da cor de sua pele‖ visto que pela vontade do povo 

                                                           
101 Refere-se aqui ao que foi discutido no primeiro recorte de análise a partir do trabalho com o 
artigo A curva da história: EUA definem nova era ou fase de transição. Ver o item 5.1 deste 
trabalho (A eleição americana na boca do povo: a discursivização do acontecimento e a fabricação 
de imagem na mídia internacional).  
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estaria ―se tornando o presidente de todas as pessoas e não apenas de uma parte 

delas‖ a Barack Obama é reservada uma imagem de si que o enquadra como 

político capaz de satisfazer as necessidades mais imediatas de todas as classes 

sociais nos Estados Unidos.  

 Assim, ao falar como ―o novo presidente‖ americano e visto que ―quem 

enuncia é, no momento específico que enuncia a entidade dominante, na medida 

em que é ela quem manipula as coordenadas do discurso‖ (OSAKABE, 1999, p. 70), 

o democrata mobiliza estratégias de legitimação do discurso e de ocupação de 

posições de poder, pois precisa da adesão das demais nações e povos ao redor do 

mundo para permanecer na visibilidade da cena pública. Para tanto, este 

candidato, ao referir-se aos atentados do 11 de setembro102, às guerras e à crise 

econômica, trabalha o interdiscurso ao mencionar diferentes momentos da história, 

nos quais os americanos conseguiram manter-se ―unidos‖ como uma ―única nação‖. 

 Além disso, pode-se notar que em ―Clinton falou para uma grande massa 

de eleitores tecendo elogios a Obama. O efeito visual foi uma passagem simbólica 

da tocha do último presidente para o homem que espera ser o próximo103‖ – (T1) 

há o trabalho de apagamento e, portanto, de invisibilidade do candidato John 

McCain e, principalmente, dos oito anos de governo do presidente George W. Bush, 

o que corresponde a dois mandatos republicanos consecutivos. Aqui, o discurso é 

ordenado e organizado de forma a produzir um efeito de ―transmissão‖ como se o 

país saísse do comando de Bill Clinton para continuar sob a política de seu 

correligionário político Barack Obama.  

 Não é que se tente mostrar que Bill Clinton ainda permanece na 

presidência americana como uma espécie de ―representante vitalício‖, mas, 

contrariamente, produzir um efeito de fundamentação e respaldo num mandato, já 

finalizado, de repercussões positivas, pelo menos no plano econômico e político. 

Consequentemente é criada a ilusão de que o país não vivenciou qualquer tipo de 

avanço ou melhoria no período em que os republicanos estiveram na Casa Branca.  

                                                           
102 Refere-se aqui à série de ataques suicidas contra alvos civis nos Estados Unidos, perpetrados em 
11 de Setembro de 2001 e atribuídos à organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. Na manhã 
deste dia, quatro aviões comerciais foram sequestrados, sendo que dois deles colidiram contra as 
torres do World Trade Center em Manhattan, Nova York. 
103 The visual cue was a symbolic passing of the torch from the last Democratic president to the man 
who hopes to be the next one. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcaida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sequestro
http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manhattan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
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 Deve-se fazer menção ainda ao suporte midiático e ao gênero discursivo a 

partir dos quais os textos são materializados e difundidos como recursos que, por 

sua vez, permitem a discursivização do evento histórico, transformando-o em 

acontecimento ao inseri-lo na ordem do discurso (FOUCAULT, 2006). Aqui, cabe 

ressaltar as especificidades da prática jornalística cujo trabalho incide sobre o 

alcance das palavras e seus efeitos de organização de um dado a ver. 

 É por isso que a reincidência de palavras e expressões, como ―unidade‖, 

―primeira vez‖, ―Vocês estão prontos para um novo presidente?‖, ―passagem 

simbólica da tocha do último presidente para o homem que espera ser o próximo‖ 

– (T19), ―ele deixa claro que essa harmonia não necessariamente se estende 

aqueles que ele considera como os vilões num momento de tumulto‖ – (T111), bem 

como as retomadas contextuais à questão da separação racial e étnica, a 

necessidade de se conquistar o apoio do eleitorado branco a partir da fabricação da 

imagem de um presidente ―de todas as pessoas e não apenas de uma parte delas‖, 

assim como acontece em (T114) e (T215), e a referência a nomes de líderes 

históricos que se destacaram, outrora, pela luta por direitos sociais e pela união 

nacional ―incluindo o reverendo Dr. Martin Luther King Jr. e o presidente Johnson‖ 

– (T215), oportunizam a repetição do enunciado ―change: we can believe in‖ que 

fundamentou toda a campanha política de 2008 nos Estados Unidos.  

 Nesse sentido, em função do acontecimento dessa eleição presidencial e 

através de ―movimentos contínuos e descontínuos de preservação de ordem vigente 

ou de introdução de mudanças‖ (GREGOLIN, 2003, p. 97), e com base no que se 

discutiu especialmente em O funcionamento discursivo na esfera jornalística: 

sensacionalismo e manipulação do real – tópico 2.1.1. do capítulo II – e em  

Discurso político: injunção a verdade e imperativo de simplicidade – tópico 3.1.1. 

do capítulo III – tais palavras e expressões são exploradas e transformadas em 

―palavras de ordem‖ pela prática jornalística, a qual empreende um intenso 

trabalho de agenciamento de sentidos, de seleção, de controle e de 

enquadramento das dizibilidades levando em conta as condições de produção do 

enunciado.  

 Há, então, a tentativa de estabelecimento de um programa de leitura, 

ancorado no trajeto temático da crise econômica mundial visto que esta permite a 

discursivização do momento histórico da política americana como um espaço de 
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discussão e de tomada de decisão diante da crise financeira. Daí afirmar-se que a 

mídia trabalha o evento da eleição presidencial americana como um acontecimento 

cuja irrupção acontece em função do momento de crise econômica, fato que 

permite que este processo de sucessão presidencial seja discursivizado e 

transformado num momento de decisão comum a todos os sujeitos, a todos os 

grupos sociais ao redor do planeta.  

 O efeito de sentido que se constrói a partir dessas reflexões é o de que os 

americanos optam por sair da crise pelo voto e é por isso, que a mídia 

―acontecimentaliza‖ a eleição americana de 2008, fabricando, retomando e 

permitindo, através de uma ação discursivizadora estratégica, seletiva, atrelada ao 

poder, que discursos circulem em consonância com o que pode e deve ser dito em 

função deste evento histórico.  

 Aqui, pode-se ilustrar, mais uma vez, as discussões sobre os procedimentos 

de controle e de delimitação do discurso – assim como se teorizou em Poder, 

subjetividade e controle discursivo: a produção de vontade de verdade (tópico 

1.2.3 do capítulo I) visto que, neste contexto, ―interdições se cruzam, se reforçam 

e se compensam formando uma grade complexa que não cessa de se modificar‖ 

(FOUCAULT, 2006, p.9). Isso garante o trabalho da prática jornalística com 

discursos ordenados, calibrados, segundo a montagem oportunista de uma 

argumentação astuciosa.  

 De acordo com que se discutiu em No palanque da mídia: um convite ao 

espetáculo – Capítulo III – são essas práticas que, ao segregar o dizer e o que está a 

ser dito, ritualizam a circunstância enunciativa e circunscrevem o direito 

privilegiado ou exclusivo do sujeito que enuncia, fomentando uma viva vontade de 

verdade que, por sua vez, ao apoiar-se num suporte institucional, reforça-se e 

reconduz-se por todo um compacto conjunto de práticas sócio-discursivas ligadas 

ao desejo e ao poder. Assim, segundo Barbosa (2003), a mídia faz com que a 

sociedade assista e presencie a construção da história em função da tirania dos 

aparelhos de comunicação de massa, o que garante a transformação do presente 

em acontecimento jornalístico e lhe confere um estatuto histórico. 

 É, dessa forma, que o ―change: we can believe in‖ ao construir sentido por 

associar-se a determinado campo discursivo, marcando lugares subjetivos e 

acentuando a natureza provisória das posições-sujeito, favorece, oportunamente, a 
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Barack Obama a possibilidade de envolver-se com as estratégias da mídia, 

trabalhando-as de tal forma para fabricar uma imagem si como representação da 

vontade do povo, isto é, da coletividade global. É por isso que o processo de 

fabricação da imagem social deste candidato exige o olhar sobre a crise econômica 

e sobre a relação que tal candidato estabelece com os meios de comunicação em 

massa, neste caso, a Folha de São Paulo e o jornal The New York Times. 

 Assim como se pode observar a partir dos artigos em análise, todo esse 

processo de enfrentamento de forças permanece atrelado ao exercício de relações 

de poder, visto que os sujeitos sociais, ao movimentarem-se discursivamente, 

ocupam a todo o momento posições no discurso e, desse modo, empreendem um 

trabalho de produção, circulação e divulgação de imagens sociais que só se tornam 

possíveis graças ao deslize do sentido e graças à materialização de correlações de 

força entre eles.  

 Essas relações de poder perpassam práticas discursivas atreladas a lugares 

e posições institucionalmente legitimadas – pode-se retomar aqui as discussões 

sobre o fazer político assim como se discutiu no capítulo III ao se comentar sobre a 

caracterização da novidade política e sobre a gestão social dos indivíduos segundo 

a lógica da linguagem de aparência e da produção do espetáculo político – de onde 

brotam as ―vozes‖ que enunciam não só o ―provável‖, mas também o 

―verdadeiro‖, o ―verossímil‖, aquilo que é plausível, e que portanto deve ser 

comentado, discursivizado e trazido a visibilidade pública, por que é dito ou 

formulando por alguém que ocupa uma posição de poder, assim como se pode ver 

nos seguintes trechos de T1.  

 
 
 
(T216) – [...] Se a eleição de terça-feira fosse direcionada apenas à 
„América Branca‟, números mostram, o senador Barack Obama 
perderia104. [negrito nosso]. 
 
 
(T217) – [...] Os partidos políticos americanos cresceram 
decisivamente polarizados por corridas após 1964 [...] Desde 
então, pesquisadores de intenção de voto estimam que os 

                                                           
104 […] If Tuesday‘s election were confined to white America, polls show, Senator Barack Obama 
would lose. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/index.html?inline=nyt-per
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candidatos democratas recebem 39 por cento de votos de 
americanos brancos105. [negrito nosso]. 
 
 
(T218) – [...] ―A cor mais importante é verde‖, disse Brown, atual 
diretor assistente do instituto de pesquisa eleitoral da 
universidade Quinnipiac106[...]. [negrito nosso]. 
 
 
(T219) – [...] ―Ironicamente a maior dificuldade para Obama no que 
diz respeito à questão racial foram as dúvidas entre os americanos-
africanos sobre sua habilidade para vencer no processo de 
lançamento de sua candidatura‖, disse Ted Devine, um importante 
estrategista de Al Gore em 2000 e de John Kerry em 2004107 [...]. 
[negrito nosso]. 
 
 
(T220) – [...] ―Para mim isso é surpreendente – quase irreal‖, disse o 
representante da Georgia, John Lewis. Logo depois desse tombo, 
Lewis, um veterano do movimento dos direitos civis, acusou a 
campanha de McCain de estar  ―plantando as sementes do ódio‖ de 
uma forma que faz lembrar George Wallace durante os anos 1960108 
[...]. 
 

  
 

 Em todos esses trechos o destaque da postura de Obama frente à de John 

McCain e a ênfase na performance discursiva do democrata comprovam o trabalho 

criterioso da mídia ao discursivizar o acontecimento da eleição em cima das 

questões raciais e étnicas. Isso se dá, por um lado, pelas referências diretas a ex-

presidentes, a outros programas de governo e às estratégias políticas de outras 

campanhas, e, por outro, por meio do funcionamento de sistemas de exclusão (a 

interdição, a segregação da palavra, a vontade de verdade) e de rarefação do 

discurso (as práticas de comentários e a transitoriedade da autoria), elementos 

estes que estão camuflados na recorrência ao discurso legitimado. 

 Nestes fragmentos observa-se que a possibilidade de Obama tornar-se 

presidente por está disputando a corrida presidencial é substituída pela 

                                                           
105 […] America‘s political parties grew decisively polarized by race after 1964 […] Since then, 
election pollsters estimate, Democratic nominees have averaged 39 percent of the white vote.  
106 […] ―The most important color is green,‖ said Mr. Brown, now assistant director of the Quinnipiac 
University […]. 
107 […] ―Ironically, the biggest difficulty about race for Obama was the doubts among African-
Americans about his ability to succeed in the nominating process,‖ said Tad Devine, a top strategist 
for Al Gore in 2000 and John Kerry in 2004 […]. 
108 […] ―It‘s amazing to me — almost unreal,‖ Representative John Lewis of Georgia said. Earlier this 
fall Mr. Lewis, the civil rights movement veteran, accused Mr. McCain‘s campaign of ―sowing the 
seeds of hatred‖ in a way that was reminiscent of George Wallace during the 1960s […]. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/q/quinnipiac_university/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/q/quinnipiac_university/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/al_gore/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/john_kerry/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/l/john_lewis/index.html?inline=nyt-per
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necessidade do mundo em tê-lo na Casa Branca. Isso se dá porque a mídia, e mais 

especificamente a prática jornalística, opta por discursivizar as qualidades do 

democrata e ao fazê-lo materializam posições discursivas institucionalmente 

legitimadas. As ―falas‖ e afirmações de especialistas e pesquisadores da política 

são selecionadas, organizadas e distribuídas de forma a produzirem determinado 

efeito de coerência, de historicidade e, sobretudo, de verdade. 

 No entanto, levando-se em conta o processo de elaboração da notícia como 

o produto de um trabalho astucioso de ordenação, de classificação e de avaliação, 

especialmente quanto a sua relevância, aceitação e necessidade de divulgação para 

o grande público – conforme se apresenta no capítulo III – não é qualquer 

especialista que opina e nem qualquer pesquisa que importa, mas apenas aquelas 

que possuem certa representatividade histórica e política, podendo disseminar 

saberes e verdades que vão compor o sistema de valores, de normas e de condutas 

de um determinado modelo de sociedade num determinado momento da história. 

 Assim, a própria forma como as informações são ―ditas‖ e como os 

comentários são ―feitos‖ denunciam o jogo elaborado de estratégias e de 

operacionalização dos discursos pela mídia visto que nem tudo pode ser dito em 

qualquer lugar, que o dizer sempre está associado ao não dito e que há sempre no 

dizer uma incessante vontade de verdade, isto é, um desejo de atribuir ao dito 

certo ―status de consciência‖, possível neste caso graças à prática do comentário 

que produz a ilusão de controle dos discursos. 

 Com base nisso, pode-se afirmar que a imagem social de Barack Obama se 

constrói em função da ―conveniência política‖ desse momento da história visto que 

sua aparente superioridade é assegurada por ―números que mostram‖ segundo 

―levantamentos recentes‖ de instituições legitimadas como a ―NBC NEWS‖ e o 

―Wall Street Journal‖, além da ―CBS‖ e do jornal ―The New York Times‖. Somado 

a estes há ainda o trabalho de ―analistas‖ que ―atribuem‖, ―pesquisadores de 

intenção de votos‖ que ―estimam‖, ―especialistas, estrategistas, historiadores, 

consultores, ex-presidentes de partidos políticos, repórteres políticos, diretores de 

institutos de pesquisas e representantes de toda a sorte que aprovam, opinam, 

estipulam e defendem a renovação da política americana com a escolha do 

democrata Barack Obama para ocupar a posição de novo presidente dos Estados 

Unidos. 



Das movências do sentido à construção de imagem na política: uma análise das estratégias discursivas da 
mídia na eleição presidencial americana de 2008. Antonio Genário Pinheiro dos Santos. Pau dos Ferros. 

PPGL/UERN            
2010 

 

218 
 

 Com efeito, nota-se que de T26 a T220 o apoio ao candidato democrata é 

corroborado por recursos que expressam o posicionamento da grande massa de 

eleitores e, oportunamente, denotam a vontade de uma coletividade organizada 

em diferentes grupos sociais. É por isso, que se faz necessária a apresentação dos 

discursos de sujeitos que pertencem a diferentes classes e estratos sociais, 

englobando desde simples eleitores brancos, passando por consultores, 

especialistas e estrategistas, até diretores de institutos e presidentes de partidos 

políticos, inclusive aqueles que constituem o núcleo de oposição.  

 Esta recorrência à materialização do discurso legitimado prova que o 

trabalho da mídia se efetiva de acordo com um jogo de enquadramentos e recortes 

discursivos capazes de produzir diferentes efeitos de sentido. Tais enquadramentos 

dizem respeito, por exemplo, à tentativa de se polarizar a política americana entre 

brancos e negros, ao apagamento da luta partidária entre democratas e 

republicanos, convertendo a campanha presidencial não mais entre Barack Obama 

e John McCain, mas entre Obama e o resto do mundo e, ainda, à apresentação de 

números, referentes aos resultados de pesquisas de intenção de votos, favoráveis 

ao candidato negro. 

 Em suma, pode-se ressaltar que a campanha política de 2008 nos Estados 

Unidos se constituiu como um espaço de luta discursiva que aguça um intenso jogo 

de estratégias, de manipulação do real, de sensacionalismo, de gestão de 

aparências e, sobretudo, de fabricação de imagens sociais em função da 

operacionalização de uma política de opinião. Essa, por sua vez, procura formar, 

contornar e conduzir uma opinião pública favorável que, ao permitir o trabalho 

com estratégias de manipulação dos afetos e das paixões, mantem-se alicerçada 

em estereótipos e atrelada a práticas discursivas ligadas ao desejo e ao poder.

 Para tanto, a mídia e não só ela, mas também o próprio candidato, 

incluindo aí o trabalho de estrategistas, de marqueteiros e de especialistas, 

trabalham com um discurso que procura adesão e identificação com as verdades 

que fazem circular. É o que Osakabe, ao teorizar sobre os discursos político-

militante e político-teórico em sua Argumentação do discurso político, caracteriza 

como discurso para a ação, defendendo que o discurso político não se justifica 

senão à medida que é dirigido a um sujeito que ocupa a posição de ouvinte, cuja 
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participação interessa e muito, mesmo que esse ouvinte não tenha condições reais 

de decidir. Segundo o autor: 

 

 
O discurso [...] visando alcançar no ouvinte não simplesmente a 
adesão a uma posição, mas sua participação ativa nas tarefas 
necessárias para a afirmação dessa posição vai utilizar-se da 
argumentação para a obtenção final de um resultado que, 
ultrapassando o nível da convicção, atinja o nível da ação. 
(OSAKABE, 1999, p.105). 

 
 

 Com efeito, é possível entender a ação discursiva dos sujeitos como uma 

produção, como uma prática que, sob a ilusão de controle do dizer, procura 

construir determinados efeitos de sentido e provocar determinadas ações e 

movimentos. No caso da eleição americana, ao mesmo tempo em que esse 

―discurso para ação‖ se dirige aos eleitores e à comunidade internacional da qual 

se pretende adquirir apoio, também se volta para o trabalho de consultorias, de 

editoriais e dos especialistas responsáveis pela elaboração dos discursos e das 

verdades que circularam em diferentes materialidades, verdades essas que exigem 

dos sujeitos uma tomada de posição diante do que se propunha.  

 Por fim, e com base no que foi discursivizado em função dessa corrida de 

sucessão presidencial nos Estados Unidos, pode-se afirmar que o discurso é 

trabalhado como se apontasse sempre para uma realidade despida, transparente e 

como se à mídia estivesse reservada a posição de espaço de informação imparcial, 

como se não se fizesse ver apenas o que se quer que seja visto. É, portanto, a 

partir de tais considerações que se deve entender esse acontecimento discursivo 

como um momento de luta discursiva, de agenciamentos de sentido, como um 

espaço de produção de verdades, de resgate de memória e, sobretudo, de 

espetacularização da cultura e da política segundo a lógica da fabricação de 

imagens sociais.  
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ONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O slogan de Obama no início era "Sim, nós podemos". Logo, o slogan 
da campanha de McCain virou "Sim, nós iremos". Um outro aspecto 
da eleição pós-moderna é viver por substituição. Isso é um 
subproduto da internet. As pessoas não aguentam nenhum tipo de 
candidato em cuja experiência de vida eles não podem se enxergar. 
Estamos vivendo numa cultura da primeira pessoa [...] E eu acho 
que esses dois candidatos estão fazendo um esforço extra para 
abrigar todo tipo de experiência dos eleitores, de se abrir para essa 
vivência por substituição. Como Obama fez em seu "infomercial" na 
quarta-feira passada se tornando ele próprio a América.  
 

 
 

(SIEGEL apud DÁVILA, 2008b) 

C 
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 Em se tratando da linguagem, e principalmente no que diz respeito aos 

estudos acerca do discurso, nada é certo, tudo é possível, provável. Isso porque o 

sentido nunca é um já-lá, mas, denuncia uma operação, uma possibilidade de 

constituir-se como efeito de sentido a partir de sua própria transitoriedade, de suas 

movências, de seus trajetos.  

 Diante disso, e considerando que as práticas discursivas se materializam em 

função do dizer e do poder, e que constituem sistemas de enunciabilidade, capazes 

de fazerem os sujeitos ocuparem determinadas posições no discurso e de 

produzirem determinados enunciados e não outros, de mobilizarem o interdiscurso 

de uma forma e não de outra, investigou-se o processo de transformação do evento 

histórico em acontecimento discursivo e a construção de imagens sociais pela 

mídia. Para tanto, considerou-se o trabalho que a instituição midiática realiza para 

produzir o espetáculo, reclamando a historicidade das dizibilidades que faz circular 

e filiando-se a redes de memória, especificamente, no que diz respeito ao 

momento de campanha política nos Estados Unidos. 

 Trazida a visibilidade pública pelo incessante trabalho de discursivização da 

mídia, que a intercepta e, consequentemente, a transforma em acontecimento 

discursivo, o evento político da eleição presidencial americana foi investigado 

como espaço de manifestação de relações de poder que permitiu a 

espetacularização de posições-sujeitos e, sobretudo, oportunizou o funcionamento 

dos sistemas de exclusão e dos mecanismos de controle do discurso.  

 Nota-se que durante esse processo de sucessão presidencial, a mídia operou 

com efeitos ora de evidência ora de silenciamento, jogando com estratégias 

discursivas de revelação do real, de imparcialidade, de onipresença, de porta-voz 

do mundo. Ao comprovarem as hipóteses e ao responderem as questões centrais 

desse estudo, as análises revelam um jogo imperioso e equívoco de retomada da 

memória e de trabalho com o que constitui o imaginário social. Ao invocar o trajeto 

temático da crise econômica e financeira, a mídia produz saber e fabrica uma 

imagem social de Obama, atrelada às positividades que circularam na esfera 

jornalística.   

 A partir do recorte das dizibilidades sobre o candidato democrata, pôde-se 

verificar que a este é reservado um lugar de destaque na visibilidade pública, na 

qual é apresentado como o messias, como o superman da grande massa, como o 
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personagem principal da guerra contra as injustiças sociais, o desemprego, a 

miséria, a instabilidade diplomática e, sobretudo, contra a recessão econômica que 

marcou o mundo nesse momento da campanha política. Nesse sentido, pôde-se 

compreender que a narratividade, o arranjo de estratégias discursivas e a 

virtualidade que a mídia empreende em função desse evento político-eleitoral, 

favoreceram a discussão sobre a tão historicizada, polêmica e acirrada questão 

racial na América. Assim, ao se problematizar os objetivos desse estudo, pode-se 

verificar que tal questão foi trabalhada pela mídia de forma proposital, como 

estratégia, em virtude de Obama ser um candidato negro, o que lhe permitiu trazer 

à tona os ideais de mudança, unidade e de prosperidade.  

 Percebe-se então que o que garante a aparição dos sujeitos no espaço de 

visibilidade pública é a possibilidade de fabricarem verdades, de negociarem 

valores, de instaurarem uma nova ordem social, segundo as positividades a que se 

filiam, de associarem suas práticas discursivas a determinados lugares de poder e 

de saber, inserindo-as no espaço de debate de ideias e de fabricação de realidades 

sociais discursivamente manipuladas. 

 Portanto, na sociedade pós-moderna a mídia se politiza e a política se 

midiatiza em função da tentativa de gestão social dos sujeitos, dispersos numa 

massa cada vez mais irregular, fluida e líquida. Atrelado à ação dos meios de 

comunicação de massa, o discurso político encara, então, o que caracteriza a 

novidade política na contemporaneidade e o que afeta a dramaturgia política no 

que lhe há de mais peculiar: a produção do espetáculo e o controle das aparências. 

É nesse contexto que, trabalha-se a realidade e a virtualidade, segundo uma 

relação de choque, de tensão, de afrontamento que, por si só, já pressupõe uma 

operação subjetiva sobre o que deve receber efeitos de evidência e sobre o que, 

em função disso, deve ser silenciado, apagado.  

 Por fim, pode-se afirmar que essa pesquisa, ao se voltar para o 

funcionamento das estratégias discursivas da mídia procurando analisar como 

afetam o manejo social das impressões e a constituição da imagem pública política, 

não se constitui como ferramenta investigativa que se esgota em se mesma, mas, 

distante disso, contribui com o leque de outras tantas investigações que permitem 

entender o arrolar das práticas discursivas da mídia diante da materialização da 

política transformada. Em termos gerais, espera-se contribuir com a produção 
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científica do programa institucional a que se está vinculado e para o 

desenvolvimento de outros estudos que podem se desenvolver a partir deste 

trabalho, adotando o mesmo ou um diferente arcabouço teórico, baseando-se no 

mesmo ou num diferente programa de leitura e de interpretação. 
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ANEXO – I: ARTIGOS DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO 

 
 

Artigo 1 – A curva da história: EUA definem nova era ou fase de transição 
 
 

Sérgio Dávila, de Washington/Nov. 2008  
 
 

Crise radicaliza opções dos americanos nesta terça e pode trazer realinhamento 
ideológico 
 
 

Em 1932, no auge da depressão econômica que tomava os Estados Unidos, 

os eleitores foram às urnas e escolheram o democrata Franklin Delano Roosevelt 

para comandar o país pelos quatro anos seguintes. No mesmo pleito, deram maioria 

ao partido do novo presidente nas duas Casas do Congresso. Ao fazer isso, 

promoveram o que os cientistas políticos chamam de ―eleição de realinhamento‖, 

criando uma era que durou até 1968. Das urnas saiu uma nova coalizão de forças, 

formada principalmente por eleitores das grandes cidades, sindicalistas, judeus, 

católicos e o Sul branco. Há dúvidas sobre quando e se aconteceu a próxima 

―eleição de realinhamento‖. Muitos acham que sua semente é de 1968, com a 

vitória de Richard Nixon, e que ela se consolidou em duas fases: a eleição de 

Ronald Reagan, em 1980, e a conquista do Congresso pelos republicanos em 1994. 

Em 48 horas, os americanos vão às urnas de novo. Diante deles, mais do que duas 

opções diferentes de nomes, estão dois destinos diferentes para o país. 

A eleição do senador democrata Barack Obama, 47, pode vir a ser uma 

nova ―eleição de realinhamento‖, o que indicaria que os EUA estão prontos para 

mudar de verdade, não apenas como no slogan do candidato de novo a guarda do 

poder. Fariam isso embalados pela pior crise econômica desde Roosevelt e após 

oito anos do desastre que tem sido o comando de George W. Bush. Para Ruy 

Teixeira, do Instituto Brookings de Washington e co-autor de ―Emerging Democratic 

Majority‖ (Maioria Democrática Emergente, Scribner, 2002), ―os índices 

demográficos estão se movendo nessa direção‖. O estudioso acha que os 

democratas vêm construindo uma maioria na população nos últimos anos que 

encontra condições ideais para aflorar agora. A eleição do republicano John McCain 

indicaria que o americano médio acha que ainda é cedo para uma mudança tão 
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radical e que o momento é de um governo de transição. Nesse sentido, o senador 

de 72 anos é o candidato ideal: politicamente independente, desafeto do colega de 

partido George W. Bush, ele sugere que ficaria só quatro anos no poder, sem tentar 

se reeleger em 2012.  

Seria tempo suficiente para exorcizar o país da Presidência mais impopular 

da história recente, sem arriscar em questões importantes como a chamada 

―guerra ao terror‖. As pesquisas vêm indicando que a primeira hipótese é a mais 

provável e que Obama deverá sair vitorioso das urnas. ―McCain foi prejudicado 

duplamente porque os republicanos foram considerados culpados pela crise, 

enquanto as responsabilidades do Congresso democrata foram relevadas‖, disse 

Edward Luttwak, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, de 

Washington. ―Sua vantagem como o candidato da segurança perdeu valor. Por 

ironia, como a situação no Iraque melhorou, sua relevância política diminuiu‖. Mas 

o fato de o democrata não ter assumido dianteira folgada nas pesquisas, mesmo 

com uma arrecadação recorde de US$ 660 milhões e um gasto em publicidade sem 

precedentes na história eleitoral dos Estados Unidos, sugere que a ―venda‖ de seu 

nome ainda não foi concluída. 

Há várias explicações possíveis. Uma é o fato de o candidato ser negro. 

Outra, sua pouca idade e inexperiência executiva. Outra ainda, a tradicional 

fragilidade eleitoral da coalizão que o trouxe até aqui, formada principalmente por 

jovens, votantes de primeira viagem, negros e outras minorias. De qualquer 

maneira, a mesma crise econômica que colocou Obama à frente de McCain nas 

pesquisas obrigou os dois candidatos a radicalizarem e, ao fazer isso, tornarem 

mais claras as opções para o eleitorado. Obama foi afastado de novo do centro do 

espectro político, aonde tinha chegado depois das primárias de seu partido, em 

direção à posição inicial mais à esquerda. Já McCain, que fez carreira política na 

centro-direita, foi obrigado a deixá-la em direção à direita. Fez isso premido pelas 

necessidades de campanha, para conquistar a base conservadora do partido que 

nunca engoliu suas posições socialmente progressistas e a parte conservadora dos 

indecisos e independentes.  

De um lado, reapareceu o Barack Obama do começo da corrida, de idéias 

consideradas social-democratas na Europa, mas que no ambiente mais conservador 

americano ganham tons esquerdizantes. É o que promete ―redistribuição de 
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riqueza‖ via novo sistema de impostos, seguro de saúde para todos e sentar-se com 

líderes como Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad. Somam-se a isso passagens 

insuficientemente explicadas de sua biografia e colocadas sob lente de aumento 

pelas propagandas negativas da campanha do republicano, como sua ligação com o 

ex-militante radical de esquerda Bill Ayers. 

De outro lado, surgiu um John McCain remoldado pelos caciques do partido 

republicano, que infiltraram Steve Schmidt, um ex-aluno de Karl Rove, o ―cérebro‖ 

das vitórias de Bush, em sua campanha, para dar novo rumo. Depois disso, 

acabaram os discursos de improviso, a interação com o público e o acesso fácil da 

imprensa. A nova imagem foi reforçada pela escolha da ultraconservadora Sarah 

Palin como companheira de chapa. Agora, ―radicalizados‖, os dois se enfrentam 

nas urnas em poucas horas. Seja qual for o resultado, no entanto, mesmo o 

conceito de ―eleição de realinhamento‖ não é unânime. Há cientistas políticos que 

duvidam que exista. Outros duvidam que esteja acontecendo agora ou que já dê 

para definir algo tão abrangente. ―O solo sob a política americana parece estar se 

movendo, e as peças estão no lugar para o realinhamento‖, escreveu Charles 

Madigan, professor de política da Roosevelt University, de Chicago. ―Mas a coisa 

mais importante para se dizer é que ninguém poderá dizer ao certo se houve ou 

não um realinhamento após o dia 5 de novembro, embora muitas pessoas vão dizer 

que houve‖.  ―Esta eleição dá mostras de que será crucial‖, disse Walter Burnham, 

estudioso de alinhamentos políticos da Universidade do Texas. Mas ele não se 

arrisca a afirmar se começará uma nova era. ―Se é difícil especular em relação a 

2010, imagine mais adiante‖. 

 

Artigo 2 – Muito Oba-Oba 
 

O historiador militar Victor Hanson critica Obama por injetar racismo na campanha 
e diz que os 2 candidatos endurecerão as leis de imigração 

Ernane Guimarães Neto/Nov. 2008  

               Falando com o sotaque da elite pensante de Chicago, no Centro-Norte 

Ocidental dos EUA, Barack Hussein Obama 2º a um só tempo reúne o apelo 

multiétnico e a identidade aristocrática que agradam à mídia do eixo Washington-
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Nova York. Para conservadores como Victor Davis Hanson, imprensa e eleitores 

compraram a imagem e descartaram a política ao apoiarem o democrata. O 

comentarista político, associado à Hoover Institution, diz que o líder das pesquisas 

de intenção de voto é um ―socialista europeu‖ e que, se houvesse consciência 

disso, Obama não teria tanto apoio. Para Hanson, o candidato republicano, John 

McCain, foi prejudicado apenas por defender a essência da política norte-

americana num momento de baixa popularidade do atual presidente, seu 

correligionário George W. Bush. Especialista em estudos clássicos e história militar, 

autor de ―Por Que o Ocidente Venceu‖ (Ediouro), ele também diz, na entrevista 

abaixo, que o carisma de Obama tampouco pode ser decisivo na diplomacia norte-

americana, pois as razões sistêmicas para amarem ou odiarem seu país continuarão 

as mesmas.  

FOLHA – Um governo Obama significaria uma ascensão do racismo? 

VICTOR DAVIS HANSON – Vejamos desta forma: quase ninguém estava preocupado 

com a raça de Condoleezza Rice, a secretária de Estado, quase ninguém comentou 

a raça do secretário de Estado Colin Powell. Mas, então, temos um candidato afro-

americano que deliberadamente injeta o racismo na campanha, de modo inédito. 

Obama insiste em transformar a raça numa questão: ele declarou que não se 

parece com as pessoas nas notas de dólar (ex-presidentes), disse que temia ataques 

racistas de seus oponentes e se cerca de figuras racialmente polarizadas.  

 

FOLHA – Qualquer que seja o vencedor, o novo presidente será mais restritivo 

em relação à imigração? 

HANSON – Os EUA são o único país do mundo que permite a entrada de 1 milhão de 

pessoas ilegalmente (ao ano), além de ter o maior programa de imigração legal. O 

próximo presidente terá de lidar com o problema de que entre 15 milhões e 20 

milhões de pessoas entraram recentemente no país sem formação, sem falar inglês 

e ilegalmente, formando uma ―subclasse‖ muito forte. A direita admitiu essa classe 

porque é mão-de-obra barata; a esquerda a vê como público potencial para ganho 

político futuro. Quem observa os dados vê que um imigrante ilegal de 18 anos que 

atravessa a fronteira mexicana é um ganho para a economia americana até os 40, 
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depois geralmente passa a usar os serviços sociais muito mais do que contribuiu; 

aos 70, já é um enorme peso financeiro.  

 
FOLHA – Há necessidade de uma reforma urgente da imigração? 

HANSON – Sim. A construção da cerca de mil quilômetros [na fronteira com o 

México] e outros controles, além de algum desemprego, têm significado que menos 

gente tem imigrado. Se conseguirmos diminuir para um número de 250 mil 

imigrantes totais, dos quais 100 mil legalizados, privilegiando o México e a América 

do Sul, então a capacidade de assimilação funcionará como no passado. A posição 

não declarada de ambos os candidatos é fechar a fronteira a novos imigrantes 

ilegais; então, para que discutir programas de trabalho temporário, anistia, 

bilingüismo?  

 
FOLHA – Em seus artigos, o Sr. afirma que os aliados europeus esperam que 

prossiga a liderança geopolítica dos EUA. Em meio à atual crise, essa 

liderança ainda é possível?  

HANSON – Eles esperam que sim. É preciso examinar a crise financeira em termos 

relativos, não absolutos. Os EUA perderam US$ 2 trilhões, mas a maior parte foi 

para outros americanos em outras palavras, houve perda de patrimônio com os 

empréstimos. No caso da Europa, sabemos que pode haver até o dobro disso, mas o 

capital está emprestado na América do Sul, na Ásia e em partes da Europa Oriental, 

isto é, não irá circular novamente na União Européia.  

 
 

FOLHA – E qual será o papel do próximo presidente nessas condições? 

HANSON – Psicologicamente, depois das guerras do Iraque e do Afeganistão e da 

perda de capital, a população não irá se dispor a ver o país assumir 

responsabilidades no exterior, mesmo que, materialmente, o país ainda esteja apto 

para isso. Isso significa que, se Putin decidir cortar as fontes de petróleo para a 

Europa ou se o Irã anunciar que criará armas nucleares, o presidente Obama irá à 

ONU pedir que os aliados participem [da reação] ou pedirá a aliados regionais que 

intervenham. Nada me convenceu, nos últimos 20 anos, de que essa abordagem 

funcionaria. Gostem ou não, a maioria das pessoas já adotou um padrão de 

comportamento em que espera que os EUA tenham uma postura de liderança. 
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Criticam, mas, secretamente, esperam que os EUA façam isso como depor Saddam 

Hussein ou Slobodan Milosevic, lidar com a Coréia do Norte ou Gaddafi. 

FOLHA – O Sr. critica os ataques da mídia contra Sarah Palin (vice na chapa de 

McCain). O tratamento é mais injusto com ela do que com Joe Biden (vice de 

Obama)? 

HANSON – Certamente. Sabemos tudo sobre Palin: quanto gasta em roupas, a 

gravidez de sua filha, o filho com síndrome de Down. Mesmo assim ela foi reduzida 

a uma mulher ―do mato‖. Mas não se fala nada a respeito de Biden. Vemos um 

desdém aristocrático por ela, entre conservadores e democratas, por ser de classe 

média, com o sotaque da classe média da Costa Oeste.  

 

FOLHA – Economicamente, Obama será ruim para o Brasil? 

HANSON – O mundo se surpreenderá se Obama assumir a Presidência. Sua política 

comercial deve deixar os sul-americanos preocupados: ele ressuscitará tarifas 

protecionistas para setores ineficientes. Já McCain disse que não entende como 

taxamos nossos aliados -como os brasileiros - e deixamos o petróleo de nossos rivais 

entrar no país sem tarifa nenhuma. 
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ANEXO – II: ARTIGOS DO JORNAL THE NEW YORK TIMES 

 

 

Artigo 1 – Obama repeats a campaign staple: time for change 
 
 
 

 
 

“We‟ve tried it John McCain‟s way, we‟ve tried it George Bush‟s way, and it hasn‟t worked. 
That‟s why I‟m running for president.” SENATOR BARACK OBAMA, campaigning Wednesday in 
Raleigh, N.C. 
 

By PETER BAKER and JEFF ZELENY 
Published: October 29, 2008  

 

 

   SUNRISE, Fla. — As he races across the country in the climax of a marathon 

campaign, Senator Barack Obama has honed a final message calling on America to 

―turn the page‖ on an era of ―greed and irresponsibility,‖ tapping into populist 

sentiment while reassuring voters that he is no radical. His ―time for change‖ 

closing argument in this moment of national anxiety focuses heavily on the 

economic issues that are at the core of voter concerns right now, skipping quickly 

past the questions of war and peace that animated his campaign when it started 

nearly two years ago. 

   ―We‘ve tried it John McCain‘s way, we‘ve tried it George Bush‘s way, and 

it hasn‘t worked,‖ Mr. Obama, the Democratic presidential nominee, told 

thousands of supporters on Wednesday in Raleigh, N.C., his first stop of the day. 

―That‘s why I‘m running for president. Now, deep down, John McCain knows his 

economic theories don‘t work. That‘s why his campaign says, ‗If we keep talking 

about the economy, we‘re going to lose.‘ That‘s why I keep on talking about the 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/z/jeff_zeleny/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/john_mccain/index.html?inline=nyt-per
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economy.‖ Mr. Obama added: ―Because he knows his economic theories don‘t 

work, he‘s been spending these last few days calling me every name in the book.  

   Lately, he‘s called me a socialist for wanting to roll back the Bush tax cuts 

for the wealthiest Americans so we can finally give tax relief to the middle class. 

By the end of the week, he‘ll be accusing me of being a secret communist because 

I shared my toys in kindergarten.‖  As he devotes the waning days to Republican 

strongholds in the South and the West, Mr. Obama arranged for a show of unity by 

appearing with former President Bill Clinton at a late-night rally outside Orlando on 

Wednesday, the first time the two have campaigned together. (―Are you ready for 

a new president?‖ Mr. Clinton told a large crowd as he showered praise on Mr. 

Obama.). 

 The visual cue was a symbolic passing of the torch from the last 

Democratic president to the man who hopes to be the next one. The closing Obama 

speech is cautious, calibrated to cement the inroads he has made with voters 

whose comfort level with him has grown. Even as he sums up the case for his 

candidacy, Mr. Obama is seeking to defuse any remaining uncertainty about 

electing a largely untested first-term senator and dispel his critics‘ depiction of 

him as an inexperienced, unproven leader who would raise taxes, redistribute 

wealth and go soft on terrorists. ―In six days, we can choose hope over fear, unity 

over division, the promise of change over the power of the status quo,‖ Mr. Obama 

said, speaking over loud applause here in a campaign address that doubled as a 

political infomercial that was broadcast in prime time. ―In six days, we can come 

together as one nation, and one people, and once more choose our better history.‖ 

   Although Mr. Obama still reaches for lofty oratory in these three-a-day 

rallies, he also spends time explaining his tax policies in detail to rebut Mr. McCain. 

While he will raise taxes on the richest Americans, he says that any family earning 

less than $250,000 a year would not pay a dime more under his plan and that 95 

percent of Americans would actually pay less.  To reinforce the point, he often asks 

for a show of hands of those who make less than $250,000, which usually means 

nearly everyone in the crowd. He sometimes goes on, as he did Tuesday in 

Harrisonburg, Va., to note that it includes ―98 percent of small businesses and 99.9 

percent of plumbers,‖ a reference to Mr. McCain‘s oft-expressed concern for the 

taxes of a man he has dubbed Joe the Plumber. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/c/bill_clinton/index.html?inline=nyt-per
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   Mr. Obama returns regularly to the themes of unity that first brought him 

to prominence in his keynote address to the Democratic National Convention in 

2004. But as he tells audiences that it is time to ―come together as one nation‖ 

again, he makes clear that togetherness does not necessarily extend to those he 

casts as the villains in a time of turmoil — greedy Wall Street bankers, Washington 

lobbyists, billionaires, unscrupulous mortgage lenders and, foremost in his 

rendering, their handmaidens, Mr. Bush and Mr. McCain.―For eight years, we‘ve 

seen Washington take care of the extremely well-off and the extremely well-

connected, and now my opponent‘s making the same arguments to justify the same 

old policies that have been a complete failure for the middle class,‖ Mr. Obama 

said in Raleigh. ―I mean the arguments he‘s making now are the same arguments 

that George Bush makes — all these years.‖  

 He added: ―John McCain wants to give more to billionaires, more to 

corporations that ship jobs overseas, more to the same people whose greed and 

irresponsibility got us into this crisis in the first place. We‘re here because we 

know they shouldn‘t get away with it any more.‖ Toward the end of his pitch to 

voters, Mr. Obama chides Mr. Bush for not calling on Americans to sacrifice after 

the terrorist attacks of Sept. 11, 2001. ―Even after the greatest attack on American 

soil since Pearl Harbor, all we were asked to do by our president was to go 

shopping,‖ he said. 

   Yet his message demands little specific sacrifice of Americans either, 

except the thin slice of those who make more than $250,000. Instead, he promises 

to give them more: lower taxes, lower health care premiums, more jobs, more 

fuel-efficient cars, better schools, higher teacher salaries, foreclosure assistance, 

affordable college tuition. The only detailed reference he makes to paying for all 

of this at a time of record budget deficits is his promise ―to stop spending $10 

billion a month in Iraq.‖ ―I know that my opponent is worried about losing an 

election, but I‘m worried about Americans who are losing their homes, and losing 

their jobs, and losing their life savings,‖ Mr. Obama said. ―I‘m worried about the 

middle class. And I won‘t just fight for your vote in the final days of the election, I 

will fight for you every single day that I‘m in the White House.‖ 

   The reference to spending in Iraq constitutes almost everything he says 

about the two wars America is fighting, though his opposition to the war played a 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/d/democratic_national_convention/index.html?inline=nyt-org
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considerable role in his appeal to Democrats during the primary. Measured as a 

matter of words, foreign policy occupies less than 5 percent of  Mr. Obama‘s stump 

speech in this closing week. He promises to ―finally finish the fight against bin 

Laden and Al Qaeda‖ and ―put them out of business‖ without mentioning the words 

Afghanistan or Pakistan. Neither does he mention Iran, North Korea, Russia or other 

nations that pose major policy challenges. In Mr. Obama‘s telling, this is an 

election about America and whether it can pick itself up after so much tumult. ―It 

won‘t be easy,‖ he said. ―It won‘t be quick. But you and I know that we can come 

together and change this country.‖ 

 
 

Artigo 2 – Level of white support for Obama a surprise 

 

 

 
By JOHN HARWOOD 

Published: November 2, 2008 
 

 If Tuesday‘s election were confined to white America, polls show, Senator 

Barack Obama would lose. And yet Mr. Obama‘s strength across racial lines lies at 

the heart of his lead in the polls over Senator John McCain heading into Election 

Day. Remarkably, Mr. Obama, the first black major party presidential nominee, 

trails among whites by less than Democratic nominees normally do. 

 America‘s political parties grew decisively polarized by race after 1964, 

the year President Lyndon Johnson signed civil rights legislation that his Republican 

presidential opponent, Barry Goldwater, opposed. Since then, election pollsters 

estimate, Democratic nominees have averaged 39 percent of the white vote. In last 
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week‘s New York Times/CBS News poll, Mr. Obama drew 44 percent support among 

whites — a higher proportion than Bill Clinton captured in his general election 

victories.  Analysts ascribe that success to changing racial attitudes, Mr. Obama‘s 

deftness, Republican missteps and the economic crisis. Whatever the cause, when 

combined with his two-to-one edge among Hispanics and his 10-to-1 edge among 

blacks, it has given him a national election-eve lead. 

 The race is not over, and Election Day could bring surprises. And Mr. 

McCain is capturing a majority of the white vote, according to these same polls. 

Yet population shifts have made racial and ethnic diversity an unavoidable fact of 

American life. When Ronald Reagan won re-election in 1984, whites made up 86 

percent of the electorate; by 2004, they had dropped to 77 percent. With that 

backdrop, some observers say racial attitudes have diminished as an independent 

force, fading into the broader fabric of cultural concerns that shape voters‘ choices 

like religion, abortion and gun control. ―Anybody who votes against Barack Obama 

because of the color of his skin, the Republicans would have gotten on another 

cultural issue,‖ said David Saunders, a consultant in Virginia who advises 

Democratic candidates on attracting white rural and working-class voters. 

The presidential historian Michael Beschloss credits Mr. Obama with 

reprising the approach adopted by John F. Kennedy in his 1960 breakthrough as the 

first Roman Catholic to win the presidency. ―He was running to be president of all 

the people, not president of a faction,‖ Mr. Beschloss said.  A recent NBC 

News/Wall Street Journal poll documents Mr. Obama‘s success in making that case. 

Asked whether an Obama presidency would favor the interests of blacks over other 

Americans, 8 in 10 whites said it would not. For Democratic strategists who have 

spent their careers laboring to regain white voters‘ allegiance, that alone is a 

striking achievement. In the mid-1980s, research by the pollster Stan Greenberg in 

Macomb County, Mich., concluded that middle-class whites resented the ―raw 

deal‖ they received from a political debate in which Democrats appeared focused 

on racial minorities and the poor. 

   Like Mr. Greenberg‘s client Bill Clinton in 1992, Mr. Obama has emphasized 

broad-gauged assistance for the middle class. ―He‘s managed to campaign in ways 

that may not have changed their world view but have allowed them to put those 

feelings aside,‖ Mr. Greenberg said. He added with a note of bemusement, ―Maybe 
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he has crossed over into Tiger Woods territory.‖ Frustrated Republicans see Mr. 

Obama‘s steady performances on the stump and in debates as only part of the 

explanation for his surprising level of white support. Just as responsible, some 

argue, is that President Bush‘s unpopularity in threatening economic times has 

veered close to Herbert Hoover territory. ―You‘ve got to give Obama an awful lot 

of credit for his likability,‖ said Tom Slade, a former Florida Republican Party 

chairman, who abandoned his own Democratic allegiance in 1964 in the early phase 

of white conservatives‘ political migration. More important, he said, ―We have 

done a miserable job of managing the affairs of government.‖ 

   In the early 1990s, the political reporter Peter Brown wrote ―Minority 

Party,‖ a book exploring the pitfalls of the Democrats‘ identification with the 

interests of African-Americans. He credited Mr. Obama with providing ―a comfort 

zone‖ for white voters, but pointed to the major boost he received this fall from 

the financial crisis on the watch of a Republican president. ―The most important 

color is green,‖ said Mr. Brown, now assistant director of the Quinnipiac University 

Polling Institute. ―When Lehman Brothers went under, this thing changed 

dramatically. People are just terrified about their financial futures‖. 

  In the spring, some Democratic strategists feared Mr. Obama might be 

crippled in states where he lost working-class white primary voters decisively to 

Senator Hillary Rodham Clinton. In Ohio, carried by Mr. Bush in 2000 and 2004, 

polls now show Mr. Obama is competitive; in Pennsylvania, a top target for Mr. 

McCain, he is ahead in the polls.  

   With a message muting racial concerns, Mr. Obama didn‘t begin his 

presidential bid with overwhelming strength among blacks; that came only after he 

defeated Mrs. Clinton in the white-dominated Iowa caucuses. ―Ironically, the 

biggest difficulty about race for Obama was the doubts among African-Americans 

about his ability to succeed in the nominating process,‖ said Tad Devine, a top 

strategist for Al Gore in 2000 and John Kerry in 2004. ―It‘s amazing to me — almost 

unreal,‖ Representative John Lewis of Georgia said. Earlier this fall Mr. Lewis, the 

civil rights movement veteran, accused Mr. McCain‘s campaign of ―sowing the 

seeds of hatred‖ in a way that was reminiscent of George Wallace during the 

1960s, an attack that the Republican nominee called ―brazen and baseless‖ and 

that Mr. Obama distanced himself from. 
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   More recently, Mr. Lewis added, the campaign has made him ―sort of sad‖ 

since leaders of that movement, including the Rev. Dr. Martin Luther King Jr. and 

President Johnson, cannot witness Mr. Obama‘s candidacy. 
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ANEXO – III: MATERIALIDADES RETOMADAS NA ANÁLISE 

 
Grupo I – Capas de Revistas 

 
 

   
    Revista Época 10/11/2008          Revista Época 13/11/2008        Revista Época 19/01/2009    

 
 

      
                              Revista Veja 12/11/2008               Revista Veja 21/01/2009 

 
 

Grupo II – Material coletado no site oficial do candidato Obama 
 
 

   
     www.barackobama.com               www.barackobama.com          Faixas/Cartazes – site oficial  
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        Cartaz – site oficial                          Placas – site oficial                                Cartaz – site oficial 
 
 
 
 

   
Placa/Cartaz – site oficial                Placa/Cartaz – site oficial                        Placa/Cartaz – site oficial 

 
 
 
 

   
Placa/Cartaz – site oficial                   Placa/Cartaz – site oficial                        Placa/Cartaz – site oficial 
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