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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar o discurso do editorial do jornal The New York 

Times na construção do mito Barack Obama. Para isso, tentamos identificar os indícios do 

discurso mítico presente no mencionado gênero textual para construir a identidade política do 

referido candidato durante as disputas eleitorais americanas de 2008. Como base teórica, 

utilizamos a Análise do Discurso Francesa, a partir das ideias de Pêcheux (2007) e Foucault 

(2000; 2003; 2007; 2008a; 2008b; 2008c; 2009), e também comentadores desses teóricos 

como Castro (2009), Orlandi (2007), Fernandes (2007), Brandão (2004), Gregolin (2006), 

Revel (2005), entre outros. A respeito de herói e mito, usamos como referencial teórico Patai 

(1974), Eliade (2001; 2007), Barthes (2007), Kothe (1987) e outros. A questão de mídia e 

jornalismo está embasada principalmente em Charaudeau (2006; 2007), Melo (2003) e Ferrari 

(2009). Dessa forma, usamos as categorias como enunciado, discurso, formação discursiva, 

memória discursiva e sujeito para realizar a análise no discurso em quatro editoriais 

publicados no período das disputas eleitorais americanas em 2008. Constatamos que, por 

meio de construções discursivas bem elaboradas no gênero editorial, o The New York Times 

configura em Barack Obama na imagem de um mito através de enunciados que nos 

conduziram a comparações com outros mitos já existentes na história mundial. Nesse caso, 

Barack Obama se configura como um sujeito, cuja identidade é construída pela mídia por 

meio do discurso, criando a imagem de um mito durante o acontecimento discursivo que 

foram as eleições presidenciais de 2008. Assim, o respectivo jornal obteve um papel relevante 

para a ascensão de Barack Obama, tirando-o da obscuridade de Ilinóis para o cenário político 

mundial, como uma das figuras mais importantes da sociedade contemporânea. Portanto, os 

resultados da análise nos permite um olhar atento sobre o poder que a mídia exerce no meio 

social, utilizando-se do discurso como representação da linguagem viva, como ação social que 

revela uma contribuição significativa para a transformação do cenário político mundial. 

 

Palavras-chave: Discurso. Memória discursiva. Editorial. Mito. Mídia.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to investigate the discourse of the editorial of the The New York Times 

newspaper in the construction of the myth Barack Obama. Thus, we try to identify the 

evidences of the mythic discourse present in the mentioned textual genre to construct the 

political identity of that candidate during the American election in 2008. As theoretical base, 

we use the French Discourse Analysis, from of the ideas of Pêcheux (2007) and Foucault 

(2000; 2003; 2007; 2008a; 2008b; 2008c; 2009), and commentators about these scholars such 

as Castro (2009), Orlandi (2007), Fernandes (2007), Brandão (2004), Gregolin (2006), Revel 

(2005) among others. About hero and myth, we use as theoretical reference Patai (1974), 

Eliade (2001; 2007), Barthes (2007), Kothe (1987) and others. The question of media and 

journalism is based mainly by Charaudeau (2006; 2007), Melo (2003) and Ferrari (2009). So, 

we use the categories as enunciation, discourse, discursive formation, discursive memory and 

subject to perform an analysis in the discourse of the four editorials published in the period of 

American election in 2008. We verify that through discursive constructions well elaborated in 

the editorial genre, the The New York Times configures in Barack Obama the image of a 

myth through enunciation that led us to make comparisons with others myths in the world 

history. In this case, Barack Obama is configured as a subject, whose identity is constructed 

by media through discourse, creating the image of a myth during the discursive event, which 

was the presidential election in 2008. Thus, the respective newspaper played a relevant role to 

rise of Barack Obama, remove him of the obscurity of the Illinois to world political scenario, 

as one of the most important persona in the contemporary society. Therefore, the results of the 

analysis permit us a reflexive view about the power that the media exercises in the society, 

using the discourse as representation of the alive language, as social action that reveals 

significant contribution to the transformation of the world political scenario. 

 

Keywords: Discourse. Discursive memory. Editorial. Myth. Media. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O discurso, por meio dos mecanismos linguísticos, utilizados com a finalidade de 

persuadir o leitor, pode alcançar um poder transformador. Isso pode ocorrer porque existe a 

possibilidade de que o receptor se identifique com a informação vinculada, tome uma posição 

favorável ou não do que se vê, lê ou escuta, buscando a credibilidade para prosseguir seu 

pensamento. Além disso, é possível que se leve adiante esta ideia a respeito de diversificados 

assuntos, colocando a sua subjetividade na propagação da informação.  

Sabemos que a mídia tem grande influência na rotina das pessoas, pois 

acompanhamos, no decorrer do dia, o noticiário. Buscamos, nele, informações importantes 

relacionadas à saúde, à cultura, ao aprimoramento profissional e intelectual, ao bem-estar 

social ou simplesmente recorremos ao entretenimento e lazer. Tudo isso, veiculado pelos 

diversificados meios de comunicação, tais como a televisão, o rádio, os jornais e revistas 

eletrônicas ou impressas. 

O propósito da criação de todo meio de comunicação, de caráter informativo, deve ser 

o de auxiliar na formação pessoal e social dos cidadãos, com informações e entretenimento de 

qualidade, proporcionando educação e cultura para contribuir para a melhoria de vida da 

população. No entanto, sabemos que esses meios de comunicação estão a serviço do mercado 

para obter seus lucros financeiros. O poder que se faz presente no governo e em outras formas 

de dominação tem o cuidado de não ignorar a imprensa, por ela influenciar a opinião pública, 

com relação ao que é noticiado. Assim, a mídia tem o poder de influenciar as práticas sociais 

e é através da exposição de opinião que se manifestam as relações de poder, que são fatores 

significativos e que irão contribuir para a formação da identidade do sujeito.  

Nós temos como propósito, neste trabalho, discutir como a mídia faz uso de elementos 

discursivos de persuasão para convencer o público da veracidade dos fatos, e de que a opinião 

emitida é a que deve ser seguida. Nesse sentido, pretendemos compreender como os meios de 

comunicação têm o poder de influenciar nas atitudes e decisões que serão tomadas sobre 

assuntos de grande relevância para a sociedade. Um acontecimento como a crise financeira 

mundial, que se originou nos Estados Unidos em 2008, atingindo, de forma direta ou indireta, 

a economia de muitos países ao redor do mundo, como, por exemplo, acabou repercutindo no 

meio socioeconômico da mais remota cidade do interior do Brasil. Na verdade, esse 

acontecimento gerou uma grande expectativa sobre quem seria o governante de um dos países 

de maior supremacia no mundo. 
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Portanto, a nossa ênfase será investigar o discurso do editorial do jornal americano The 

New York Times na construção do mito Barack Obama. O referido jornal é um dos mais 

importantes e influentes em nível nacional e mundial. Nos Estados Unidos, o respectivo jornal 

é destaque pela sua relevância, uma vez que ele é lido por pessoas que ocupam diversificados 

setores da sociedade e os ocupantes de importantes cargos públicos, cuja opinião ajuda a 

formar. É relevante considerarmos que assim como outros veículos de comunicação, esse 

jornal apoiou fortemente o candidato democrata durante as eleições presidenciais americanas 

de 2008, sendo um dos responsáveis em apresentar Barack Obama para os americanos e para 

o mundo como a pessoa mais qualificada para solucionar a situação caótica naquele país, que 

estava ocorrendo principalmente por consequência da crise financeira mundial. 

Nesta pesquisa, tentamos compreender se a mídia produz um mito, e, assim investigar 

de que forma o jornal The New York Times constrói a imagem de Barack Obama, porque o 

referido candidato não representava destaque no cenário político americano, mas o forte apoio 

da mídia o transformou numa das personalidades ilustres do país, qualificando-o para o cargo 

de presidente dos Estados Unidos, e, consequentemente, transformando-o em uma das figuras 

mais poderosas do mundo.  

Um aspecto que despertou nosso interesse para a realização desta pesquisa é a 

vinculação do nosso tema com a linha de pesquisa ―Discurso, Memória e Identidade‖, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Além do mais, somos motivados a trabalhar na perspectiva de que é possível investigar como 

o discurso é produzido e utilizado nas relações de poder situado na conjuntura social, bem 

como nas diversas instituições, tais como igrejas, escola, presídio ou em empresas 

jornalísticas responsáveis pela divulgação de informações, por meio da internet, televisão, 

rádio, jornais e revistas impressas, aliás, a mídia em geral. Na realidade, são essas mídias que 

propagam as formações discursivas no meio social e de certa forma ditam a nossa forma de 

viver. 

O avanço tecnológico nos veículos de comunicação tem expandido de forma bastante 

rápida e permitido que recebamos as informações de acontecimentos que ocorrem em 

qualquer parte do planeta em questão de segundos. Aliás, hoje, temos acesso a uma grande 

diversidade de conteúdo abrangendo as diversas áreas do conhecimento, algo que nos 

possibilita uma melhor formação intelectual e proporciona-nos melhores formas de bem viver.  

Temos conhecimento de que os meios de comunicação são estruturas de poder que 

podem funcionar em parceria com o Estado, como forma de repressão ou, ao invés disso, 

funcionar como forma de conscientização para o exercício da cidadania, influenciando as 
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pessoas, comovendo grupos e mobilizando comunidades dentro das contradições que marcam 

as sociedades.  

Na esfera mundial, os Estados Unidos da América são referência por ser um forte 

representante e propagador do capitalismo, que possui grande arsenal bélico e discursivo, e 

tem sua economia considerada uma das mais importantes e mais influentes em tempos atuais. 

Nesse sentido, a grande mídia americana é o setor que prima pelo direito de liberdade de 

imprensa, sendo que os meios de comunicação responsáveis pelo jornalismo podem opinar 

livremente sobre determinado assunto, fato e, inclusive, posicionar-se favoravelmente ou 

contra candidatos políticos, deixando que o julgamento seja a escolha do próprio leitor ou 

ouvinte.  

As empresas jornalísticas devem ser imparciais na divulgação das informações para 

conseguir a credibilidade do telespectador, leitor ou ouvinte, pois tudo que chega ao seu 

alcance se torna parte do conhecimento e da história de nossos tempos. Um veículo de 

comunicação deve ter a obrigação de buscar a verdade e apresentá-la ao público não como os 

governantes gostariam que fossem, mas com o mais próximo possível da veracidade dos 

acontecimentos. Porém, não é isso que ocorre, uma vez que não há imparcialidade na mídia.  

O jornalismo relata os fatos como eles se apresentam no momento do registro que 

despertam grande interesse ao público e oferece interpretação e opinião com base nas notícias, 

comunicando ideias, opiniões e juízos críticos. O jornal, ao informar, deve orientar, educar e 

formar. Nessa perspectiva, a mídia tenta persuadir o seu público, por meio do discurso. 

O jornal The New York Times é citado frequentemente por outros jornais e mídias 

como a internet, em blogs, no rádio e na televisão, tornando-se referência para que jornais 

menores estabeleçam em vários locais do mundo sua agenda ou partes com base nele. Sem 

dúvida, o referido jornal possui uma grande circulação no país na sua versão impressa e 

também é bastante lido no mundo na versão on-line por intermédio da internet. Atualmente, o 

seu site http://www.nytimes.com, é, entre as empresas jornalísticas, o 5º mais acessado no 

mundo, sendo de acesso gratuito, e é um veículo de comunicação que desperta grande 

interesse das pessoas que apreciam estarem bem informados por um grande jornal. Como 

podemos observar nos jornais televisivos quando se trata de mostrar o que os jornais mais 

importantes do mundo noticiaram no dia, sempre partem do The New York Times, fato este 

que comprova a sua credibilidade e atrai a atenção do público.  

Podemos dizer que um jornal como o The New York Times é um grande instrumento 

de persuasão na sociedade e que desempenha o papel de formação de identidade de seus 

leitores, levando-os a posicionarem diante das determinadas situações que ocorrem no meio 
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em que vivem, induzindo-os a uma participação ativa como cidadãos comprometidos com o 

bem-estar social do país e do mundo. 

As eleições para presidente dos Estados Unidos foi um acontecimento que marcou a 

história no ano de 2008 devido a sua importância no cenário mundial. Esse país estava 

passando por diversos problemas, principalmente, na sua economia e esse era um fator que 

preocupava outras nações, por serem, de certa forma, atingidas pela crise financeira. Esse foi 

um fato que despertou bastante o nosso olhar e também nos motivou para a realização desta 

pesquisa. 

Além disso, o que nos chamou atenção foi a contribuição significativa da mídia para 

transformar o cenário político americano. Sabemos que as eleições americanas são eventos 

que demonstram pouco ufanismo, muita seriedade, propostas racionais para julgamento 

conciso em que as pessoas adultas são as mais envolvidas, sendo que o voto nesse país é 

facultativo e, geralmente, a juventude não demonstra muito interesse pela política.  

Entretanto, na eleição presidencial de 2008, podemos perceber que ocorreram 

mudanças significativas na política americana, fazendo com que ela se assemelhasse com as 

eleições da América Latina, em que existe muito ufanismo que se concentra na figura do 

candidato e a população passa a idolatrá-lo acima das propostas de governo. É verdade que 

um fator que tem merecido destaque na referida eleição foi o envolvimento da juventude.   

Um jornal como o The New York Times testemunha os eventos mais importantes do 

mundo e pode proporcionar a capacidade de refletir sobre as mudanças na sociedade 

americana e mundial, uma vez que representa um mito do jornalismo. Logo, pode ser visto 

como porta-voz de uma burguesia esclarecida que contribui para enriquecer o ambiente 

intelectual, respeitando a inteligência do leitor. Ademais, ele mostra grande interesse pelos 

assuntos internacionais, negócios globais, pelas questões culturais e pela coisa pública, com 

opiniões bem elaboradas e articuladas, funcionando, assim, como veículo de opinião de 

especulação e de debate em todos os níveis da sociedade.  

O nosso estudo será fundamentado teoricamente na Análise do Discurso Francesa, por 

se tratar de uma pesquisa que faz refletir o sentido dimensionado no tempo e no espaço das 

práticas do homem, em que a língua é estudada funcionando para a produção de sentidos e 

que nos permite analisar unidades além da frase, e do texto, isto é, o discurso. Toda a 

produção de linguagem pode ser considerada discurso. Segundo Orlandi (2007), a construção 

do sentido faz parte da relação entre o político, o histórico e o ideológico. O discurso é o 

processo de ativação de um texto ao relacioná-lo a um contexto de uso.  
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Consideramos que, na condição de cidadão e sujeito que está sempre em processo de 

formação de identidade, é de grande relevância um maior envolvimento e aprofundamento em 

um estudo que está relacionado a uma nova forma de se fazer história, pois, de acordo com 

Orlandi (2007), o analista do discurso tem como possibilidade investigar aquilo que deixou de 

ser dito numa dada conjuntura social em uma determinada época. Segundo Foucault (2000), a 

história contemporânea proporciona pensar realmente na descontinuidade dos acontecimentos 

e na transformação das sociedades. Ao contrário, na história tradicional, considerava-se que 

os acontecimentos eram o que era conhecido, o que era visível, o que era identificável direta 

ou indiretamente e o trabalho dos historiadores era buscar sua causa e seu sentido. Na 

verdade, eles não visavam interpretar os documentos, isto é, não procuravam por trás dos 

textos ou além deles um sentido escondido. 

Nas últimas décadas, a Análise do Discurso (doravante AD) tem se estabilizado em 

diversas partes do mundo, ganhando cada vez mais espaço no campo das ciências sociais. A 

AD surgiu a partir da linguística, do neomarxismo e da psicanálise de Lacan.  Em nosso país, 

várias pesquisas têm se desenvolvido dentro da AD. De fato, interessa-nos realizar a pesquisa 

subsidiados teoricamente por esse campo por se tratar de um estudo que está relacionado ao 

discurso, como objeto que está inserido na sociedade, em uma perspectiva de proporcionar um 

grande poder de transformação no meio social. 

As pesquisas na AD vêm se intensificando, pois, com base em Orlandi (2007), esse  

campo específico de teorização e proposições metodológicas sobre o discurso permite o 

estudo de conteúdos que estão relacionados à linguagem, à história e à participação de um 

sujeito na sociedade, como forma de interação e transformação social. A AD permite que o 

sentido se escape e o discurso pode ser visto como a produção da verdade. Dessa maneira, a 

nossa formação de identidade se dá por meio do convívio social a partir do discurso, e é nessa 

perspectiva que pretendemos desenvolver a nossa pesquisa.  

Utilizamos, principalmente, como referencial teórico os estudos de Michel Foucault, 

por se tratar de um pensador contemporâneo que, por meio da problematização proporcionada 

pela filosofia, encontramos uma contribuição significativa para refletirmos um pouco a 

respeito da sociedade moderna no contexto mundial. Esperamos contribuir socialmente para 

desenvolver um olhar crítico sobre a mídia, para perceber a sua influência na sociedade, o 

poder de promover grandes mudanças no cenário político mundial e/ou o poder de disciplina e 

controle que essa exerce sobre a vida das pessoas por meio do discurso. 

Optamos por analisar quatro editoriais do jornal americano The New York Times na 

sua versão on-line devido à facilidade de acesso à informação acumulada, pois, em tempos 
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modernos de avanço tecnológico, o jornal entrou na era digital a partir de 1996 através de seu 

site: http://www.nytimes.com/, tornando-se ainda mais expandido mundialmente. Para 

oferecer mais informações, credibilidade para os internautas e manter sua hegemonia 

midiática, esse grande veículo de comunicação digitalizou sua coleção e disponibilizou os 

seus exemplares para serem consultados, gratuitamente, na web, desde a data de fundação, no 

dia 18 de setembro de 1851, até os dias atuais. 

O jornal é nitidamente um suporte com muitos gêneros. Atualmente proliferam 

gêneros novos dentro de novas tecnologias, particularmente na mídia digital. Dentre os 

gêneros que constituem a sessão de opinião do jornal, optamos por analisar o gênero editorial 

por ser este que representa o posicionamento da empresa jornalística, opinando claramente 

sem o temor e obrigação de ter alguma imparcialidade diante dos fatos que são retratados na 

mídia no geral. Logo, é provável que o editorial desse jornal tenha influência nas decisões do 

presidente e do senado americano. Podemos observar o poder de persuasão do grupo editorial 

do referido jornal diante da propagação do capitalismo no mundo, bem como a forma em que 

o devido veículo de comunicação divulga os Estados Unidos para o mundo, a fim de priorizar 

e manter a supremacia desse país diante do planeta. 

Analisamos o gênero editorial considerando não somente o seu aspecto linguístico, 

mas principalmente a sua inserção social, suas condições de produção e a sua focalização no 

leitor. De fato, esse gênero textual é exposto ao público para um julgamento de aceitação ou 

rejeição das ideias do grupo editorial da empresa jornalística, visando conseguir o 

convencimento do leitor através de argumentos significativos, com a utilização de recursos 

linguísticos específicos para atingir essa finalidade.  

Nesse sentido, nós selecionamos quatro editoriais que foram publicados no decorrer 

dos meses de outubro e novembro de 2008 que estão relacionados à crise econômica e às 

eleições americanas. Coletamos os editoriais por meio do acesso ao jornal que disponibiliza 

publicações anteriores por meio do link previous editorials (editoriais anteriores) que, para 

acessá-lo, basta que o leitor seja cadastrado, que o faz gratuitamente.  Os meses escolhidos se 

devem ao fato de que foram neles que se desencadearam os temas em análise, sendo este o 

período em que, ao mesmo tempo, tais acontecimentos estão relacionados, chegando ao auge 

das discussões. Portanto, foi bastante proveitoso verificarmos a opinião de um dos mais 

importantes jornais do mundo, por meio do gênero editorial, cuja função é expor a opinião da 

empresa jornalística.  

Em se tratando da mídia, podemos dizer que ela produz o que nós vemos e sabe o 

exato momento de noticiar novos fatos quando determinadas informações já não despertam 
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mais a atenção do telespectador, ouvinte ou leitor. Dessa forma, a mídia faz circular saberes, 

influencia na produção de identidade do sujeito e produz a verdade em uma determinada 

época. Na produção de sentido deve ser considerado o conhecimento do interlocutor que está 

fundamentado na história pessoal, a situação de produção textual e a prática discursiva dos 

sujeitos. De acordo com Foucault (2008c) toda produção de sentidos se dá nas relações de 

poder, e, desse jeito, ao se produzir sentido, se produz saber. A verdade está relacionada a 

sistemas de poder que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a 

reproduzem.  

É interessante mencionarmos que o saber que construímos se dá por meio do 

armazenamento de conhecimento em nossa mente, e isso ocorre por meio de nosso 

pensamento com o registro de diversas informações. Para que possamos compreender melhor 

os fatos, os acontecimentos, nós recorremos a nossa memória, que é ativada a partir das 

lembranças individuais que nos recordamos dos momentos vividos seja quando estamos 

sozinhos ou quando estamos em um grupo qualquer. Para fazer deslizar os sentidos, os textos 

acionam redes de memórias. 

Dessa forma, em nossa pesquisa, foi utilizada a memória discursiva como uma das 

categorias para análise dos editoriais do The New York Times. A memória discursiva é 

irrepresentável, sendo constituída de todo dizer já dito. Para que uma palavra seja 

compreendida no contexto discursivo é preciso que ela faça sentido. Logo, é o já dito que 

constitui todo dizer. Nessa perspectiva, a memória discursiva não está situada em lugar 

nenhum, uma vez que ela é um processo que se move dos arquivos para mente humana e da 

mente humana para os arquivos. Utilizamos também como categorias de análise o discurso, o 

enunciado, a Formação Discursiva (doravante FD) e o sujeito. 

Na condição de analista do discurso, temos como finalidade mostrar como os fatos 

ocorrem na materialidade da língua, pois o não dito se materializa em alguma forma numa 

estratégia de apagamento, e, portanto, o que deve ser explicado é essa materialização do não 

dito. Buscamos, a partir do editorial, deixar que apareçam as vozes submersas que são 

necessárias para a produção do sentido dos referidos textos, no contexto atual ao qual se 

inserem.  

Enfim, desejamos mostrar quais os elementos de persuasão utilizados pelo jornal para 

convencer o seu público dos fatos mencionados quais sejam por meio da memória discursiva, 

do discurso, do enunciado e da Formação Discursiva. A partir disso, tentamos identificar os 

indícios do discurso mítico presente nos quatro editoriais analisados para construir a 

identidade política de Barack Obama durante as disputas eleitorais americanas de 2008.  
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Nesse sentido, verificamos que as características fundamentais foram apresentadas para 

configurá-lo na imagem de um herói ou um ser ―divino‖, bem como a história nos mostra que 

ocorreu em diferentes povos para o surgimento de seus heróis ou seres ―divinos‖. E, desse 

modo, temos a finalidade de investigar como são usados nos editoriais analisados os recursos 

discursivos para construir o mito Barack Obama. 

A nossa pesquisa é relevante, porque tentamos mostrar a grande atuação da mídia na 

sociedade como formadora de opinião pública para intervir e participar deste meio social que 

atinge diretamente a vida das pessoas, por estas fazerem parte de um mundo globalizado. Na 

realidade, o fato dessa mitificação de personalidade, em meio a acontecimentos discursivos, 

como a crise financeira mundial, em coincidência com as eleições americanas de 2008, tem 

grande influência na vida das pessoas, atingindo todas as classes sociais no meio econômico 

mundial. A partir dessas constatações, baseados na forma como ocorrem esses eventos, 

procuramos compreender os modelos atuais do poder vigente nas estruturas sociais da 

atualidade, tornando novos registros marcantes na história mundial. 

Este trabalho constitui-se de três capítulos. No primeiro, apresentamos os pressupostos 

teóricos da AD, enfatizando questões relativas às fases de formação desse campo e as 

categorias de análise. No segundo, traçamos um perfil do homem na sociedade e destacamos 

o poder da mídia na configuração do mito da contemporaneidade.  Além disso, apresentamos 

uma breve história do The New York Times, e apontamos suas principais características no 

meio digital. No terceiro capítulo, situamos o editorial como gênero opinativo de maior 

influência de uma empresa jornalística para a formação de opinião de um público ao qual é 

destinado. Por fim, apresentamos a análise do corpus, com base nas categorias mencionadas 

no primeiro capítulo, de forma a unir aspectos teóricos e práticos, articulando enunciado, 

discurso, FD, memória discursiva e sujeito, mostrando o discurso mítico do editorial do The 

New York Times.  
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CAPÍTULO I 

O discurso e as transformações sociais 

 

 

Neste capítulo, apresentamos uma breve história da AD na vertente francesa, 

comentando sobre cada uma das três fases que ocorreram desde o seu surgimento em 1969. 

Ademais, enfatizamos o contexto que se insere a nossa pesquisa, situada dentro da quarta fase 

da AD, em que o discurso é uma forma de intervenção na sociedade. Destacamos, também, 

como ocorreu a nova história a partir do método arqueológico, que não considera a 

continuidade e sequência linear dos fatos, assim como se faz na história tradicional. Por fim, 

apresentamos os conceitos de enunciado, discurso, memória discursiva, FD e sujeito, que são 

as categorias de análise que utilizamos em nossa pesquisa. 

 

 

1.1 As fases da Análise do Discurso Francesa 

 

 

Segundo Costa (2005), Michel Pêcheux destaca três épocas pelas quais teria passado a 

AD francesa, desde a sua constituição nos fins da década de 1960 até o início dos anos 1980. 

A primeira época que se iniciou em 1969 teve a finalidade de construir um dispositivo capaz 

de produzir a leitura automática de um conjunto de discursos previamente selecionados e 

organizados, segundo critérios que garantissem homogeneidade e estabilidade no que diz 

respeito às circunstâncias históricas e sociais de produção. Esse corpus era chamado de 

arquivo. É proposta, então, uma teoria do discurso direcionada ao texto, à leitura e ao sentido. 

Costa (2005, p.18) afirma que: 

 

 

O discurso é visto como ―uma máquina autodeterminada e fechada sobre si 

mesma, de tal modo que um sujeito-estrutura determina os sujeitos como 

produtores de seus discursos: os sujeitos acreditam que ‗utilizam‘ seus 

discursos quando na verdade são seus ‗servos‘ assujeitados, seus 

‗suportes‘‖. 

 

 

Como podemos ver, o sujeito é inconsciente e ainda é um sujeito preso à estrutura, ele 

não é o senhor de seu dizer, é levado a assumir lugares preestabelecidos em seu interior e a 
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obedecer a regras que podem ser linguísticas, modais, etc. que o obrigam a falar de uma forma 

ou de outra, levando em consideração o lugar em que está inserido. 

No que diz respeito ao discurso, este não deveria ser analisado como sendo somente 

uma sequência linguística fechada sob si mesma. Ele precisa ser relacionado ao conjunto de 

discursos possíveis e remetido às relações de sentido nas quais é produzido. Já que as 

propostas iniciais da AD estão preocupadas com os condicionamentos da produção discursiva, 

o que os leva a eliminar de suas pesquisas as produções mais espontâneas como a linguagem 

do cotidiano e a conversação mundana. Conforme Orlandi (2007), o discurso é o lugar do 

trabalho da língua e da ideologia, pois segundo ela, todo dizer é ideologicamente marcado. É 

na língua que a ideologia se materializa, ou seja, nas palavras do sujeito. 

Devido à influência do neomarxismo que concentrava grande preocupação com as 

relações de classes sociais, o objeto preferido pelos analistas dessa época é o discurso político 

que estava presente nos manifestos ou regimentos dos partidos e forças políticas em disputa. 

Costa (2005) afirma que, para Pêcheux, o instrumento da prática política é o discurso. O 

discurso político pode ser um campo onde vários discursos semelhantes se alojam. Esses 

discursos se assemelham pelo objeto de suas análises, embora possam ter divergências quanto 

à interpretação do mesmo. Dentro desse campo, podemos fazer recortes menores, a fim de 

abstrairmos maiores semelhanças entre os discursos. No marxismo, sob uma perspectiva 

althusseriana, há uma teoria não subjetiva da subjetividade, isto é, um sujeito que é 

interpelado pela ideologia, ele é convocado a ser sujeito. Na verdade, o que se defende é que 

não há sujeito em si, ele é uma produção da ideologia.  No entanto, os analistas do discurso 

dessa fase se limitavam a traçar um perfil um tanto superficial, que consistia em fazer 

aparecer, na materialidade discursiva, os índices linguísticos reveladores de pontos de vista 

ideológicos que se confrontam e que, por sua vez, refletem elementos da estrutura social. 

Nessa perspectiva, recusa-se a concepção de linguagem como instrumento de 

comunicação. Costa (2005) ainda acrescenta que, segundo Pêcheux, a linguagem tem relação 

com o político e o histórico. Sua preocupação era estabelecer um elo entre o discurso e a 

prática política que passa pela ideologia. Assim, o sujeito é interpelado pela ideologia, é um 

sujeito assujeitado. O sujeito é uma espécie de fantoche, não se sabe de onde vem o discurso. 

O que prevalece nessa fase é a grande dominação da elite sobre a massa. O discurso é 

produzido pela classe social e o indivíduo é o produto. 

Segundo as ideias neomarxistas, defendia-se a ciência como um discurso imune à 

ideologia, que possibilitasse a superação dos preconceitos advindos de interesses imediatos e 

mesquinhos individuais ou de classe, acreditando que o discurso científico não é um discurso 
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do sujeito. No momento em que se fala é revelada a ideologia, não há sujeito livre, ele não 

tem autonomia para controlar o sentido do que está sendo dito. Consequentemente, as classes 

dominadas necessitam de um instrumento científico capaz de tomar consciência de si, para 

compreender a sua condição, a sua constituição, a sua estrutura e as suas possibilidades para 

atingir certo estágio de maturação, com a finalidade de superar, revolucionariamente, sua 

situação de opressão.  

Nessa fase, podemos constatar que cada processo discursivo é gerado por uma 

máquina discursiva, sendo que diferentes processos discursivos referem-se a diferentes 

máquinas discursivas. Podemos afirmar que é explorada a análise de discursos poucos 

polêmicos, por permitirem uma menor abertura para a variação do sentido devido a um maior 

silenciamento do outro que tanto pode ser o discurso quanto o sujeito. 

Quando Michel Pêcheux lançou em 1969 o livro Análise Automática do Discurso, a 

FD era vista como um bloco homogêneo, em que o sujeito era universal, sendo identificado 

pela marca da formação da qual ele pertencia, isto é, a ideologia era pensada como idêntica a 

si mesma. Nessa fase, havia o interesse de se fazer análise com base na automação, em uma 

sequência do discurso, pois era escolhida uma palavra pivô e esperava-se que o computador 

expusesse as regularidades discursivas. Portanto, tentava-se homogeneizar o corpus, que 

nesse caso o objeto de análise era prioritariamente o discurso político. 

Em suma, nessa fase só era estudado o discurso político. Pêcheux procurou 

desenvolver uma teoria que explicasse o processo de produção de sentido na e pela 

linguagem, articulando língua e história. Era um modelo de AD baseado nas línguas 

artificiais, pois se desenvolvia uma análise automática com o uso do computador como 

ferramenta para identificar as regularidades do discurso. 

A segunda fase da AD se caracteriza pelos discursos neomarxistas. Vai em busca da 

FD, que não são formadas apenas pela estrutura de classe, ou seja, não se resume apenas à 

estrutura linguística. Existe, então, uma teoria autônoma que busca uma determinada 

compreensão do homem através da linguagem. Há a possibilidade de buscar do contexto de 

outros textos para a construção do sentido. É feita uma reprodução do sujeito moderno, 

daquele que toma o discurso dando-lhe uma resposta. Dessa forma, o sujeito é autônomo e 

tem a capacidade de reconhecer o discurso. 

Nessa fase, há o papel desestabilizador de Foucault (2008a) que conceitua a FD como 

não sendo um espaço estrutural fechado, mas como algo que é invadido por elementos que 

vêm de outros lugares, ou seja, de outras FDs. Ele conceituou a FD como um espaço de 

contradição e confronto em que o sujeito não migra de uma formação para outra e a produção 
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de sua identidade se dá como resultado desses entrecruzamentos das diferentes FDs. Nessa 

ocasião, podemos dizer que a FD é constantemente invadida pelo seu outro e assim a 

ideologia é pensada como não idêntica a si mesma, conceito que prevalece até hoje.  

Com base em Foucault (2008a), compreendemos que a FD é aquilo que determina por 

meio de uma posição dada, numa conjuntura sócio-histórica de uma determinada época, 

aquilo que pode e deve ser dito. Assim, ela não é um espaço estrutural fechado, pois é 

constantemente invadida por elementos que vêm de outros lugares, de outras FDs. Segundo 

Orlandi (2007, p. 43): ―a formação discursiva se define como aquilo que numa formação 

ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica 

dada – determina o que pode e deve ser dito‖. As palavras derivam o sentido das FDs de que 

elas provêm, desloca-se o conceito de imanência, exterioriza-se o sentido da palavra além da 

linguagem. 

Desse modo, toda identidade do discurso são construções feitas através do próprio 

discurso, por isso permeável de movências de sentidos. Quando um discurso é proferido, ele 

já nasce filiado a uma rede tecida por outros discursos com semelhantes escolhas e exclusões. 

Essas ideias de Foucault (2008a) sobre FD começam a fazer implodir a noção de maquinaria 

estrutural fechada, isso porque a ela está em relação contrária com seu exterior. A respeito 

disso, Costa (2005, p. 25) faz o seguinte comentário: 

 

 

O discurso não é uma estrutura arquitetônica pronta, mas em constante 

construção, desejada, talvez; epistemologicamente a apreensão do discurso 

não pode ser, em consequência dessa inexistência, a reconstrução dessa 

estrutura como um simulacro do mesmo. 

 

 

Como podemos ver, o discurso é um todo organizado, mas não fechado, há espaço 

para que novos e outros sentidos se formem. O discurso se renova à medida que se entrelaça 

nos outros. É por isso que o sentido do discurso não é a única prioridade, já que a unidade é 

construída pela interação verbal, que é histórica e mantém relação com a prática discursiva do 

sujeito. Há a instância puramente ideológica onde se congregam grupos sociais de dominantes 

e dominados. Segundo Brandão (2004, p. 46) ―o discurso é uma das instâncias em que a 

materialidade ideológica se concretiza, isto é, é um dos aspectos materiais da ‗existência 

material‘ das ideologias‖.  

Nessa fase, a história é privilegiada como interdisciplina. De acordo com Mazière 

(2007, p. 89), ―[...] a história, sob a forma do texto histórico, foi um dos primeiros objetos da 

AD, e os historiadores, desde o início, colaboraram enormemente para o estabelecimento de 
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suas categorias‖. Devido à afinidade com essa disciplina, os analistas do discurso realizam 

suas pesquisas tendo por base manifestos, discursos orais arquivados, panfletos, etc., que 

formavam um corpus de caráter documental, marcado por determinadas condições históricas 

de produção e isso proporcionava maior consistência e coerência teórica para a análise. 

Consequentemente houve na AD dessa época uma grande participação de historiadores.  

Mazière (2007, p. 99) delimita que: 

 

 

O historiador do discurso tem por objeto ―configurações textuais de 

acontecimentos emancipadores, ali onde se autolegitimam porta-vozes, 

distintos dos objetos legitimados a priori, logo, sempre deslocalizados em 

relação a um posicionamento inicial‖. 

 

 

Convém destacarmos que o papel do analista do discurso é descrever como o espaço 

de uma FD foi atravessado por outras FDs, buscando estabelecer as regras de cada uma. O 

objeto de análise são as relações entre as máquinas discursivas. O sujeito passa a ser 

concebido como aquele que desempenha diferentes papéis de acordo com as várias posições 

que ocupa no espaço interdiscursivo. Ele, ocupando o lugar no interior de uma formação 

social, é dominado por uma determinada formação ideológica que preestabelece as 

possibilidades de sentido de seu discurso. A respeito disso, Orlandi (2007, p. 72) afirma que: 

 

 

Na análise de discurso, não se toma o texto como ponto de partida absoluto 

(dadas as relações de sentidos) nem de chegada. Um texto é só uma peça de 

linguagem de um processo discursivo bem mais abrangente e é assim que 

deve ser considerado. Ele é um exemplar do discurso. 

 

 

A FD determina o que pode e o que deve ser dito a partir de um determinado lugar 

social. De acordo com Mussalim (2006, p. 119), ―uma FD é constituída por um sistema de 

paráfrases, já que é um espaço onde enunciados são retomados e reformulados sempre ‗num 

esforço constante de fechamento de suas fronteiras em busca da preservação de sua 

identidade‘‖.  

Como podemos ver, uma FD é sempre invadida por elementos que vêm de outros 

lugares, de outras FDs, por isso ela não pode mais ser concebida como um espaço estrutural 

fechado. Nessa perspectiva, o espaço de uma FD é atravessado por discursos que vieram de 

outro lugar, de uma construção anterior e exterior e que são incorporados por ela numa 

relação de confronto ou aliança. 
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Devemos considerar que o fechamento da maquinaria ainda é conservado, pois a 

presença do outro é sempre concebida a partir do interior da FD em questão. Dessa maneira, o 

objeto de análise passará a ser as relações entre as ―máquinas‖ discursivas. Praticamente não 

há inovações aos procedimentos de análise, porque, em relação a AD da primeira fase, é 

visível somente uma pequena diferença com relação ao objeto de análise que é composto de 

discursos menos estabilizados, por serem produzidos a partir de condições de produções 

menos homogêneas. 

Portanto, nessa fase, a FD é vista como um espaço de contradição e de confronto, ela é 

constantemente invadida pelo seu outro. A ideologia é pensada como não idêntica a si mesma, 

é contraditória, e, assim, uma FD é invadida por outras FDs.  

Praticamente, em meados da década de 1980, houve um desmoronamento do 

estruturalismo por parte dos linguistas que criticavam as obras de Saussure, sendo que a AD 

contribuiu para que isso ocorresse. A partir daí, surge a terceira fase da AD, que traz, junto e 

com mais consistência, uma série de críticas a respeito da teoria e prática das fases anteriores. 

Essa fase se caracteriza pela definitiva desconstrução das maquinarias discursivas em que o 

primado teórico do outro sobre o mesmo faz com que se intensifique a crise da noção de 

máquina discursiva estrutural.  

Vejamos as principais críticas baseadas em alguns autores franceses e brasileiros 

enumeradas por Costa (2005): a) relação semântica entre textos e suas condições de produção; 

b) o discurso como arma de dominação; c) eliminação da heterogeneidade dos mecanismos 

que atuam nas produções de linguagem; e d) esforço exagerado para evitar que o sujeito de 

consciência volte pelas frinchas deixadas abertas por eventuais defeitos estruturais. 

Nessa ótica, essa fase consiste em uma crítica às fases anteriores, isso deixa evidente 

que faz parte da própria natureza da teoria como sendo uma formação que tem a preocupação 

e o cuidado de eliminar erros mais graves. Na verdade, trata-se de uma fase de produção 

teórica o que é realmente a AD, ocorre uma autocrítica. Surge aí a ideia de dominação de 

forma mais ampliada e fluida, que está em toda parte e é manifestada nas diversas estruturas 

sociais, visto que em um ambiente o indivíduo pode ser dominado e já em outro ele passa a 

ser o dominante. 

Segundo Costa (2005), nessa fase, há a influência de três linhas de pensamento. A 

primeira linha de pensamento é o dialogismo do círculo de Bakhtin, em que a linguagem é 

vista como um fenômeno essencialmente dialógico. O sujeito do discurso utiliza sempre as 

palavras dos outros e utiliza-as ora passivamente, ora ativamente. A segunda linha é a teoria 

do inconsciente, apoiada na leitura lacaniana de Saussure e de Freud. Destaca-se aqui que o 
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sujeito falante não é uma entidade homogênea exterior à linguagem, mas o resultado de uma 

estrutura complexa, efeito da linguagem. Na perspectiva da psicanálise, principalmente, com 

base em Freud, considera-se a incompletude da linguagem o ponto onde ela se faz sentido. 

Nessa fissura, o sujeito tende a dá sentido às coisas, nega-se o sujeito da razão e trabalha-se 

com o inconsciente. Por fim, a terceira linha de pensamento é o primado do interdiscurso com 

base nas ideias de Dominique Maingueneau, nas quais ele destaca duas interpretações uma 

fraca e uma forte. A fraca indica que o estudo da especificidade de um discurso supõe analisá-

lo em sua relação com outros, enquanto a hipótese forte postula, além disso, que é a relação 

interdiscursiva que estrutura a identidade de um discurso.  

Costa (2005) menciona o conceito que o referido autor formula sobre universo, campo 

e espaço discursivo. O universo discursivo compreende o conjunto de FDs de todos os tipos 

interagindo em uma dada conjuntura. Campos discursivos é o conjunto de FDs em 

concorrência, delimitando-se, reciprocamente, em uma região determinada do universo 

discursivo. E, já os espaços discursivos são subconjuntos de FDs cuja inter-relação o analista 

julga pertinente analisar. Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 92-93, itálico no original) 

acrescentam que: 

 

 

O campo discursivo não é uma estrutura estática, mas um jogo de equilíbrio 

instável. Ao lado das transformações locais, existem momentos em que o 

conjunto do campo entra em uma nova configuração. Ele também não é de 

forma alguma homogêneo: há posicionamentos dominantes e dominados, 

posicionamentos centrais e periféricos. Um posicionamento ―dominado‖ 

não é necessariamente ―periférico‖, mas todo posicionamento ―periférico‖ é 

―dominado‖. 

 

 

Nessa perspectiva, os teóricos da AD passaram a analisar o funcionamento da 

linguagem através da ideologia e a sua passagem na materialização da linguagem para 

estruturá-la no processo de significação. Dessa forma, a ideologia é a condição para a 

constituição do sujeito e dos sentidos. Assim, não há sujeito sem ideologia, o indivíduo é 

interpelado pela ideologia para que se produza o dizer. Brandão (2004, p. 47) acrescenta que 

―a formação ideológica tem necessariamente como um de seus componentes uma ou várias 

formações discursivas interligadas. Isso significa dizer que os discursos são governados por 

formações ideológicas‖. Essa mesma autora (2004, p. 55, itálico no original) fala sobre a 

concepção do sujeito nas teorias linguísticas modernas e conclui que, nesta terceira fase, 
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assim, numa relação dinâmica entre identidade e alteridade, o sujeito é ele 

mais a complementação do outro. O centro da relação não está, como nas 

concepções anteriores, nem no eu nem no tu, no espaço discursivo criado 

entre ambos. O sujeito só se completa na interação com o outro. 

 

 

Costa (2005) aponta uma quarta época da AD em que se clama pela restauração do 

sujeito que foi assassinado por várias perspectivas teóricas, inclusive pela própria AD. 

Segundo esse autor, essa é a fase em que se prioriza a prática. Há um assujeitamento de forma 

relativa, pois leva em conta graus de assujeitamento que vão depender nas diversas instâncias 

da sociedade. De qualquer modo, nunca é absoluto. O texto deve ser pensado como uma 

ligação da cadeia do fluxo ininterrupto que é a linguagem. O discurso é um processo em 

curso. Ele não é um conjunto de textos, mas uma prática, uma forma de intervenção no 

mundo.  

A respeito disso Mazière (2007, p. 103) comenta que: 

 

 

O ―discurso‖ constitui o objeto central das pesquisas, que se organizam em 

torno de três eixos: ―os instrumentos para uma pesquisa interdisciplinar‖, 

―comunicação e discurso político e social‖ e ―a construção de saberes: 

gêneros de discurso e instituições‖. 

 

 

A prática discursiva é a prática de sujeitos que só se constituem enquanto tal porque 

vivem em sociedade; portanto, o primado da prática é também primado do interdiscurso. Os 

sujeitos não apenas são singulares e sociais, mas também são capazes de intervir no mundo, 

construindo, destruindo ou lutando para manter instituições. O estudo da discursividade deve 

perseguir a articulação radical entre uma prática enunciativa e lugar social dos sujeitos dessa 

prática. Dessa forma, o sujeito pode migrar, romper para outra FD. Por sua vez, ela determina 

o que pode e deve ser dito, não há sentido em si mesmo, o sentido é determinado pelo lugar 

social, ou seja, uma FD é tudo o que pode ser dito em uma conjuntura histórica. 

Vale ressaltar que a AD surgiu praticamente dentro do estruturalismo, concebendo a 

língua como estrutura e a língua empírica dos grupos sociais ou da ação linguística que 

obrigava a repensar continuamente sua oposição, sua articulação, para não falar de sua 

relação. A AD tinha como finalidade ser instrumento de luta política, questionando a 

veracidade que está implícita nos discursos dos políticos oportunistas, como ferramenta de 

poder, de dominação, de quem se apropriava da palavra. No caso dos políticos, a finalidade é 

tornar-se um grupo em força hegemônica.  A língua não é vista somente como um sistema 

abstrato, mas com pessoas se comunicando, debatendo, expressando suas opiniões, 



24 

 

posicionando-se por meio do discurso. Por esse prisma, a produção de sentidos é parte de suas 

vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada forma de 

sociedade. 

Nesse contexto, Orlandi (2007, p. 15) comenta que: 

 

 

A Análise do Discurso concebe a linguagem como mediação necessária 

entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o 

discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive. 

O trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência 

humana. 

 

 

De acordo com Costa (2005), Pêcheux tinha a intenção de intervir teórica e 

cientificamente no campo das ciências sociais, mais especificamente no campo da psicologia 

social. As ciências sociais estão na extensão das ideologias que se desenvolveram em contato 

com a prática política, cujo instrumento é o discurso. Sua ideia era a de produzir um espaço de 

reflexão que colocasse em discussão a prática elitista. O projeto da AD tem um propósito 

político e a Linguística oferece meios para abordar a política. 

Ainda segundo Costa (2005), na concepção de Pêcheux, a AD nasceu a partir de três 

disciplinas. A história que serve para explicar os fenômenos das formações sociais. A 

linguística para explicar os processos de enunciação. Por fim, a teoria do sujeito que serve 

para expressar a subjetividade e a relação do sujeito com o simbólico. Assim, o discurso é um 

objeto de estudo que não tem fronteiras definidas. Ele é tridimensional, pois está na 

intersecção do linguístico, do histórico e do ideológico. De acordo com Orlandi (2007, p. 29): 

 

 

Diferentes filiações de sentidos remetendo-as a memórias e a circunstâncias 

que mostram que os sentidos não estão só nas palavras, nos textos, mas na 

relação com a exterioridade, nas condições em que eles são produzidos e 

que não dependem só das intenções dos sujeitos. 

 

 

Com base em Orlandi (2007), a concepção de discurso na AD é uma prática, uma ação 

do sujeito sobre o mundo. Por isso, sua aparição deve ser contextualizada como um 

acontecimento, pois se fundamenta em uma interpretação e constrói uma vontade de verdade. 

Quando pronunciamos um discurso, agimos sobre o mundo, marcamos uma posição, ora 

selecionando sentidos, ora excluindo-os no processo interlocutório. 
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1. 2 O método arqueológico e o surgimento da nova história 

 

 

Na obra A arqueologia do saber, publicada em 1969, Foucault explica o método 

utilizado em seu livro anterior de 1966, que refere a arqueologia das ciências humanas, 

intitulado de As palavras e as coisas, cuja publicação foi bastante lida e questionada pelos 

historiadores, linguistas e intelectuais, ocasião em que Foucault tornou-se famoso no cenário 

mundial como um dos grandes escritores contemporâneos. Ele responde às críticas feitas a 

algumas das suas obras anteriores e explica esse novo método utilizado no modo de fazer a 

história, que passa a ser vista a partir da dispersão dos acontecimentos, sem que tenha 

necessariamente a ideia de linearidade, sequência e causalidade. 

Nesse sentido, a história das análises causa uma ruptura no modo de fazer história, os 

fatos são considerados vindos de baixo, a voz do povo é escutada, e não se leva em conta 

apenas os registros da história tradicional. Em As palavras e as coisas, ele expõe que o 

homem surge como sujeito do conhecimento e é o objeto de investigação. Logo, o homem 

nasceu a partir das três formas de saber do século XIX: filologia, economia política e a 

biologia; nas quais, segundo esse autor, o ser humano é visto como figura obrigatória em 

todas elas. 

Portanto, ele desenvolveu seu estudo usando uma nova forma de produzir o 

conhecimento científico, pois foi utilizado o princípio da descontinuidade, segundo o qual 

para se fazer história não tem que necessariamente obedecer a uma sequência lógica e 

temporal dos fatos como geralmente é feito na história tradicional. Foucault (2000, p. 291) 

acrescenta que: 

 

 

O historiador não interpreta mais o documento para apreender por trás dele 

uma espécie de realidade social ou espiritual que nele se esconderia; seu 

trabalho consiste em manipular e tratar uma série de documentos 

homogêneos concernido a um objeto particular e a uma época determinada, e 

são as relações internas ou externas desse corpus de documentos que 

constituem o resultado do trabalho do historiador.  

 

 

Como podemos constatar, esse pensador realizou um estudo investigativo, dando 

ênfase a descobrir os enunciados que determinaram, numa dada conjuntura histórica, a 

vontade de verdade para que aparecessem determinados objetos e não outro em seu lugar. O 

próprio Foucault (2008a) trata de esclarecer que, ao longo de suas pesquisas, seu objeto de 

estudo sempre foi o sujeito, em que quis definir as posições e as funções que este sujeito 
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podia ocupar na diversidade dos discursos. Diante disso, ele coloca que os sentidos são 

produzidos a partir da relação da língua com a história. Desse modo, o sujeito no seu processo 

de formação de identidade incorpora ou rejeita elementos do discurso, como ele se produz nos 

jogos desses discursos. Nesse caso, o sujeito é clivado, é dividido entre a ideologia e o 

inconsciente, é interpelado por outras FDs, sendo que, para a construção de sua identidade, 

não se constitui somente uma FD.  

O sujeito se produz em uma rede de memória, ele reproduz e desloca os sentidos. Esse 

deslocamento pressupõe que este não seja tão assujeitado. Essa produção de sentidos se dá na 

incompletude da linguagem, no ato falho que é uma manifestação do inconsciente, e vai 

constituindo a sua própria identidade, que prevalece sempre em processo contínuo. É 

interessante dizer que esse preenchimento não é somente subjetividade psicológica individual, 

mas sócio-histórica. Logo, podemos dizer que o sujeito não é mais cartesiano, individual, 

interior, psicológico, hermenêutico, ele é determinado pelas práticas discursivas, sendo assim, 

é uma produção do poder. Para Gregolin (2006, p. 77): 

 

 

A arqueologia foucaultiana opta por romper o fio da continuidade (tão cara 

aos historiadores tradicionais) e assim deliberadamente, as brechas, 

descobrindo o descontínuo. A análise arqueológica busca o emaranhado de 

fatos discursivos anteriores a um acontecimento que, ao mesmo tempo, o 

explicam e o determinam. 

 

 

Como podemos observar, no método arqueológico, não se leva em consideração a 

continuidade e sequência dos fatos, assim como se faz na história tradicional. Nesse sentido, 

busca-se os enunciados que ocorreram antes de um acontecimento discursivo. Investiga-se 

quais os fatos ocorridos que se deram por meio das relações de força que possibilitaram a 

ocorrência de um determinado acontecimento da forma que se deu, e não de outro em seu 

lugar. Em outras palavras, investiga-se o que não foi levado em conta, aquilo que no campo 

do saber fez com que houvesse um silenciamento, o que aconteceu nessas relações de força, 

de aceitarem determinados acontecimentos, e por que eles não aconteceram de outra forma. A 

respeito desse método arqueológico, Santos (2010, p. 112) argumenta que: 

 

 
Trata-se de revelar os princípios e as consequências de uma transformação 

que está em vias de se realizar no domínio do saber histórico. Essa 

transformação pressupõe o estabelecimento de problemas (a segregação do 

louco, o nascimento da clínica médica, a propaganda, a utilização da 

publicidade como mecanismo de construção dos desejos etc.), a utilização de 

instrumentos (máquina fotográfica, internet), a definição de conceitos (louco, 
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psiquiatria, propaganda, outdoor), a obtenção de resultados transitórios e 

temporários. 

 

 

Nas palavras de Santos (2010), o método arqueológico dá suporte ao desenvolvimento 

de pesquisas que investiga o discurso produzido na sociedade contemporânea. De acordo com 

Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 59, itálico no original), o objetivo da arqueologia é 

―escrever uma história dos sistemas discursivos constitutivos das ciências do homem; é 

também um programa de pesquisas sobre a formação e as mutações das práticas discursivas, 

que exclui qualquer forma de análise linguística dos fatos de língua‖. 

Nessa perspectiva, aquilo que é dito, exclui outros enunciados, sendo que a verdade é 

uma construção que depende das relações de poder. Logo, a arqueologia é a descrição do 

arquivo, em que se toma o enunciado como uma unidade para verificar que condição histórica 

proporcionou o surgimento de um determinado enunciado e não de outro em seu lugar. 

Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 59, itálico no original) ainda acrescentam que a 

―arqueologia deve ser entendida como um ato de denominação que teria o efeito ilocutório de 

constituir conjuntos de enunciados que constroem um segmento de saber na contingência de 

um espaço-tempo dado em arquivos‖. Desse modo, embora o analista faça um corte 

cronológico para delimitar o corpus não se pode desprezar o arquivo para não perder o 

interdiscurso.  

 

 

1.3 O enunciado e o acontecimento discursivo 

 

 

O enunciado não é um signo, ele nos leva para fora da língua e, assim, alcançamos as 

práticas discursivas quando descrevemos os enunciados. O enunciado é produto de uma 

prática, ele só aparece porque essas práticas possibilitam que eles apareçam, marcando o 

confronto discursivo entre os sujeitos que defendem um posicionamento. Foucault (2008a, p. 

98) define que: 

 

 

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre 

elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de 

modelos concretos); é uma função de existência que pertence, 

exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, 

pela análise ou pela intuição, se eles ―fazem sentido‖ ou não, segundo que 
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regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se 

encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). 

 

  

O enunciado não entra na dimensão lógica julgando se é falso ou verdadeiro, por isso, 

ele não é uma proposição. Nesse sentido, a análise do enunciado não passa apenas por 

operações linguísticas ou da lógica. Quando se observa o enunciado, não se vê a frase ou a 

proposição, mas as práticas discursivas que instituíram o seu aparecimento, a sua 

historicidade. Qualquer frase pode ocupar o estatuto de enunciado, mas para isso precisa ser 

um acontecimento, ou seja, é preciso que marque uma memória, historicize-se, estabeleça 

uma posição de sujeito e gere outros enunciados.  

Para que o enunciado se torne um acontecimento discursivo, ele necessita ser elemento 

de uma interpretação. O analista do discurso investiga os efeitos do discurso que se deseja 

passar, diferentemente do historiador que transforma o documento em monumento, tornando-

os universais e assim apaga as marcas de subjetividade do sujeito, que é o efeito de 

interpretação. Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 29) argumentam que, na perspectiva de 

Foucault, ―o filósofo considera que um enunciado é sempre um acontecimento, na medida em 

que sua análise não pode ser reduzida a considerações sobre a língua, o sentido e o referente‖.  

O enunciado emerge, rompe-se e torna-se acontecimento pelo simples fato de provocar 

uma rede discursiva em torno do que tematiza, pois gera uma série de posições e proporciona 

alguma repercussão. O que favorece a emergência do enunciado são as práticas discursivas, o 

poder se exerce nos discursos e os enunciados revelam as relações de força. Portanto, ele tem 

que ser relatado, interpretado, participar de um campo enunciativo e demonstrar uma posição 

sujeito. De acordo com Castro (2009, p. 21): 

 

 

O ―a priori histórico‖, efetivamente, não designa a condição de validade dos 

juízos, nem busca estabelecer o que torna legítima uma asserção, mas sim as 

condições históricas dos enunciados, suas condições de emergência, a lei de 

sua coexistência com outros, sua forma específica de ser, os princípios 

segundo os quais se substituem, transformam-se e desaparecem. 

 

 

Como demonstra o exposto, o conhecimento histórico anterior designa por que o 

enunciado surgiu daquela forma e não de outra, qual é a sua relação com os outros, para que 

ele possa existir, ser substituído, transformar-se e desaparecer. O enunciado é um gesto, um 

fato que pode tornar-se um acontecimento discursivo, ele remete a uma memória, possui 

materialidade, é único e está aberto à repetição estrutural. Em termos de significado, ele 

jamais se repete como acontecimento, porque ele surge em outro contexto sócio-histórico e 
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existe fora de qualquer possibilidade de reaparecimento. Por isso, o efeito de sentido é outro, 

além do mais liga-se ao passado e ao futuro. Foucault (2003, p. 339) afirma que: 

 

 

A ―acontecimentalização‖ consiste em reencontrar as conexões, os 

encontros, os apoios, os bloqueios, os jogos de força, as estratégias etc. que, 

em um dado momento, formaram o que, em seguida, funcionará como 

evidência, universalidade, necessidade. Ao tomar as coisas dessa maneira, 

procedemos na verdade, a uma espécie de desmultiplicação causal.  

 

 

Com base nisso, o acontecimento é relato, se pensa na discursividade do fato. É algo 

que emerge em uma superfície histórica e que dialoga com um conjunto de saberes, e observa 

esse conjunto de discursos que é produzido a partir de um fato. Ele se dá no interior das FDs, 

não se confunde com o fato, surge com os fatos, e faz proliferar vários outros enunciados 

novos. Nas palavras de Guilhaumou e Maldidier (1997, p. 166) ―o acontecimento discursivo 

não se confunde nem com a notícia, nem com o fato designado pelo poder, nem mesmo com o 

acontecimento construído pelo historiador‖. Com base nisso, o acontecimento discursivo é 

apreendido na consistência de enunciados que se entrecruzam em um dado momento. Nesse 

sentido, o acontecimento discursivo é o discurso do fato, é uma categoria para a produção da 

história. Assim, tratar o acontecimento é se voltar para os enunciados efetivamente 

produzidos e que constitui o arquivo de uma época. O que se constrói em torno do 

acontecimento é a manifestação do interdiscurso.  

O interdiscurso coloca a memória no fio do discurso, é heterogêneo e refere-se ao 

conjunto dos enunciados sobre o acontecimento. Ele está relacionado ao dito, atualiza uma 

memória que retoma o enunciado, pois é na incompletude da linguagem que se dá a 

construção do discurso. Para Sargentini (2006, p. 40): ―o interdiscurso é, assim, um espaço 

discursivo e ideológico onde se desenvolvem as formações discursivas em função das 

relações de dominação, de subordinação e de contradição‖. Podemos dizer que o interdiscurso 

é exterior ao sujeito, é o discurso que penetra na língua. Ele é constituído dos saberes de uma 

FD, que é ela que determina as modalidades enunciativas, os modos de dizer.  

Na análise do enunciado se investiga por que ele se deu daquela forma e por que não 

surgiram outros em seu lugar, quais as regras que impõem o verdadeiro e o falso de uma 

determinada época. Dessa forma, a fala do sujeito se dá a partir do interdiscurso daquilo que é 

determinado por uma dada FD. Foucault (2008a, p. 43, itálico no original) define: 
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva.  

 

 

Como podemos ver, na visão de Foucault (2008a), a FD não é um espaço estrutural 

fechado, é algo que é invadido por elementos que vêm de outros lugares, de outras FDs. 

Assim, a FD determina o que pode e o que deve ser dito a partir de um determinado lugar 

social. Ela é concedida em termos de saberes/poderes, isto é, um conjunto de enunciados que 

resulta em um saber considerado verdadeiro em uma determinada época por meio das relações 

de poder. 

 

 

1.4 O discurso e as transformações sociais 

 

 

Nas pesquisas mais recentes, estudiosos buscam uma compreensão do fenômeno da 

linguagem não mais centrado somente na língua, mas em um nível situado fora desse polo da 

dicotomia de Saussure, língua e fala, em que a língua é o objeto por excelência da linguística. 

E essa instância da linguagem é o discurso, que tornará possível operar o elo necessário entre 

o nível propriamente linguístico e o extralinguístico. Foucault (2008b, p. 49) define que: 

 

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 

diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 

discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de 

tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado 

seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. 

 

 

Podemos afirmar então que as manifestações sociais surgem através do discurso que 

expressa o sentimento por meio da linguagem que está além da estrutura da língua. Tomamos, 

por exemplo, o período em que houve uma grande expansão do discurso nas ruas e nos meios 

de comunicação, havendo assim a utilização de uma linguagem viva, ativa, capaz de 

promover transformações sociais de fundamental importância na vida das pessoas. Nas 

universidades ocorreu uma grande preocupação em aprofundar os estudos sobre as grandes 

manobras discursivas, visto que a luta de classe tinha uma grande predominância na teoria.  
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Nesse contexto, segundo Costa (2005), Pêcheux apresenta o discurso como objeto de 

análise. Esse elemento diferencia-se tanto da língua quanto da fala. Não é a mesma coisa que 

transmissão de informação, nem é um simples ato do dizer. O discurso implica uma 

exterioridade, a língua que se encontra no social e envolve questões de natureza não 

estritamente linguística, ou seja, o discurso tomado como objeto de análise, não é a língua, 

nem o texto, nem a fala, porém necessita de elementos linguísticos para ter uma existência 

material. Então, o discurso é a língua posta em funcionamento por sujeitos que produzem 

sentidos numa dada sociedade. A respeito disso, Orlandi (2007, p. 26) afirma que: 

 

 

A análise de discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico 

produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. 

Essa compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto organiza 

os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se 

assim novas práticas de leitura. 

 

 

Partindo dessa ótica, é evidente que a AD se interessa em compreender o discurso 

como forma de significação da língua atuante na sociedade com grande influência sobre os 

sujeitos que se interagem e são responsáveis pela constituição de organização da mesma. 

Assim, na concepção de Orlandi (2007), o discurso é uma prática social que se exterioriza do 

enunciado. Ele é constituído de enunciados que pertencem a um saber de uma determinada 

época, sendo um lugar onde se entrecruzam filiações a memórias e que retomadas sempre 

deslocam sentidos. As palavras adquirem sentidos a partir das FDs que elas provêm. O 

sentido é interpretado através da posição do sujeito. O discurso só existe por meio da 

interpretação da relação do leitor com o texto, isto é, ele é efeito de sentido entre os 

interlocutores que se materializa no texto.  

É através do discurso que podemos exercer qualquer tipo de poder ou de influência, 

que servem como atividades de controle social. Isso ocorre porque somos sujeitos imersos na 

sociedade e na história. Aliás, é por meio dos discursos que produzimos reflexos do nosso 

convívio no meio sociocultural. Todo discurso é histórico e ideológico, tendo a regulação de 

uma prática, como as práticas sociais em geral. As nossas práticas sociais são formadas a 

partir das informações que recebemos, e, portanto, a identidade está sempre em processo 

contínuo.  

A AD no que se refere à gramática não trata da coordenação e de suas regras, mas 

pode analisar o sentido e os efeitos das ocorrências de discursos que produziram sentidos e 

tiveram efeito sobre a sociedade. Segundo Mazière (2007, p.13) ―ela não separa o enunciado 
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nem de sua estrutura linguística, nem de suas condições de produção, de suas condições 

históricas e políticas, nem das interações subjetivas. Ela dá suas próprias regras de leitura, 

visando permitir uma interpretação‖.  

O termo discurso é utilizado quando vamos analisar não apenas as características que 

dizem respeito aos aspectos linguísticos, mas também aos fatores não linguísticos, tais como o 

contexto extratextual de comunicação em que este está situado. Nesse caso, o discurso toma o 

texto e o contexto juntos, porque ambos são vistos como geradores de interação de 

significado.  

O texto é considerado como a manifestação material do discurso. Assim, o discurso é 

o processo de ativação de um texto ao relacioná-lo a um contexto de uso. Em outras palavras, 

o texto é o produto observável do discurso do locutor, que em troca deve ser visto como um 

processo que tem sido criado, e daí o interlocutor buscará no texto as dicas que ajudaram a 

construir o discurso pretendido por quem escreveu ou falou. Desse modo, devemos conceber 

o discurso como algo que não se limita somente à estrutura da língua, ele está no âmbito 

social que está diretamente relacionado aos aspectos históricos. Fernandes (2007, p. 20) 

afirma que ―os discursos não são fixos, estão sempre se movendo e sofrem transformações, 

acompanham as transformações sociais e políticas de toda natureza que integram a vida 

humana‖. 

Com base nisso, o discurso estabelece relações de poder, pois, desde a época dos 

filósofos gregos, em que os sofistas propunham educar as pessoas preparando-as para o pleno 

exercício da cidadania, grande parte daqueles ensinamentos independentemente de que 

conteúdos se tratassem, consistia da técnica de bem compor discursos, de bem usar a palavra, 

de bem falar sobre todas as coisas. Naquele período, sob o regime democrático que florescia 

em Atenas, aquele que tivesse o domínio da palavra teria o domínio da assembleia e, dessa 

forma, o poder político. O discurso está relacionado à exterioridade da língua no que diz 

respeito ao social. Na sua compreensão, evidenciam-se os aspectos ideológicos e históricos à 

existência dos discursos nos diferentes contextos sociais. Nas palavras de Fernandes (2007, p. 

18), ―o discurso não é a língua(gem) em si, contudo precisa dela para ter existência material 

e/ou real‖  

A produção de discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída em toda a 

sociedade como maneira de estarmos subordinados ao poder de controle que ela exerce sobre 

nós. Pois, não podemos falar de qualquer coisa em quaisquer circunstâncias, sendo que, para 

que o discurso seja produzido, ele surge a partir de um contexto delimitado pelo meio social, 
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em que estamos inseridos por meio das relações de poder. Nesse sentido, o discurso está 

relacionado com o desejo e o poder. Foucault (2008b, p. 10) delimita que: 

 

 

O discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo 

que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do 

desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – o discurso não 

é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. 

 

 

Podemos observar que o discurso é objeto de poder e de desejo, no entanto, para 

entrarmos na ordem desse, temos que obedecer às regras de FD, pois essas regras determinam 

aos sujeitos que falam e exercem papéis pré-estabelecidos. Segundo Silva (2008, p. 38) 

―produzido sob os signos do poder, o discurso inscreve as lutas, os confrontos de posições 

existentes na sociedade‖. Portanto, o discurso se produz nas esferas sociais das lutas não 

necessariamente através de classes, uma vez que o poder está em toda parte.  

 

 

1.5 A memória discursiva 

 

 

De acordo com Orlandi (2007) o interdiscurso é algo representado num eixo vertical 

no qual se tem todos os dizeres já ditos, que podem estar esquecidos, isto é, um conjunto de 

enunciados que foram estratificados, que podem ser considerados como o dizível. E, no eixo 

horizontal, tem-se o intradiscurso que se refere aquilo que estamos dizendo naquele dado 

momento, em condições dadas. Ele está relacionado à sintaxe, isto é, à disposição dos 

elementos na frase, assim, pertence ao eixo sintagmático, sendo a linearidade onde estaria os 

dizeres disponíveis. O que torna uma frase em enunciado é o fato de se poder assinar-lhe a 

posição do sujeito. O novo não está no que é dito, mas no acontecimento em sua volta.  

Na perspectiva de Orlandi (2007), o conceito de interdiscurso está relacionado à 

memória discursiva, pois ela pode ser tratada como interdiscurso quando é pensada em 

relação ao discurso, uma vez que faz parte da produção de sentido deste. Orlandi (2007, p. 31) 

define memória discursiva como ―o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 

retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 

tomada da palavra‖. 
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A memória pode ser repetição, mas também pode ser deslocamento, visto que, por 

meio dela ocorre uma desregulação que produz outros sentidos. Nas palavras de Orlandi 

(2007, p. 54), ―a memória discursiva sustenta o dizer em uma estratificação de formulações já 

feitas, mas esquecidas e que vão construindo uma história de sentidos‖. Podemos dizer que a 

desregulação produz o efeito de ressignificação, assim, por meio da memória discursiva, é 

retomado aquilo que já foi posto e faz uma ressignificação para que possa ser produzido o 

saber no presente. Barbosa (2003, p.115) acrescenta que ―a reflexão sobre os acontecimentos 

presentes permite fazer com que o passado retorne, seja interpretado e novas significações 

sejam encontradas‖. Desse modo, a enunciação é o acontecimento que traz uma memória e 

produz ressignificação. 

O enunciado é um campo amplo onde ocorrem os acontecimentos, ele não é fechado 

em si mesmo, pois é uma margem povoada de outros enunciados, sendo nele que extraímos as 

materialidades discursivas. De acordo com Foucault (2008a, p. 31-32): 

 

 
[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o 

sentido podem esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, 

por certo: inicialmente porque está ligado, de um lado, a um gesto de escrita 

ou à articulação de uma palavra, mas, por outro lado, abre para si mesmo 

uma existência remanescente no campo de uma memória, ou na 

materialidade dos manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; 

em seguida, porque é único como todo acontecimento, mas está aberto à 

repetição, à transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado não 

apenas a situações que o provocam, e a consequências por ele ocasionadas, 

mas ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a 

enunciados que o precedem e o seguem. 

 

 

Com base em Foucault (2008a) ao analisar o enunciado, objetivamos mostrar as 

práticas que instituem o sujeito, a sua construção em um quadro histórico social. Nessa 

perspectiva, podemos dizer que o enunciado se desloca em termos de sentido, que pode ser 

considerado ou não dependendo da relação de poder de cada época.  

Achard (2007) propõe um modelo de trabalho do analista, que tenta dá conta do fato 

de que a memória suposta pelo discurso é sempre reconstruída na enunciação. No momento 

em que ocorre um acontecimento discursivo, há a utilização de uma memória que é 

constituída no arquivo que pode está nos registros da mídia ou no imaginário das pessoas e, 

daí, ocorre a produção de uma nova memória. Davallon (2007, p. 24) acrescenta que ―o 

registro do ‗acontecimento‘ deve constituir memória, quer dizer: abrir a dimensão, entre o 

passado originário e o futuro, a construir, de uma comemoração‖. 



35 

 

Nesse sentido, a memória discursiva é irrepresentável, sendo constituída de todo dizer 

já dito. Para que uma palavra tenha sentido é preciso que ela faça sentido. Assim, é o já dito 

que constitui todo dizer. Pêcheux (2007, p. 52) define: 

 

 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os ―implícitos‖ (quer dizer, mais 

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

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 

relação ao próprio legível. 

 

 

Podemos dizer que a memória discursiva não está situada em lugar nenhum, uma vez 

que ela é um processo que se move dos arquivos para mente humana e da mente humana para 

os arquivos.  Ela funciona como um elo entre o dizer que está sendo construído no momento 

com os dizeres do passado, isto é, com as lembranças e fatos que se encontram armazenados 

no imaginário individual e coletivo das pessoas que estão situadas no passado e fazem parte 

de seu arquivo. 

Segundo Halbwachs (2006, p. 70): 

 

 

Admitamos, contudo, que as lembranças pudessem se organizar de duas 

maneiras: tanto se agrupando em torno de uma determinada pessoa, que as 

vê de seu ponto de vista, como se distribuindo dentro de uma sociedade 

grande ou pequena, da qual são imagens parciais. Portanto, existiriam 

memórias individuais e, por assim dizer, memórias coletivas. 

 

 

Como podemos observar, Halbwachs (2006) diz que o sujeito participa de dois tipos 

de memória: a individual e a coletiva, mas que também podemos chamar de pessoal e social. 

Logo, a memória social é mais extensa, mas que para nós representaria o passado sob uma 

forma resumida e esquemática. No entanto, a nossa memória pessoal traz as lembranças ao 

longo de nossa vida que apresentaria um panorama bem mais contínuo e mais denso.  Com 

base nesse autor, nossa memória pode ser social, por recebermos o saber que temos que vem 

do outro, do grupo ideológico ao qual estamos inseridos e não somente de forma individual. 

Na formação de identidade do sujeito, o individual está sempre contido no coletivo, o que fica 

é algum traço do coletivo; isto é, seleciona da coletividade aquilo que é marcante e traz para o 

individual.  Dessa maneira, o conjunto dos elementos do grupo é formado pelo individual de 

cada um.  

Nós, como sujeitos inseridos no meio social, estamos em um processo de formação 

contínua que se dá através da interação com a utilização da linguagem, pois, para que se torne 
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significativo aquilo que ouvimos, lemos, escrevemos e falamos, temos que associar a 

contextos discursivos que estão entranhados na sociedade. E, para fazermos parte desta, temos 

que ter conhecimento disso para nos integrarmos, sendo que é na nossa tomada de postura e 

uso do discurso que nos expressamos e demonstramos a nossa identidade.  Portanto, o 

discurso que produzimos, as palavras que utilizamos não é algo de propriedade particular 

pertencente a nós, visto que temos a ilusão que dominamos aquilo que dizemos, porém, não 

temos acesso ou controle das formas em que os sentidos se constituem no ambiente social. 

Com base em Halbwachs (2006), para construirmos a nossa memória individual nos 

apropriamos das lembranças que estão registradas na memória coletiva. Para que nossas 

lembranças externas se apliquem às nossas individuais, faz-se necessário que os nossos 

registros pessoais já estejam ali para que nós agarremos mais seguramente as lembranças 

coletivas, caso contrário a nossa memória funcionaria no vazio. Isso ocorre porque a nossa 

memória não se apoia somente na história aprendida, naquela que é exposta nos livros, apenas 

um quadro esquemático e incompleto dos acontecimentos, mas na história vivida que se 

registra em nossa mente. A memória individual não está inteiramente isolada e fechada. Para 

fazer uso da memória individual são necessárias as palavras e as ideias, que não foram 

inventadas pelo indivíduo, porém que ele toma emprestado do seu ambiente. A memória 

coletiva contém as memórias individuais. As nossas lembranças permanecem coletivas 

mesmo que estejamos materialmente sozinhos, porque sempre levamos conosco pessoas em 

nosso pensamento e sempre nos situamos em um determinado grupo.  

Quando lemos um texto, por exemplo, percebemos indícios de vários outros discursos. 

Remetemo-nos à memória, buscando as lembranças vivenciadas que estão internalizadas e 

construímos a significação do texto. Nessa perspectiva, o mundo é lido a partir do texto e o 

sujeito participa da sociedade por meio dos discursos que ele constrói, selecionando aqueles 

que condizem com o seu interesse. Como podemos observar, é uma espécie de elo com o 

conhecimento vivenciado pelo leitor para construir a significação daquilo que está sendo dito. 

Davallon (2007, p. 23) diz que ―a memória social estaria inteiramente e naturalmente 

presente nos arquivos da mídia‖. A reflexão sobre os acontecimentos presentes permite fazer 

com que o passado retorne, seja interpretado e produza significado para o presente. Possenti 

(2006) argumenta que é por meio da memória discursiva que se estabelecem as relações entre 

um acontecimento do presente e outros acontecimentos, aos quais o que está em primeiro 

plano acaba sendo de alguma forma filiado. Pois, os sentidos são produzidos a partir da 

relação da língua com a história e é a memória que possibilita o dizer. 
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Para Halbwachs (2006), a memória é o que permanece vivo na consciência do grupo 

para o indivíduo e para a comunidade. Assim, a memória coletiva só retém do passado o que 

ainda é vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a mantém. A memória coletiva 

tem uma capacidade de conservar o passado, mas ao mesmo tempo apresenta uma certa 

fragilidade devido ao fato de que o que é vivo na consciência do grupo desaparecerá com os 

membros deste grupo. Segundo Pêcheux (2007, p. 56): 

 

 
Uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas 

bordas seriam transcendentais históricas e cujo conteúdo seria um sentido 

homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um 

espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, 

de conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, 

polêmicas e contra-discursos. 

 

 

Devemos ressaltar, ainda, que a memória é construída a partir de uma heterogeneidade 

num espaço em que ocorrem confrontos discursivos, divergências de opiniões, polêmicas e 

conflitos de regularização, que constitui uma lembrança na mente das pessoas sobre 

determinado acontecimento em um determinado grupo. Por isso, a memória é o saber 

discursivo que permite que o falar das pessoas faça sentido através dos dizeres que já foram 

postos, e, a partir daí, o novo é construído pelo já dito e significado. 

Para realizar pesquisas na AD, o analista do discurso deve selecionar o seu corpus, que 

é denominado como um conjunto dos textos que se encontram dentro de um recorte 

cronológico. Já o arquivo é a totalidade dos discursos de uma civilização sobre uma 

determinada temática. Guilhaumou e Maldidier (1997, p. 164) acrescentam que ―o arquivo 

não é um simples documento no qual se encontram referências; ele permite uma leitura que 

traz à tona dispositivos e configurações significantes‖. Na AD, o analista do discurso vê a 

história como interpretação que foi posta como verdade por meio das relações de poder, e, 

assim, considera-se que todo discurso que está relacionado ao tema em estudo não é somente 

o que está registrado oficialmente na história tradicional, mas principalmente aquilo que 

deixou de ser dito. Portanto, o que se encontra de registro na história oficial é resultado de 

interpretação que se determinou pelas relações de poder em uma dada conjuntura, em uma 

determinada época e o que possibilitou que fosse contada daquela forma e não de outra. De 

acordo com Foucault (2008b, p. 52-53): 

 

 

O fato de haver sistemas de rarefação não quer dizer que por baixo deles e 

para além deles reine um grande discurso ilimitado, contínuo e silencioso 
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que fosse por eles reprimido e recalcado e que nós tivéssemos por missão 

descobrir restituindo-lhe, enfim, a palavra. Não se deve imaginar, 

percorrendo o mundo e entrelaçando-se em todas as suas formas e 

acontecimentos, um não dito ou um impensado que se deveria, enfim, 

articular ou pensar. Os discursos devem ser tratados como práticas 

descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se 

excluem.  

 

 

Nesse caso, é enfatizado o princípio de descontinuidade que para compreendermos o 

sentido do discurso não temos necessariamente que considerá-lo ilimitado, buscando entendê-

lo de como está organizado e cristalizado na história tradicional. Na verdade, para 

interpretarmos os acontecimentos com mais profundidade temos que tratar o discurso como 

práticas discursivas que se cruzam, mas também se ignoram ou se excluem. Por isso, devemos 

entender que os dizeres registrados na história tradicional como verdade é fruto das relações 

de força que instituiu o discurso para ser posto daquela forma e não de outra. Assim, o 

discurso exterioriza a história. Ele é o social, o historicamente marcado e quando se chega 

nele se encontra a prática discursiva. Para Revel (2005, p. 37):  

 

 

O discurso designa, em geral, para Foucault, um conjunto de enunciados que 

podem pertencer a campos diferentes, mas que obedecem, apesar de tudo, a 

regras de funcionamento comuns. Essas regras não são somente linguísticas 

ou formais, mas reproduzem um certo número de cisões  historicamente 

determinadas (por exemplo, a grande separação entre razão/desrazão): a 

―ordem do discurso‖ própria a um período particular possui, portanto, uma 

função normativa e reguladora e coloca em funcionamento mecanismos de 

organização do real por meio da produção de saberes, de estratégias e de 

práticas. 

 

 

Na concepção de Foucault (2008b), nós obedecemos a ordem do discurso, pois no 

meio social não podemos sair aleatoriamente mencionando frases descontextualizadas, para 

que compreendamos e sejamos compreendidos, para que nossas palavras façam sentido e 

possam ser ditas dependem das circunstâncias e isso está relacionado ao desejo e ao poder. 

Desse modo, os discursos são incorporados em nossas práticas sociais, recebemos a memória 

como herança. Isso chega ao indivíduo como algo deliberado e, como não se sabe a origem, 

tem-se a ilusão de que o sujeito é dono do discurso. 
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1.6 “O sujeito não é o dono do discurso” 

 

 

Segundo Foucault (2008c), a objetivação do sujeito se dá por meio do poder, sendo 

que, quando há resistência, ocorre o processo de subjetivação. O biopoder é um conjunto dos 

programas usados pelo Estado para atingir a população. Na luta contra o poder, o sujeito se 

constrói numa estilística de si, enveredando em um caminho traçado por ele próprio. Por 

essa razão, o poder é visto como algo positivo, pois é, no processo agonístico, sob pressão 

que o sujeito se constitui. A constituição do sujeito se dá pela relação deste com a 

sexualidade. Ele está ligado às práticas morais na cultura ocidental, logo a igreja determina e 

controla a vida sexual das pessoas. 

Nesse sentido, o sujeito se constitui como sujeito crítico de sua própria identidade. A 

moral é uma fabricação e o erro é determinado e criado pelas instituições. Assim, ele estuda 

as práticas que constitui o sujeito da sexualidade, portanto esse teórico não se desliga das 

práticas discursivas. O sujeito está nas malhas do poder, mas mantém a resistência, ele vive 

no limite do discurso das relações de poder. O sujeito se constitui frente às relações de poder 

e como ele usa abomística com relação à mídia, ou seja, é estudado os modos de 

subjetivação do sujeito na contemporaneidade. 

Nesse contexto, considerando o corpus da nossa pesquisa, é interessante 

mencionarmos que o editorial do The New York Times funciona como uma conversa que o 

jornal direciona ao leitor na qual demonstra o posicionamento da empresa a respeito de 

assuntos que no momento despertam o interesse do cidadão, que neste caso estava em 

discussão a crise financeira mundial e as eleições americanas presidenciais de 2008. 

Desse modo, as pessoas que constituem a sociedade são estimuladas a discutirem os 

assuntos em pauta a partir do dizer exposto pelo jornal por meio do seu editorial, em que 

elas podem divergir ou compartilhar com as ideias do mencionado veículo de comunicação. 

No entanto, nessa construção de opinião do leitor é considerado um fator significativo que é 

a credibilidade e poder do The New York Time no meio social, como um resultado das 

relações de força, pois o referido jornal é uma das empresas jornalísticas de maior 

importância no mundo. Portanto, considerando esse aspecto, aquilo que é dito pelo The New 

York Times representa a veracidade dos fatos naquele dado momento, estratifica-se como 

enunciados que vão compor como registros da história, e, por essa razão, tem grande 

repercussão, trazendo contribuições significativas para a formação da identidade do sujeito 

que constitui a sociedade de uma determinada época.  
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Nessa perspectiva, na AD, o sujeito não é visto de forma individualizada no mundo. 

Ele é inserido em uma dada conjuntura social que recebe marcas históricas dessa sociedade. 

O sujeito é heterogêneo por ser constituído de um conjunto de diferentes vozes. Na 

concepção de Fernandes (2007, p. 29), o sujeito discursivo é ―constituído na interação 

social, não é o centro de seu dizer, em sua voz, um conjunto de outras vozes, heterogêneas, 

se manifestam. O sujeito é polifônico e é constituído por uma heterogeneidade de 

discursos‖. Há dois tipos de heterogeneidade: a constitutiva e a mostrada. A heterogeneidade 

constitutiva são as vozes que aparecem implicitamente na fala desse. Já a heterogeneidade 

mostrada é quando as vozes são marcadas no texto de forma explícita, isto é, por meio de 

comentários, citações, o uso de aspas ou itálico.   

O sujeito discursivo é um ser social que está inserido em um espaço coletivo. Ele tem 

sua existência em um espaço social e ideológico em um determinado momento histórico e 

não em outro. Quando o indivíduo nasce os discursos já estão em processo e é ele que deve 

entrar nesse processo. Desse modo, constata-se que o homem não é mais o dono de si e não 

tem existência fora da estrutura que o constrói. Esse lugar sócio-histórico são representados 

nas várias vozes do sujeito que são integrantes de dada realidade social. Portanto, é verdade 

que o sujeito do enunciado não pode ser reduzido aos elementos gramaticais, pois ele é 

determinado de acordo com certo momento histórico. Assim, a função enunciativa pode ser 

exercida por diferentes sujeitos. Segundo Orlandi (2007, p. 48-49): 

 

 

Atravessado pela linguagem e pela história, sob o modo do imaginário, o 

sujeito só tem acesso a parte do que diz. Ele é materialmente dividido desde 

sua constituição: ele é sujeito de e é sujeito à. Ele é sujeito à língua e à 

história, pois para se constituir, para (se) produzir sentidos ele é afetado por 

elas. 

 

 

Como podemos observar, para se constituir como sujeito e produzir sentido no 

contexto social, o indivíduo se submete à língua e à história. Ele ocupa um lugar para ser 

sujeito daquilo que diz. Logo, o sujeito é dividido entre a ideologia e o seu inconsciente, ele 

não está preso a uma única FD. Ele constitui a sua identidade num processo contínuo, 

considerando a sua subjetividade psicológica individual juntamente com as marcas 

ideológicas que são influenciadas pela sociedade num dado momento da história a qual ele 

está inserido. No próximo capítulo, a nossa discussão enfatiza como ocorre o poder na 

sociedade e qual é a contribuição da mídia para a permanência do mito na 

contemporaneidade. 
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CAPÍTULO II 

A mídia e o poder na sociedade contemporânea 

  

 

Neste capítulo, discutimos a respeito do poder disciplinar que o indivíduo é vigiado o 

tempo inteiro pelas instituições que compõem a sociedade. No entanto, o poder é visto como 

algo positivo porque possibilita a construção do saber por meio das relações de força. Em 

seguida, descrevemos o homem no contexto atual, relacionando-o com herói e mito na era 

moderna com destaque para mídia como propagadora de mitos. Por fim, apresentamos um 

percurso histórico do The New York Times e, além disso, fizemos uma caracterização do 

respectivo jornal, apontando alguns recursos da multimodalidade presentes na sua versão on-

line. 

 

 

2.1 O poder nas sociedades modernas 

 

 

Para interagirmos no meio social, estamos sempre obedecendo a determinadas regras 

nas nossas ações de rotina, desde as mais simples possíveis, como não cortar a fila, não 

faltarmos à aula ou ao trabalho, até as mais graves como não infringir as leis de trânsito, não 

cometer assassinatos, não roubar, etc. Na verdade, somos vigiados o tempo todo pela 

sociedade. E, caso cometamos algum delito, poderemos ser levados ao isolamento social no 

presídio, ou se dermos alguns indícios de transtorno mental, somos conduzidos até ao 

hospício, e se ficarmos enfermos, corremos para o hospital.  

Foucault (2008c, p. 180) diz que ―afinal, somos julgados, condenados, classificados, 

obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo de viver ou morrer em função 

dos discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de poder‖. Nesse caso, é 

dado ao Estado e a outras instâncias sociais como as igrejas o poder de vigiar, fiscalizar, 

organizar e corrigir os cidadãos para que estejam em harmonia no convívio social. Essa 

conjuntura da sociedade vem se formando historicamente ao longo do tempo, determinando o 

padrão sociocultural ao qual estamos inseridos.  

Dessa forma, o poder deve ser analisado como algo que só funciona em cadeia. 

Foucault (2008c, p. 187) acrescenta que ―a relação de soberania, quer no sentido amplo quer 

no restrito, recobria a totalidade do corpo social‖. A soberania, vista como forma de poder, era 
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desenvolvida a partir da terra e seus produtos, e referia-se à extração e apropriação pelo poder 

dos bens e da riqueza. Nesse sentido, atribuía-se ao rei uma soberania absoluta, que conseguia 

manter o controle da população por meio de sistemas de taxas e obrigações. 

No entanto, nos séculos XVII e XVIII, surge um novo tipo de poder vindo da 

burguesia que foi um instrumento essencial para a sociedade que temos na atualidade, e isso 

foi ocasionado pelo capitalismo industrial. Surgiu, então, o poder disciplinar, mas isso não 

abolia a teoria da soberania que foi responsável por organizar os códigos jurídicos que se 

inspiraram nos códigos napoleônicos de que a Europa se dotou no século XIX. Foucault 

(2008c, p. 189) afirma que: 

 

 

Temos, portanto, nas sociedades modernas, a partir do século XIX até hoje, 

por um lado uma legislação, um discurso e uma organização do direito 

público articulados em torno do princípio do corpo social e da delegação de 

poder, e por outro, um sistema minucioso de coerções disciplinares que 

garanta efetivamente a coesão deste mesmo corpo social.   

 

 

Podemos perceber que, na sociedade capitalista, o modelo atual que predomina no 

mundo, há um controle social e espacial da riqueza industrial e agrícola, em que o cidadão é 

obrigado a pagar impostos para a arrecadação de fundos para serem investidos no bem-estar 

social da população. 

Contudo, o fator mais agravante é que os governantes encarregados de exercer o poder 

do Estado não conseguem, na maioria das vezes, administrar com êxito essa verba pública e 

não atendem às necessidades básicas da população tais como educação, saúde e segurança. A 

ausência desses serviços de forma satisfatória gera uma série de outros problemas mais graves 

como violência, criminalidade, corrupção, etc., o que se transforma em uma situação caótica 

que pode provocar uma grande revolta da população que se sente no direito de usufruir dos 

respectivos serviços que são atribuições do Estado.  

Na maioria das vezes, quem ocupa cargo público de governabilidade, o que se 

percebe, é que não assume o compromisso das atribuições do referido cargo que é zelar pelo 

bem-estar social da população. O que ocorre é a situação inversa, quem exerce essa função 

pública utiliza-se dos benefícios para atender a interesses particulares. Diante dessa situação, 

surge um desejo para se apropriar desse tipo de poder. E numa busca incessante, ocorrem 

muitas divergências que se concentram nas oposições partidárias e incentivam movimentos 

populares ou militares, que determinam a formação das regras constitucionais de uma nação. 
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Nesse sentido, constata-se que o poder se dá de cima para baixo ou vice-versa, não se 

concentrando apenas na instituição Estado, mas nos diversos pontos da sociedade. Foucault 

(2008c) abandona o termo arqueologia e passa a utilizar a noção de genealogia a partir de seus 

estudos sobre o poder. O autor (2008c, p. 7) chama de genealogia: 

 

 

Uma forma de história que dê conta da constituição dos saberes, dos 

discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter que se referir a um sujeito, 

seja ele transcendente com relação ao campo de acontecimentos, seja 

perseguindo sua identidade vazia ao longo da história. 

 

 

Como demonstra o exposto, a genealogia procura restituir os acontecimentos na sua 

singularidade, ela não pretende voltar no tempo para restabelecer a continuidade da história. 

Vale ressaltar que as genealogias são anticiências, pois elas tentam, antes, opor os saberes 

locais descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica única que 

pretende filtrá-los, hierarquizá-los em nome de um conhecimento verdadeiro. De fato, a 

verdade está relacionada aos sistemas de poder. Foucault (2008c, p. 14) delimita que ―‗por 

verdade‘, entender um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a 

repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados‖. A verdade é o conhecimento que 

pode receber ou não, uma comprovação científica, mas que é utilizado como um enunciado no 

meio social para impor obediência. 

A respeito de poder, Foucault (2008c, p. 8) acrescenta que: 

 

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente 

que ele não pesa só como força que diz não, mas que de fato ele permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se 

considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social 

muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. 

 

  

Desse modo, o poder não deve ser visto somente como forma de repressão, mas como 

algo que possa produzir transformações sociais, como forma de reivindicação dos direitos por 

meio de lutas, além de delimitar a verdade que é posta no meio social. Na realidade, Foucault 

(2008c) não elabora uma teoria sobre o poder, um pensamento de forma organizado com 

ideias sistematizadas. Esse autor defende que o que constitui o tema geral de suas 

investigações não é o poder, mas sim o sujeito, e o tema poder nesse caso é um modo de 

enfrentar o tema sujeito. Na concepção desse autor, o poder é visto como algo positivo, 
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porque institui verdades por meio de relações de força, e, portanto, possibilita a construção do 

saber. 

De acordo com Castro (2009, p. 324): 

 

 

Foucault elaborou os próprios instrumentos conceituais para analisar o 

poder. Tal elaboração tem seus interlocutores, particularmente: Hobbes (o 

poder concebido em termos de soberania), Marx e Freud (o poder concebido 

em termos de repressão). Em ―Il faut défendre la société‖, Foucault opõe a 

todos eles a ―hipótese Nietzshe‖, o poder concebido como luta, 

enfrentamento. 

 

 

No poder mostrado como soberania, tem-se por base a economia, e é visto como um 

objeto de possessão e alienação em uma concepção liberal. Já em uma concepção marxista, o 

poder serve para manter determinadas relações de produção. Assim o poder não se define 

como algo que se possui, mas algo que se exerce, e, dessa forma, o poder pode ser visto 

mesmo a partir de classes sociais mais baixas.  

O poder visto como repressão pode significar uma instância positiva, visto que através 

de um discurso autoritário pregado ao meio social é possível a geração de opiniões contrárias. 

Além disso, surge uma proliferação discursiva, e, consequentemente, produz individualidade, 

ao invés de uma unificada dominação dos sujeitos na sociedade, e, assim, o indivíduo é ao 

mesmo tempo emissor e receptor de poder. Foucault (2008c) coloca que os discursos 

liberadores surgem na atualidade como as novas formas de sujeição, controle e o exercício do 

poder consiste em conduzir conduta. Castro (2009, p. 327) acrescenta que ―o poder se exerce 

apenas sobre sujeitos livres, ou seja, sujeitos que dispõem de um campo de várias condutas 

possíveis. Quando as determinações estão saturadas, não há relações‖.  

Diante de tantas irregularidades e injustiças no meio social, são várias as críticas a 

respeito dos problemas ocasionados pelos sistemas de governo encarregados de exercer o 

poder. O governo pode ser entendido como técnicas e procedimentos destinados a dirigir a 

conduta dos homens. Daí, surge a figura do intelectual que era visto como idealizador de 

manifestações, revoluções e incentivador de transformações sociais. De acordo com Foucault 

(2008c), durante muito tempo, o intelectual era a pessoa que representava a consciência do 

povo, possuía uma postura moral louvável e posicionava-se na esquerda, contra o poder de 

regime de governo. Ele era visto como o dono da verdade e justiça, e, por isso adquiria o 

respeito e admiração da população. Essa concepção de intelectual se dava dentro do 

marxismo, pois enfatizava a luta de classes, estabelecendo a noção de ideologia. Segundo 
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Castro (2009, p. 295), ―o marxismo é uma análise das condições da existência humana em sua 

complexidade, para determinar as possibilidades de ação na conjuntura presente‖. O 

marxismo compreende o homem como ser histórico social que se diferenciou dos outros 

animais pela sua capacidade de desenvolver um trabalho produtivo e não se limitar somente a 

sobreviver dos recursos extraídos da natureza na sua forma primitiva. 

Foucault (2008c) não utiliza a noção de ideologia, ele prefere o termo saber/poder para 

estudar as práticas discursivas que se instituem na sociedade. Esse pensador (2008c) não cria 

uma teoria geral do poder, por considerar que não existe algo unitário e global chamado 

poder, mas unicamente formas desiguais em constante transformação. Os poderes se exercem 

em níveis variados e em pontos diferentes da rede social e, nesse complexo, os micro poderes 

existem integrados ou não ao Estado. Isso leva a crer que, mesmo que se controle ou se 

destrua o aparelho de Estado, esse fato não fará com que se transforme ou desapareça em suas 

características essenciais a rede de poderes que impera em uma determinada sociedade. 

Vale salientar que um jornal como o The New York Times representa uma forma de 

poder na sociedade americana e mundial. Isso ocorre porque esse grande veículo de 

comunicação por meio de gêneros opinativos, como por exemplo, o editorial, que contribui 

significativamente na formação da opinião da população que constitui as diversas instâncias 

da sociedade. Nesse contexto, os micro poderes estão espalhados em torno de toda a 

representatividade do meio social, uma vez que o poder não se concentra somente no Estado. 

Na verdade, Foucault (2008c) defende que o Estado não é o órgão central e único de 

poder e que a rede de poderes presentes nas sociedades modernas não é uma extensão dos 

efeitos do Estado. Devemos ressaltar, ainda, que não é no Estado que estaria a origem de todo 

o tipo de poder social e do qual também não se deveria partir para explicar a constituição dos 

saberes nas sociedades capitalistas. Na verdade, o poder não existe, ele se exerce, disputa-se e 

ninguém pode escapar dele, pois está sempre presente e exerce-se como uma multiplicidade 

de relações de forças ou práticas. Dessa forma, o poder disciplinar fabrica o indivíduo e 

quando se exerce o poder se produz o saber, sendo que, através das técnicas de 

individualização, surgiu o homem como o objeto do saber, e, consequentemente, como um 

tipo de saber específico nasceu as ciências humanas.   

O soldado é um exemplo do poder disciplinar, porque é um corpo fabricado para 

receber ordens e executá-las. Portanto é a representação da força, do controle, da disciplina 

que o Estado utiliza sobre a sociedade. Por meio dessa transformação do corpo como objeto 

alvo de poder, é criada a noção de docilidade, embora há muito tempo o corpo já vem sendo 

dependente de poderes interiores que lhe impõe limitações, proibições e obrigações. 
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Em Vigiar e punir, publicado em 1975, o próprio Foucault afirma que quis mostrar 

que, a partir dos séculos XVII e XVIII, houve verdadeiramente um desbloqueio tecnológico 

da produtividade do poder, o que originou ao que ele denominou de poder disciplinar. Essa 

nova forma de poder tem como finalidade produzir corpos dóceis, que é o corpo que se 

manipula, modela-se, treina-se, que obedece, responde, torna-se hábil ou cujas forças se 

multiplicam. Foucault (2009, p. 132) define ―é dócil um corpo que pode ser submetido, que 

pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado‖. 

Muitos processos de disciplina já existem há muito tempo nos exércitos, conventos, e, 

principalmente, intensificaram-se no decorrer dos séculos XVII e XVIII, tornando-se formas 

gerais de dominação. A respeito de disciplina, Foucault (2009, p. 132) delimita que são ―esses 

métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 

constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade‖.   

Assim, a evolução do homem, que lhe permite diferenciar dos demais animais pela sua 

capacidade de pensar, trabalhar, produzir um desenvolvimento econômico, o qual lhe atribui a 

qualidade de ser racional, proporcionou diversas civilizações no mundo. E, nas últimas 

décadas, devido à grande desigualdade social que gera diversificados problemas para a 

população mundial, o homem, através da instituição Estado, tenta controlar a sociedade por 

meio de um poder disciplinar. No entanto, a ambição do ser humano pelo exercício do poder e 

o grande crescimento populacional causam a devastação da natureza, que poderá resultar em 

um desequilíbrio ambiental do clima do planeta, como também ocasionar diversificadas 

catástrofes naturais. Isso nos leva a refletir sobre as ideias de Foucault (2007) que defendia a 

finitude do homem, que necessita rever os princípios da sua existência, passando a preservar 

aquele sentimento de temor a Deus e a utilizar com respeito os recursos naturais que lhes são 

ofertados. 

Em suma, Foucault (2008c) coloca o poder como algo positivo, uma vez que o saber é 

produzido pelas relações de forças que se deram em uma determinada época, e a produção do 

saber articula-se ao poder, este, por sua vez, cria elementos que controlam o dizer. Logo, a 

produção de discurso é selecionada para manter o poder, e os dizeres que o ameaçam são 

evitados, visto que é por meio dessas relações de forças que é determinado o que pode e deve 

ser dito. Por causa disso, o saber produzido em uma determinada época pode não ter nenhuma 

credibilidade em outra. Dessa forma, um jornal como o The New York Times pode representar 

o poder de produzir o saber, instituindo uma verdade em uma determinada época, como, por 

exemplo, contribuir para que a opinião pública observasse em Barack Obama a figura de um 

mito durante as eleições americanas de 2008. 
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2.2 O mito e o homem moderno 

 

 

Nas últimas décadas, o homem tem vivenciado profundas transformações nos diversos 

contextos sociais. Muitas dessas mudanças estão relacionadas ao processo de 

desenvolvimento tecnológico e científico e, sem dúvida nenhuma, com a crescente produção 

industrial. Nesse sentido, observa-se que o ser humano tem sido constantemente persuadido, 

convidado a se tornar um ser cada vez mais técnico e consumista, ou seja, a se apegar aos 

bens materiais, sustentando, desta forma, a indústria do comércio e fortalecendo o 

capitalismo. Diante disso, será que o ser humano tem deixado em segundo plano os seus 

princípios morais, religiosos, abandonando a imaginação e que, por causa disso, vem sendo, 

ao longo dos anos, modificado os seus costumes, crenças e tradições?  

Vale ressaltar que, quando nos referimos ao capitalismo na sociedade contemporânea, 

remetemo-nos aos Estados Unidos, tendo em vista que esse país se destacou no âmbito global 

e tornou-se uma superpotência após o fim da Segunda Guerra Mundial, passando a exercer 

grande influência econômica, política, científica, tecnológica, militar e cultural no planeta. 

Patai (1974) define o homem moderno como aquele que vive em meios altamente 

industrializados, e aponta os Estados Unidos como o país que tem a mais alta percentagem da 

população que se encaixa nesse perfil.  A economia dos Estados Unidos da América está 

organizada conforme o modelo capitalista. E, ainda, é marcada por um crescimento constante 

de longo prazo, baixa carga tributária, mesmo para os padrões dos países desenvolvidos, 

baixas taxas de desemprego e de inflação.  

No entanto, em meados do mês de setembro de 2008, ocorreu o início de uma das 

maiores crises financeiras da história dos Estados Unidos, que foi causada pela bolha 

imobiliária. A crise econômica americana se tornou um dado bastante agravante, uma vez que 

vários países indexaram as suas moedas ao dólar, ou chegavam mesmo a usar a moeda 

americana como sua moeda oficial, porque os mercados de capitais americanos são, em geral, 

vistos como indicadores da economia mundial. 

Nesse contexto, os americanos que vinham sofrendo com vários problemas do governo 

Bush, tais como atentados terroristas, envolvimento em duas guerras, incêndios, inundações e 

furacões, temiam seu futuro.  

Diante de sofrimentos, tragédias, incertezas e medo, o ser humano recorre a um poder 

superior que está além do que ele mesmo pode fazer por si próprio. E, dessa forma, surge a 

necessidade de se apegar a um ser divino, a um super-herói, enfim, um salvador do mundo.  
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Influenciado pela doutrina religiosa judaico-cristã, o homem tem grande facilidade 

para assimilar, em seus momentos de sofrimento, o inimigo humano ao Demônio, pois teme a 

ruína, a desintegração e, consequentemente, a morte. A ideia do bem e do mal é muito 

presente na mente humana e isso é retomado desde muito tempo a partir da mitologia, como, 

por exemplo, no mito da criação, que relata que o mundo foi criado com perfeição quando 

Deus venceu um arquidemônio, o Dragão primordial, nos primórdios do tempo. Assim essa 

figura feroz representa a desordem, as trevas, o mal. Eliade (2001, p. 46-47) acrescenta que: 

 

 

O ataque de ―nosso mundo‖ equivale a uma desforra do Dragão mítico, que 

se rebela contra a obra dos deuses, o Cosmos, e se esforça por reduzi-la ao 

nada. Os inimigos enfileiram-se entre as potências do Caos. Toda destruição 

de uma cidade equivale a uma regressão ao Caos. Toda vitória contra o 

ataque reitera a vitória exemplar do Deus contra o Dragão (quer dizer, contra 

o ―Caos‖). 

 

 

Diante do exposto, percebemos que, mesmo na modernidade, quando alguma 

civilização é ameaçada, são utilizadas as mesmas imagens de que o mundo se afundará, que 

estaremos nas trevas e tudo se transformará num Caos. Nesse caso, o nosso mundo seria a 

representação do Cosmos que indica organização, civilidade, ordem e controle. Dessa forma, 

mesmo que não se tenha consciência dessa rememorização, dessas imagens estipuladas em 

nossa mente, o que fica evidente é que alguns traços da conduta do homem arcaico ainda 

sobrevive mesmo nas sociedades mais industrializadas.  

É relevante enfatizar que o homem possui o seu espaço sagrado ao criar a sua própria 

cultura e isso não se restringe somente à religião. Segundo Eliade (2001, p. 27) ―seja qual for 

o grau de dessacralização do mundo a que tenha chegado, o homem que optou por uma vida 

profana não consegue abolir completamente o comportamento religioso‖.  

Os Estados Unidos, além de ser um país bastante religioso, estabelecem uma forte 

identificação do seu povo com os fictícios heróis do cinema. Um exemplo disso é o Super-

homem, porque ele surgiu nos momentos difíceis, sendo que esse personagem é situado no 

contexto social americano a partir da década de 1930. Nessa época, os Estados Unidos 

estavam passando por sérios problemas, como consequência da grande depressão mundial 

ocasionada pela quebra da bolsa de valores de Nova Iorque. Entretanto, diante da situação de 

medo e confusão vivenciada pelo povo americano aparece este super-herói com o propósito 

de lutar pela verdade, justiça e moral dessa nação, fato esse que lhe proporcionou muita 

credibilidade e o tornou como o principal herói fictício da atualidade.  
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Em meio a desordem, a história da humanidade é construída por fatos que são 

comprovados por métodos científicos ou algo misterioso presente na memória humana por 

muitas gerações, que até hoje a ciência ainda não consegue explicação. A essa história que 

não teve comprovação científica é dado o nome de mito. Patai (1974, p. 14) delimita que 

―mitos são histórias dramáticas que constituem um instrumento sagrado, quer autorizando a 

continuação de instituições, costumes, ritos e crenças antigas na área em que são comuns, 

quer aprovando alterações‖.  

Nessa perspectiva, os mitos são histórias dos ancestrais que têm um teor de mistério e 

caráter sagrado que influencia na vida das pessoas de forma essencial para a preservação dos 

costumes, tradições, de uma dada cultura ou no meio social. Portanto, é algo valiosíssimo e 

vigorosamente influente. Segundo Eliade (2007, p. 156-157) ―alguns comportamentos míticos 

ainda sobrevivem sob os nossos olhos. Não que se trate de sobrevivências de uma 

mentalidade arcaica. Mas alguns aspectos e funções do pensamento mítico são constituídos do 

ser humano‖.  

Para uma visão mais direcionada a esse mundo na era tecnológica, em que a expansão 

da informação se dá com auxílio da televisão, rádio, imprensa e internet, consideramos 

propício o conceito de mito na visão de Barthes (2007, p. 199):  

 

 

O mito é um sistema de comunicação, uma mensagem. Eis por que não 

poderia ser um objeto, um conceito ou uma ideia: ele é um modo de 

significação, uma forma. Será necessário, mais tarde, impor a essa forma 

limites históricos, condições de funcionamento, reinvestindo nela a 

sociedade: isso não impede que seja necessário descrevê-la de início como 

uma forma.  

 

 

Como podemos ver, o mito se realiza no discurso. Por sua vez, o discurso se 

materializa por meio de textos que se apresentam em diversificados gêneros como a 

fotografia, o cartaz, a reportagem, o editorial, a propaganda, etc. Nesse caso, deve se 

considerar que as FDs se constituem ao longo de um processo sociocultural que conduzem o 

homem na sociedade. Portanto, a formação de um pensamento sólido na melhor forma de 

viver, é determinado por meio de discursos que circulam diariamente na mídia em geral e são 

fundamentais para constituir a identidade do sujeito. 

Dessa forma, apesar do avanço da ciência, principalmente, no que se refere aos meios 

tecnológicos e de comunicação ainda é bastante comum a presença do mito na sociedade 

contemporânea. É interessante mencionarmos que esses indícios do mítico presente nos 
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discursos que circulam no meio social não devem ser considerados como um fator negativo, 

pois sabemos da importância do mito para manter uma cultura que preserve princípios de 

religiosidade, baseada em preceitos morais e éticos que visam à boa conduta do ser humano.  

 

 

2.3 Herói, literatura e mito 

 

 

O homem tem buscado seu aprimoramento pessoal, intelectual e tem desenvolvido 

invenções tecnológicas para suprir suas necessidades do cotidiano. Em consequência disso, 

hoje vivemos em uma hegemonia das informações que se expande através dos meios de 

comunicação de forma muito rápida, possibilitando-nos o acesso a fontes diversas. No 

entanto, a rapidez com que as notícias circulam muitas vezes não nos permite que façamos 

uma reflexão sobre a veracidade dos fatos.  

A expansão do saber permite novas formas de pensamento que se distanciam de outras 

já consideradas ultrapassadas ou simplesmente chamadas de crenças costumeiras. O saber 

produzido cientificamente diverge da produção mitológica e tenta ignorar um conhecimento 

que conduziu o homem por muito tempo no decorrer de várias civilizações.  

Na luta pela sobrevivência, houve a necessidade da organização em sociedade e, a 

partir daí, começam a se destacar aquelas pessoas mais bravas, corajosas, protetoras. Esses 

líderes foram capazes de conduzir povoados, por demonstrarem características superiores 

comparadas aos outros membros da comunidade que logo foram atribuídas ao sobrenatural. 

Portanto, resultante de uma imaginação fértil e estimulado por atos de bravura, surgem os 

heróis.  

Desde muito tempo que na história da humanidade tem se revelado muitos indivíduos 

com características de heróis. Podemos dizer que o herói sempre teve seu espaço garantido 

desde as lendas transmitidas oralmente de geração para geração, que influenciaram várias 

obras literárias, seja na ficção do cinema inspirada na maioria das vezes na própria literatura e 

também na vida real. O fato é que os heróis nascem a partir de uma necessidade espiritual, 

uma forma de proteção contra o medo do desconhecido. 

Considerando esses aspectos, a literatura é um amplo espaço que suporta muitos 

heróis.  Em suas obras se reproduzem o sistema social e o herói é a dominante que ilumina 

estrategicamente a identidade de tal sistema. O herói na história política e socioeconômica e 

também na literatura são personagens que podem vir da burguesia, da elite, do poder, como 
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também das classes sociais mais baixas, insurgindo contra um governo autoritário, contra as 

injustiças sociais de um sistema econômico. Em outras palavras, ele pode surgir como 

resultado da imaginação de muitas gerações e que posteriormente são contemplados na 

literatura ou como também podem ser pessoas reais que desempenham ações de grande 

generosidade que adquirem visibilidade por representar coragem, astúcia, sabedoria, ousadia. 

Nesse caso, o herói defende uma causa que beneficia sua comunidade ou uma nação, lutando 

assim por igualdade e justiça social.  

Os primeiros tipos de heróis foram os clássicos. Estes não são caracterizados como 

intelectuais, mas homens de bravura e coragem com muitas estratégias que são bem 

sucedidas. Além disso, demonstram disposição para adquirir sabedoria e, por isso, estão num 

nível mais elevado do que outras pessoas que possuem um estilo de vida que não representa 

destaque com características bem simples de sobrevivência e submissão social. Eles 

representavam o poder e a burguesia. O herói é quem leva a coragem ao máximo, a ponto de 

sacrificar a própria vida por uma causa maior. As obras clássicas são construídas por 

determinadas classes sociais e permitem-nos compreender o passado, repensando-o, criando 

novas sensibilidades e novas luzes para que se possam progredir no presente.  

Sabemos que o mito surgiu desde os povos primitivos que realizavam seus ritos e 

cultos na presença de vários indivíduos que se destacavam dentre os demais por sua valentia e 

coragem, e que os gregos o nomearam de heróis. Os mitos gregos não desapareceram da 

memória histórica, portanto o nascimento do herói se deu com o mito. Segundo Feijó (1995, 

p.14), ―a mitologia grega pode ser resumida na vida dos deuses e heróis, sendo que os deuses 

tinham características humanas, como vícios e virtudes, e os heróis tendo características 

divinas, com poderes especiais, embora fossem mortais‖. 

Podemos dizer que o herói é aquele que conquista a admiração pelos seus feitos e sua 

coragem, e, além disso, ganha o afeto do seu povo pelo seu caráter. O verdadeiro herói deve 

sempre lutar para estabelecer e garantir a ordem para proteger a sua nação. No entanto, é 

interessante mencionarmos também que a história consagrou os seus heróis na perspectiva de 

como ela é e por quem é escrita. De fato, quem dita normas e determina aquilo que é 

verdadeiro é quem detém o poder, isto é, segundo os registros históricos, a criação do herói se 

dá por meio do discurso. 

É verdade que o herói tem um amplo espaço na literatura. Kothe (1987) classifica os 

heróis em: a) épico; b) trágico; c) trivial e d) pícaro. Nesse sentido, Kothe (1987, p.15) afirma 

que ―o herói épico é o sonho do homem fazer a sua própria história; o herói trágico é a 

verdade do destino humano; o herói trivial é a legitimação do poder vigente; o pícaro é a 
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filosofia da sobrevivência feita gente‖. Segundo Kothe (1987), o poeta dá forma artística às 

crenças, aos mitos, aos anseios e desejos coletivos. A primeira forma que o herói atingiu na 

literatura foi a épica e seu maior poeta foi o grego Homero. Ele era cego, morava na região da 

Jônia, no século VIII a. C., e transmitia oralmente as sagas heroicas do povo grego que 

reuniam em duas obras primas a Ilíada e a Odisseia. Na Ilíada estão narrados acontecimentos 

que envolvem o último ano da guerra de Tróia, cujo herói principal é Aquiles. A Odisseia 

narra o retorno do herói Ulisses para o lar, após a guerra de Tróia. Os dois heróis são 

mitológicos e fazem parte da crença popular que evidentemente os tornou heróis épicos pela 

criação que o poeta Homero lhes deu. As respectivas obras são datadas do século VIII – VII a. 

C., e portanto as mais antigas referências ordenadas sobre mitos que certamente já eram parte 

da sociedade grega, há mais de quatro séculos antes de serem registradas por escrito. 

Com o tempo, o herói se torna menos mitológico e mais humano.  Kothe (1987, p. 14) 

afirma que ―à medida que o herói épico decai em sua ―epicidade‖, ele tende a crescer em sua 

―humanidade‖ e nas simpatias do leitor/expectador‖. Logo, o leitor sente-se mais emotivo por 

ver no herói características e semelhanças que estão relacionadas com maior proximidade da 

realidade da vida desse apreciador da literatura. 

A história da literatura marca a passagem do herói divino para o herói humano, daí 

surge o personagem. De acordo com Feijó (1995, p. 63) ―na mitologia, o herói é divino. Na 

poesia épica, ele é unidade de sentimento e ação. Na história é separado da realidade. Na 

literatura, o destino do herói é a sua iniciação: a descoberta de si mesmo‖.  

Desse modo, o herói trágico surge da classe social alta, é situado no topo do poder. No 

entanto, ao longo do tempo, ele descobre que seu agir foi errado e que, embora aparente ser o 

mais forte, na verdade, na correlação de diversas forças, apresenta-se muito frágil. Assim, 

somente depois que perde o poder é que busca a sua grandeza para recuperá-lo. O que se 

destaca no herói trágico é a sua intensa luta contra o seu destino, que ao final é superado por 

sua grande força, mas que nesse percurso ele se torna mais humanizado.  

Na concepção de Kothe (1987), o herói trágico é visto como o personagem principal 

de uma tragédia. O uso moderno do termo geralmente envolve a noção de que o herói 

cometeu um erro em suas ações, o que leva a sua queda. Geralmente a sua falha mais 

frequente, especialmente nos dramas gregos, é o orgulho. Esse herói é a verdade do destino 

humano, sendo o produto do acasalamento entre um ser humano e uma divindade. Portanto, 

ele representa os seres superiores e, ao mesmo tempo, a fraqueza, o vício do homem, e, 

consequentemente, a desgraça do herói. 
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Em seguida, Kothe (1987) aponta o herói trivial, como aquele que é bastante comum e 

que significa a legitimação do poder vigente e, dessa forma, procura elevar sempre a classe 

social a qual pertence.  

Esse mesmo autor (1987) também destaca na literatura o pícaro, que é o herói que 

representa uma espécie de malandro com muita esperteza perante o capitalismo. Ele procura 

sempre levar vantagem, realizando trapaças com a finalidade de lucrar mais com menos 

trabalho.  

Então, podemos dizer que a criação de um herói pode ocorrer a partir de um apelo 

popular. O fator oculto sobre alguns mistérios históricos a cerca de mitos proporciona muita 

curiosidade e aumenta o interesse das pessoas. Ao herói são atribuídos grandes feitos e, por 

vezes, ele aparece como o fundador de uma cultura. Dessa maneira, há na literatura ou na 

história da humanidade muitas personalidades que transitam entre o real e o imaginário, mas 

que acabam se solidificando na cultura de um povo como um mito.  

A mitologia é o poder que a linguagem exerce sobre o pensamento humano. Cassirer 

(2009, p. 21) afirma que ―tanto o saber, como o mito, a linguagem e a arte, foram reduzidos a 

uma espécie de ficção, que se recomenda por sua utilidade prática, mas à qual não podemos 

aplicar a rigorosa medida da verdade se quisermos evitar que se dilua no nada‖. Nessa 

perspectiva, a realidade é algo criado de acordo com a vivência em uma determinada 

sociedade. Ou seja, de um povo que, com base na formação de seu pensamento, crê em algo 

que para ele tem utilidade e direciona o seu viver, constituindo assim da sua cultura.  

De acordo com Cassirer (2009), toda a produção do imaginário se torna possível por 

meio da linguagem. São as palavras que dão forma ao nosso pensamento. Logo, o mito está 

associado com a linguagem e ambos são resultados de um mesmo ato fundamental da 

elaboração espiritual da concentração e elevação da simples percepção sensorial. O 

imaginário evoca a ilusão do real no simbólico. 

Todos os mitos da antiguidade eram alegóricos e simbólicos, contendo sempre alguma 

verdade moral, religiosa, filosófica ou ainda um fato histórico por trás, porém, com o tempo 

passam a ser compreendidos literalmente. Os mitos são fruto do desejo da humanidade de 

explicar os fenômenos naturais que ela não é capaz de compreender. Portanto, muitos deles 

surgem da necessidade de dar sentido aos nomes de lugares e pessoas. É verdade que, ao 

longo dos séculos, homens ou instituições poderosas distorceram ou inventaram fatos a seu 

favor para colocar o passado e o presente a serviço de ideologias ou de seus interesses 

próprios. Diante disso, alguns personagens reais foram transformados em lendas, seres 
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sobrenaturais com evidências tão bem inventadas que parecem ter existido. De fato, se inclui 

aqui a categoria dos heróis. 

O que denomina um herói desde a antiguidade clássica à contemporaneidade é que ele 

assume a função de um protetor e salvador da humanidade. O conceito grego de herói inclui 

uma série de aspectos como o nascimento difícil, profecias envolvendo o futuro, exposição ao 

perigo, descoberta da origem nobre, façanhas memoráveis, vingança de humilhações sofridas, 

casamento com princesa ou heroína, reconhecimento dos méritos e morte trágica. 

Diversas situações históricas foram capazes de inspirar heroísmos, e muitos 

personagens das artes e do imaginário popular são baseados nestes heróis. Muitas vezes 

constituem personagens cuja vida é baseada em uma pessoa que realmente existiu. Os 

diferentes movimentos culturais literários e artísticos inspiraram diversas atitudes heroicas ou 

serviram de pano de fundo para manifestos populares cujos líderes foram considerados heróis 

pelo povo, embora tenham sido duramente represados pelas minorias representantes do poder. 

Kothe (1987, p. 53) afirma que ―segundo Baudelaire, o poeta é o grande herói da 

modernidade, pois vive numa espécie de realidade em que não há propriamente lugar para o 

poeta: o que ele faz não vale nada para a sociedade‖. A afirmação vem do fato de que 

atualmente vivemos em uma sociedade capitalista. E em meio a essa sociedade, o homem 

parece ter medo de si próprio, da sua força, das suas qualidades, frente à supremacia da nova 

era tecnológica, por isso ele acaba criando um mundo no seu interior que ele pode expressar 

por meio da arte, o seu espírito revolucionário. Na concepção de Kothe (1987), o poeta não 

tem utilidade para a sociedade. 

Desde a antiguidade até a contemporaneidade um dos aspectos mais representativos é 

o caráter moral do herói. Contudo, diversidade de opiniões e contradições caracterizam quase 

todas as tentativas de delinear a natureza moral do herói. Brombert (2001, p. 18-19, itálico no 

original) mostra em resumo, algumas diversificadas concepções de alguns importantes autores 

a cerca do aspecto moral do herói:  

 

 

Friedrich Schiller acreditava que o herói encarna um ideal de perfeição 

moral e enobrecimento. (―Veredlung‖). Thomas Carlyle via os heróis como 

modelos espirituais guiando a humanidade, e portanto merecedores do ―culto 

do herói‖. Joseph Campbell, em nossos dias, descreveu o herói de mil faces 

como capaz de ―autoconquistada submissão‖ e pronto a dar a vida por 

alguma coisa maior do que ele mesmo. [...] Para Johan Huizinga, o herói era 

apenas um exemplo superior de homo ludens. [...] Sigmundo Freud, de 

maneira menos lúdica, embora também destacando a competição, ofereceu 

uma visão mais sombria. Em Moisés e o Monoteísmo definiu o herói como 

alguém que enfrenta o pai e ―no fim suplanta-o vitorioso‖, e ainda menos 
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tranquilizadoramente (a noção de parricídio não é nada edificante) como um 

homem que se rebela contra o pai e ―mata-o de um modo ou de outro‖. [...] 

Joseph Conrad [...] sugere que a ―treva‖ é o domínio privilegiado da alma 

heroica. A finalidade entre o herói e as zonas obscuras têm sido expostas 

muitas vezes. Paul Valéry afirmou que tudo que é ―nobre‖ ou ―heroico‖ está 

forçosamente vinculado à obscuridade e ao mistério do incomensurável, 

ecoando a observação de Victor Hugo a respeito do obscurecimento 

legendário (―obscurcissement légendaire‖) cerca a figura do herói.  

 

 

Como podemos ver há uma enorme diversidade nos conceitos de herói, uma vez que 

há autores que definem como algo extraordinário, que deve ser realmente enaltecido devido à 

sua perfeição moral, por ser capaz de iluminar o caminho da humanidade. No entanto, outros 

estudiosos são mais cautelosos e apontam opiniões menos exaltadas e reconhecem no herói o 

desejo do imaginário das pessoas que buscam no fantasioso refúgio para superar seus 

obstáculos do mundo real. Além disso, é enfatizada uma visão sombria do herói que está 

vinculada à obscuridade. Desde a antiguidade o ser humano escolhe os seus ídolos, tomando-

os como exemplos para direcioná-los na sua melhor forma de viver. É interessante 

mencionarmos que mesmo na contemporaneidade continua sendo relevante a figura de um 

ídolo para encorajar as pessoas a superarem os diversos obstáculos que surgem na sociedade 

complexa da atualidade. 

Na verdade, o termo herói designa originalmente o protagonista de uma obra narrativa 

ou dramática. Para os gregos, o herói situa-se na posição intermediária entre os deuses e os 

homens, e, portanto, tem dimensão semidivina. O herói é marcado por uma projeção ambígua 

em que, por um lado representa a condição humana na sua complexidade psicológica, social e 

ética, e, por outro lado, transcende a mesma condição, na medida em que representam facetas 

e virtudes que o homem comum não consegue, mas gostaria de atingir tais como bravura, 

coragem, superação, nobreza e força de vontade. Desse modo, suas motivações serão sempre 

moralmente justas ou eticamente aprováveis, mesmo que às vezes ilícitas e violentas.  

O homem aprendeu a dominar a natureza por meio das suas técnicas de evolução para 

o seu conforto e benefício próprio. Porém, atualmente, ele se sente pressionado pela inversão 

de papéis, uma vez que foge ao seu controle a exploração inadequada e isso já é motivo de 

preocupação porque os cientistas defendem que as ações devastadoras do homem estão 

provocando sérias mudanças climáticas que poderão repercutir numa série de problemas para 

a humanidade. 

Segundo Adorno e Horkheimer (2006, p. 18): 
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O que os homens querem aprender da natureza é como empregá-la para 

dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais importa. Sem a 

menor consideração consigo mesmo, o esclarecimento eliminou com seu 

cautério o último resto de sua própria autoconsciência. Só o pensamento que 

se faz violência a si mesmo é suficientemente duro para destruir os mitos. 

 

 

É nessa produção do saber concebido por meio de métodos científicos que o homem 

tem como finalidade destruir os mitos e estabelece para que seja valorizado somente o 

conhecimento que se tenha comprovação na ciência. Com a grande dificuldade para 

sobreviver no sistema econômico vigente no mundo atual tende a afastar o ser humano de 

princípios básicos relacionados à espiritualidade, ética e moralidade, que na antiguidade eram 

considerados de suma importância. Nesse cenário socioeconômico mundial prevalece o 

capitalismo, em que o que vale não é a satisfação de um estilo de vida tranquilo com o básico 

para se sobreviver, com espírito de partilha, generosidade, uma harmonia com Deus. Na 

verdade, o fator mais relevante para o homem atual é o acúmulo da riqueza material, pois, 

cada vez mais, somos conduzidos para o consumismo e buscamos o procedimento mais eficaz 

de conquista do capital.  

Na perspectiva do esclarecimento, os mitos são resultado da fértil criação imaginária 

do homem, que de certa forma se encontra amedrontado pelo natural, por aquilo que ele ainda 

desconhece. Pois, todo esse conjunto de personagens fantasiosos como demônios, anjos, 

espíritos, fantasmas, etc. são imagens especulares do homem que é a projeção do subjetivo na 

natureza. No entanto, segundo Charaudeau (2007, p. 43): 

 

 

O saber não tem natureza, visto que é o resultado de uma construção humana 

através do exercício da linguagem. A atividade de construção consiste em 

tornar o mundo inteligível, categorizando-o segundo um certo número de 

parâmetros cuja combinação é bastante complexa. 

 

  

Com base nisso, Charaudeau (2007) afirma que o saber é uma construção abstrata que 

é determinada pelo homem, obedecendo a alguns padrões que ele próprio estabelece e 

considera que é o mais correto. Nesse caso, na contemporaneidade, o esclarecimento exige a 

destruição dos deuses e reduz-se a grandezas abstratas e aquilo que não se reduz aos números 

passa a ser ilusão, logo é remetido para a literatura. No entanto, podemos propor uma 

comparação de que a finalidade do esclarecimento pode se assemelhar também ao mito, uma 

vez que ele tinha como objetivo relatar, denominar, dizer a origem, mas também expor, fixar e 

explicar. É evidente que o cálculo científico dos acontecimentos e a utilização da lógica 



57 

 

matemática propõem que se desfaçam as crenças costumeiras repassadas por meio da 

mitologia.  

De acordo com Adorno e Horkheimer (2006, p. 21), ―O mito converte-se em 

esclarecimento e a natureza em mera objetividade. O preço que os homens pagam pelo 

aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder‖. Assim, o homem 

torna-se dependente do próprio saber que produziu, à medida que sente necessidade de fazer 

uso dele para se manter no poder e possuir a mera ilusão de satisfação pessoal, algo que na 

percepção dos mitos se busca na divindade. 

Do mesmo modo que os mitos tentaram promover o esclarecimento, assim também o 

esclarecimento se situa mais ainda dentro da mitologia, pois ele recebe todo conteúdo dos 

mitos, em seguida tenta extingui-lo, porém, ao julgá-lo, ele acaba entrando na órbita dos 

mitos. Adorno e Horkheimer (2006, p. 25) advogam que ―a duplicação da natureza como 

aparência e essência, ação e força, que torna possível tanto o mito quanto a ciência, provém 

do medo do homem, cuja expressão se converte na explicação‖. 

Na verdade, o homem, para se refugiar do medo, que ocorre principalmente em 

situações extremas em que se depara com as dificuldades nos diversos aspectos na sua 

trajetória de vida, possui uma forte tendência em clamar por uma força desconhecida. Esse 

sentimento situado em seu interior pode ser denominado de força espiritual, e forma como um 

resultado do sobrenatural ou do imaginário, os seus personagens divinos para que eles possam 

estimular a exteriorizar essa vontade de reação para depois repercutir em ações que ocasionem 

a superação dos diversificados problemas que surgem.  

Tal fenômeno tem ocorrido ao longo das gerações, daí a grande influência e presença 

constante do mito na cultura de um povo e a sua resistência na história da humanidade. 

Adorno e Horkheimer (2006, p. 26) afirmam que ―os deuses não podem livrar os homens do 

medo, pois são as vozes petrificadas do medo que eles trazem como nome. Do medo o 

homem presume estar livre quando não há mais nada de desconhecido‖. Esse estilo de vida o 

escraviza para o trabalho, obrigando a continuar na sua busca insaciável pelo conhecimento 

na tentativa de livrar-se do medo daquilo que lhe aterroriza que é o desconhecido. 

No entanto, o esclarecimento tenta repassar justamente uma ideia contrária, propondo 

o saber construído com metodologia científica na tentativa de livrar o homem deste mundo 

fantasioso. O saber produzido cientificamente é considerado o conhecimento seguro, preciso e 

certo, porque possuem fundamentos de certeza, verdade, razão e evidência observacional e 

experimental. Porém, esse saber acaba caindo em um universo da abstração, da técnica da 

matemática para desafiar os deuses por essa trilha do descobrimento daquilo que é 
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desconhecido. Dessa maneira, ele próprio se configura como o dono do saber, e, portanto, 

como o próprio deus. Assim, o esclarecimento tenta exterminar com os mitos, esse conjunto 

de crenças que vem conduzindo a humanidade desde muito tempo. 

No que se refere à literatura mundial, Benjamin (1989) argumenta que o poeta 

Baudelaire conformou a sua imagem de artista a imagem de herói. Diante do auge do 

capitalismo no qual o homem vale pelos bens materiais que possui, o poeta demonstra sua 

frustração e angústia ao mesmo tempo em que ironiza e repugna esse sistema financeiro. 

O capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição 

são de propriedade privada e com fins lucrativos. Desse modo, as decisões sobre oferta, 

demanda, preço, distribuição e investimentos não são feitas pelo governo, pois os lucros são 

distribuídos para os proprietários que investem nas indústrias e os salários são pagos aos 

trabalhadores pelas empresas. 

Jameson (2006) utiliza o termo capitalismo tardio, que tem como elementos distintivos 

a expansão das grandes corporações multinacionais, a globalização dos mercados e do 

trabalho, o consumo de massa e a intensificação dos fluxos internacionais do capital. Podemos 

dizer que seria mais propriamente uma crise de reprodução do capital do que um estágio de 

desenvolvimento, já que o crescimento do consumo e da produção está se tornando 

insustentável devido à exaustão dos recursos naturais.  

Benjamin (1989) acrescenta que com estilo único, demonstrando por palavras uma luta 

física contra o capitalismo, Baudelaire, mesmo em plena crise de nervos, preserva uma escrita 

sadia. É interessante mencionarmos que o francês Charles-Pierre Baudelaire foi um poeta e 

teórico da arte. É considerado um dos precursores do Simbolismo e reconhecido 

internacionalmente como o fundador da tradição moderna em poesia.  

Ele configura a sua imagem como um mendigo que não necessita de recursos 

financeiros para conduzir sua vida. Benjamin (1989, p. 73) mostra o conceito de modernidade 

na concepção do referido poeta afirmando que ―o herói é o verdadeiro objeto da modernidade. 

Isso significa que, para viver a modernidade, é preciso uma constituição heroica‖. De fato, o 

operário assalariado que trabalha para sobreviver é escravizado pelo sistema capitalismo. Este 

homem representa o herói porque ele luta intensamente para ganhar seu sustento. 

Benjamin (1989) afirma que Baudelaire também enfatiza a discriminação que as 

lésbicas sofrem no meio social, e advoga que a humanidade nunca se acostumou com esses 

modos compassados e repugnantes. Benjamin (1989, p. 88) delimita que ―a lésbica é a heroína 

da modernidade. Nela um ideal erótico de Baudelaire – a mulher que evoca dureza e 

virilidade – se combina a um ideal histórico – o da grandeza do mundo antigo‖. Nesse caso, o 



59 

 

homossexualismo representa uma atitude heroica para romper os obstáculos estabelecidos 

pela sociedade para que as pessoas que se enquadram nessa categoria adquiram um maior 

espaço no meio social. 

Além de ser um precursor de todos os grandes poetas simbolistas, Baudelaire é 

considerado pela maioria dos críticos como o mais provável fundador da poesia na 

modernidade. Isso ocorre porque através da percepção do real, chegava sempre a um correlato 

objetivo para o sentimento que desejasse expressar. Dessa forma, sua poesia na modernidade 

tendeu para a expressão de imagens cotidianas, em que era evidente a concepção do autor, 

tendo ele sido em sua época quem melhor demonstrou compreensão imediata e deduziu à 

mudança radical provocada pela metrópole sobre a sensibilidade.  

No cenário mundial, já podemos falar em sociedade contemporânea que possui 

características no meio social que conduz o homem para a alienação, a anomia, a solidão, a 

fragmentação social e o isolamento. Segundo Jameson (2006, p. 29) está ocorrendo a 

―inauguração de uma sociedade totalmente nova, cujo nome mais famoso é ―sociedade pós-

industrial‖, mas que também é conhecida como sociedade de consumo, sociedade das mídias, 

sociedade da informação, sociedade eletrônica ou high-tech e similares‖.   

Como podemos observar, com base em Jameson (2006), na sociedade contemporânea, 

o sujeito é concebido de forma desfragmentada, que não possui um estilo individual e está 

sempre em processo de formação da sua identidade. Destaca-se o fim do ego burguês nessa 

nova fase da sociedade. Nesse prisma, a sociedade contemporânea é constituída pela cultura 

da informação, comunicação e das mídias, logo são estas as palavras da ordem do discurso. 

As mídias manipulam tanto quanto manipulam a si mesmas, e, portanto, elas possuem uma 

significativa contribuição na formação do saber e expansão do conhecimento no universo.   

Com base no exposto, podemos dizer que na contemporaneidade o homem tem 

apresentado muito progresso, principalmente no que se refere à área da tecnologia e, 

evidentemente, nos meios de comunicação e divulgação da informação. Como resultado 

disso, na produção do saber por meio de pesquisas, utilizando-se de métodos considerados 

científicos, o homem busca cada vez mais exterminar os mitos. Junto com a formação dessa 

cultura do conhecimento implantou-se o sistema capitalismo, em que o ser humano se 

configura como o centro do universo, e os bens materiais são as principais causas da 

satisfação pessoal, abandonando assim a crença em Deus em primeiro plano para sua vida.  

Esse sistema financeiro predominante no mundo atual favorece para a concentração da 

riqueza para os grandes empresários. Enquanto isso, a grande maioria da população são 

trabalhadores que se esforçam bastante para ganhar seu sustento. Além disso, com a 



60 

 

substituição da máquina em grande escala pela mão de obra dos trabalhadores, a situação se 

agravou, proporcionando maior produção em menos tempo, e, consequentemente, dando mais 

lucro aos donos das empresas. Com a sobra de mão de obra, há muito desemprego, 

ocasionando uma diversidade de outros problemas sociais como o aumento da violência e 

criminalidade, a falta de moradia, dentre outros. 

Diante da injustiça e desigualdade social, o ser humano sofre, e a partir daí continua a 

existir o desejo e a necessidade de heróis para protegerem a população e combaterem o caos 

social. Nesse cenário de contraste, a mídia passa a ter muita influência na formação do sujeito. 

Daí, ela se insere neste meio e, de forma lúdica, lança estereótipos de heróis que podem surgir 

do cenário político como alguém capaz de combater as injustiças sociais, bem como de acabar 

e/ou reduzir esses problemas provenientes, na maioria das vezes, do sistema econômico. 

Portanto, a mídia contribui significativamente para configurar o herói da contemporaneidade.  

 

 

2.4 O poder da mídia na sociedade contemporânea 

 

 

A mídia através de revistas e jornais impressos, televisão, rádio e internet tem uma 

grande presença na vida das pessoas. O propósito da criação de todo meio de comunicação de 

caráter informativo deve ser o de auxiliar na formação pessoal e social dos cidadãos, com 

informações e entretenimento de qualidade, proporcionando educação e cultura para 

contribuir na melhoria de vida da população.  

No entanto, devemos estar atentos para o que fica por trás dos bastidores, pois se 

refletirmos um pouco, torna-se perceptível que se trata de uma mídia dominadora de opiniões 

e puramente comercial. Podemos dizer que a mídia exerce grande poder na sociedade, o 

problema é que se trata de um poder que pode ser consumido e é partidário, já que a mídia 

possui o caráter formador e criador de opiniões públicas, e torna-se produto de mercado que 

pode ser consumido e vendido. Esse produto influencia a posição política de cada cidadão e 

que, lamentavelmente, na maioria das vezes, está associada às classes sociais dominantes, e, 

consequentemente, isso faz com que predomine a hegemonia dessa classe social. 

A publicidade presente na mídia tem o poder de manipular e seduzir, transformando o 

consumidor em passivo, impondo-lhe tudo aquilo que traz grandes lucros financeiros para 

seus donos. Além disso, ela classifica a sociedade em dois grupos: aqueles que têm um 

confortável nível socioeconômico, e os excluídos - aqueles que não consumem, sendo que é 
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impregnado na mente das pessoas que o consumismo é um símbolo de status e felicidade. De 

modo geral, quando fazemos uma reflexão mais profunda, percebemos que a mídia não 

representa um símbolo de imparcialidade na divulgação da informação e do fato.    

A mídia, na maioria das vezes, oferece-nos atrativos lúdicos que não contribuem para 

o desenvolvimento de um pensamento crítico. Aliás, conduz somente a um caminho lucrativo 

para os proprietários desses meios de comunicação que são representantes da classe 

dominante e que, de fato, não estão preocupados para formar cidadãos comprometidos com 

uma sociedade mais justa, com menos desigualdades sociais.   

Segundo Foucault (2008b, p. 22, itálico no original): 

 

 

Há, muito regularmente nas sociedades, uma espécie de desnivelamento 

entre os discursos: os discursos que ―se dizem‖ no correr dos dias e das 

trocas, e que passam com o ato mesmo que os pronunciou; e os discursos 

que estão na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, 

os transformam ou falam deles, ou seja, os discursos que, indefinidamente, 

para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por 

dizer. 

 

  

Dessa forma, nós, como sujeitos inseridos no meio social, estamos em um processo de 

formação contínua que se dá através da interação com a utilização da linguagem, pois, para 

que se torne significativo aquilo que ouvimos, lemos, escrevemos e falamos, temos que 

associar a contextos discursivos que estão entranhados na sociedade. E, para fazermos parte 

desta sociedade, temos que ter conhecimento de tudo isso, para nos integrarmos. Sendo que é 

na nossa tomada de postura e uso do discurso que nos expressamos e demonstramos a nossa 

identidade. Assim, o discurso que produzimos, as palavras que utilizamos não é algo de 

propriedade particular pertencente a nós, pois temos a ilusão que dominamos aquilo que 

dizemos, porém, não temos acesso ou controle das formas em que os sentidos se constituem 

no ambiente social.  

Brandão (2004, p. 110)acrescenta que:  

 

 

Na perspectiva da análise do discurso, a noção de sujeito deixa de ser uma 

noção idealista, imanente; o sujeito da linguagem não é o sujeito em si, mas 

tal como existe socialmente, interpelado pela ideologia. Dessa forma, o 

sujeito não é a origem, a fonte absoluta do sentido, porque na sua fala outras 

falas se dizem. 
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Por conseguinte, é atribuído a nós, leitores, ouvintes e telespectadores, adquirir a 

capacidade de selecionar da mídia, de forma rigorosa, aquilo que nos interessa e que contribui 

para nossa formação pessoal. Precisamos nos posicionar de forma crítica a respeito das fontes 

que nos transmitem essas informações, para que possamos produzir conhecimentos a partir de 

uma interpretação dos fatos e opiniões expostos nos grandes suportes de comunicação, 

tornando-nos cidadãos críticos perante a sociedade. 

Sabemos que os meios de comunicação influenciam em vários aspectos de nossa vida, 

seja no campo comportamental, profissional, político ou comercial. As empresas responsáveis 

pela produção de entretenimento e por divulgar a informação buscam sempre maneiras de 

conquistarem um grande público. Nesse sentido, por meio de uma produção bastante 

elaborada e técnica, elas procuram investir no imaginário das pessoas, explorando 

principalmente as suas fantasias.  

A mídia cria em nós uma farsante concepção de felicidade que só é oferecida por meio 

dela. Isso é possível porque ela usufrui do anseio do ser humano pela novidade e pelo 

fantástico. Nessa perspectiva, é criada uma imagem das coisas boas, agradáveis que nos 

fazem bem. Além disso, ela expõe, de forma sensacionalista, situações de desorganização 

social e, ao expor tais situações, ela se mostra comprometida com o nosso bem-estar social.  

Diante disso, podemos dizer que as emissoras de TV se apropriam das mazelas da 

população para promoverem campanhas que se dizem beneficentes para ajudar às crianças 

pobres e deficientes, como também se dedicam a programas de arrecadação de fundos para as 

pessoas vítimas de catástrofes naturais como enchentes, furacões, seca, etc. Além disso, há 

apresentadores que trazem para os palcos televisivos pessoas que necessitam de ajuda 

financeira e envolvem-nas em jogos e sorteios, expondo-as ao ridículo para que elas ganhem 

brindes, a fim de mostrar a generosidade e contribuição social da empresa jornalística.  

Na verdade, o que a mídia faz é se apresentar ao público como uma fada madrinha, 

desenvolve atividades de teor humanísticos, quando, de fato, sabemos que o discurso 

midiático está pautado pelos seus interesses e por interesses que controlam a própria mídia, ou 

seja, a maior função da televisão e do seu grupo empresarial é camuflar a realidade e/ou as 

reais  intenções de poder sobre os telespectadores, assim como qualquer outro meio de 

comunicação social. Vale ressaltar que o real não é uma ilusão, apenas é difícil de ser captado, 

é um efeito, uma produção, é o resultado de uma interpretação, ele se dissolve, trata-se de 

uma representação como algo próprio da língua.   

No meio jornalístico, a divulgação de notícias tenta aparentar certa neutralidade, para 

atender à necessidade de um público que exige a veracidade dos fatos. No que se refere aos 
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textos de caráter opinativos, eles são organizados para causar repercussões no momento 

histórico atual. Nesse sentido, o jornal procura passar para seu público a impressão de que o 

fato noticiado é a mais pura verdade. No entanto, no decorrer do processo jornalístico, os 

fatos e opiniões são filtrados de acordo com as concepções ideológicas da empresa, que 

divulga a informação. Na verdade, isso ocorre para que a empresa possa atender a seus 

interesses particulares, seja no âmbito comercial, econômico, político e/ou social.  

Melo (2003, p. 24) afirma que ―a edição de jornais e revistas que, nos seus primórdios, 

possui o caráter de participação política, de influência na vida pública, transforma-se em 

negócio, em empreendimento rentável. O rádio e a televisão já nascem e se afirmam nesse 

contexto mercantil‖. Isso nos leva a crer que principalmente a programação do rádio e da 

televisão são elaboradas para ditar a moda, impor o que devemos usar, ouvir, beber e 

alimentar-nos, e, portanto, impõe-nos parâmetros sociais, culturais e políticos.  

Ainda, segundo Melo (2003), o jornalismo contemporâneo possui principalmente duas 

categorias: uma informativa que assegura a informação ao povo, e a outra opinativa, que tem 

procurado influenciar o homem. Isso ocorre principalmente nos países capitalistas que para 

atender aos anseios dos consumidores a empresa tem que se adequar a seu público, e tem de 

se tornar, cada vez mais, um negócio poderoso. Além do mais, devemos considerar que o 

jornalismo opinativo, sem dúvida, proporciona uma formação educacional ao orientar, 

conduzir julgamentos ou valorar acontecimentos. Entretanto, o jornalismo opinativo tem seu 

espaço reduzido. 

Desse modo, para que ocorra uma maior formação intelectual para o público, faz-se 

necessário uma maior circulação dos gêneros opinativos, para que os leitores, ouvintes ou 

telespectadores sejam capazes de confrontar as opiniões expostas pelo jornal com a sua 

percepção da sociedade. E com isso, formular a sua própria opinião, não se deixando ser 

manipulado pela mídia.  

Podemos dizer que a mídia inclui, indistintamente, diversos veículos, recursos e 

técnicas, podendo ser entendida como um suporte de difusão e veiculação de informação para 

gerar o conhecimento. Contudo, não podemos renegar a sua importância para a formação do 

indivíduo no meio social mesmo sabendo dos seus pontos negativos. Para atingir o seu 

propósito, a mídia utiliza-se de textos os quais suportam os discursos que circulam na 

sociedade. 

Nessa perspectiva, os meios de comunicação exercem o trabalho disciplinar e de 

controle, criando assim o ponto de vista que quer que nós vejamos, e, consequentemente, 

coloca modos de ser, de estar, de se comportar e viver nesse mundo. As pessoas tomam por 
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verdade, por evidenciar alguns temas que foram fabricados em um momento particular da 

história, mas que, posteriormente, tais verdades podem ser destruídas. A mídia pode ser vista 

como uma instituição se considerarmos como o lugar de produção de sentidos. Na verdade, 

toda produção de sentidos se dá nas relações de poder, e, desse jeito, ao se produzir sentido, 

produz-se saber.    

 

 

2.4.1 Um percurso histórico do The New York Times: o jornal mais influente do mundo 

 

 

O The New York Times foi fundado em 18 de setembro de 1851 por Henry Jarvis 

Raymond, que era político e jornalista, e por George Jones também jornalista. Jones antes de 

ingressar na carreira de comunicação era banqueiro na cidade de Albany, Nova Iorque. 

Ambos eram republicanos com ideias muito fantasiosas, que não eram vistas como boas 

propostas para o cenário político da época. O jornal começou a circular em edições matutinas 

todos os dias, exceto no domingo. Contudo, durante a Guerra Civil Americana a partir de 

1861, O The New York Times passou a circular também nesse dia, juntamente com outros 

grandes jornais diários da época. 

No entanto, em 1896, os seus donos foram obrigados a vender o jornal porque estavam 

perdendo mil dólares por dia e suas dívidas já estavam em 300 mil dólares. Assim, Adolph 

Ochs comprou o The New York Times num lance de leilão por 75 mil dólares. Adolph era 

filho de um casal de imigrantes vindos da Bavária, na Alemanha, de uma família de 

antepassados judeus. A partir daí se inicia a dinastia dos Ochs-Sulzberger.  

Adolph Ochs era filho de Julius Ochs. Julius chegou aos Estados Unidos em 1845 com 

o sonho de ser mais bem-sucedido do que o seu pai, que era comerciante de diamantes no 

sudoeste da Alemanha. Todavia fosse um homem culto e instruído, ele não conseguiu ganhar 

muito dinheiro. Seu orgulho de ter permanecido nesse país veio depois por ter gerado Adolph 

que com muito esforço obteve sucesso posteriormente com o The New York Times. 

Adolph Ochs aos 14 anos de idade já fazia de tudo no escritório do jornal Knoxville 

Chronicle no Estado de Tennessee. Aos 18 anos se tornou tipógrafo e repórter do Louisville 

Courier-Journal, em Kentucky. E aos vinte conseguiu comprar o decadente Chattanooga 

Times, no Tennessee. No comando desse jornal, ele pegou uma gazeta de opiniões e 

transformou num jornal de notícias, uma plataforma para as estrelas das letras, um defensor 

dos oprimidos ou um cruzado das reformas políticas e sociais.    
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Adolph Ochs aos 38 anos de idade comprou o The New York Times, e logo busca tirar 

o jornal da falência com a sua experiência de vender notícias de forma desapaixonada, com a 

garantia de que era confiável e sem inspirações tortuosas. Nesse sentido, ele iniciou 

imediatamente uma transformação: eliminou os folhetins de ficção romântica que a direção 

achava que atrairiam leitores e, evitando as histórias escandalosas baseadas em fofocas, 

expandiu a cobertura das notícias financeiras, das tendências dos negócios, das 

transformações imobiliárias e das atividades oficiais, embora enfadonhas do governo, que 

outros jornais da época ignoravam. Segundo Talese (2009, p. 6): 

 

 

Ochs queria um jornal que fosse um testemunho, que publicasse diariamente 

o registro de todos os incêndios da cidade, a hora de chegada de cada navio, 

o nome de cada visitante oficial da Casa Branca e a hora exata do pôr-do-sol 

e do nascimento da lua. Para ele, o jornal tinha de ser imparcial e completo – 

que ―não macule a toalha do café da manhã‖. 

 

   

Desse modo, o seu lema era dar as notícias com imparcialidade, sem medo ou favor, 

independentemente de qualquer partido, seita ou interesse envolvido. Assim, acreditava 

ganhar a credibilidade do leitor. Adolph Ochs teve uma única filha, Iphigene Ochs 

Sulzberger. Ela se casou com Arthur Hays Sulzberger. Adolph morreu aos 77 anos e seu 

genro assumiu a liderança do jornal. No entanto, Iphigene era quem preservava os valores da 

empresa e a tendência à cautela e à contenção, de forma sutil e reservada e, durante sua longa 

vida, ela foi a grande dama do The New York Times. 

Depois de três anos que Arthur Hays Sulzberger assumiu o jornal, ele ficou muito 

doente e teve uma morte prematura. Essa situação ocasionou a ascensão do único filho de 

Iphigene, Arthur Ochs Sulzberger. Depois de décadas na direção do jornal, ele ainda com 

saúde, aposentou-se e abriu caminho para seu filho Arthur Ochs Sulzberger Jr. Com 43 anos 

de idade, ele assumiu o leme em 1992 e permanece até os dias atuais. 

De acordo com Talese (2009, p. 7): 

 

 

Esse novo Publisher também é casado e tem dois filhos; além disso, tem 

primos, sobrinhos e sobrinhas empregados no Times, à espera de um papel 

mais importante, por meio do qual, a não ser que um desastre atinja a fortuna 

da família, darão continuidade à tradição de supremacia nas notícias e de 

sobrevivência nessa empresa familiar – uma instituição que sempre me 

lembra uma árvore de raízes profundas mas flexível, que se move 

diariamente da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, fazendo 

seus ajustes enquanto deixa cair suas folhas velhas e refloresce a cada 

estação.   
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Como podemos ver, há uma hierarquia no comando do referido jornal que se mantém 

unida e forte. Esse é um dos vários fatores que fazem com que o The New York Times 

continue a resistir por mais de um século. Assim, trata-se de um empreendimento familiar do 

século XIX que, no século XX, tornou-se uma das empresas mais influentes dos Estados 

Unidos: a New York Times Company, uma instituição com qualidades incomuns e 

historicamente importante. Dessa forma, o referido jornal resistiu à invasão da televisão e da 

internet, aos crescentes custos de produção e a mudança de valores da sociedade 

contemporânea. 

O referido jornal ganhou seu primeiro Prêmio Pulitzer por reportagens e artigos sobre 

a Primeira Guerra Mundial em 1918. O Prêmio Pulitzer é um prêmio estadunidense outorgado 

a pessoas que realizam trabalhos de excelência na área do jornalismo, literatura e música. É 

administrado pela Universidade de Colúmbia em Nova Iorque. Foi criado em 1917 por desejo 

de Joseph Pulitzer que, antes de morrer, deixou a quantia de um milhão à Universidade de 

Colúmbia. Parte do dinheiro foi usado para começar o curso de jornalismo na universidade em 

1912. Os prêmios são anuais e divididos em 21 categorias. Em vinte delas, os ganhadores 

recebem um prêmio de dez mil dólares em dinheiro e um certificado. O vencedor na categoria 

Serviço Público de Jornalismo ganha uma medalha de ouro e o referido prêmio é sempre dado 

a um jornal e não a um único jornalista, embora ele seja mencionado. O objetivo do prêmio é 

encorajar e distinguir a excelência no jornalismo, literatura e música. O The New York Times é 

um dos maiores vencedores do prêmio Pulitzer. 

No ano de 1919, o The New York Times realizou sua primeira entrega transatlântica 

para Londres, na Inglaterra. Em 1942 começaram a aparecer as palavras-cruzadas, no mesmo 

ano em que comprou a estação de rádio de música clássica, a WQXR. A seção de moda foi 

introduzida em 1946. Neste mesmo ano, o jornal passou a ter uma edição internacional, porém 

parou de publicá-la em 1967 e juntou-se aos donos dos jornais Herald Tribune e The 

Washington Post para publicar o International Herald Tribune, em Paris, na França. Em 

2007, foi construída uma nova sede para o jornal, um arranha-céu na ilha de Manhattan, em 

Nova Iorque.    

Talese (2009, p. 19) afirma que: 

 

 

O Times era a bíblia, surgindo a cada manhã com uma visão da vida que 

milhares de leitores aceitavam como se fosse a realidade, com base na 

simples teoria de que o que aparecia no Times devia ser verdade, e essa fé 

cega transformava  em monges muitos homens do jornal. [...] O New York 

Times cresceu com o país durante as duas grandes guerras, prosperou com 
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ele e ambos estavam igualmente comprometidos com o capitalismo e a 

democracia, e o que era ruim para a nação era com frequência, igualmente 

ruim para o Times. 

 

 

Então, podemos dizer que o jornal exerce grande influência e importância para a pátria 

americana, e está muito presente na vida dos cidadãos. Isso tem proporcionado a conquista da 

credibilidade da população ao longo de mais de um século. Nesse sentido, os relatos de fatos 

chegam a nossa casa por meio do The New York Times com a seriedade desse grande veículo 

de comunicação e temos a oportunidade de estarmos envolvidos nos acontecimentos 

discursivos que marcam a história mundial. 

Um jornal é feito de histórias do dia a dia e de opiniões. O jornalista Matías Molina 

faz uma classificação dos jornais mais influentes e relevantes do mundo. Segundo Molina 

(2008, p. 10): 

 

 

Dos grandes jornais do mundo foram incluídos quatro dos Estados Unidos 

(The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post e Los 

Angeles Times), um do Canadá (The Globe and Mail), três ingleses 

(Financial Times [FT], The Guardian e The Times), dois franceses (Le 

Monde e Le Figaro), dois alemães (Frankfurter Allgemeine Zeitung [FAZ] e 

Süddeutsche Zeitung), um suíço (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], um italiano 

(Corriere della Sera), um espanhol (El País) e dois japoneses (Asahi 

Shimbun e Nihon Keizai Shimbun [Nikkei]).  

 

 

Esse autor lamenta e justifica que foi uma questão limitada devido ao espaço e 

menciona a ausência de outros grandes jornais que possuem um passado glorioso, mantêm a 

seriedade, mas de certa forma perderam um pouco a relevância. 

É perceptível a grande influência do The New York Times nas decisões políticas dos 

Estados Unidos. De acordo com Molina (2008), o presidente Bush em dezembro de 2005 

convocou e recebeu por uma hora no salão oval da Casa Branca o Publisher do The New York 

Times Arthur Ochs Sulzberger Jr., o editor executivo, e Phil Taubman, chefe da Sucursal de 

Washington, o motivo era o desejo do presidente que o jornal não publicasse a informação de 

que a Agência de Segurança Nacional tinha instalado escutas clandestinas no país sem 

autorização da justiça. 

Apesar das ameaças do presidente, a notícia foi publicada e a matéria teve um impacto 

extraordinário no país e ampla repercussão internacional. Após esse fato, o presidente George 

W. Bush se referiu ao jornal como um inimigo que tinha cometido um ato vergonhoso que 

ameaçava a segurança nacional. A partir daí foi desencadeada uma campanha pública contra o 
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respectivo jornal, que foi acusado pela administração do presidente como um traidor, desleal e 

que não possuía nenhum patriotismo pela nação americana. Além disso, o Departamento de 

Justiça iniciou uma investigação para descobrir as fontes de informação. 

Contudo, com a repercussão da matéria, o jornal ganhou mais credibilidade por parte 

de seus leitores e aumentou o prestígio, pois tal fato era um momento inédito em que a 

imprensa foi convocada pela presidência da república e recusou-se a obedecer, desafiando o 

homem mais poderoso do mundo. Molina (2008, p. 107) afirma que: 

 

 

Este episódio complexo revela o caráter do The New York Times. O jornal 

teve a coragem de enfrentar o presidente dos Estados Unidos, publicando 

uma reportagem de repercussão mundial. Paralelamente, consciente de seu 

peso, teve o cuidado de omitir informações que poderiam colocar em risco a 

segurança do país. Ao mesmo tempo, é possível perceber que o jornal pode 

ter agido com excesso de cautela. De qualquer maneira, a série de 

reportagens sobre as escutas teve um efeito positivo na redação e deu ao 

jornal uma renovada autoconfiança. Pouco depois, o Times publicou 

matérias sobre o monitoramento de transferências bancárias, que irritaram o 

governo. Estes episódios ocorreram quando feridas recentes ainda não 

tinham cicatrizado totalmente. 

 

 

Desse modo, a partir dessas divergências que são ideológicas e não apenas 

administrativas, pois estão relacionadas ao exercício do poder, cria-se uma relação não 

amigável entre o jornal The New York Times e a administração Bush. Por conseguinte, o 

jornal não se intimidou com as ameaças do governo e não hesitou em publicar matérias que 

lhe deixou bravo, sendo que o propósito dessa empresa jornalística era manter o público 

informado sobre a verdadeira versão dos fatos na concepção do The New York Times.  

Com efeito, o referido jornal atinge um público que está espalhado no mundo inteiro. 

Ademais, esse jornal é o de maior circulação e o que também exerce maior influência sobre a 

opinião pública de seu país, sendo que, o maior destaque de sua relevância, vem do fato de ser 

lido pela elite e pelos ocupantes de altos cargos públicos, cuja opinião ajuda a formar. 

Com o avanço tecnológico e o surgimento da internet, os diários foram 

disponibilizados eletronicamente, tornando possível consultá-los desde a data em que foram 

fundados. É o caso do The New York Times que disponibiliza seus exemplares publicados 

desde a data de sua fundação em 1851. Isso é um fator positivo por permitir que os 

historiadores possam ter uma visão do passado por meio dos conteúdos das publicações 

jornalísticas. 
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De fato, o The New York Times começou a sua versão on-line em 1996 e, desde então, 

seu site tornou-se uma referência para conteúdo digital, e não mera reprodução de textos 

impressos. No entanto, ainda não se sabe como tirar proveito financeiro das inovações que 

criou. O site é acessado mensalmente por cerca de 20 milhões de usuários, tornando-o o 

quinto de notícias mais visitado da internet e, de longe, o mais popular de jornal dos Estados 

Unidos.   

Segundo Molina (2008, p. 21) ―a internet proporciona uma extraordinária vantagem 

aos jornais em inglês e em espanhol, dada a difusão mundial dessas línguas. Têm um mercado 

natural além das fronteiras dos países em que são editados‖. O The New York Times é um dos 

jornais bastante lidos no mundo devido à sua credibilidade, além de ser oferecido também 

gratuitamente por meio de seu site. No entanto, os jornais on-line são gratuitos e os anúncios 

de publicidades são muito inferiores aos dos jornais impressos. O fato dos jornais on-line 

serem disponibilizados gratuitamente preocupa os executivos das empresas jornalísticas que 

buscam um modelo econômico que possam ter lucro, uma vez que a internet proporcionou 

uma diminuição da receita que foi provocada pela queda do número de assinantes e pela perda 

de anúncios nos jornais impressos. 

Indubitavelmente as informações e opiniões de um jornal como o The New York Times 

influenciam nas decisões do presidente e do congresso dos Estados Unidos, até mesmo com 

mais repercussão do que uma grande empresa com faturamento econômico bem maior do que 

o próprio jornal. Isso prova que a importância de uma empresa jornalística é bem superior às 

suas dimensões econômicas e que embora precisem ser rentáveis para sobreviver, elas não 

têm somente como principal objetivo o lucro, mas influenciar na opinião pública e funcionar 

como o guardião, a consciência e o guia da população. 

No entanto, é importante mencionarmos que o The New York Times sofreu um forte 

abalo no ano de 2008. Petry (2009, p. 90), na seção internacional da Veja, destaca a manchete 

―Inferno na torre do Times” e na sequência anuncia: ―Bíblia do jornalismo americano, o The 

New York Times está sufocado por dívidas, pela recessão e pela internet - e, se falir, poderá 

marcar o começo de uma era perturbadora na qual os jornais seriam irrelevantes‖. Pela força 

de expressão do enunciado percebemos que a revista tem a intenção de sensibilizar o leitor 

para tomar conhecimento da situação de desespero em que o jornal se encontra. 

Nesse sentido, assim como a nação americana, o The New York Times está enfrentando 

uma das maiores crises financeiras de sua existência. Como não bastasse a dificuldade devido 

à recessão mundial, o referido jornal também está sendo pressionado pelo devastadora 
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expansão do jornalismo digital que está atropelando o jornal impresso. A respeito desse 

assunto Petry (2009, p. 90) acrescenta que: 

 

 

Pelo mundo afora, os jornais sentem a agulhada de uma conjunção de fatores 

especialmente desfavoráveis: a recessão mundial, que reduz os gastos com 

publicidade, e o avanço da internet, que suga anúncios, sobretudo os 

pequenos e rentáveis classificados, e também serve como fonte – em geral, 

gratuita – de informações. 

 

 

A recessão causada pela crise econômica em 2008 nos Estados Unidos afetou bastante 

o The New York Times, uma vez que a maioria do seu lucro era provido dos seus maiores 

anunciantes que são o mercado imobiliário e a indústria automobilística. Desse modo, fica 

evidente o grande interesse dessa empresa jornalística no sentido de que o governo americano 

tome medidas rápidas e eficientes para resolver o problema da crise financeira, uma vez que 

essa empresa necessita dos anúncios publicitários, como por exemplo, os do setor imobiliário 

e automotivo que foram os mais afetados com a crise, pois o prolongamento dessa situação 

pode significar o fim do referido jornal. O outro fator agravante é que a população está cada 

vez mais conectada a internet, isso resulta no sumiço dos leitores para com os jornais 

impressos, bem como ocasiona menos vendas e, consequentemente, pode trazer dívidas para 

essa empresa.  

 Petry (2009) afirma que o The New York Times já vendeu, por 225 milhões de dólares, 

parte do seu mais novo e precioso prédio onde está situada a sua sede. Além disso, tomou 

emprestado de um dos homens mais rico do mundo, o bilionário mexicano Carlos Slim, a 

quantia de 250 milhões. No ano de 2002 o mencionado jornal valia 5 bilhões de dólares e sua 

ação 52 dólares. Porém, em 2009 o seu valor caiu para 700 milhões e sua ação era negociada 

por 4 dólares, o que corresponde ao preço de sua edição dominical. Com base nesses dados e 

no descontrole no sistema financeiro alguns analistas previam o fechamento do jornal em dois 

anos.  

Segundo Petry (2009, p. 92-93): 

 

 

O fechamento de um jornal é o fim de um negócio como outro qualquer. 

Mas, quando o jornal é o símbolo e um dos últimos redutos do bom 

jornalismo, não importa quanto isso custe, como é o caso do Times, morrem 

mais coisas com ele. Morrem uma cultura e uma visão generosa do mundo. 

Morre um estilo de vida romântico, aventureiro, despojado e corajoso que, 

como em nenhum outro ramo de negócios, une funcionários, consumidores e 

acionistas em um objetivo comum e maior do que os interesses particulares 

de cada um deles. 
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É evidente que o jornalismo tem trazido grande contribuição na formação da 

capacidade intelectual do homem desde que começou a fazer parte das sociedades civilizadas. 

Jornais com mais de século já estão fechando, como, por exemplo, o Rocky Mountain News 

que abriu falência após 150 anos e, apesar de tão tradicional, os leitores não têm se lamentado 

tanto. O Rocky Mountain News foi um jornal de circulação diária publicado na cidade de 

Denver, Colorado, nos Estados Unidos entre 23 de abril de 1859 e 27 de fevereiro de 2009. 

De fato, é uma triste realidade para os jornais impressos, logo que muitos deles só 

existem agora na versão on-line. Por causa disso se vive a mais grave crise da imprensa, pois 

as pessoas não sentem mais tanta falta do jornal impresso. Esse fato é resultante do impacto 

das novas tecnologias sobre os jornais, e essas empresas de divulgação da informação vão ter 

que se adequar a essa nova realidade que é a internet. 

Em relação ao The New York Times, também há muitos analistas que acreditam na 

força e poder, e que esse jornal irá vencer essa crise, vai arrumar formas criativas de obter 

lucros e fortalece-se por meio da internet, mantendo, assim, o seu alto padrão de jornalismo 

de qualidade. De princípio, com essa fase de adequação, a versão on-line do jornal não 

consegue obter muito lucro nas suas finanças, mas mantém a sua função de transmitir a 

informação com seriedade, credibilidade e interatividade. Petry (2009, p. 93) delimita: 

 

 

O site do próprio Times é um bom exemplo. É uma pérola do jornalismo on-

line. Com 20 milhões de visitantes por mês, oferece perfis e gráficos 

interativos, tem um arquivo com matérias do século XIX, áudios e 

vídeos de qualidade irretocável e oferece links até para a concorrência. 

Mas não se sustenta. Para mandar repórteres ao Darfur, à Amazônia 

ou ao Tibet, o Times gasta 200 milhões de dólares por ano. Sim caro 

mas talvez isso esteja ficando sem importância aos olhos de um 

público aparentemente satisfeito com a qualidade – deplorável – do 

que se produz na internet. 

 

 

É evidente que o jornal preserva a notícia de qualidade que mantém uma relação 

receptiva com seu público e que contribui na formação do sujeito. Porém, não podemos deixar 

de mencionar aqui que o site do The New York Times é um dos maiores do mundo com seus 

20 milhões de acesso mensais, mas os visitantes ficam em média 35 minutos por mês, o 

equivalente a 1,10 minutos por dia, isso é pouco tempo. No entanto, há de se considerar que o 

internauta com tantas opções de diversidade de informação acaba selecionando somente 

aquilo que lhe interessa. 
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Nesse sentido, os jornais on-line têm como característica apresentar hipertextos, textos 

curtos, infográficos e uma linguagem quase não linear. A utilização desses diversos recursos 

prende a atenção do internauta que, consequentemente, é envolvido no conteúdo das 

informações. Sobre esse assunto Ferrari (2009, p. 51) explica: 

 

 
Um estudo do instituto norte-americano Poynter mostrou que 75% dos 

artigos on-line são lidos na íntegra, percentual muito superior ao dos 

veículos impressos, em que não mais que 25% dos textos são lidos inteiros. 

Isso ocorre porque o leitor impresso não realiza nenhuma tarefa para chegar 

até o final da reportagem, enquanto o leitor on-line precisa clicar e escolher 

o que quer ler. Está realmente interessado pelo assunto, enquanto o leitor de 

jornal lê o título, a linha fina, o lead e, na maioria das vezes, já é fisgado por 

outro título na mesma página, abandonando a reportagem inicial sem a 

menor dor na consciência.  

 

  

Nessa perspectiva, à medida que vão ocorrendo as inovações tecnológicas, as pessoas 

vão se adequando e naturalmente mudam de hábitos. Assim, a cada dia, os jornais eletrônicos 

ganham mais espaço. Nesse mundo virtual, o internauta deseja dinâmica e interatividade. 

Embora ofereça muita interatividade, o site do The New York Times não aderiu ao modelo de 

portal, pois para isso precisa reunir determinadas características. Segundo Ferrari (2009), as 

seções mais comuns nos portais são as ferramentas de busca (search engines), comunidades, 

comércio eletrônico (e-commerce), e-mail gratuito, entretenimento e esportes, notícias, 

previsão do tempo, chat, discos virtuais, home pages pessoais, jogos on-line, páginas 

amarelas, mapas, cotações financeiras, canais, mapa do site e personificação.  

Como podemos ver, os portais oferecem muitas opções para que o leitor sinta-se mais 

à vontade nesse ambiente virtual, podendo interagir com mais pessoas que têm um interesse 

comum, apropriar-se de espaço para armazenamento de seus arquivos, proporcionar mais 

rapidez na hora de desenvolver pesquisas, fazer compras, conversar com diferentes pessoas 

nas salas de bate-papo, praticar diversificados jogos, ter acesso a endereços comerciais, mapas 

e até informações relacionadas a onde adquirir seus documentos pessoais, além de 

personificar o ambiente virtual ao seu gosto pessoal. 

Ferrari (2009, p. 30) advoga que: 

 

 

Os portais tentam atrair e manter a atenção do internauta ao apresentar, na 

página inicial, chamadas para conteúdo díspares, de várias áreas e de várias 

origens. A solução ajuda a formar ―comunidades‖ de leitores digitais, 

reunidas em torno de um determinado tema e interessados no detalhamento 
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da categoria de conteúdo em questão e seus respectivos hyperlinks [...] que 

surgem em novas janelas de browser. 

 

     

É verdade que a mídia exerce poder sobre as pessoas, e um jornal como o The New 

York Times funciona como instrumento de persuasão social. Além disso, ele desempenha o 

papel de formação de identidade de seus leitores, levando-os a posicionarem diante das 

determinadas situações que ocorrem no meio em que vivem, induzindo-os a uma participação 

ativa ou passiva como reivindicadores de direitos, cidadãos comprometidos com o bem-estar 

da sociedade, do país e do mundo. Embora o jornal não tenha aderido ao portal, ele é bastante 

interativo e atrativo. Dando sequência a esse raciocínio, faremos agora um breve passeio 

sobre a sua interface na versão on-line. 

 

 

2.4.2 Caracterização do jornal on-line: interatividade e multimodalidade 

 

 

Ao acessarmos esse jornal, é perceptível que as apresentações gráficas são simples, 

existe sofisticação de estilo e podemos dizer que ele atende às perspectivas de um leitor que 

busca a informação e que se julga cidadão do mundo inteiro. É característico dos jornais 

apresentarem menos recursos visuais do que as revistas. Isso ocorre devido à intenção de 

repassar mais sobriedade e destinarem-se a um público mais exigente.  

Na maioria das vezes, esse público é masculino e interessa-se por notícias com 

temáticas relacionadas à política, economia, negócios, esportes, ciência, tecnologia, etc. Ao 

contrário, a mulher tem maior sensibilidade e interessa-se por assuntos sobre beleza, culinária, 

moda, artes, etc. Logo, as revistas por serem destinadas, com mais frequência,  ao público 

feminino costumam se apresentar visualmente mais atrativas. 

Contudo, na era digital, o jornal na versão on-line deve ser interativo e apresentar 

recursos visuais para despertar o interesse do leitor. Feitas essas considerações, passemos a 

observar a home page do jornal The New York Times quando acessamos o endereço eletrônico 

http://www.nytimes.com/. Observe quais recursos estão disponíveis nessas barras que compõe 

o cabeçalho e que estão antes mesmo de entrar propriamente no corpo do jornal. Vejamos a 

Figura 1: 

 

 

 

http://www.nytimes.com/
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Figura 1: Cabeçalho da home page. 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 

 

 

Observando os números presentes na Figura 1, em (1) temos destacado em letras azuis 

quatro links: Try  Times Reader Today, log in, help and Times People. Ao clicarmos no link, 

Try  Times Reader, abre uma janela com um vídeo explicativo, anunciando a edição completa 

do jornal impresso com muitas outras opções, que não são oferecidas na versão on-line. Há o 

convite ao leitor para realizar a assinatura e usufruir todo esse conteúdo. Em log in, seguido 

de register now, o internauta pode se cadastrar gratuitamente no jornal para acessá-lo com seu 

endereço de ID (um código de identificação) ou e-mail e para isso deve criar uma senha. 

Realizado o registro, quando o leitor faz o log in, aparece, nessa opção, a palavra welcome, 

com o respectivo log in, e a opção register now é substituída por log out. 

Clicando no link Help, são oferecidas várias opções de ajuda como localizar sua 

senha, mudar endereço de e-mail, fazer assinatura por e-mail, enviar carta ao editor, entrar em 

contato com o jornal, dentre outras. Por último, Times People, é um espaço interativo entre os 

leitores do jornal, para compartilharem coisas interessantes que foram publicadas pelo Times, 

tais como artigos, vídeos, slideshows, blog posts, comentários dos leitores, comentários sobre 

filmes, restaurantes e hotéis. Dessa forma, quando o leitor clica neste link, surge uma barra de 

menu centralizada acima com as opções bem-vindo ao Times People. Por meio dessa opção, 

http://www.nytimes.com/
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você pode observar que reportagens as pessoas estão recomendando e, inclusive, pode 

recomendar a um colega o que você desejar. Algumas vezes, abaixo dessa barra surge mais 

um convite do jornal para que se faça a sua assinatura.       

Em (2) temos o nome do Jornal destacado em letra maior, com fonte atrativa e na cor 

preta, e situado entre anúncios. Na maioria das vezes, esses anúncios são direcionados ao 

público masculino, portanto se refere a sapatos, ternos, viagens aéreas, colônias, creme de 

barbear, hotéis, restaurantes, etc. Abaixo em letras menores, a data especificando dia da 

semana, mês e ano. A outra informação vem em letra diferente e na cor cinza, que se refere ao 

horário da última atualização.  

Em (3) se destaca a opção de pesquisa, que por meio desse recurso de busca você pode 

encontrar todo o conteúdo publicado no jornal. Podemos ver que há mais uma propaganda ao 

lado, que se refere à economia, anuncia um banco para o internauta poupar o seu dinheiro. À 

frente se repete o item, Try Times Reader. Por último, a informação, de forma resumida, sobre 

o clima na cidade de Nova Iorque, e se o leitor deseja mais detalhe, basta clicar no respectivo 

link, logo abrirá uma janela com informações específicas relacionadas à previsão da semana, 

assim como mais informações sobre cidades dos Estados Unidos, como também de outros 

países.  

Já foi possível perceber até aqui que a variação da fonte com relação ao tipo, tamanho 

e cor é um recurso visual bastante utilizado. Vale ressaltar que todos os recursos visuais 

dizem respeito ao texto verbal e são utilizados com a finalidade de auxiliar na completude do 

texto. 

Adentramos agora no que podemos chamar propriamente de corpo do jornal. Observe 

a Figura 2: 
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Figura 2: Home page: manchete principal em destaque 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 

 

 

Em (4) está destacado na cor amarela e em fonte azul o link switch to Global Edition. 

Neste botão você tem a opção de navegar para a edição global que é a combinação das 

reportagens internacionais do The New York Times e The International Herald Tribune. A 

mencionada edição proporciona ao leitor um fluxo contínuo que dá cobertura numa 

perspectiva global a respeito da geopolítica, negócios, esporte e moda. Mais abaixo, na 

mesma coluna, há um destaque em azul com fonte preta que oferece as opções de jobs 

(empregos), real state (imobiliário), autos (automóveis) e all classifieds (todos os 

classificados). Deslizando pela coluna, nós temos os links: World (Mundo), U.S. (Estados 

Unidos), N.Y./Region (Região/Nova Iorque), Business (Negócios), Technology (Tecnologia), 

Sports (Esportes), Science (Ciência), Health (Saúde), Opinion (Opinião), Arts (Artes), Style 

(Estilo) e Travel (Viagem). Vale ressaltar que no tópico Arts (Artes) são mostradas, logo 

abaixo com letra diferente e na cor cinza, as suas subcategorias que são Books (Livros), 

Movies (Filmes), Music (Música), Television (Televisão) e Theater (Teatro); assim como em 

Style (Estilo) estão em destaque Dining & Wine (Jantar e Vinho), Fashion & Style (Moda e 

Estilo), Home & Garden (Casa e Jardim) e Weddings/Celebrations 

(Casamentos/Celebrações).  

http://www.nytimes.com/
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Na internet, o leitor tem a opção de clicar e trilhar o seu próprio caminho conforme o 

conteúdo que desperte a sua atenção e interesse. Desse modo, não há a realização de uma 

leitura linear como ocorre no jornal impresso. Além do mais, na internet, clicamos em links 

que nos levam a outras páginas, a línguas diferentes, e a países distantes em questão de 

segundos. A respeito disso Ferrari (2009, p. 42) afirma:  

 

 

Um bloco de diferentes informações digitais interconectadas é um 

hipertexto, que, ao utilizar nós ou elos associativos (os chamados links), 

consegue moldar a rede hipertextual, permitindo que o leitor decida e avance 

sua leitura do modo que quiser, sem ser obrigado a seguir uma ordem linear.  

 

 

Dando continuidade a nossa caracterização, em (5) estão situadas as notícias que 

apresentam as manchetes em letras maiores, na tonalidade azul escuro, abaixo aparece o nome 

do responsável pela matéria que se apresenta em letras diferentes, menores e na cor cinza. E, 

na sequência, em letras vermelhas, está a hora em que foi postada a notícia.  O texto da 

manchete é uma síntese, e, além disso, outros links com informações complementares ou 

relacionadas que se apresentam em fonte menor, na cor azul. Para acessar a reportagem basta 

clicar na manchete.  

Em (5) está situada também a coluna central, na qual é sempre posta uma reportagem 

que é o destaque do momento e é sempre ilustrada por uma imagem chamativa que pode ser 

uma fotografia ou uma projeção de slides que exibe várias imagens dando uma sequência de 

acontecimentos, retratando uma cena.   

Podemos dizer que o jornal virtual é a divulgação da notícia em tempo real. A 

informação está sempre em movimento e a cores, existindo uma articulação dinâmica e 

instantânea dos fatos globais. Para isso, exige do internauta um raciocínio rápido para 

compreender a reportagem que é constituída por uma combinação de recursos como gráficos, 

fotos, escrita, áudio e vídeos. A esse respeito, Ferrari (2009, p. 49) afirma que:  

 

 

O jornalismo digital não pode ser definido apenas como trabalho de produzir 

ou colocar reportagens na internet. É preciso pensar na enquete (pesquisa de 

opinião com o leitor); no tema do chat, o bate papo digital; nos vídeos e 

áudios; e reunir o maior número possível de assuntos e serviços correlatos à 

reportagem. 

 

 

Nesse sentido, o texto on-line não pode ser longo e desinteressante, senão logo o leitor 

muda de foco. O púbico da internet navega sem compromisso e mesmo nos assuntos que lhe 
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interessa, ele não quer perder muito tempo. Ferrari (2009, p. 49) delimita que ―um bom texto 

de mídia eletrônica usa sentenças concisas, simples e declarativas, que se atêm a apenas uma 

ideia. Evitam-se longos períodos e frases na voz passiva‖. Assim, o jornal mesmo tendo que 

repassar a notícia o mais rápido possível, ela não pode ser superficial e incompleta, pois deve 

está contextualizada para facilitar a compreensão do leitor. Portanto, o leitor deve ser atraído 

por meio de uma leitura suave e agradável. 

O (6) se refere à última coluna situada da esquerda para direita. Na parte superior, 

inicia com a seção de opinião em que se constitui de artigos de opinião, editoriais, colunistas, 

opinadores, op-ed contributors (contribuintes externos). Mais abaixo está situado o link 

markets que traz as cotações de mercado em alguns países como Grã-Bretanha, Alemanha e 

França. Abaixo, a opção de pesquisa em my portfolios, contêm propagandas que oferecem 

empréstimos. Mais à direita, ainda é destinada a propagandas, contudo, às vezes, esse espaço 

permanece vazio, e, há momentos em que essa coluna se transforma em duas.  

Se deslizarmos pela página mais abaixo, vamos perceber a sequência das quatro 

colunas. Vejamos as Figuras 3 e 4:  

 

 

Figura 3: Home page: vídeo em destaque 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 
 

 

 

http://www.nytimes.com/
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Figura 4: Home page: vídeo em destaque 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 

 

 

Em (4) temos os links TRAVEL, que se clicarmos vai abrir uma janela com variadas 

reportagens que exibem diversos locais turísticos com informações relevantes que ajuda o 

internauta a fazer a melhor opção de viagem. Em seguida, em letras na tonalidade cinza, há 

uma sequência de vários links como Blogs, Cartoons (Cartuns), Classifieds (Classificados), 

Corrections (Correções), Crosswords/Games (Palavras-cruzadas/Jogos), Education 

(Educação), First Look (Primeiro Olhar), Learning Network (Aprendendo na rede), 

Multimedia (Multimídia) NYC Guide (Guia da cidade de Nova Iorque), Obituaries 

(Obituários), Podcasts, Public Editor (Editor Público), Sunday Magazine (Revista do 

Domingo), T Magazine (Revista Times), Video (vídeo), Weather (Condições Meteorológicas) 

e Week in Review (Revisão da Semana). Mais abaixo temos a seção SERVICE (SERVIÇO) 

com as opções de Movie Tickets (Ingressos de Cinema), My Alerts (Meus Alertas), NYT 

Mobile (New York Times no celular), NYT Store (Loja The New York Times), Theater Tickets 

(Ingressos para teatro), Times Machine (Máquina Times), Times Reader (Leitor Times), Times 

Skimmer e Times Wire. E, ainda, há a seção NEWSPAPER (JORNAL) que dispõe de NYT 

Home Delivery (Entrega em domicílio do The New York Times), IHT Home Delivery (Entrega 

em domicílio do International Herald Tribune), Customer Care (Atendimento ao Cliente), 

Eletronic Edition (Edição Eletrônica), Community Affours e Events (Eventos). Para finalizar 

http://www.nytimes.com/
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essa coluna temos About us (sobre nós) que é constituído de About The NYT Co (Sobre a New 

York Company), About the IHT (Sobre o International Herald Tribune) e Advertise with us 

(Anuncie Conosco). Já em (5) as duas colunas são compostas de diversificadas reportagens 

que são ilustradas e complementadas por gravuras, áudio e vídeo. Em (6) prevalecem 

reportagens que utilizam esses mesmo recursos, sendo que é uma coluna mais direcionada 

para propagandas e anúncios. Vejamos a sequência da home page na Figura 5: 

  

 

Figura 5: Home page: links para as reportagens principais 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 
 

 

Em (7) temos o título Inside NYTimes.Com que apresenta as reportagens que estão em 

destaques no momento e que geralmente são  ilustradas. Em (8) é um espaço destinado às 

propagandas.  Em (9) se constitui de três colunas centrais nas quais estão especificadas as 

reportagens classificadas por cada seção do jornal que foram mencionadas acima. São elas: 

World (Mundo), U.S (Estados Unidos), Politics (Política), N.Y./Region (Nova Iorque/Região), 

Science (Ciência), Health (Saúde), Education (Educação), Real State (Imobiliário), Business 

Day (Negócios do dia), Technology (Tecnologia), Sports (Esportes), Obituaries (Obituários), 

Travel (Viagem), Dining and wine (Jantar e Vinho), Home & Garden (Casa e Jardim), 

Fashion & Style (Moda e Estilo), Automobiles (Automóveis), Opinion (Opinião), Arts (Artes), 

http://www.nytimes.com/
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Movies (Filmes), Theather (Teatro), Television (Televisão), Books (Livros), Week in Review 

(Revisão da Semana), Magazine (Revista) e T Magazine (Revista Times). Em (10) consta das 

3 mais recentes atualizações do jornal. Mais abaixo está um quadro com os assuntos mais 

populares classificados de acordo com e-mailed (enviados por e-mail), blogged 

(compartilhados para blogs), searched (pesquisados) e viewed (os mais vistos e lidos). E, na 

sequência, há mais espaço reservado para anúncios. Vejamos o restante da página na Figura 6: 

 

 

Figura 6: Rodapé da home page 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 
 

 

Como podemos ver, (11) se refere ao rodapé do site. Nele consta novamente alguns 

links referentes às principais seções do jornal. Porém, há o acréscimo de outros como Privacy 

(Privacidade), Copyright 2010 (Direitos Autorais 2010), The New York Times Company 

(Empresa The New York Times), Back to top (Voltar ao início da página), RSS, etc. 

Destacamos ainda aqui o último link: Site Map (Mapa do Site). Por meio dele, o leitor vai para 

uma janela com todos os anos de publicação do jornal, que, clicando no ano desejado, surgem 

os 12 meses com todas as publicações referentes a cada um deles. Vejamos, por exemplo, a 

Figura 7 que trata-se da primeira publicação do The New York Times em 18 de setembro de 

1851: 

http://www.nytimes.com/
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Figura 7: Página referente à primeira publicação do The New York Times 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 

 

 

Como podemos observar, na sociedade contemporânea o jornal The New York Times 

utiliza dos suportes tecnológicos, para preservar a sua história, oferecendo ao leitor um 

extenso e rico arquivo que consta da sua publicação digitalizada desde a data de sua 

publicação. Dessa forma, esse veículo de comunicação sobreviveu a televisão e a internet, ao 

mesmo tempo em que cresce a cada dia na versão on-line, por disponibilizar ao internauta a 

informação com qualidade, fazendo uso dos recursos do meio digital que proporciona mais 

interatividade. 

Portanto, o The New York Times mesmo sendo prejudicado no início da expansão da 

internet que sem dúvidas afetou a publicação impressa, agora, busca alternativas eficientes 

para obter lucro por meio da sua versão on-line e poder dá continuidade ao seu trabalho com 

credibilidade para manter o patrimônio material e histórico dessa grande empresa jornalística 

mundial. No capítulo seguinte, vamos continuar apresentado as características do The New 

York Times na versão on-line, mas direcionando o nosso olhar para o editorial, gênero 

responsável para representar a opinião da empresa jornalística. 
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CAPÍTULO III 

O discurso mítico do editorial do The New York Times 

  

 

Neste capítulo, apresentamos uma caracterização do editorial do The New York Times, 

destacando recursos multimodais. Em seguida, mostramos o conceito de gênero do discurso, 

situando o editorial como gênero de expressão opinativa. Por fim, analisamos o discurso 

presente em quatro editoriais do referido jornal, articulando as categorias como enunciado, 

memória discursiva, FD e sujeito, para compreender a construção do mito Barack Obama no 

The New York Times. 

 

 

3.1 O editorial do The New York Times 

 

 

Passemos agora a uma breve caracterização do editorial que é o gênero textual foco de 

nossa pesquisa. Como vimos, na caracterização do jornal, há quatro opções para termos 

acesso ao gênero editorial. Basta clicarmos na seção de opinião espalhada pelo jornal. O 

editorial por se tratar de um texto que expressa a seriedade da empresa jornalística não 

apresenta muita modalidade. Isso ocorre porque, no caso dos jornais, ele é direcionado para 

um público que valoriza o conteúdo opinativo. No entanto, por está situado no suporte 

internet que deve apresentar interatividade, é possível apontar alguns recursos da 

multimodalidade. Embora, o gênero editorial seja menos visualmente marcado por demonstrar 

a sobriedade e seriedade do jornal, ele não deixa de ser multimodal. 

Diante disso, podemos perceber que os editoriais se estruturam em parágrafos em 

forma de blocos. Além do mais, há framing, isto é, um espaço entre eles e não há recuo no 

início deles. Os editorias são textos curtos que tem cerca de uma página e meia. Em alguns 

casos, quando se trata de um texto longo em alguma ocasião mais especial, há um ponto 

situado no framing para separar a introdução, bem como a conclusão do desenvolvimento do 

texto. 

Por conseguinte, é relevante dizer que estruturas visuais realizam significados assim 

como as estruturas linguísticas e a conjunção entre escrita e multimodalidade tornam os 

editoriais mais complexos e sedutores e, dessa forma, a interpretação desses textos terminam 
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sendo um desafio, no sentido de que exige um esforço cognitivo maior por parte dos leitores. 

Vejamos o editorial na Figura 8: 

 

 

Figura 8: Cabeçalho do editorial 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 
 

 

Conforme o exposto, o texto editorial se estrutura em uma única coluna, a marcação 

dos parágrafos não ocorre por meio de recuo, mas por framing, pois são separados em blocos. 

Temos em (12) o nome editorial que vem explícito, o título do editorial e a data de 

publicação. Cada tópico desse vem num tipo e tamanho de fonte diferente, sendo os dois 

primeiros na cor preta e a datação se apresenta na cor cinza. Já em (13) é possível perceber 

que há a indicação de outros editoriais relacionados, como também há uma variedade de cor e 

tipo de fonte. Mais abaixo há um quadro em fundo azul com o link para comentários dos 

leitores.  

Em (14) estão a disposição dos internautas as opções de twitter, comments, (na qual 

você tem acesso a todos os comentários e inclusive pode postar o seu), e-mail (pode enviar 

para seu e-mail, caso você seja cadastrado no jornal), send to phone (enviar para um telefone 

celular o título do editorial e o link da página onde ele está situado), print (para imprimir, 

nesse caso se tem acesso somente ao texto escrito sem acompanhar esses recursos que fazem 

http://www.nytimes.com/
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parte da página do jornal) reprints (reimpressões) e, por último, share (pode compartilhar 

enviando para uma dessas redes de serviços como Yahoo, my space, etc.). Além disso, há uma 

propaganda. 

Podemos observar também que acima e à esquerda aparecem em destaque 

propagandas e entre elas um convite do jornal para entrar no facebook e verificar o que seus 

amigos estão compartilhando do The New York Times, e, além do mais, links que levarão para 

as duas reportagens mais populares no respectivo momento. 

Na continuação da caracterização do editorial, temos a Figura 9: 

 

 

Figura 9: Editorial: ao lado links para as reportagens mais populares do dia 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 
 

 

Em (15) aparece o quadro que já vimos na caracterização do jornal que se refere às 

reportagens mais populares publicadas no jornal. Podemos perceber no corpo do texto do 

editorial links que aparecem sublinhados e na cor azul que leva a outros textos. Vejamos, na 

figura 10, o final do editorial: 
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Figura 10: Final do editorial 
 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/. Acessado em: 21 set. 2010. 
 

 

Em (16) temos uma nota discreta, na cor cinza, em fonte menor, que faz um lembrete 

orientando onde pode ser localizada a versão impressa do referido editorial no jornal, no 

suporte papel. Em (17) consta de mais propagandas na lateral esquerda e abaixo do texto. 

Depois disso, segue o título Inside NYTimes.Com que apresenta as reportagens que estão em 

destaque e que geralmente são  ilustradas que é o que já mencionamos em (7) e, na sequência 

o rodapé da página do jornal que já mencionamos na caracterização em (11).  

Diante do exposto, notamos que não aparece a identificação de nenhum editor para 

assinar o texto. Isso ocorre porque esse gênero é o responsável para expressar a opinião 

coletiva da empresa jornalística. Partimos agora para uma maior discussão a respeito desse 

gênero. 
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3. 2 Editorial: o gênero de expressão opinativa 

 

 

Sabemos que, com o avanço dos recursos tecnológicos e os meios de comunicação na 

sociedade contemporânea, está ocorrendo uma grande expansão da informação pelas diversas 

formas de mídia. Essa divulgação de informação de forma muito rápida na mídia tem 

contribuído para o surgimento de novos gêneros do discurso. É de grande importância o 

estudo dos gêneros do discurso, devido à necessidade que temos de classificação do discurso e 

da diversidade textual, para que possamos compreender um pouco da complexidade 

discursiva presente na sociedade, visto que os gêneros se constituem em suas ações sócio 

discursivas para agir sobre o mundo, constituindo-o de alguma forma.  

Na verdade, podemos dizer que está ocorrendo uma substituição de gêneros, devido 

aos novos suportes, como a internet. Pois, diversos gêneros circulam menos no meio social, e 

novos gêneros passam a ser utilizados para o propósito comunicativo ou ação social. Dessa 

forma, estamos sempre nos comunicando verbalmente na modalidade oral ou escrita, 

produzindo e consumindo gêneros que expressam nossas necessidades, pensamentos e ações 

do nosso dia a dia na sociedade, e esses estão sempre se modificando, transformando e 

adaptando-se com o propósito da dinâmica da comunicação. 

Há uma grande diversidade de gêneros do discurso e uma infinita possibilidade de 

surgimento desses gêneros, uma vez que cada campo da atividade humana se desenvolve e  

torna-se complexo. Com a expansão da internet, vários jornais são pressionados a postar 

versões on-line nesse suporte tecnológico, com isso gêneros típicos do jornal impresso já são 

disponíveis de forma digital, como é o caso do editorial e muitos outros gêneros. 

Desde muito tempo, houve uma preocupação em se classificar a diversidade de textos. 

Na era clássica se atribui a Aristóteles e a Platão a classificação de três formas genéricas 

fundamentais que estavam concentrado na literatura: o lírico, o épico e o dramático. 

Aristóteles propõe subdivisões em função da atitude de enunciação, pois os gêneros segundo a 

ética clássica eram investigados e interpretados como modos de enunciação. Logo, o gênero 

lírico diz respeito às obras em que apenas o autor fala, no dramático somente os personagens 

têm o direito de voz e ao épico envolve as obras em que os autores e personagens falam. 

Segundo Pinheiro (2002, p. 260) ―pela tradição literária, um gênero histórico pode ser 

considerado um conjunto de normas, de regras do jogo, que determina a maneira como o 

leitor deverá ler o texto‖. Como podemos ver, antigamente se estudava os gêneros literários e 
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os da sócio-retórica. Nesse sentido, ele é uma instância que determina a leitura de um texto 

desde o ponto de vista de sua forma e de seu conteúdo. 

Atualmente, a noção de gênero tem grande relevância para a análise de textos 

midiáticos. Dentro da escola norte-americana, Miller e Bazerman procuram compreender o 

que são, como são e como funcionam os gêneros numa abordagem sociológica. Miller (2009, 

p. 52) propõe que: 

 

 

Vejamos o gênero como um constituinte específico e importante da 

sociedade, um aspecto principal de sua estrutura comunicativa, uma das 

estruturas de poder que as instituições exercem. Podemos compreender o 

gênero, especificamente, como este aspecto da comunicação situada que é 

capaz de reprodução, que pode manifestar-se em mais de uma situação, em 

mais de um espaço-tempo concreto. As regras e os recursos de um gênero 

fornecem papéis reproduzíveis de falante e de ouvinte, tipificações sociais de 

necessidade sociais e exigências recorrentes, estruturas tópicas (ou 

―movimentos‖ e ―passos‖) e modos de relacionar um evento a condições 

materiais, transformando-as em restrições ou recursos. 

 

 

Na concepção dessa autora, o gênero é moldado de acordo com a cultura e não é 

centrado apenas na forma, mas principalmente na substância. É proposto que na retórica o 

termo gênero seja limitado a um tipo particular de classificação de discurso baseada na prática 

retórica, sendo aberta e organizada em torno de ações situadas, ou seja, que busque explicar o 

conhecimento que a prática cria. Portanto, o número de gêneros que circula na sociedade é 

indeterminado e depende da complexidade e diversidade dessa sociedade, uma vez que os 

gêneros mudam, evoluem e deterioram-se.  

Por conseguinte, o gênero é ação social, mas também a estrutura ou a forma é um 

aspecto constituinte da ação, sendo a ação o aspecto principal. Ele fornece uma maneira de 

trazer a prática social para o contexto instrucional e encoraja uma atenção cuidadosa às 

normas e convenções. A esse respeito, Miller (2009, p. 34) acrescenta que: 

 

 

Se entendermos gêneros como ações retóricas tipificadas fundadas em 

situações recorrentes, temos que concluir que membros de um gênero são 

discursos completos, no sentido de que estão circunscritos por uma mudança 

relativamente completa na situação retórica. 

 

 

Nessa ótica, são as regras constitutivas que nos dizem como fundir a forma e o 

conteúdo para se fazer sentido e que são as regras reguladoras que nos dizem como a fusão 

em si deve ser interpretada dentro de seu contexto. Nesse caso, Miller (2009) defende o 
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gênero como uma forma de ação social, um artefato cultural importante como parte integrante 

da estrutura comunicativa de nossa sociedade. 

Além do mais, as ações comunicativas servem para organizar as relações sociais na 

atividade discursiva. Porém, o objeto discursivo é resultado da relação entre os participantes 

de uma atividade na qual é construído a partir das percepções e cognição individual de cada 

um. Para Bazerman (2005, p. 134): 

 

 

Os gêneros textuais mais simples, tais como recibos de vendas, têm alguma 

relação com os textos estruturantes maiores da sociedade – como as leis que 

regulamentam os impostos, os registros das firmas, os relatórios financeiros 

para os mercados e os indicadores econômicos. Até amizades podem ser 

realizadas através da responsividade e da repetição dos discursos de 

entretenimento, de lazer e da contemplação pessoal e moral, que circulam 

publicamente. 

 

 

Essas considerações fortalecem a noção de que a fala e a escrita são adequadas a 

diferentes situações de acordo com as regras e normas que o contexto comunicativo 

determina. A partir disso esse teórico afirma que os fatos sociais são as distinções que surgem 

em um espaço determinado da crença social e do comportamento de pessoas com base em tais 

crenças. Assim, os gêneros são tipos específicos de textos que possuem características 

funcionais e organizacionais que são utilizados em contextos sociais. Nesses termos, 

Bazerman (2005) define o gênero como uma ação retórica, uma forma de organização social 

que se insere nas atividades discursivas que fazem parte do sistema de funcionamento da 

sociedade. 

Esses dois teóricos norte-americanos, Miller (2009) e Bazerman (2005), trabalham 

numa perspectiva que enfatiza a compreensão do funcionamento social e histórico, e, 

consequentemente, vinculam os gêneros às instituições que os produzem, bem como a relação 

com o poder, e assim podemos dizer que ambos foram influenciados por Bakhtin. Isso porque 

esse estudioso representa uma espécie de bom-senso teórico em relação à concepção de 

linguagem, e trouxe grande contribuição para o estudo dos gêneros do discurso, mas para 

entendermos a definição de gênero, primeiro precisamos entender o conceito de enunciado. 

Bakhtin (2003) define o enunciado como unidade real da comunicação discursiva e 

aponta que essa concepção permitirá compreender de modo mais correto também a natureza 

das unidades da língua enquanto sistema, as palavras e as orações. Para compreender o 

conceito de enunciado se faz necessário entender o que significa a oração no pensamento 

desse teórico. 



90 

 

A oração é um encadeamento de frases ou palavras que expressam as ideias de um 

locutor. No entanto, quando o contexto de uma oração é o contexto de um mesmo falante, a 

relação entre a oração, o contexto transverbal da realidade e os enunciados de outros locutores 

não são uma relação direta ou pessoal, é intermediado pelo enunciado em seu todo. 

Quando a oração não se insere no contexto de um único locutor, ela é vista como um 

enunciado acabado, encontrando-se, dessa forma, em contato direto com a realidade, passando 

para a categoria de enunciado completo. Sendo assim, a oração em seu contexto não pode 

forçar uma resposta, esta adquire essa propriedade apenas no todo do enunciado. 

De fato, quando a oração se torna um enunciado completo, esta perde suas 

características e adquire novas particularidades que atendem ao enunciado. A oração como 

unidade da língua não está em contato com a realidade, não possui uma significação plena e 

não exige uma resposta para que possa dar continuidade a uma comunicação, ela é apenas de 

natureza gramatical, é presa somente à gramática. 

Na verdade, o que produz comunicação são os enunciados que são constituídos com 

unidades da língua como palavras, combinação de palavras e orações. Portanto, o conteúdo 

temático, o estilo e a construção composicional de um texto estão indissoluvelmente ligados, 

no todo, ao enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um dado campo 

da comunicação. Nessa ótica, o enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de 

outros enunciados. De acordo com Bakhtin (2003, p. 275): 

 

 

O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso, a qual 

termina com a transmissão da palavra ao outro, por mais silencioso que seja 

o ―dixi‖ percebido pelos ouvintes [como sinal] de que o falante terminou. 

 

 

Como podemos perceber, a oração enquanto unidade da língua está relacionada aos 

aspectos gramaticais e está limitada à forma, enquanto que o enunciado não está preso 

somente à forma, ele possibilita a comunicação, por isso ele pode ser construído a partir de 

uma palavra, de uma oração, de uma unidade de discurso e, no entanto, não podemos 

classificá-lo somente como uma unidade da língua. Dessa forma, a oração é uma unidade da 

língua, é de natureza gramatical, desprovida de propriedades estilísticas; não possui uma 

significação plena nem capacidade de suscitar uma atitude responsiva ativa do outro locutor, 

de determinar uma resposta. 

Bakhtin (2003) aponta duas peculiaridades para o enunciado. A primeira é a 

alternância dos sujeitos do discurso que moldura e cria sobre ele uma massa firme, 
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delimitando a vinculação entre um enunciado e outros. É isso que possibilita ao enunciado ser 

visto como unidade da comunicação discursiva. A segunda particularidade é a 

conclusibilidade do enunciado que permite a troca de turnos entre os locutores, tornando 

possível perceber que o falante já disse tudo o que quis dizer em um dado momento ou sob 

determinadas condições. 

Conforme o contexto verbal e as diferentes condições e situações variadas da 

comunicação, existe uma alternância entre um enunciado e outro, entre os sujeitos falantes em 

uma determinada esfera da atividade e da existência humana. Nesse sentido, Bakhtin (2003, p. 

300) afirma que ―o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser 

separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nele 

atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas‖. 

Podemos dizer que é através de enunciados concretos que sentimos claramente a 

importância da língua para a nossa vida, e é através desses enunciados que percebemos que as 

produções que realizamos para nos comunicarmos tornam-se reais por intermédio de um 

processo de interação que eles são promovidos em função do uso da língua. Por isso, 

podemos entender que o enunciado é a unidade da comunicação verbal. 

Diante disso, a comunicação verbal se dá por meio de enunciados, nós não falamos por 

palavras e orações isoladas. Nós usamos uma língua na sua composição vocabular e estrutura 

gramatical através de enunciados concretos que interagimos com outros falantes que estão ao 

nosso redor ouvindo e reproduzindo discursos. De acordo com Bakhtin (2003, p. 262, itálico 

no original), ―evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

designamos de gêneros do discurso”.  

O conceito de gênero por esse viés nos remete à definição de FD estabelecida por 

Foucault (2008a), que quer dizer que ela é algo que determina a seus falantes o que pode e 

deve ser dito a partir de uma posição dada em uma determinada conjuntura. Na verdade, uma 

FD apresenta em seu interior um entrelaçamento de discursos constituídos de um conjunto de 

enunciados que provém de diferentes momentos da história e de diferentes lugares sociais. 

Bakhtin (2003) classifica os gêneros em primários e secundários, que se trata de uma 

distinção que dimensiona as esferas de uso da linguagem em processo dialógico-interativo. Os 

gêneros primários são aqueles que surgem a partir do cotidiano, isto é, que ocorrem na esfera 

das atividades do cotidiano, como conversa familiar, ou uma conversa simples entre colegas 

na rua ou na escola, ou seja, estes gêneros se formam ao longo de uma comunicação verbal 

que ocorre de forma natural, são aquelas da vida cotidiana e que mantém uma relação 
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imediata com as situações que são produzidas. Já os gêneros secundários têm uma maior 

complexidade, pois são institucionalizados e surgem como circunstâncias de uma 

comunicação cultural relativamente mais evoluída, ocorrem principalmente na modalidade 

escrita. No caso do gênero editorial, podemos classificá-lo como gênero secundário por ser 

um texto científico e obedecer a normas de uma instituição. Quando os gêneros primários são 

inseridos dentro dos secundários, eles perdem sua função social de gênero e são apenas parte 

da composição dos gêneros secundários. Um exemplo disso são as cartas, poemas, recados, 

convites que podem fazer parte de um romance.  

É interessante frisarmos que o nosso discurso se organiza em gêneros, pois, quando 

ouvimos outras pessoas falarem, já se torna possível detectarmos por meio das primeiras 

palavras qual o gênero utilizado e prevermos o volume de texto e o momento da conclusão. 

Bakhtin (2003, p. 283) afirma que ―se os gêneros do discurso não existissem e nós não os 

dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez cada enunciado, a comunicação 

discursiva seria quase impossível‖. 

Por isso, podemos dizer que a comunicação verbal somente acontece por meio de 

algum gênero do discurso. A vontade discursiva do falante se realiza na escolha de um 

gênero, isso porque todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e 

típicas da comunicação verbal.  

Sabemos que no Brasil há estudos significativos sobre os gêneros. Um dos autores que 

se tornou referência nessa temática foi Luiz Antônio Marcuschi, por desenvolver um estudo 

enfatizando a importância da realização de um trabalho pedagógico em sala de aula de línguas 

em que se priorize a diversidade textual. Para isso ele estabeleceu diferenças, conceituando e 

explicando as noções de gêneros, tipologias textuais e domínios discursivos, direcionados aos 

profissionais que lidam com o ensino de línguas e, assim, como outros que atuam em outras 

áreas, ao público em geral, que apresenta dificuldades para classificar a grande variedade de 

textos que circulam na sociedade. Marcuschi (2008, p.156, itálico no original) define: 

 

 

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa 

vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos 

definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 

institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são 

entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em 

designações diversas, constituindo em princípio listagens abertas. Alguns 

exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, 

carta pessoal, romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião de 
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condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de 

remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, 

inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação 

espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo, por computador, aulas 

virtuais e assim por diante. Como tal, os gêneros são formas textuais escritas 

ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas. 

 

 

Dessa forma, podemos afirmar que os gêneros textuais são ações sociais que envolvem 

questões de acesso e poder, tendo em vista as situações adequadas para serem utilizadas como 

características os conhecimentos práticos, relacionados com a experiência de vida das 

pessoas. Quando nos referimos ao gênero editorial que constitui o corpus de nossa pesquisa, 

podemos dizer que representa uma ação social que tem a funcionalidade de convencer o leitor 

sobre um determinado assunto, como por exemplo, que Barack Obama é a pessoa certa para 

administrar os Estados Unidos. De fato, a opinião emitida por meio desse gênero textual na 

sociedade corresponde ao interesse da empresa jornalística que de certa forma tem algum 

benefício que atenda aos seus propósitos ideológicos, financeiros, etc.  

Como podemos constatar, é enorme a diversidade de gêneros textuais, tais como: 

charge, anúncio, entrevista, convite, bula, aviso, conto, crônica, história em quadrinhos, 

editorial, artigo, resenha, etc. Nesse sentido, os gêneros textuais se caracterizam pela 

variedade de formatos e a centralidade no processo comunicativo. No exposto, percebemos 

que os gêneros são entidades comunicativas em que predominam os aspectos relativos à 

função, propósitos, ações e conteúdos. E a tipicidade destes vem de suas características 

funcionais e organização retórica. Desse modo, o conceito de gênero é visto como entidades 

dinâmicas, formas culturais e cognitivas de ações sociais presentes na linguagem. Assim, os 

gêneros são veículos utilizados no meio social para atingir objetivos específicos de 

comunicação. 

É importante frisarmos, também, a diferença entre tipos textuais ou modalidades 

retóricas de gêneros textuais. Sobre esse assunto, Marcuschi (2008, p. 154-155, itálico no 

original) delimita que: 

 

 

Tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral uma 

sequência subjacente aos textos} definida pela natureza linguística de sua 

composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, 

estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas 

(sequências retóricas) do que como textos materializados; a rigor, são modos 

textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de 

categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção. O conjunto de categorias para designar tipos textuais é limitado e 

sem tendência a aumentar. Quando predomina um modo num dado texto 
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concreto, dizemos que esse é um texto argumentativo ou narrativo ou 

expositivo ou descritivo ou injuntivo. 

 

 

Nota-se que, ambas as definições são bem sistematizadas, e bastante explícitas, 

trazendo essas noções de gêneros e tipos textuais que podem ser aplicadas com bastante 

proveito principalmente ao ensino de línguas. Contudo, percebemos nitidamente que o 

respaldo teórico está centrado nos estudos de Bakhtin (2003) no que diz respeito à 

problemática e definição dos gêneros do discurso.  

Nesse sentido, por considerarmos relevante compreender a complexidade da 

discursividade presente na sociedade, faz-se necessário apresentar a definição de domínio 

discursivo, conforme Marcuschi (2008, p. 155, itálico no original):  

 

 

Domínio discursivo constitui muito mais uma ―esfera da atividade humana‖ 

no sentido bakhtiniano do termo do que um princípio de classificação de 

textos e indica instâncias discursivas (por exemplo: discurso jurídico, 

discurso jornalístico, discurso religioso etc.). Não abrange um gênero em 

particular, mas dá origem a vários deles, já que os gêneros são 

institucionalmente marcados. Constituem práticas discursivas nas quais 

podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe são 

próprios ou específicos como rotinas comunicativas institucionalizadas e 

instauradoras de relações de poder. 

 

  

Com base no exposto, os domínios discursivos é uma das grandes esferas da atividade 

humana em que os textos circulam. Logo, é importante que não se confundam texto e discurso 

como a mesma coisa, pois o texto é uma entidade concreta realizada materialmente e 

corporificada em algum gênero do discurso, já o discurso é aquilo que um texto produz ao se 

manifestar em alguma instância discursiva. 

É interessante mencionarmos que a propagação dos gêneros no meio social ocorre por 

meio de diversificados suportes. Marcuschi (2008, p. 174) argumenta ―entendemos aqui como 

suporte de um gênero um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou 

ambiente de fixação do gênero materializado como texto‖. Ele classifica dois tipos de 

suportes: o convencional e o incidental. O suporte convencional é aquele que foi elaborado 

exatamente com a finalidade de portarem e fixarem textos. Nesse caso, são exemplos de 

suporte convencional: livro, jornal, revista, rádio, televisão, telefone, quadro de avisos, 

outdoor, encarte, folder, luminosos, faixas, etc. Já os suportes incidentais funcionam como 

suportes ocasionais ou eventuais que não são destinados a esse fim de modo sistemático nem 

na atividade comunicativa regular, como por exemplo embalagem, roupas, corpo humano, 
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muros, paradas de ônibus, fachadas, etc. Porém, a internet é um serviço em função da 

atividade comunicativa, por tratar-se de mais um caso limite. Ela é considerada como um 

suporte que alberga e conduz gêneros dos mais diversos formatos, contendo assim, todos os 

gêneros possíveis. Dessa maneira, o suporte apresenta o texto para que se torne acessível ao 

público. Vale ressaltar que há casos em que o suporte é um dos fatores primordial para 

determinar qual é o gênero textual. 

É verdade que nós aprendemos a moldar nossos textos às formas genéricas que 

conhecemos. Nas palavras de Bakhtin (2003) somente se pode produzir e interpretar 

enunciados quando se sabe a qual gênero relacioná-los. Considerando a proposta de 

Marcuschi (2008), se tomarmos como exemplo o editorial on-line do jornal americano The 

New York Times podemos dizer que o jornalismo é o domínio discursivo, o editorial se 

configura como gênero e o tipo textual são as sequências argumentativas. Além disso, o jornal 

on-line funciona como o suporte e, por último, podemos dizer que a ideologia capitalista 

norte-americana se oferece como uma esfera da FD. 

Na tentativa de atrair e conquistar a audiência de leitores, ouvintes e telespectadores é 

feito um significativo trabalho para convencer o público para seriedade, profissionalismo e 

imparcialidade das emissoras de comunicação, principalmente quando se trata de transmitir 

informações e expor opiniões. No que se refere ao jornal impresso, o editorial é o principal 

gênero textual apresentado como rótulo de credibilidade. Esse gênero consiste em um texto 

opinativo que expressa a opinião coletiva dos responsáveis pela redação do jornal.  

Os editoriais não são notícias, pois tratam de opiniões que são baseadas em fatos e que 

têm como finalidade proporcionar um nível maior de discussão dentro do público leitor. 

Segundo Souza (2006) os editoriais são textos nos quais se discutem, sob o ponto de vista do 

meio de comunicação ou de seus editores, um fato atual relevante, nacional ou internacional. 

O assunto abordado pode apresentar caráter político, social, cultural ou econômico e tem 

como finalidade proporcionar grande repercussão perante o público. 

Devemos ressaltar, ainda, que o texto editorial costuma ser curto e conciso, geralmente 

apresenta na sua estrutura física os seguintes elementos: a introdução, em que o assunto é 

identificado, ou seja, apresenta a ideia central; o desenvolvimento, em que se analisa a 

questão por meio da apresentação de dados estatísticos, citações, exemplos, comparações e 

depoimentos; e, por fim, a conclusão, em que o autor sugere soluções para o problema, ou faz 

uma síntese do que foi discutido, levando o leitor a refletir. 

Os jornais são veículos de comunicação que possuem uma postura de seriedade na 

divulgação da informação, tentando demonstrar parcialidade ao mesmo tempo em que emitem 
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opiniões de valores para direcionar a opinião pública, e, por isso, possuem credibilidade e tem 

influência na sociedade. 

De acordo com Melo (2003, p. 17): 

 

 

O jornalismo é concebido como um processo social que se articula a partir 

da relação (periódica/oportuna) entre organizações formais 

(editoras/emissoras) e coletividades (públicos receptores), através de canais 

de difusão (jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a 

transmissão de informações (atuais) em função de interesses e expectativas 

(universos culturais ou ideológicos). 

 

 

Nessa perspectiva, o jornalismo assume a natureza eminentemente política desde o seu 

nascimento como processo social. O jornalismo tem como função registrar os fatos e 

acontecimentos e informar a sociedade, ao mesmo tempo em que tenta esclarecê-los e 

explicá-los detalhadamente. Ademais, é característica fundamental do jornalismo a sua reação 

perante o que está sendo noticiado, difundindo opiniões e assumindo o papel de conselheiro e 

formador de opinião.  

Segundo Melo (2003), há duas categorias jornalísticas historicamente localizadas: o 

jornalismo informativo, que leva a informação sobre os principais acontecimentos sejam 

locais, regionais, nacionais e mundiais; e o jornalismo opinativo que procura influenciar e 

moldar opinião do homem sobre determinados assuntos que estão sendo noticiados. Além 

desse propósito da imprensa de caráter sério de informar, interpretar e moldar opiniões, o 

jornalismo também investe bastante no entretenimento com a intenção de preencher os 

momentos de ócio da população, de atrair a atenção do público com algo que lhes interessa e 

de promover lucro financeiro a empresa jornalística.  

No que se refere ao jornalismo norte-americano, houve a tentativa de se impor uma 

forma rígida de imparcialidade que demonstra frieza na divulgação do noticiário, pois as 

empresas jornalísticas criaram essa ideia de objetividade jornalística e querem que o restante 

do mundo adote esse modelo de neutralidade na divulgação da informação. Contudo, sabemos 

que essas empresas responsáveis pela divulgação das notícias filtram as informações para 

transmiti-las de acordo com seus interesses políticos econômicos. Mesmo assim, temos que 

destacar que, na atualidade, têm ocorrido mudanças significativas, em que se destaca uma 

forma mais inovadora que se concentra em registrar os fatos reais, e se mantendo fiéis quanto 

à sua veracidade, mas com o diferencial de utilizar maior sensibilidade provida dos recursos 

do relato ficcional. 
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Nesse sentido, nós temos como exemplo o corpus da nossa pesquisa que é constituído 

de editoriais que objetivam manter o padrão de seriedade do The New York Times, repassando 

para o leitor o posicionamento do jornal de forma serena sobre importantes assuntos como a 

crise financeira mundial e as eleições americanas presidenciais de 2008. No entanto, nesse 

processo de formação de opinião desse leitor são utilizados recursos ficcionais que envolvem 

indícios do mitológico que despertam a atenção do cidadão e contribui para a formação de sua 

identidade.   

Melo (2003) afirma que, segundo a classificação de Fraser Bond, o jornalismo norte-

americano se divide em duas categorias as stories, aquilo que aborda o que é intencionalmente 

informativo; e os comments, aquilo que trata do que é explicitamente opinativo. Dentro dessa 

primeira categoria, stories, enquadra-se o noticiário, que abrange a notícia, a reportagem, a 

entrevista e a história de interesse humana. Já na segunda categoria, comments, inclui-se as 

matérias referentes à editorial Page que é composta pelo editorial, a caricatura, a coluna e a 

crítica. 

Esse autor (2003) propõe uma classificação que é comum na imprensa brasileira em 

que também prevalecem duas categorias: o jornalismo informativo em que se agrupam os 

gêneros do discurso como a nota, a notícia, a reportagem e a entrevista; e o jornalismo 

opinativo, que abarca os gêneros: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, 

caricatura e carta. 

No que se refere ao gênero editorial, podemos dizer que seu conteúdo está relacionado 

aos principais assuntos do dia que estão vinculados aos assuntos sócio-histórico do momento, 

seja a nível local, regional, nacional e mundial. Os temas discutidos no editorial jornalístico 

abrangem novos acontecimentos no setor político, econômico, social, científico e também 

cotidiano. O editorial tem a função de informar de modo que proporcione uma reflexão crítica 

sobre o assunto em pauta e utiliza argumentos para convencer o leitor a aderir e compartilhar 

com o ponto de vista da empresa jornalística. 

De acordo com Melo (2003, p. 75, itálico no original): 

 

 

A seleção da informação a ser divulgada através dos veículos jornalísticos é 

o principal instrumento de que dispõe a instituição (empresa) para expressar 

a sua opinião. É através da seleção que se aplica na prática a linha editorial. 

A seleção significa, portanto, a ótica através da qual a empresa jornalística 

vê o mundo. Essa visão decorre do que se decide publicar em cada edição 

privilegiando certos assuntos, destacando determinados personagens, 

obscurecendo alguns e ainda omitindo diversos. 
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Como podemos observar, as empresas jornalísticas tentam ter o controle absoluto 

daquilo que é noticiado, divulgado como posicionamento da referida empresa sobre 

determinado assunto. Porém, quando se trata de empresas grandes, às vezes algumas opiniões 

surgem como controvérsia por conta de algum jornalista que encontra uma forma de burlar e 

emitir uma opinião que toma rumo diferente do que está previsto pela linha editorial, fato esse 

que geralmente acaba resultando na demissão do funcionário que comete esse equívoco. Em 

suma, podemos dizer que a grande maioria das empresas jornalísticas mantém uma postura 

política perante os fatos, mantendo um controle em sua divulgação de acordo com os seus 

interesses político corporativo. 

No Brasil, assim como nos Estados Unidos, a pauta jornalística funciona como um 

filtro ideológico no processo de produção e divulgação da informação. Contudo, há diferença 

nesse processo, uma vez que nos Estados Unidos um jornalista fica encarregado pela pré-

seleção das informações, ele circunscreve para indicar a existência ou possibilidade de 

configuração de um fato, deixando o seu relato sob a responsabilidade do profissional que irá 

realizar a cobertura. Já no Brasil, a pauta funciona como um receituário para a exploração do 

fato que é algo possível de se transformar em notícia. 

No que se refere ao editorial do The New York Times há uma escolha da temática que 

o jornal considera com maior repercussão na sociedade para que o grupo editorial elabore o 

referido texto. No entanto, essa seleção é resultado do interesse que o jornal possui para 

atender seu próprio anseio, seja para conseguir benefícios ideológicos ou financeiros. 

Melo (2003, p. 103) define que ―editorial é o gênero jornalístico que expressa a 

opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no momento‖. O editorial 

tenta por meio de uma opinião formulada pela empresa jornalística orientar a opinião pública 

perante à sociedade civil. Mas, para isso, essa empresa não deve possuir vinculação com os 

dirigentes do Estado, ela deve ter uma postura autônoma e compartilhar com uma sociedade 

que não esteja totalmente subordinada ao Estado em todos os níveis da vida social. 

No caso da sociedade civil americana, se trata de uma sociedade civil autônoma em 

que a grande maioria da população não é submissa ao governo, é um país bastante 

democrático e que é forte o patriotismo em que se defende o bem-estar da nação. Na verdade, 

as empresas de jornalismo buscam influenciar os dirigentes do aparelho burocrático do Estado 

por meio do seu posicionamento diante dos assuntos públicos noticiados.  

Isso significa que o gênero editorial expressa a opinião da empresa jornalística sobre 

os assuntos polêmicos que são noticiados no momento. Assim, o editorial é um gênero do 

discurso secundário, pois surgiu de uma comunicação verbal na modalidade escrita, e obedece 
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a padrões institucionais. É o gênero que é encarregado de representar a empresa jornalística e 

tem influência direta na sociedade, uma vez que a respectiva empresa defende interesses 

políticos corporativos. A mídia é, pois, uma das fortes representações de poder no meio 

social. Como por exemplo, mencionamos os editoriais que constituem o corpus da nossa 

pesquisa que foram publicados no período das eleições presidenciais americanas de 2008, que 

se mostram favoráveis ao exercício de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos.  

É preciso dizer, ainda, que o editorial é composto principalmente de sequências 

tipológicas argumentativas, pertence à esfera da atividade humana ou ao domínio discursivo 

classificado como jornalismo, e a ideologia que é representada por meio desse gênero pode 

ser mostrada como FD, e por último possui como suporte convencional a revista e o jornal 

que podem ser impressos ou on-line. Portanto, destaca-se esse gênero opinativo como um 

texto de grande influência no meio social para a formação intelectual e cidadã da população. 

 

 

3. 3 O mito Barack Obama nos editoriais do The New York Times 

 

 

Neste estudo, realizamos uma pesquisa em que nos apropriamos de algumas categorias 

pertinentes à AD e fizemos uma análise do discurso presente em quatro editoriais do The New 

York Times. Nesta análise, verificamos os recursos discursivos na intenção do jornal na 

formação da opinião do leitor, direcionando-o para a criação de uma personalidade de 

destaque para o cenário político mundial.  

Sabemos que o método arqueológico subsidia estudos que permitem fazer um 

diagnóstico da sociedade, sem levar em conta somente os registros da história oficial, mas ele 

permite captar aquilo que deixou de ser dito, devido às relações de força de uma determinada 

época. Nosso método é uma análise do discurso com base na arqueologia, no qual utilizamos 

a AD como teoria que responde à questão: como se caracteriza o discurso do editorial do 

jornal The New York Times, destacando, o enunciado, a FD, a memória discursiva e o sujeito, 

como elementos fundamentais para a construção discursiva da imagem mítica de Barack 

Obama, durante as disputas eleitorais pela presidência dos Estados Unidos no ano de 2008. 

O analista do discurso deve romper as estruturas linguísticas para se chegar ao seu 

objeto, o discurso. Nesse sentido, tomamos o editorial como enunciado que está inserido 

numa FD que ocorre em função de um acontecimento discursivo que é a candidatura de 

Barack Hussein Obama II à presidência americana.  
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Vale ressaltar que mostramos 06 figuras que circularam na internet, que não foram 

publicadas no The New York Times, pois foram extraídas de diferentes sites e/ou blogs, mas 

que são pertinentes, por isso acrescentarmos em nosso trabalho, uma vez que elas ilustram e 

compartilham com a interpretação realizada dos editoriais analisados. Dessa forma, a nossa 

intenção é repassar para o leitor que a internet também teve um papel significativo e 

semelhante com a postura do The New York Times na construção do mito Barack Obama. 

Nesse caso, consideramos relevante a exposição de algumas dessas diversificadas figuras que 

circularam na internet no período das eleições presidenciais de 2008 e que devido a esse meio 

tecnológico se expandiram para além das fronteiras americanas, retratando a mitificação de 

Barack Obama como o personagem capaz de salvar o mundo. No entanto, é evidente que o 

foco da nossa pesquisa está concentrado ao editorial do The New York Times. 

Com base no posto, fizemos uma análise de 04 editoriais publicados no jornal 

americano The New York Times, na sua versão on-line, através do site: 

http://www.nytimes.com, durante as eleições americanas em novembro de 2008. O nosso 

objetivo é investigar o funcionamento discursivo do editorial do jornal The New York Times 

na construção do mito Barack Obama. Para isso temos como objetivos específicos identificar 

os indícios míticos presentes no editorial do referido jornal e compreender como são usados 

no editorial os recursos discursivos para construir o mito Barack Obama. Descrevemos o 

processo de negociação de sentidos que ocorre entre o jornal e o público leitor na construção 

da imagem do referido candidato, ao articular os elementos da materialidade com o domínio 

de memória que reflete os valores e conflitos na sociedade. Em outras palavras, desejamos 

compreender os efeitos de sentido que se instituem no ponto de encontro entre o que está 

sendo dito no fio do discurso e a rede de sentido socioculturais e ideológicos que existe na 

memória discursiva e que buscamos em nossas lembranças através do resgate da história. 

Desse modo, por meio da memória discursiva, o entrecruzamento de enunciados, 

discurso e FD, identificamos os indícios míticos presente no respectivo editorial para 

construir a identidade política de Barack Obama, durante as disputas eleitorais americanas de 

2008, e, também, após ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. Nessa 

perspectiva, procuramos verificar que características fundamentais foram apresentadas para 

configurar sobre ele a imagem de um mito na contemporaneidade.   

Nos quatro editoriais analisados, dois no mês de outubro e dois no mês de novembro, 

tratavam-se, basicamente, da situação política e econômica dos Estados Unidos, das propostas 

de governo dos candidatos à presidência nas eleições americanas de 2008, da emocionante 

vitória de Barack Obama ao cargo de presidente e as expectativas de uma boa administração 

http://www.nytimes.com/
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para o povo americano. No editorial ―A agenda da crise‖ foi apresentada à administração do 

governo Bush que o país passava por dificuldades devido à crise financeira causada pela 

bolha imobiliária. Nessa ocasião, é cobrado um posicionamento dos candidatos à presidência 

sobre medidas para resolver o problema da crise financeira mundial que se iniciou nos 

Estados Unidos. No editorial ―Barack Obama para presidente‖ é revelado publicamente o 

apoio do jornal The New York Times a Barack Obama que é apresentado ao povo americano 

como o candidato que possui as melhores propostas de governo. Em seguida, no editorial ―O 

próximo presidente‖ diz respeito a um acontecimento emocionante que foi a vitória de Barack 

Obama, e o jornal descreve os méritos que o levaram a se tornar presidente americano. Por 

fim, o editorial ―Salve a economia e o planeta‖ refere-se à missão atribuída a Barack Obama 

que tem a responsabilidade de conduzir o país para superar várias dificuldades, 

principalmente solucionar o problema da crise financeira ao mesmo tempo em que deve 

reduzir a emissão de gases poluentes ao meio ambiente para evitar o aquecimento global. 

 

 

a. A agenda da crise 

 

 

Iniciamos a nossa análise pelo editorial publicado no dia 07 de outubro de 2008, cujo 

título é ―A agenda da crise‖. Como podemos ver, trata-se de um tema atrativo, porque 

descreve o mais grave problema do momento nos Estados Unidos, a crise econômica causada 

pela bolha da imobiliária. Um assunto desses tem grande repercussão no mundo, uma vez que 

o referido país é um forte propagador do capitalismo, que se tornou a maior potência 

econômica do planeta após a Segunda Guerra Mundial, e, então, vive uma das maiores crises 

financeira de sua história. Nessa ocasião são cobradas propostas eficientes aos candidatos à 

presidência, o democrata Barack Hussein Obama II, e o republicano John Sidney McCain III. 

Logo, quem vencesse o pleito, teria que resolver essa situação caótica. 

Em relação ao perfil dos candidatos, podemos dizer que Barack Hussein Obama II é 

graduado em Ciências Políticas pela Universidade Colúmbia em Nova Iorque, e em Direito 

pela Universidade de Harvard. Foi o primeiro afro-americano a ser presidente da revista 

Harvard Law Review criada em 1887 por um grupo de estudantes da Harvard Law School. 

Barack Obama atuou como líder comunitário e como advogado na defesa dos direitos civis, 

até que, em 1996, foi eleito ao Senado Estadual de Ilinóis (Órgão integrante da Assembleia 

Geral de Ilinóis que constitui o poder legislativo local), sendo reeleito em 2000. Ele ensinou 



102 

 

direito constitucional na escola de Direito da Universidade de Chicago de 1992 até 2004, ano 

em que foi eleito Senador da República dos Estados Unidos pelo Estado de Ilinóis com 70% 

dos votos. 

John Sidney McCain III nasceu em uma família militar e graduou-se na Academia 

Naval dos Estados Unidos. Quando se tornou um piloto já experiente, foi para o Vietnã. Vale 

ressaltar que a Guerra do Vietnã foi um conflito armado que teve início em 1959, e foi 

enquadrado no contexto histórico da Guerra Fria. O Vietnã havia sido colônia francesa e no 

final da Guerra da Indochina que ocorreu entre 1946 a 1954 foi dividido em dois, o Norte e o 

Sul. O Vietnã do Norte ficou sendo comandado por Ho Chi Minh com orientação comunista 

pró União Soviética. O Vietnã do sul era controlado por uma ditadura militar que passou a ser 

aliado com os Estados Unidos, portanto, com o sistema capitalista. As divergências políticas e 

ideológicas entre os dois países causaram uma situação tensa entre ambos. E, em 1959, os 

vietcongues, também chamados de guerrilheiros comunistas, com o apoio do seu ditador e dos 

soviéticos atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul, provocando o início da 

guerra.  

Cinco anos depois, em 1964, os Estados Unidos resolveram entrar diretamente no 

conflito, enviando soldados e armamentos modernos para o combate, como helicópteros e 

outros recursos tecnológicos. No entanto, os vietcongues já conheciam o território que era de 

grandes florestas tropicais fechadas com um clima que chovia bastante e utilizaram táticas de 

guerrilha, que superava a tecnologia dos norte-americanos. Em 1968, o exército norte-

vietnamita invadiu o Vietnã do Sul e tomou a embaixada dos Estados Unidos em Saigon, 

provocando uma reação dos inimigos com todo o seu poder de fogo que resultou no momento 

mais sangrento da Guerra. 

No início da década de 1970, com o apoio da televisão que mostrava cenas violentas e 

cruéis da Guerra, jovens, grupos pacifistas e a população americana realizaram protestos nos 

Estados Unidos, pedindo o fim do conflito e o retorno imediato da tropa norte-americana, que 

já havia perdido milhares de soldados mortos no combate. Dessa forma, sem o apoio popular 

e com derrotas seguidas, o governo norte-americano, Richard Milhous Nixon, aceitou o 

Acordo de Paris, que previa o cessar fogo, em 1973. Portanto, o Vietnã do Sul mesmo com a 

intervenção dos Estados Unidos perderam a guerra, que acabou em 1975 com a retirada total 

das tropas norte-americanas.  

Nesse cenário de Guerra, John McCain passou cinco anos e meio preso pelos 

vietcongues, dois dos quais em uma solitária; nesse período foi torturado. Ele ficou 

trancafiado na prisão Hoa Lo, apelidada pelos presos americanos de Hanói Hilton. Construída 
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pelos franceses em 1901, a prisão La Maison Centrale tinha péssimas condições de 

carceragem. Os vietcongues queriam que John McCain, um oficial importante cujo pai era 

almirante, assinasse uma confissão com objetivos de propaganda. John McCain voltou como 

herói de guerra para os Estados Unidos e é Senador pelo Estado do Arizona desde 1987. 

O editorial ―A agenda da crise‖ consta de 12 parágrafos. No primeiro, o jornal enfatiza 

o desespero do presidente George W. Bush, que tenta enxertar dinheiro na economia na 

tentativa de amenizar a crise, já que as transições financeiras estão congeladas, sendo 

impossível conceder ou pedir empréstimo, situação que deixa o governo pressionado em uma 

situação delicada. Vejamos em (18): 

 

 

             (18) 

Como ações devastadas na segunda-feira em que permaneceu congelado 

conceder e pedir empréstimo, a administração de Bush se apressou para 

implementar um depósito na ordem de $700 bilhões na sexta-feira. O 

Departamento do Tesouro disse que em breve colocaria anúncios em seu site 

pedindo ajuda aos gerentes de recursos para apressar o programa e que 

devido a urgência, o contrato pode ser ―completado por intermédio de outro 

e aberto a competição‖
1
. 

 

   

Como podemos observar em (18) o editorial enfatiza a situação caótica que ocorre no 

governo Bush, a necessidade de ajuda urgente para amenizar a crise econômica. No que se 

refere ao presidente em exercício, George Walker Bush, foi o 46º governador do estado 

americano do Texas, de 1995 a 2000 e o 43º presidente dos Estados Unidos, de 2001 até então 

em 2009. Recordamos por meio da memória discursiva, que em uma eleição fechada e 

controversa, ele foi eleito presidente em 2000, como candidato representando o Partido 

Republicano, recebendo a maioria dos votos eleitorais. Porém perdeu nos votos populares 

para o então, vice-presidente Al Gore. Depois de oito meses de Bush iniciar o seu primeiro 

mandato como presidente, ocorreram os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Em 

resposta, ele anunciou uma guerra global contra o terrorismo, ordenou uma invasão ao 

Afeganistão no mesmo ano e uma invasão ao Iraque em 2003. Bush concorreu, com êxito, à 

reeleição contra o democrata John Kerry em 2004, conquistando 50,7% dos votos populares 

contra 49,3% de seu oponente. Após sua reeleição, recebeu críticas cada vez mais fervorosas 

                                                           
1
  As stocks cratered on Monday and lending and borrowing remained frozen, the Bush administration 

rushed to implement the $700 billion bailout enacted on Friday. The Treasury Department said that it would 

soon post help-wanted ads on its Web site for asset managers to run the program and that because of the urgency, 

the hiring may be ―through other than full and open competition.‖  
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de conservadores. Na presidência, o discurso de Bush era de superioridade em relação ao 

mundo.  

Em dezembro de 2007, os Estados Unidos entraram na maior recessão Pós-Segunda 

Guerra Mundial. Isso levou a sua administração a ter um controle mais direto da economia, 

adotando vários programas econômicos destinados a preservar a estrutura financeira do país. 

Apesar de ter sido um presidente popular em seu primeiro mandato, sua popularidade 

declinou drasticamente no segundo, principalmente, devido às fortes críticas incentivadas pela 

mídia. 

No terceiro parágrafo é posto que os candidatos estão direcionando o foco da 

campanha para a crise financeira devido ao agravamento do problema, como consequências 

de uma má administração do governo atual. Vejamos em (19):  

 

 

           (19) 

É evidente que Barack Obama e John McCain, um dos quais herdará uma 

verdadeira bagunça, e, por causa disso, de forma detalhada se dirigiram a crise 

financeira em seu debate na terça-feira à noite
2
. 

 

 

Vale ressaltar que Foucault (2008c) defende que a ambição do homem na sociedade 

contemporânea é o exercício do poder. Assim, é o que nós podemos observar em (19) quando 

o editorial mostra a administração de Bush como algo desastrosa, uma vez que o referido 

presidente não evitou a crise econômica causada pela bolha imobiliária, no entanto o mesmo 

sempre se mostrou líder de uma nação poderosa que causava a impressão de inatingível, mas 

que em 2008 às vésperas da eleição para presidente se apresentou fragilizada. Essa situação é 

decorrente do sistema financeiro vigente, o capitalismo, em que as pessoas são estimuladas ao 

consumo, valorizando os bens materiais que acabam comprando além do seu poder aquisitivo. 

Na concepção de Patai (1974), os Estados Unidos é uma referência como potência industrial 

que possui a maior parte da população mundial que se encaixa no perfil do homem da 

sociedade contemporânea. Portanto, nesse cenário de dificuldades devido a crise financeira 

mundial, é criado um ambiente propício para o surgimento de um indivíduo que possua 

qualidades acima das pessoas comuns. Esse super-homem tem a missão de reverter a situação 

caótica em que o planeta se encontra por causa da crise econômica.  

                                                           
2
  That is why it is vital that Barack Obama and John McCain, one of whom will inherit a real mess, 

address the financial crisis in real detail at their debate Tuesday night. 
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Em seguida, o quarto parágrafo é constituído de um enunciado que trata de um 

questionamento sobre a inserção desse assunto dentro das propostas dos candidatos que sem 

dúvida serão afetadas. Vejamos em (20):  

 

 

           (20) 

A questão mais imediata é como a crise afetará seus planos e promessas – 

porque ela afetará
3
. 

 

  

É importante considerar que ambos os candidatos têm dificuldades com o surgimento 

desse problema global, a crise econômica, que pode atrapalhar no andamento da campanha 

devido à atenção que ele deve ser tratado. Logo, a população americana terá a oportunidade 

de refletir sobre a capacidade de ambos os candidatos na elaboração de propostas que 

demonstrem maior viabilidade de solução. Desse modo, deve ser cotado para o cargo de 

presidente dos Estados Unidos alguém com características tais como a criatividade, 

capacidade de flexibilidade e raciocínio rápido para lidar e vencer um inimigo real que é a 

crise no setor econômico. Além disso, para se diferenciar das pessoas comuns se faz 

necessária coragem para a realização de estratégias que devem ser bem-sucedidas. 

No quinto parágrafo, o jornal começa a analisar o posicionamento dos candidatos a 

respeito desse assunto a partir do primeiro debate presidencial. É dito que Barack Obama será 

cuidadoso no controle de gastos do governo. Para reforçar esse argumento, é feito uso do 

discurso direto no texto, um enunciado entre aspas, que alerta sobre a impossibilidade de 

mudança a curto prazo, fato esse que demonstra a cautela do candidato democrata. No 

entanto, afirma-se que o mesmo está consciente de que isso pode atrasar e pode prejudicar 

seus programas de governo relacionados à saúde, educação e infraestrutura. Vejamos em (21):  

 

 

           (21) 

No primeiro debate presidencial, em 26 de setembro, o senhor Obama pelo 

menos reconheceu que a crise lhe forçaria a priorizar com mais cuidado os 

gastos do governo. Mas então ele disse ―nós não podemos em uma mudança 

de curto prazo‖ conseguir a independência de energia, reformar os serviços de 

saúde ou investir em educação e infraestrutura. O avanço espremido, ele disse 

                                                           
3
  The most immediate question is how the crisis will affect their plans and promises — because it will.  
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que dentro destas vastas categorias, os programas podem atrasar ou serem 

adiados, mas não deu maiores detalhes
4
. 

 

 

Nas palavras do editorial Barack Obama demonstra sensatez e prudência, e, diante de 

uma situação de dificuldade, reconhece que são grandes os desafios para restabelecer o 

crescimento do país no que se refere às áreas de energia, saúde, educação e infraestrutura. De 

acordo com Orlandi (2007), o discurso é uma prática social que se exterioriza do enunciado. 

Ele só existe por meio da interpretação da relação do leitor com o texto. Nesse contexto, nós 

percebemos que a partir desse trecho do editorial em (21), o jornal já estabelece uma posição 

sujeito no momento em que começa a direcionar o seu discurso, demonstrando que apoia o 

candidato Barack Obama para presidência dos Estados Unidos.  

No sexto parágrafo, o jornal faz uso do discurso direto para mostrar que McCain acha 

que a melhor coisa a ser feita é cortar gastos federais. Nesse caso, podemos dizer que a 

utilização do enunciado entre aspas no texto, é um exemplo da heterogeneidade mostrada do 

sujeito, logo, o jornal faz uso desse recurso para reforçar seus argumentos, passando para o 

leitor mais confiança e credibilidade por apresentar o que foi dito do próprio candidato. 

Vejamos em (22): 

 

 

           (22) 

O senhor McCain deixou a crise de lado, dizendo que ―não importa‖ a nação 

tem que cortar gastos federais e ―examinar cada agência do governo‖ – a 

mesma prescrição que ele sempre propõe. Então o senhor McCain ameaçou 

rescindir um contrato de armas de $6.8 bilhões, uma avaliação sem validade 

para a crise financeira
5
. 

 
 

Vale ressaltar que é através do discurso que se exerce qualquer tipo de influência e 

poder que serve como atividade de controle no meio social. Desse modo, a partir do 

enunciado em (22), o jornal explicita a sua posição de sujeito que elabora a sua discursividade 

                                                           
4
  At the first presidential debate, on Sept. 26, Mr. Obama at least acknowledged that the crisis would 

force him to prioritize more carefully on government spending. But then he said ―we can‘t shortchange‖ energy 

independence, health care reform or investing in education and infrastructure. Pressed further, he said that within 

those broad categories, programs may have to be delayed or deferred but offered no details.  

 
5
  Mr. McCain brushed aside the crisis, saying that ―no matter what‖ the nation has to cut federal 

spending and ―examine every agency of government‖ — the same prescriptions he always offers. Then Mr. 

McCain boasted about killing a $6.8 billion weapons contract, an act of no relevance to the financial crisis. 
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em torno de uma desvalorização e não visibilidade para as propostas de governo de McCain, 

além de tentar criar um perfil negativo do referido candidato.  

No parágrafo seguinte, é criticada a postura de McCain que insiste em apontar como 

proposta a redução de gastos e não possui uma solução que demonstre ser eficiente. No que se 

refere ao candidato Barack Obama, é considerado como um desafio para ele a proposta de 

conter gastos e cobrar um imposto maior para os mais ricos na tentativa de proporcionar uma 

política de imposto mais justa. Vejamos em (23): 

 

 

           (23) 

O grande problema para os candidatos não são os gastos, per se, mas como a 

crise afetará suas propostas sobre os impostos. O senhor Obama disse que 

aumentaria os impostos para os ricos, começando a partir do próximo ano, 

para ajudar a restaurar a justiça sobre o código de impostos e executar seus 

planos para conter os gastos. Com o abastecimento da economia, entretanto, é 

difícil imaginar como ele pode fazer isso de modo prudente. Ele deveria 

admitir a probabilidade de ter que adiar o aumento de imposto e explicar 

como essa mudança afetará seus planos. Então, ele pode prometer o aumento 

desses impostos assim que a economia permitir
6
. 

 

 

Com base nas palavras do editorial quando afirma que Barack Obama disse que 

aumentará os impostos sobre os ricos, é possível acionarmos a memória discursiva e 

relacionarmos a sua ideia ao lendário Robin Hood que tirava dos ricos para doar aos pobres. 

Robin Hood é um herói mítico inglês, considerado um fora-da-lei que roubava dos ricos para 

dar aos pobres, aos tempos do Rei Ricardo Coração de Leão. Ele era hábil no arco e flecha e 

vivia na floresta de Sherwood. Teria vivido no século XIII, gostava de vaguear pela floresta e 

prezava a liberdade. Ficou conhecido como ―príncipe dos ladrões‖. Tenha ou não existido tal 

como o conhecemos é considerado um dos maiores heróis não americano.  

Esse herói escolheu a vida clandestina da floresta depois de ter sido injustiçado, 

motivo pelo qual formou um exército de bravos homens para se opor às maldades que o 

rodeava, principalmente contra as normas impostas pelos poderosos que governavam o país 

naquela época. Dessa forma, os pobres o adoravam tanto e consideravam-no livre e generoso, 

enquanto os ricos e poderosos o temiam. Nesse caso, Barack Obama representa as ações desse 

                                                           
6
  The big issue for each candidate is not spending, per se, but how the crisis will affect their promises on 

taxes. Mr. Obama has said that he would raise taxes on the wealthy, starting next year, to help restore fairness to 

the tax code and to pay for his spending plans. With the economy tanking, however, it‘s hard to imagine how he 

could prudently do that. He should acknowledge the likelihood of having to postpone a tax increase and explain 

how that change will affect his plans. Then, he can promise to raise those taxes as soon as the economy allows.  
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herói em relação à generosidade com a população pobre, tentando aplicar no contexto atual a 

justiça social. Porém, não cabe aqui comparar Barack Obama a postura de um fora-da-lei, 

uma vez que as suas ações terão amparo na legalidade da legislação vigente nos Estados 

Unidos e nos interesses mercantilistas americanos. 

É interessante mencionarmos que, desde muito tempo, revelam-se personagens com 

características de um mito, seja na ficção do cinema, na literatura ou na história da 

humanidade. Essa característica apontada pelo editorial de protetor da população, 

principalmente dos mais necessitados é um forte indício para a consagração de uma figura 

mitológica, pois, segundo Eliade (2007), alguns aspectos e funções do pensamento mítico são 

constituídos do ser humano. Esse fator contribui para que as pessoas sejam perceptivas para o 

surgimento de personalidades com esse perfil, mesmo na sociedade industrializada. 

No oitavo parágrafo, o jornal retoma as críticas ao candidato republicano, 

argumentando sobre a impossibilidade de conter gastos da forma como ocorre a política de 

controle do governo Bush. Assim, se McCain ainda persistir com essa ideia, o débito vai 

explodir e o problema da crise se agravará ainda mais. Vejamos em (24): 

 

 

           (24) 

O senhor McCain tem um trabalho duro e imparcial. Para ser franco com os 

eleitores, ele deveria admitir a desfragmentação da ideia central do seu plano 

econômico – para estender permanentemente os cortes de impostos de Bush 

além de seus vencimentos em 2011 e acrescentar bilhões de dólares na 

interrupção de novos impostos – é impossível. Se ele for adiante com esses 

planos, o débito nacional explodirá, arruinando o empréstimo que a nação 

deve empreender para os depósitos de finanças
7
. 

 

    

Como podemos observar em (24), o jornal deixa de explorar fatos que poderiam 

enaltecer o candidato McCain tais como seriedade, compromisso no trabalho prestado ao 

congresso, assim como o título de herói por vir de uma família militar e ter lutado na Guerra 

do Vietnã, pois, segundo Orlandi (2007), no momento da discursividade, a construção do 

novo está nos acontecimentos em sua volta que são acionados pela memória discursiva. Dessa 

forma, a discursividade expressa no editorial é construída por meio do apagamento desses 

fatos que deixam de ser mencionados, uma vez que, no referido texto, as propostas do 

                                                           
7
  Mr. McCain has an even tougher job. To be straight with voters, he would have to acknowledge that 

the centerpiece of his economic plan — to permanently extend the Bush tax cuts beyond their expiration in 2011 

and to add billions of dollars of new tax breaks — is impossible. If he went ahead with those plans, the national 

debt would explode, undermining the borrowing that the nation must undertake to finance the bailouts.  
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candidato McCain são compatíveis com as ideias do presidente em exercício, Bush, o qual o 

jornal classifica como uma administração desastrosa.  

No nono parágrafo, são exigidas mais propostas viáveis de ambos os candidatos para 

socorrer os proprietários de imóveis. Porém, Obama se sobressai por ter a proposta 

considerada pelo menos mais coerente. Vejamos em (25): 

 

 

           (25) 

Nós gostaríamos de escutar os candidatos contarem aos americanos como eles 

vão erguer os proprietários de imóveis. O senhor Obama apoia a melhoria do 

código de falência para que o tribunal possa modificar as hipotecas 

preocupantes. O senhor McCain não, apega-se a ficção de que a indústria da 

hipoteca de algum modo, algum dia, voluntariamente vai refazer a maioria 

dos empréstimos desperdiçados
8
. 

 

  

Em (25), o jornal deseja reafirmar seu papel de empresa de grande credibilidade com 

seu público e tenta repassa para o leitor de que realmente se preocupa com a sociedade. Por 

isso, cria a falsa sensação de imparcialidade e cobra propostas eficientes de ambos os 

candidatos para solucionarem a crise imobiliária e econômica. No entanto, essa 

imparcialidade logo deixa de existir quando o The New York Times comenta as propostas de 

governo de cada um dos candidatos, pois, da forma como são postos os enunciados, as 

propostas de Barack Obama demonstram ser mais viáveis. Melo (2003) afirma que nos seus 

primórdios, os jornais possuíam o caráter de participação política, de influência na vida 

pública. Mas, com o passar do tempo, eles se transformam em empreendimentos rentáveis 

para garantir sua sobrevivência. Portanto, quando um jornal demonstra ser parcial, 

posicionando-se a favor de um candidato político, como é o caso do apoio formalmente do 

The New York Times ao candidato Barack Obama, sem dúvidas há interesses que vão desde os 

aspectos ideológicos ao financeiro. 

No parágrafo seguinte, reforça-se a ideia de necessidade de mais agilidade por parte 

dos candidatos no desenvolvimento de propostas mais eficazes. No entanto, no momento, o 

jornal aponta Barack Obama como melhor para lidar e combater a crise financeira, como em 

(26). 

                                                           
8
  We would like to hear the candidates tell Americans how they will stand up for homeowners. Mr. 

Obama supports amending the bankruptcy code so courts can modify troubled mortgages. Mr. McCain does not, 

clinging to the fiction that the mortgage industry will somehow, someday, voluntarily rework most of the junk 

loans.  
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           (26) 

Os americanos merecem muito mais detalhes sobre como os candidatos  

reformariam o sistema financeiro para evitar outra crise como esta. Dizer que 

eles estão a favor de mais e melhor regulamentação não é suficiente. 

Novamente, o senhor Obama leva vantagem em relação ao senhor McCain, 

que até o momento não tem demonstrado comprometimento
9
. 

 

 

Em (26), embora ambos os candidatos ainda não haviam mostrado ideias mais 

consistentes, por meio da discursividade presente no editorial, já se atribui a falta de 

compromisso de McCain, desenvolvendo, assim, um apagamento a carreira política do 

referido candidato. Isso ocorre para evitar que possa surgir algum fato que contribua para sua 

ascensão dentro da campanha. 

No último parágrafo, é feito um apelo aos candidatos para dar mais atenção ao 

problema da crise financeira, que, sem dúvida, será a pior herança do governo Bush, que o 

vitorioso das disputas eleitorais terá que combater quando assumir o governo. Vejamos em 

(27):  

 

 

           (27) 

As respostas concisas para a crise financeira não são expostas nos discursos. É 

tempo dos candidatos se preocuparem com a ocasião
10

. 

 

 

Como podemos observar nesse enunciado que finaliza o texto, o jornal tem a intensão 

de demonstrar o seu poder no meio social, bem como o seu comprometimento com o público 

leitor. Nessa ocasião, o The New York Times cobra propostas eficientes de ambos os 

candidatos para solucionar o problema da crise financeira mundial, expondo a ideia de que 

existe neutralidade no jornalismo e que ambos os candidatos serão julgados com 

imparcialidade, quando de fato, já foi possível observarmos nesse editorial que o jornal se 

mostra favorável a Barack Obama. 

 

                                                           
9
  Americans deserve to hear much more detail about how the candidates would reform the financial 

system to prevent another crisis like this one. Saying that they‘re in favor of more and better regulation is not 

enough. Again, Mr. Obama has the edge over Mr. McCain, who until recently was a committed deregulator.  
 

10
  Substantive answers to the financial crisis are not the stuff of sound bites. It is time for the candidates 

to rise to the occasion. 
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b. Barack Obama para presidente 

 

 

Continuamos a nossa análise com o editorial que tem como título ―Barack Obama para 

presidente‖, publicado no dia 24 de outubro de 2008. O referido editorial se estrutura em 

diversos parágrafos curtos e em blocos, contendo no cômputo geral do texto 38 parágrafos. 

Cada um deles trata de questões pertinentes às eleições presidenciais dos Estados Unidos, 

centradas nas candidaturas de John McCain, do Partido Republicano e Barack Obama, do 

Partido Democrata.  

Em se tratando do editorial, esse gênero geralmente consiste em um texto com pouco 

mais de uma página, contudo em uma situação rara, devido à necessidade de abordar assuntos 

de grande relevância para o tema em destaque, o referido editorial ultrapassa as quatro laudas. 

Segundo Souza (2006), os editoriais são textos nos quais se discutem, sob o ponto de vista do 

meio de comunicação ou de seus editores, um fato atual relevante, nacional ou internacional. 

O assunto abordado pode apresentar caráter político, social, cultural ou econômico e tem 

como finalidade proporcionar grande repercussão perante o público. Esse gênero está situado 

no jornal na sessão de opinião. 

Percebemos, no início do editorial, a descrição de forma metafórica de como ocorrem 

as campanhas americanas, ressaltando a diferença da atual diante das passadas. É exposta aqui 

a situação drástica do país no término de uma administração desastrosa. Pois, o leitor é 

convidado a refletir sobre a falta de proteção por parte do governo em que se encontram os 

americanos, vítimas de problemas causados pela crise financeira. Ademais, o país tem sido 

atingido por catástrofes naturais como furacões.  

Um exemplo de uma catástrofe foi a passagem do Furacão Katrina em 29 de agosto de 

2005. Os ventos alcançaram mais de 280 quilômetros por hora e causaram grandes prejuízos 

na região litorânea do sul desse país, principalmente, em torno da região metropolitana de 

Nova Orleans, onde mais de um milhão de pessoas foram evacuadas.  O furacão passou pelo 

sul da Flórida, causando em torno de dois bilhões de dólares de prejuízo. O Furacão Katrina 

causou aproximadamente mil mortes, sendo um dos furacões mais destrutivos a ter atingido 

os Estados Unidos. Por causa disso, paralisou muito da extração de petróleo e gás natural, 

uma vez que boa parte do petróleo americano é extraído no Golfo do México. Dessa forma, a 

população precisou de ajuda financeira do governo para se reestabelecer.   

Após avaliar os dois anos de campanha dos candidatos, o jornal faz uma definição 

classificando-a como sem nenhum brilhantismo, mas aponta Barack Obama como candidato 
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favorito ao cargo. Geralmente as eleições americanas são desmotivadoras. Em decorrência 

disso, ocorre um grande número de abstinência pelo fato de que os americanos não são 

obrigados a votarem e não são estimulados a essa prática de cidadania. 

É evidente já a partir do título, ―Barack Obama para presidente‖, o forte apoio ao 

candidato democrata. Os Estados Unidos é um dos países que mais prioriza a democracia e a 

liberdade de imprensa, visto que as empresas jornalísticas podem declarar publicamente seu 

apoio a um determinado candidato. A partir daí, cabe a esse veículo formador de opinião 

utilizar-se de recursos eficientes para atrair o olhar desse eleitor (telespectador, ouvinte, leitor) 

e conquistar sua credibilidade. Assim, no que se refere ao editorial em análise, é evidente de 

que sua finalidade é convencer o eleitor a votar em Barack Obama. Observe os parágrafos 

iniciais do editorial em (28).  

 

 

           (28) 

A moeda corrente das campanhas presidenciais é a hipérbole. Porém, este ano 

o futuro da nação realmente está na balança. [...] Os Estados Unidos estão 

danificados e vazios após oito anos da liderança fracassada do presidente 

Bush. Ele está frustrando o seu sucessor com duas guerras, uma imagem 

global cicatrizada e um governo sistematicamente despido de sua habilidade 

para proteger e ajudar seus cidadãos – que estão fugindo de inundações e 

furacões, procurando cuidados médicos ou lutando para segurar em seus lares, 

empregos, economias e pensões no meio de uma crise financeira que era 

prognosticada e poderia ser evitada. [...] Em tempos difíceis fica fácil a 

escolha de um novo presidente. Depois de quase dois anos de uma campanha 

horrorosa, o senador Barack Obama de Ilinóis tem provado que é a escolha 

certa para ser o 44º presidente dos Estados Unidos
11

. 

 
 

Nas palavras do editorial, o país se encontra no caos. Nesse cenário, o jornal aponta 

que, mesmo não tendo feito uma boa campanha, Barack Obama é a opção certa para assumir a 

presidência dos Estados Unidos, uma vez que ele representa a mudança do governo Bush. Na 

realidade, diante dos fatos postos pelo jornal, o cidadão irá recorrer a diversas informações de 

variadas fontes para uma apreciação, a fim de que essas sejam conduzidas para o seu processo 

                                                           
11

  Hyperbole is the currency of presidential campaigns, but this year the nation‘s future truly hangs in the 

balance. […]. The United States is battered and drifting after eight years of President Bush‘s failed leadership. 

He is saddling his successor with two wars, a scarred global image and a government systematically stripped of 

its ability to protect and help its citizens — whether they are fleeing a hurricane‘s floodwaters, searching for 

affordable health care or struggling to hold on to their homes, jobs, savings and pensions in the midst of a 

financial crisis that was foretold and preventable. […]. As tough as the times are, the selection of a new president 

is easy. After nearly two years of a grueling and ugly campaign, Senator Barack Obama of Illinois has proved 

that he is the right choice to be the 44th president of the United States. 
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de formação de posição. Esse processo de tomada de posição, com base em averiguações de 

acontecimentos discursivos que ocorreram no passado, resultante de uma grande variedade de 

enunciados, ocorre por meio da memória discursiva. De fato, é ela que permite que se faça 

relação de acontecimentos do passado para que se possa produzir o sentido do discurso no 

presente.  

Podemos dizer com base em Halbwachs (2006) que o objeto discursivo é o resultado 

da relação entre os participantes de uma atividade na qual é construída a partir das percepções 

e cognições individuais de cada participante através de lembranças que foram construídas de 

forma coletiva. Dessa forma, para que o indivíduo acate o discurso presente no editorial, para 

que essas informações produzam sentidos e esse sujeito esteja convencido de que deve votar 

no candidato indicado pelo jornal, ele fará uma avaliação criteriosa com base na sua própria 

formação sociocultural e intelectual.   

Nesse caso, o sujeito é direcionado a acreditar que realmente a administração de Bush, 

é de fato um desastre. Nessa perspectiva, o mais racional e justo é dar a oportunidade ao 

candidato da oposição, o democrata Barack Obama, pois ele tem méritos para assumir o cargo 

e a devida competência para reverter a situação de calamidade em que se encontra o país. 

Dando continuidade a nossa análise, observamos que o jornal destaca três assuntos 

importantes: a economia, a segurança nacional, e a constituição e as regras da lei dos Estados 

Unidos. Além disso, é selecionado um tópico nomeado de Os candidatos em que mostra o 

perfil de cada um deles. Essas temáticas despertam o interesse do cidadão americano por 

estarem relacionadas diretamente à vida das pessoas e por serem esses setores os mais 

afetados pela administração de Bush. Por isso, é de grande relevância conhecer o 

posicionamento dos candidatos diante dos diversos problemas e que propostas ambos devem 

apresentar. 

Frente ao tema economia, o editorial não só discute a origem da crise financeira, mas, 

de forma irônica, traz uma citação entre aspas, mostrando que John McCain se auto proclama 

um soldado de pé na revolução de Reagan. Esse discurso nos remete para outro discurso. 

Vejamos em (29): 

 

 

           (29) 

O sistema financeiro americano é vítima de décadas do desajuste Republicano 

e políticas anti-impostos. Essas ideias mostram-se incorretas e têm feito pagar 
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um preço alto, mas o Senhor McCain – um auto-proclamado ―soldado firme 

na revolução Reagan‖ - ainda está ciente de que deve persistir nisso
12

.  

 
 

Nessa situação, é retomado um fato que está presente na memória social, é aí que 

ocorre o que chamamos de memória discursiva, um discurso que está interligado a outros 

discursos, pois, com base em Orlandi (2007), a memória discursiva é o saber discursivo que 

dá suporte e torna possível aquilo que está sendo dito a partir de um texto. Na realidade, 

quando o jornal coloca essa expressão, fazendo referência a Regan, subtende-se que o leitor 

tem ou busque o conhecimento de quem se trata, e saiba que Ronald Regan foi o 40º 

presidente americano que governou a nação de 1981 a 1989 e a marca de sua administração 

foi a implementação de uma série de iniciativas econômicas e políticas.  

Nesse sentido, Reagan ligou sua imagem à recuperação da autoestima do povo 

americano em uma época marcada pela crise do petróleo, os remanescentes traumas da 

derrota na Guerra do Vietnã, ondas de inflação e desemprego. Com a realização de uma 

política de corte de gastos públicos e diminuição da taxa de impostos, a economia do país 

cresceu de maneira ininterrupta. Ele foi responsável por uma das mais expressivas altas da 

economia americana e deixou o governo obtendo os maiores índices de aprovação popular do 

século XX nos Estados Unidos.  

Dessa forma, um fato que já foi dito anteriormente, como a política econômica do 

governo Reagan, é algo que já foi compreendido e que circula na memória social, sendo um 

registro na história. Assim, quando esse dado é posto, subtende que o leitor já tenha esse 

conhecimento para que ele o associe à informação nova, para que a mesma produza um efeito 

de sentido e proporcione o entendimento do saber que se deseja transmitir. Segundo Foucault 

(2008a), a produção de sentidos de um enunciado não pode se dá fora das redes de memória 

que ele atualiza. O discurso é uma prática social que é constituída de enunciados pertencentes 

a uma dada época. Nesse caso, o jornal coloca que a comparação que o senador John McCain 

faz ao ex-presidente Ronald Regan é insensata e tal política econômica não funcionaria se 

fosse aplicada no contexto atual, uma vez que a situação caótica em que se encontra o país é 

resultado dessa política anti-impostos e da desordem no sistema financeiro que vem 

                                                           
12

  The American financial system is the victim of decades of Republican deregulatory and anti-tax 

policies. Those ideas have been proved wrong at an unfathomable price, but Mr. McCain — a self-proclaimed 

―foot soldier in the Reagan revolution‖ — is still a believer. 
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ocorrendo há décadas. Portanto, desde o outro editorial que analisamos, ―A agenda da crise‖, 

o jornal insiste em argumentar a ideia de McCain que só fala em cortar impostos.  

O editorial expõe que é frustrante a tentativa do candidato McCain tentar comparar as 

suas propostas de campanha com a política anti-impostos realizada no governo Regan, que 

naquela ocasião foi bem-sucedida. Pois, o jornal aponta que a referida política anti-impostos 

de Regan, se for utilizada na sociedade contemporânea, não funciona por não se adequar às 

circunstâncias da realidade em que se encontra a economia americana. Na complexidade do 

meio social, o conjunto de enunciados que resultou em uma FD, aquilo que foi denominado 

como saber em uma determinada época, pode não ter utilidade em outros tempos. Analisando 

o segundo parágrafo desse tema, constatamos que a visão de John McCain é considerada 

atormentada, visto que, ele apresenta ideias vagas para conter os gastos. No entanto, o autor 

utiliza dados numéricos que representam valores altos para impressionar o leitor e provocar 

reação de surpresa e espanto. O jornal coloca que as concepções de John McCain são 

contraditórias e não seriam bem-sucedidas se aplicadas à realidade, pois eliminar gastos e 

aguardar que o mercado se estabilize não é uma forma eficiente de resolver o problema da 

crise financeira. Observe em (30):  

 

 

           (30) 

O senhor McCain fala muito sobre as reformas, mas sua visão é atormentada. 

Sua resposta para qualquer questão é eliminar os gastos – cerca de $ 18 

bilhões em $ 3 trilhões do orçamento – cortar impostos e esperar para 

afrouxar os mercados para resolver o problema
13

. 

  

 

Para sintetizar o pensamento exposto a respeito desse tema, o jornal destaca que o 

posicionamento de Barack Obama está mais compatível para atender à necessidade daqueles 

cidadãos que são os mais prejudicados com a crise e que no momento estão desprotegidos, 

sendo os que mais carecem da ajuda do governo. Como demonstra o exposto, o jornal 

direciona o leitor para uma única posição, tentando convencê-lo de que os fatos que estão 

sendo colocados são verdadeiros, que Barack Obama está mais bem preparado do que seu 

adversário. 

                                                           
13

  Mr. McCain talks about reform a lot, but his vision is pinched. His answer to any economic question is 

to eliminate pork-barrel spending — about $18 billion in a $3 trillion budget — cut taxes and wait for unfettered 

markets to solve the problem. 
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Vale ressaltar que a verdade é uma construção discursiva, que, segundo Foucault 

(2008c), refere-se a um conjunto de procedimentos regulados para a produção, circulação e 

funcionamento dos enunciados. Nesse sentido, a verdade é utilizada no meio social para 

impor obediência e está relacionada aos sistemas de poder, sendo o resultado das relações de 

força.  

Partindo para o segundo tema, o que diz respeito à Segurança Nacional, o respectivo 

jornal deixa claro que as ideias do Senador John McCain são semelhantes ao pensamento do 

atual presidente George W. Bush, e que, na prática, o seu plano de governo seria uma 

continuidade à administração de seu correligionário, o que geraria o agravamento da situação. 

Isso fica evidente quando o jornal apresenta que o candidato republicano se contrapõe aos 

líderes iraquianos, acreditando que ainda poderia terminar a guerra como vencedor. Vejamos 

em (31):  

 

 

           (31) 

Enquanto os líderes do Iraque insistem sobre uma rápida retirada das tropas 

americanas para o fim da ocupação, o Senhor McCain ainda está falando sobre uma 

―vitória‖ delirante. Como resultado, ele não tem oferecido nem um plano real para 

extrair as tropas americanas e limitar qualquer prejuízo mais adiante para o Iraque e 

seus vizinhos
14

. 

 

 

Nesse sentido, comparando a postura dos dois candidatos a presidência, Barack 

Obama supera seu adversário por apresentar sugestões mais próximas da opinião pública 

sobre a Guerra do Iraque. Para restaurar a diplomacia e resgatar a boa imagem dos Estados 

Unidos perante o mundo, ambos os candidatos demonstram preocupação em fortalecer suas 

alianças, contudo o candidato democrata é reverenciado pelo jornal como um ícone capaz de 

desenvolver melhor essa missão. Não somente por ele representar a superação do preconceito 

racial, mas, principalmente, porque tem qualidades virtuais de humildade que se contrapõem 

ao governo de Bush, que representa arrogância e autoritarismo se posicionando acima das 

Organização das Nações Unidas. 

Como podemos observar, o editorial apresenta um discurso que enfatiza mostrar que 

as propostas de McCain são incoerentes para amenizar ou combater a situação caótica nos 

Estados Unidos. Os enunciados são postos de forma que o posicionamento do jornal que 

                                                           
14

   while Iraq‘s leaders insist on a swift drawdown of American troops and a deadline for the end of the 

occupation, Mr. McCain is still talking about some ill-defined ―victory‖. 
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coloca sempre John McCain numa posição de inferioridade com relação a Barack Obama 

possa influenciar a opinião pública. Desse modo, o propósito do referido editorial é 

proporcionar repercussão na sociedade que possa provocar uma discursividade que compactue 

com o desejo do jornal devido à credibilidade que ele possui, expressando assim o poder que 

o mencionado veículo de comunicação possui no meio social. Portanto, a opinião do The New 

York Times é instituída como a representação da verdade. Segundo Foucault (2008a), a FD 

determina o que pode e deve ser dito a partir de um determinado lugar social em uma dada 

época. 

Retomando a memória discursiva, estão presentes na história norte-americana marcas 

fortes do racismo e o fato de Barack Obama ser negro é usado como argumento pelo 

eleitorado negro americano, como forma de romper esse preconceito, uma vez que no mundo 

contemporâneo se destaca a luta e o desejo por direitos iguais que se manifestam em passeatas 

contra o preconceito racial.  Isso retoma a figura de Martin Luther King, pastor que se tornou 

um grande líder negro americano, empenhando-se na luta pelos direitos civis dos cidadãos, e 

no combate contra a discriminação racial. Em 14 anos a frente de fazer valer o princípio 

fundamental da declaração de independência americana que diz que todos os homens são 

iguais, ele conseguiu convencer a maioria dos negros que era possível haver igualdade social. 

Por isso, em dezembro de 1964 foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz.  

No entanto, Luther King foi assassinado quatro anos depois por um homem branco. 

Com a morte dele, poucos dias depois, o presidente Lyndon Johnson assinou uma lei 

acabando com a discriminação racial, dando esperanças ao surgimento de uma sociedade mais 

justa para milhões de negros americanos. Ele sonhava com um mundo onde houvesse 

liberdade e justiça para todos. Por isso sua figura ficou conhecida na história da humanidade 

como símbolo da luta contra o racismo. Vejamos a Figura 11 que representa o desejo da 

maioria dos negros americanos sobre Barack Obama: 
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Figura 11: Sonhos podem se tornar realidade 

 

 

Fonte: http://meianoiteacademicos.wordpress.com/2009/05/27/53/. Acessado em: 28 mar. 2010. 

 

 

Como podemos observar a Figura 11 retratou o desejo da maioria dos americanos nas 

disputas eleitorais da presidência dos Estados Unidos em 2008, e como é mencionado neste 

editorial em análise diante dessa situação de dificuldade Barack Obama tem crescido como 

líder e as suas promessas de esperança e mudança tem ganhado a credibilidade dos eleitores. 

Nas palavras do mencionado editorial, o respectivo candidato tem tirado de legiões de novos 

eleitores mensagens poderosas de esperança e gritos clamando para ele compartilhar o 

sacrifício e a responsabilidade social. Logo, na concepção do jornal o seu êxito ao cargo de 

presidente americano representa o desejo de nomear juízes que não sejam tão radicais do 

ponto de vista ideológico, que possam ainda dar suporte para permanência de algum tipo de 

discriminação. Esse desejo de mudança no cenário político americano fica evidente a partir do 

enunciado apresentado na Figura 11 Dreams can come true (sonhos podem se tornar 

realidade) quando desde algum tempo principalmente a população negra dos Estados Unidos 

clama por igualdade social, lutando contra o preconceito racial. 

O terceiro tópico diz respeito à constituição e às regras da lei dos Estados Unidos. 

Nele é relatado o desrespeito que foi a administração de Bush, em que o atual presidente é 

acusado na concepção do jornal de se colocar acima da lei, fazendo mal uso do poder. Nesse 

caso, Bush utiliza-se da tragédia que marcou a historia mundial como a mais terrível ação 
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terrorista que ocorreu aos 11 de setembro de 2001, para justificar uma guerra desnecessária no 

Iraque. Nesta ocasião, ele invadiu o país sem autorização das Nações Unidas.  

Em seguida, é exposto que os dois candidatos apresentam pensamentos idênticos sobre 

tortura e o fechamento da prisão de Guantánamo, em Cuba. Em outras palavras, ambos os 

candidatos compartilham com a mesma ideia de que a referida prisão controlada pelos 

Estados Unidos para abrigar seus inimigos, funciona ilegalmente de acordo com as Nações 

Unidas, porque os prisioneiros são mantidos em condições desumanas sem direito a um 

julgamento justo. Por isso, tanto McCain quanto Barack Obama prometem fechar a 

mencionada prisão quando um deles chegar a presidência. Todavia, o jornal aponta como 

aspecto negativo a omissão de McCain em não se pronunciar sobre os ataques de violação que 

Bush cometeu ao sistema democrático. Observe em (32): 

 

 

          (32) 

Ambos os candidatos renunciaram à tortura e estão comprometidos a fechar a detenção 

da Baía de Guantánamo, em Cuba. [...] Mas o Senhor Obama tem ido além disso, 

prometendo identificar e retificar os ataques do Senhor Bush sobre o sistema 

democrático. O Senhor McCain tem mantido silêncio sobre o assunto
15

. 

 

 

A Baía de Guantánamo localiza-se ao sul da ilha de Cuba e possui uma área de 

aproximadamente 111,9 km². A baía foi concedida aos Estados Unidos como estação naval 

em 1903, em troca do pagamento de 4.085 dólares por ano. Fidel Castro tentou em vão 

desfazer a concessão e, desde então, em sinal de protesto, nunca utilizou o valor do aluguel 

pago pelos americanos que se mantém no mesmo valor até hoje.  

Contudo, é na base naval americana da baía que se encontram os prisioneiros das 

guerras do Afeganistão e Iraque. Desde janeiro de 2002, depois dos ataques terroristas de 11 

de setembro de 2001, prisioneiros acusados de ligação aos grupos Taliban e Al-Qaeda estão 

encarcerados nessa base militar, numa área excluída ao controle internacional no que 

concerne às condições de detenção dos mesmos. 

Ao redor da base, encontra-se o único campo minado ainda existente em todo o 

ocidente. A manutenção da Base de Guantánamo não encontra amparo em nenhuma 

convenção internacional. Por isso não há como fiscalizar o que acontece em seu interior. Os 

                                                           
15

  Both candidates have renounced torture and are committed to closing the prison camp in Guantánamo 

Bay, Cuba. […] But Mr. Obama has gone beyond that, promising to identify and correct Mr. Bush‘s attacks on 

the democratic system. Mr. McCain has been silent on the subject.  
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presos muitas vezes não possuem os direitos de consultar advogados, visitas ou até mesmo de 

um julgamento.   

Segundo a Anistia Internacional, já se passaram mais de cinco anos desde que os 

primeiros detentos foram enviados à sua base naval, pelos americanos, na Baía de 

Guantánamo. Apesar da generalizada condenação internacional, centenas de prisioneiros 

políticos, de mais de 30 nacionalidades, lá permanecem sem nenhuma acusação formal, e sem 

esperança de obter um julgamento justo. Existem denúncias de tortura. Os Estados Unidos 

não permitem que a Organização das Nações Unidas inspecione as condições da base e do 

tratamento recebido pelos prisioneiros. Tal situação tem requerido alguma atenção da mídia 

internacional, dada a suposta violação da convenção de Genebra e dos direitos humanos. 

Segundo a Anistia Internacional, a prisão de Guantánamo é o símbolo da injustiça e do abuso. 

Por isso, ela deve ser fechada. 

Como podemos observar o jornal utiliza uma estratégia de silenciamento sobre as 

propostas de campanha do candidato McCain. Isso acontece porque a produção do discurso é 

controlada, selecionada e redistribuída na sociedade, isto é, para entrarmos na ordem do 

discurso, temos que obedecer às regras de FD, pois essas regras determinam aos sujeitos que 

falam e exercem papéis pré-estabelecidos sobre o que deve ser dito. (FOUCAULT, 2008b). 

Desse modo, diante do contexto em que faltavam poucos dias para as eleições presidências 

americanas de 2008 e o país vivenciava uma das suas maiores crises financeira de sua 

história, o jornal utilizou-se da sua posição sujeito no meio social, usufruindo do poder que 

tem na formação de opinião da população e tratou de menosprezar o plano de governo de 

McCain, por ele representar a continuidade do governo Bush. Portanto, o discurso do jornal 

foi elaborado para que o eleitor concordasse de que o país realmente estava em uma situação 

caótica causada pela administração de Bush e que o candidato de oposição ao governo, 

Barack Obama, representaria a mudança que deveria ocorrer imediatamente.  

No penúltimo parágrafo referente a esse tema, à constituição e às regras da lei dos 

Estados Unidos, o jornal estrategicamente opta por apresentar e elogiar uma boa ação do 

Senador John McCain a favor dos detentos. Porém, esse argumento logo é derrubado com um 

fato que gera novamente a impressão de que McCain não é uma boa opção para a presidência 

do país, sendo essa a imagem que a empresa jornalística deseja passar aos seus leitores. Nesse 

caso, há uma ordem que estabelece o que pode e deve ser dito. A enunciação de um enunciado 

exclui outros. O jornal reconheceu a prestação de serviço de John McCain, mas, logo em 

seguida utilizou de fatos mais fortes para tirar a credibilidade do referido candidato. Observe 

o tópico (33) que trata desse assunto: 
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          (33) 

O Senhor McCain melhorou a proteção aos detentos. Mas posteriormente ele ajudou a 

Casa Branca a empurrar por meio do apavorante Ato de Comissões Militares de 2006, 

que negou aos prisioneiros o direito para uma audiência em um tribunal real e colocou 

Washington em conflito com as convenções de Gênova, aumentando em muito o risco 

das tropas americanas
16

. 

 
  

Como podemos observar em (33), o jornal se encarrega de apresentar mais uma vez 

um enunciado que demonstra a falta de compromisso de John McCain diante das ações que 

são relevantes para o povo americano. Desse modo, através de enunciados dessa natureza o 

editorial vai tecendo um discurso para delimitar como verdade que o referido candidato não 

possui qualidades para exercer o cargo de presidente dos Estados Unidos. 

Para finalizar esse tema, por um lado, eleva-se a visão mais aberta de Barack Obama 

para tratar de temas polêmicos que exigem a definição do judiciário e que vem ganhando 

maior dimensão na sociedade como a superação do preconceito em diversos aspectos. Por 

outro lado, é enfatizado o conservadorismo de John McCain, explicitado em sua fala por meio 

da citação em (34): ―ele disse que nunca nomearia um juiz que crer nos direitos reprodutivos 

da mulher‖, que demonstra a falta do candidato em lidar com assuntos polêmicos. Vejamos, 

então, (34): 

 

 

          (34) 

O próximo presidente terá a chance de nomear uma ou mais justiças para a Corte 

Suprema que está a beira de ser dominada por uma ala de direito radical. O Senhor 

Obama pode apontar juízes menos liberais do que seus seguidores podem gostar, mas 

o Senhor McCain está certo de escolher conservadores ideólogos. Ele tem dito que 

nunca nomearia um juiz que crer nos direitos reprodutivos da mulher
17

. 

 

 

O objetivo do jornal em (34) é fazer com que o leitor recorra à memória discursiva e 

observe os discursos que circulam na sociedade e, consequentemente, compreenda que na 

atualidade não há mais espaço para manter uma postura conservadora diante dos assuntos 

                                                           
16

  Mr. McCain improved protections for detainees. But then he helped the White House push through the 

appalling Military Commissions Act of 2006, which denied detainees the right to a hearing in a real court and 

put Washington in conflict with the Geneva Conventions, greatly increasing the risk to American troops. 

 
17

  The next president will have the chance to appoint one or more justices to a Supreme Court that is on 

the brink of being dominated by a radical right wing. Mr. Obama may appoint less liberal judges than some of 

his followers might like, but Mr. McCain is certain to pick rigid ideologues. He has said he would never appoint 

a judge who believes in women‘s reproductive rights. 
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polêmicos. Benjamin (1989) cita o poeta Baudelaire como o herói da contemporaneidade 

devido a sua repugnação ao capitalismo. Esse autor (1989) defende que a lésbica é a heroína 

da contemporaneidade por lutar contra a discriminação no meio social. Como podemos ver, 

com a complexidade da sociedade contemporânea, surgem muitas manifestações 

pressionando os governos a aprovarem leis favoráveis contra todo o tipo de discriminação, 

como por exemplo sobre a livre escolha da opção sexual de cada cidadão. Nesse cenário, 

tornam-se necessário governantes com a capacidade de discutir os temas complexos da 

contemporaneidade. A memória social é o registro na história e isso está situado nos arquivos 

da mídia. A partir do momento em que o eleitor se apropria dos discursos que circulam no 

meio social que são contra às diversas formas de preconceito, ele vai compartilhar com a 

visão do jornal e convencer-se de que John McCain não tem competência para tomar decisões 

relacionadas a assuntos delicados. 

Segundo Foucault (2008b), o discurso é objeto de desejo, é aquilo que se luta, é o 

poder do qual queremos nos apoderar. Nesse caso, o editorial destaca que Barack Obama 

apresenta um discurso menos conservador, mais flexível e coerente com o padrão da 

sociedade contemporânea, pois a mesma está em constantes transformações e mais flexível 

para o rompimento de preconceitos, como por exemplo, a ascensão da mulher no mercado de 

trabalho. Assim, o jornal enfatiza que Barack Obama possui essa característica de lidar com 

problemas complexos e realizar um julgamento conciso, tais qualidades que são atribuídas a 

um personagem mitológico. 

O perfil dos candidatos é o último tema enfatizado no editorial. São descritas, então, as 

características capazes de recuperar a imagem americana no mundo. Nessa ocasião, Barack 

Obama possui as respectivas qualidades com abundância e, para comprovar isto, o jornal 

relata que ele já tem sido testado desde as preliminares com a sua companheira de partido 

Hillary Clinton. Esse fato prova que o referido candidato já tem recebido a aceitação popular.  

Na realidade, o jornal leva o público a retomar a memória discursiva, fazendo 

relembrar fatos relacionados à vitória de Barack Obama nas primárias do partido democrático. 

Nesse caso, retoma-se que o lema de campanha de Barack Obama é o apelo à mudança, 

change we can believe in (a mudança que nós podemos acreditar) e change we need (a 

mudança que nós precisamos), e o fator de maior contribuição para vencer a sua 

correligionária partidária foi o envolvimento da juventude. Logo, os jovens trazem a força da 

mudança por desejar o novo e diferente, uma vez que, nos últimos vinte anos, os Estados 

Unidos foram governados pela família Bush ou Clinton. Nesse cenário, o candidato Barack 

Obama representa a renovação para a nova geração, a ruptura ao conservadorismo. Vale 
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ressaltar que a juventude representa 25% do eleitorado americano, e esses jovens se 

envolveram na disputa eleitoral de 2008.    

No que se refere a McCain, o jornal considera que ele realiza uma campanha 

utilizando-se de táticas para vencer a todo custo e que, apesar de ter algum serviço prestado 

no congresso, principalmente, em relação à energia e ao meio ambiente, o mesmo não vem 

progredindo na sua campanha. John Sidney McCain III foi candidato às primárias do Partido 

Republicano a presidente na corrida presidencial em 2000, mas perdeu a nomeação para o ex-

presidente George W. Bush. Em 2008, venceu a disputa pela vaga republicana com Mike 

Huckabee, Rudolph Giuliani e Mitt Romney. 

Na disputa final, contra o candidato do Partido Democrata o Senador Barack Obama, o 

Senador John McCain tentou impor sua marca, usando como personagem principal para 

realizar um trabalho de marketing político a sua companheira na chapa, a senhorita Palin.   

Sarah Louise Heath Palin foi eleita governadora do Alasca em novembro de 2006, sendo a 

primeira mulher e a pessoa mais jovem a ocupar o cargo. Palin é formada em comunicação 

social, com habilitação em jornalismo. A sua candidatura a vice-presidente está relacionada a 

razões religiosas porque ela representa o ultraconservadorismo. 

No entanto, na visão do jornal, a estratégia do Senador John McCain não foi bem 

sucedida, pois utilizar da figura da sua vice para divulgar a sua proposta de campanha foi uma 

tentativa frustrante que chega a ser algo ridículo. Esse enunciado evidencia bem a postura do 

jornal quando, no editorial, por meio do diálogo com o leitor, somos instigados a imaginar a 

Governadora Sarah Palin cantando marchinhas de campanha. Portanto, é avaliado como 

infeliz a escolha de McCain em abraçar as políticas de Bush e usar a sua vice para divulgá-las. 

Sobre esse assunto, Faulk e Libert (2009, p. 20) acrescentam: ―a opção foi uma tática 

típica de McCain – impulsiva, um tanto peculiar e desafiadora, com um quê de jogada 

desesperada‖. Isso porque, a senhorita Sarah Palin era agressiva e independente. Ela era 

sinônimo de confusão e sua estratégia era ridicularizar Barack Obama e atrair o público 

feminino para John McCain. Porém, logo vazou na imprensa que a vice-candidata possuía um 

guarda-roupa de 150 mil dólares. Esse fato lhe repercutiu muito mal, passando uma imagem 

de incontrolável. Ora, se o momento é para conter gastos e combater uma crise financeira 

mundial, é incoerente eleger uma vice-presidente com tanto descontrole financeiro. Vale 

ressaltar que é utilizada pela imprensa as estratégias usadas nas campanhas da América Latina 

para denegrir a imagem do candidato com fofocas, pois no padrão de vida dos americanos 

possuir um guarda-roupas nesse preço é algo comum para aqueles que fazem parte da 

burguesia, e trazer esse fato para o público é uma ironia da imprensa.  
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No antepenúltimo parágrafo do editorial, que já se refere à conclusão do texto, Barack 

Obama é exposto como vítima de seus adversários, justamente porque eles se encontram em 

situação de desespero. Como última estratégia, seus adversários tentam denegrir o patriotismo 

do candidato democrata e até o relacionam ao terrorismo. Por meio da memória discursiva, 

remetemo-nos à trajetória de profetas que são perseguidos por lutarem a favor do povo por um 

futuro melhor, e por isso incomodam as pessoas que estão na função de governar e/ou 

controle da população que se sentem ameaçados de perder o poder e utilizam estratégias de 

perseguição para combater a ameaça, tirando-lhe a vida.  

O penúltimo capítulo traz a manipulação de Bush em conduzir uma política de medo e 

opressão aos seus correligionários partidários, o que é destacado como um fator que 

contribuiu decisivamente para o fracasso de sua administração. No parágrafo final do texto, é 

feito um apelo ao leitor, qualificando Barack Obama como o candidato indicado à presidência 

dos Estados Unidos da América, sendo que, no respectivo enunciado, podemos constatar o 

forte apoio do jornal a favor do democrata. Observe (35):  

 

 

          (35) 

O Senhor Obama tem resistido a alguns dos fortes ataques de campanha que sempre 

armam contra um candidato. Ele está sendo chamado anti-americano e acusado de 

esconder  uma secreta fé islâmica. Os republicanos têm relacionado a ele terroristas 

domésticos e questionado o amor de sua esposa ao país dela. A Senhorita Palin tem 

também questionado milhões de patriotismos americanos, chamando estados propenso 

republicano ―pro - América‖. [...] Esta política de medo, divisão e assassinato de 

caráter ajudou o Senhor Bush a conduzir o Senhor McCain a partir dos 2000 

apoiadores republicanos e a derrota do senador John Kerry em 2004. Isso tem sido o 

tema dominante do seu fracasso na presidência. [...] Os problemas da nação são 

simplesmente muito graves para ser reduzidos para cortar ―gritos de roubo‖ e anúncios 

negativos. Este país precisa de uma liderança sensível, compassiva e forte. Barack 

Obama tem mostrado que possui todas estas qualidades
18

.  

 

 

                                                           
18

  Mr. Obama has withstood some of the toughest campaign attacks ever mounted against a candidate. 

He‘s been called un-American and accused of hiding a secret Islamic faith. The Republicans have linked him to 

domestic terrorists and questioned his wife‘s love of her country. Ms. Palin has also questioned millions of 

Americans‘ patriotism, calling Republican-leaning states ―pro-America.‖[…] This politics of fear, division and 

character assassination helped Mr. Bush drive Mr. McCain from the 2000 Republican primaries and defeat 

Senator John Kerry in 2004. It has been the dominant theme of his failed presidency. […] The nation‘s problems 

are simply too grave to be reduced to slashing ―robo-calls‖ and negative ads. This country needs sensible 

leadership, compassionate leadership, honest leadership and strong leadership. Barack Obama has shown that he 

has all of those qualities.  
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Podemos observar em (35) que o jornal nos remete por meio da memória discursiva a 

imagem de Barack Obama a um profeta que é perseguido por representar uma esperança de 

uma vida melhor para o povo que necessita de proteção, e por essa razão, seus inimigos 

políticos o querem manter longe do poder. No entanto, Foucault (2008c) advoga que o poder 

deve ser analisado como algo que só funciona em cadeia, pois ele não se concentra somente 

na instituição Estado, mas nos diversos pontos da sociedade. Portanto, esse pensador (2008c) 

considera o poder como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social e produz saber, 

e desse modo, ele está muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. 

Podemos constatar ao longo do editorial que o plano de governo dos dois candidatos à 

presidência da república são expostos principalmente por meio de comparações, seja elas 

mostrando as semelhanças entre as ideias de John McCain e Bush, ou então comparando as 

divergências existentes entre as propostas de Barack Obama diante dos seus adversários. Na 

verdade, as propostas de Barack Obama não são tão diferentes do plano de governo de seu 

adversário o candidato republicano, John McCain. No entanto, o jornal se encarrega de 

utilizar as mesmas estratégias que são comuns nas campanhas eleitorais da América Latina, 

em que valoriza o candidato acima do seu plano de governo, atribuindo características de uma 

figura mitológica, como por exemplo, em (35) que nas palavras do editorial Barack Obama 

possui todas as qualidades de uma liderança sensível, compassiva e forte. 

Por meio das comparações, o jornal ativa a memória do leitor para perceber os erros na 

administração desastrosa de Bush, levando o leitor a crer que votar em John McCain é dar 

continuidade à situação caótica do país, sendo que, ao mesmo tempo em que se constrói a 

história do presente, esse leitor é instigado a fazer parte da construção de um futuro melhor.  

No contexto de produção em que faltam 10 dias para as eleições, o The New York 

Times que apoia fortemente e formalmente o candidato Barack Obama tenta influenciar a 

opinião pública por meio do gênero que expõe o posicionamento oficial da empresa. Na 

verdade, ocorre o processo de docilização das consciências, pois, segundo Foucault (2009), na 

sociedade contemporânea, manifesta-se o poder disciplinar, que tem como finalidade produzir 

corpos dóceis, que pode ser submetido, utilizado, transformado, aperfeiçoado, e torna-se 

hábil, cujas forças se multiplicam no meio social. Nesse sentido, o objetivo do editorial visa, 

no entanto, a partir da memória discursiva, negociar a produção de sentidos com o leitor, e, 

por meio da exposição dos argumentos, convencê-lo de que a melhor opção para a presidência 

dos Estados Unidos é o candidato Barack Obama. 

Sendo assim, através da rede do discurso, ao expor determinados fatos, a intenção do 

referido gênero é resgatar, na memória individual e coletiva do leitor, diversos discursos que 
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são condizentes com a imagem que o jornal deseja criar de Barack Obama para que o mesmo 

associe o que já foi dito para produzir significado naquilo que o jornal quer dizer.  

Nesse sentido, quando a mídia coloca para a apreciação do público um editorial como 

este, a sua intencionalidade é atingir um objetivo, e, vendo pelo lado positivo, esse propósito 

seria o de uma prestação de serviço para o bem-estar da sociedade. Isso é um fator 

significativo para conquistar a credibilidade e o status do jornal mais influente dos Estados 

Unidos. No entanto, devemos considerar que os jornais não são independentes, pois estão a 

serviço do mercado, e portanto, a mídia é partidária.  

Além da contribuição social que a empresa jornalista pretende dar aos americanos, 

convencendo que o candidato Barack Obama é a melhor opção para governar o país, ela sem 

dúvida está bastante preocupada em atender ao interesse particular. Nesse caso, conhecedor 

da situação constrangedora em que se encontra a nação por consequência da desastrosa 

administração do governo Bush, o The New York Times, que é um ícone do jornalismo 

americano e mundial, luta para se salvar e não abrir falência. Assim, a referida empresa 

jornalística vê no candidato democrata uma esperança de combater a crise financeira e 

amenizar os problemas do povo americano. 

 

 

c. O próximo presidente 

 

 

Analisamos agora o editorial publicado no dia 5 de novembro de 2008, do dia após a 

vitória de Barack Obama, que tem como título ―O próximo presidente‖. O referido editorial 

consta de treze parágrafos. 

O início do texto é um convite ao leitor a viver a nostalgia do momento histórico, a 

refletir sobre o que está acontecendo e refletir sobre alguns fatos básicos. Vejamos a frase 

inicial do editorial em (36).  

 

 

          (36) 

Este é um daqueles momentos na história em que vale a pena parar para refletir sobre 

fatos básicos:‖
19

. 

 

 

                                                           
19

  This is one of those moments in history when it is worth pausing to reflect on the basic facts: 
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Como podemos observar em (36), o jornal nos remete a um momento histórico 

inesquecível de grande importância no cenário mundial, a vitória de Barack Obama nas 

eleições presidenciais americanas de 2008. Nesse contexto, esse evento pode ser considerado 

um acontecimento discursivo, pois ocorreu uma série de enunciados que geraram uma rede 

discursiva retratando a possível vitória do mencionado candidato ao cargo de presidente 

americano. Foucault (2003) defende que a acontecimentalização é o resultado das 

diversificadas estratégias, os confrontos ou consenso de posicionamentos entre os sujeitos, os 

jogos de força que determinam aquilo que é considerado verdade de uma determinada época, 

uma vez que o poder se exerce nos discursos e os enunciados revelam as relações de força.  

A partir desse chamamento segue a construção do texto que apresenta o nascimento de 

Barack Obama vindo da humildade, do anonimato, longe da riqueza e do poder, daquilo que 

muitas vezes, quando são usados inadequadamente, corrompe o caráter moral das pessoas e 

transforma seus corações para a maldade. Fruto da união entre raças distintas, filho de uma 

americana branca que não deu importância ao preconceito, mesmo morando num dos países 

mais racistas do mundo, ela se casou com um negro queniano, tornando o nascimento de 

Barack Obama como algo inusitado. Vejamos; portanto, (37): 

 

 

          (37) 

Um americano com o nome de Barack Hussein Obama, filho de uma mulher branca e 

de um homem negro, que ele praticamente não conheceu, que foi criado por seus avós, 

longe do fluxo da riqueza e do poder americano, foi eleito o 44º presidente dos 

Estados Unidos
20

. 

 

 

O surgimento de pessoas com características de herói ou de um mito ocorre por meio 

do discurso. Segundo Feijó (1995), o herói é um personagem divino dentro da mitologia. 

Como podemos observar em (37), trata-se de um enunciado que nos faz remeter a um 

nascimento de um mito. De acordo com Cassirer (2009), a mitologia é o poder que a 

linguagem exerce sobre o pensamento humano, pois o imaginário é a ilusão do real no 

simbólico. Dessa forma, um indivíduo com características de um herói surge da necessidade 

de proteção que as pessoas possuem no momento em que estão passando por situação de 

dificuldades.  

                                                           
20

  An American with the name Barack Hussein Obama, the son of a white woman and a black man he 

barely knew, raised by his grandparents far outside the stream of American power and wealth, has been elected 

the 44th president of the United States. 
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O jornal expõe a capacidade de Barack Obama perceber o que está errado com o país. 

Como todo bom herói, ou ser ―divino‖, ele tem como missão oferecer proteção para aqueles 

que mais necessitam de ajuda, que são os enfermos e as crianças indefesas, e também das 

demais pessoas que necessitam das coisas básicas para sobreviver, tais como o alimento e o ar 

puro. Além disso, o jornal aborda a postura de Barack Obama nas suas propostas de governo, 

em que o referido candidato demonstrou sensatez, coerência e sinceridade com grande 

expectativa e possibilidade de realização. Observe, nos parágrafos apresentados em (38):  

 

 

          (38) 

Mostrando extraordinário foco e muita segurança, o Senhor Obama eliminou uma 

desconfiança política depois de derrotar primeiro Hillary Clinton, que quis ser 

presidente a qualquer custo, e depois John McCain, que abandonou seus princípios por 

uma campanha construída sobre raiva e temor. [...] Seu triunfo foi decisivo e objetivo, 

porque ele viu o que está errado com este país: o fracasso absoluto do governo para 

proteger seus cidadãos. Ele ofereceu um governo que não tenta solucionar todo o 

problema, mas fará algo além do poder dos cidadãos individuais: regular 

razoavelmente a economia, manter o ar puro e o alimento a salvo, assegurar que o 

enfermo tenha acesso ao cuidado médico, e educar as crianças para competir em um 

mundo globalizado
21

.  

 

 

Em (38) nas palavras do editorial, Barack Obama vai fazer algo que está além do 

poder da população, pois o presidente eleito vai proteger a todos e salvar o planeta. Nesse 

caso, uma missão dessa só é atribuída a um super-herói. Assim, o que denomina um indivíduo 

com características de um herói ou de um mito desde a antiguidade até a contemporaneidade é 

que ele assume a função de um salvador da humanidade.  

O texto faz novamente referências às prioridades de Barack Obama, que deve ser a de 

atender aos cidadãos mais vulneráveis dentre as quais as crianças e os americanos que 

precisam de segurança e que estão em eminência de perder seus empregos. Observe em (39): 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

  Showing extraordinary focus and quiet certainty, Mr. Obama swept away one political presumption 

after another to defeat first Hillary Clinton, who wanted to be president so badly that she lost her bearings, and 

then John McCain, who forsook his principles for a campaign built on anger and fear.[…]His triumph was 

decisive and sweeping, because he saw what is wrong with this country: the utter failure of government to 

protect its citizens. He offered a government that does not try to solve every problem but will do those things 

beyond the power of individual citizens: to regulate the economy fairly, keep the air clean and the food safe, 

ensure that the sick have access to health care, and educate children to compete in a globalized world. 
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          (39) 

Há muitos outros problemas urgentes que devem ser priorizados. Dez milhões de 

americanos sofrem com falta de bom atendimento na saúde, incluindo alguns dos 

cidadãos mais vulneráveis do país – as crianças carentes. Outros americanos que ainda 

podem pagar por sua segurança neste serviço estão em perigo de perdê-la juntamente 

com seus empregos. Eles devem ser protegidos
22

. 

 

 

Essa situação nos faz recorrermos à memória discursiva e lembrar um personagem 

mítico o santo protetor dos pobres, ou seja, São Francisco de Assis, que deu origem à ordem 

franciscana criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Para ilustrar esse nosso 

pensamento, vejamos na Figura 12 dentre as muitas que circularam na internet, envolvendo 

Barack Obama no período das eleições que retrataram bem o que o editorial, assim como a 

mídia quis repassar para os eleitores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

  There are many other urgent problems that must be addressed. Tens of millions of Americans lack 

health insurance, including some of the country‘s most vulnerable citizens — children of the working poor. 

Other Americans can barely pay for their insurance or are in danger of losing it along with their jobs. They must 

be protected.  
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Figura 12: Obama Assis 
 

 

Fonte: http://trezendefotos.wordpress.com/2009/02/. Acessado em: 16 set. 2009. 

 
 

Como podemos ver a Figura 12 caracteriza Barack Obama exatamente como o 

personagem que o editorial constrói dele, a imagem de um santo protetor, afirmando que o 

presidente eleito deverá proteger os cidadãos mais vulneráveis do país, como as crianças 

carentes que necessitam de atendimento na área de saúde, assim como as pessoas que 

precisam de empregos e segurança. Dessa forma, é enfatizado no jornal essa capacidade de 

generosidade, que, nas palavras do editorial, ele vai oferecer um governo que vai estabilizar a 

economia, garantir o alimento, o ar puro e disponibilizar saúde e educação de qualidade para 

aqueles que mais necessitam. 

http://trezendefotos.wordpress.com/2009/02/
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Podemos dizer que os seres míticos estão presentes em nós para nos fortalecer e 

encorajar-nos a tomá-los como exemplos de bravura e determinação para enfrentarmos os 

desafios do nosso dia a dia. Segundo Henderson (1964, p. 111-112):  

 

 

Personagens divinos são, na verdade, representações simbólicas da psique 

total, entidade maior e mais ampla que supre o ego da força que lhe falta. 

Sua função específica lembra que é atribuição essencial do mito heroico 

desenvolver no indivíduo a consciência do ego – o conhecimento de suas 

próprias forças e fraquezas – de maneira a deixá-lo preparado para as difíceis 

tarefas que a vida lhe há impor. 

 

 

O texto nos mostra ainda que Barack Obama prometeu consertar erros cometidos pelos 

seus adversários em relação à política econômica e que acabará com uma guerra sem 

necessidade. Dessa forma, ele vai resgatar a boa imagem americana diante do mundo. Veja o 

respectivo parágrafo em (40): 

 

 

          (40) 

O Senhor Obama falou do fracasso das políticas econômicas republicanas que 

prometeu erguer todos os americanos, mas que deixou tantos para trás. Ele 

comprometeu-se em acabar a guerra insensata e sangrenta. Ele prometeu restaurar as 

liberdades civis dos americanos e elevar sua reputação ao redor do mundo
23

.  

 

 

É exposto que Barack Obama com uma mensagem de esperança e competência foi 

capaz de conquistar muitas pessoas que há muito tempo já tinham perdido o desejo de votar 

por não acreditar mais em mudanças na política americana, mas que, a partir de então foram 

capazes de sonhar novamente. O público que louvou Barack Obama era um público unificado, 

como o próprio presidente eleito já havia acreditado e mencionado em seu discurso no qual se 

tornou famoso. 

Nas palavras do editorial, diante da situação caótica que vive a sociedade americana 

devido à crise financeira, o jornal conduz o leitor a resgatar a religiosidade, criando as 

circunstâncias propícias por meio do discurso para o surgimento de um messias, isto é, um 

indivíduo com características de um ser divino que vem para salvar o povo americano e o 

planeta do caos. 

                                                           
23

  Mr. Obama spoke candidly of the failure of Republican economic policies that promised to lift all 

Americans but left so many millions far behind. He committed himself to ending a bloody and pointless war. He 

promised to restore Americans‘ civil liberties and their tattered reputation around the world.  
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Além do mais, o The New York Times menciona que Barack Obama tem a missão de 

terminar uma guerra insensata, contribuindo assim para o restabelecimento da paz mundial. 

Na concepção de Eliade (2001), mesmo diante de uma sociedade considerada civilizada em 

que predomina o desenvolvimento tecnológico que move a produção industrial, o homem não 

consegue abolir completamente o comportamento religioso. Desse modo, ainda prevalece no 

imaginário das pessoas que em qualquer momento pode ocorrer a regressão ao caos, isto é, a 

volta simbólica do Dragão mitológico que foi derrotado por Deus no princípio do mundo. 

Portanto, em momentos de dificuldades de uma nação, faz-se necessário um ser divino para 

proteger a população. 

Nos eventos de campanha, que observadores compararam a rituais religiosos, Barack 

Obama relembra seus defensores, de forma consistente, que todos os norte-americanos, sem 

distinção de raça, classe, ou gênero podem prosperar. A respeito desse assunto Fonseca (2008, 

p.14, itálico no original) afirma que ―falou-se de obamania universal. Obamania que bordejou 

o delírio, quando o presidente eleito foi qualificado de ‗messias‘‖. Isso nos remete ao 

personagem bíblico Jesus Cristo que trazia uma mensagem de paz, amor e esperança e era 

capaz de arrastar multidões para ouvir a sua palavra. Observe em (41): 

 

 

          (41) 

Com uma mensagem de esperança e competência, ele conquistou legiões de votos que 

eram livres mas que não preferiam opinar. As cenas da terça-feira à noite, de jovens, 

homens e mulheres, negros e brancos, chorando e aplaudindo em Chicargo e Nova 

Iorque e na histórica Igreja Batista de Ebenezer em Atlanta, foram poderosas e 

profundamente comoventes
24

. 

 

 

Em (41), a forma que o jornal narra a vitória de Barack Obama é algo emocionante 

que contagia o leitor. De acordo com Eliade (2007), o pensamento mítico sobrevive na 

mentalidade do ser humano. Assim, em um momento de relevância histórica como esse 

acontecimento, sob as circunstâncias em que o país passa por dificuldades, o editorial 

configura o presidente eleito como um indivíduo com características acima das pessoas 

comuns, como aquele que tem o poder de salvar o mundo. 

                                                           
24

  With a message of hope and competence, he drew in legions of voters who had been disengaged and 

voiceless. The scenes Tuesday night of young men and women, black and white, weeping and cheering in 

Chicago and New York and in Atlanta‘s storied Ebenezer Baptist Church were powerful and deeply moving. 
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É explicitado os desafios que o presidente tende a enfrentar como consequências de 

uma desastrosa administração do governo anterior. A nação estava entregue a um vilão. 

Vejamos em (42): 

 

 

          (42) 

O Senhor Obama herdou um terrível legado. A nação está envolvida em duas guerras 

– uma de necessidade no Afeganistão e outra de insensatez no Iraque.  O desafio do 

Senhor Obama será administrar uma retirada ordenadamente do Iraque sem acender 

novos conflitos assim o Pentágono pode direcionar seus recursos adiante na verdadeira 

guerra contra o terror, no Afeganistão
25

. 

 

 

Podemos observar que o jornal expõe que o país está envolvido em duas guerras, uma 

delas sem necessidade devido à ganância de Bush em dominar o mundo. De acordo com 

Adorno e Horkheimer (2006), o homem por meio do conhecimento científico deseja dominar 

a natureza e a si mesmo. Nesse sentido, na contemporaneidade o esclarecimento deseja 

eliminar os indícios do mítico que estavam relacionados à religiosidade, aos princípios que 

estabeleciam à ética e a moral que constituía as sociedades da antiguidade. 

Nas palavras do editorial, Barack Obama possui a capacidade de discernir com 

sensatez e restabelecer a paz mundial, tarefa atribuída a um indivíduo com atribuições divinas 

que deve resgatar a ética e moral da humanidade para se viver melhor.  Ao contrário do que 

faz com Barack Obama, o jornal procura construir uma imagem negativa, dos seus 

adversários, principalmente de Bush. É evidente que, pela seriedade e credibilidade do gênero 

editorial, não são utilizados muitos recursos multimodais tais como gravuras em seu texto. 

Contudo, dentre muitas gravuras que circularam na web nós encontramos uma que ilustra bem 

a imagem que o jornal cria de Bush. Vejamos a Figura 13: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

  Mr. Obama inherits a terrible legacy. The nation is embroiled in two wars — one of necessity in 

Afghanistan and one of folly in Iraq. Mr. Obama‘s challenge will be to manage an orderly withdrawal from Iraq 

without igniting new conflicts so the Pentagon can focus its resources on the real front in the war on terror, 

Afghanistan. 
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Figura 13: Gollum Bush 

 

 

Fonte: http://artedeopinar.weblog.com.pt/arquivo/cat_humor.html#102683. Acessado em: 14 set. 

2009. 

 

 

Como podemos ver na Figura 13, o presidente Bush é comparado com ―sméagol ou 

Gollum‖, uma criatura do filme de ficção ―O senhor dos anéis‖. Gollum é um monstro 

ambicioso que foi consumido pelo poder do anel e tornou-se má com uma única obsessão de 

controlar o mundo. No editorial, essa imagem de Bush como um vilão, poderoso e arrogante é 

evidente quando é mencionado no texto que ocorreu um fracasso absoluto por parte do 

governo em proteger seus cidadãos, e as políticas econômicas republicanas deixou os 

americanos na falência, arruinando a reputação americana ao redor do mundo. Além disso, 

envolveu o país em duas guerras, sendo uma sem necessidade. Dessa forma, nas palavras 

expressas no referido editorial a situação caótica causada pelo governo Bush ocorreu pela 

ganância e desordem de justiça no seu confuso plano de administração, que de forma sombria 

violou e suprimiu os direitos e valores básicos dos americanos. 

É relatado no editorial, em análise, como se deu o início da campanha americana tendo 

a guerra como foco principal. Geralmente as eleições americanas não são empolgantes, as 

pessoas não são obrigadas a votarem e, por isso, há uma grande abstenção. Porém, a escolha 

http://artedeopinar.weblog.com.pt/arquivo/cat_humor.html#102683
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do presidente americano em 2008 teve uma maior importância e ganhou repercussão tanto nos 

Estados Unidos quanto no mundo. Isso ocorreu devido à situação caótica em que se 

encontrava o país às vésperas da eleição, principalmente, porque estava afetado pela crise 

financeira. Observe em (43): 

 

 

          (43) 

A campanha começou tendo como seu foco central a guerra. Antes do dia da eleição, 

os americanos estavam profundamente angustiados sobre seus futuros e o fracasso do 

governo para impedir o colapso econômico alimentado pela ganância e uma desordem 

de justiça no confuso plano de administração de Bush
26

.  

 

 

Em (43) de um lado, é enfatizado a maldade presente na administração de Bush, o 

trabalho sombrio desse terrível vilão que desrespeitou os direitos básicos e valores 

fundamentais dos americanos. Um fator novo que ocorreu nas eleições presidenciais dos 

Estados Unidos em 2008 foi a semelhança com as eleições da América Latina. Nessa ocasião 

foram utilizadas técnicas de propagandas que direcionam seu foco para a figura do candidato 

acima das suas propostas de governo. Desse modo, o jornal desenvolveu uma discursividade 

voltada para proferir um discurso na sociedade de que administração do presidente em 

exercício, Bush, foi devastadora, levando o leitor a crer que ele é a representação de todo o 

mal que ameaça a harmonia do planeta. Por outro lado, o jornal coloca que cabe a Barack 

Obama, consertar erros da administração passada e construir uma nação soberana e 

independente de recursos de outros países. Além disso, ele deve desenvolver tecnologias mais 

limpas para combater um grande inimigo do planeta que é o aquecimento global. Vejamos em 

(44): 

 

 

          (44) 

A sua administração terá também que identificar todas as formas em que os direitos 

básicos e valores fundamentais dos americanos tenham sido violados e suprimidos por 

um trabalho sombrio. A nação deve desenvolver novas tecnologias energéticas mais 

limpas, para reduzir os gases que provocam o efeito estufa e também a sua 

dependência do petróleo estrangeiro
27

.  

                                                           
26

  The campaign began with the war as its central focus. By Election Day, Americans were deeply 

anguished about their futures and the government‘s failure to prevent an economic collapse fed by greed and an 

orgy of deregulation. Mr. Obama will have to move quickly to impose control, coherence, transparency and 

fairness on the Bush administration‘s jumbled bailout plan. 

   
27

  His administration will also have to identify all of the ways that Americans‘ basic rights and 

fundamental values have been violated and rein that dark work back in. Climate change is a global threat, and 
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Essa ideia que o editorial repassa de construir uma nova nação de justiça, igualdade, 

independente e soberana direciona o leitor a pensar na chegada de um messias, um indivíduo 

capaz de conduzir o povo americano para novos tempos de bonança e satisfação. Eliade 

(2001) advoga que por mais que o homem viva na sociedade industrializada, ainda prevalece 

marcas arcaicas de religiosidade que quando estão em situação de desespero o fazem acreditar 

que irar surgir um salvador da humanidade para protege-lo.  

O texto destaca que Barack Obama deve mostrar o seu poder de liderança, 

responsabilidade, compromisso e fazer a escolha de uma competente equipe para o seu 

governo, a seleção minuciosa de pessoas sensíveis para lidar com situações delicadas como os 

imigrantes e refugiados. É exposto o poder de liderança para conduzir uma equipe com muita 

competência e responsabilidade. Observe em (45):  

 

 

          (45) 

O Senhor Obama também terá que reunir pessoas sensíveis para lidar com uma 

reforma consistente da imigração com os valores de uma nação construída pelos 

imigrantes e refugiados‖
28

.  

 

 

O jornal aponta outra característica importante do presidente eleito, Barack Obama, 

pois se trata da capacidade de articulação política para reunir uma equipe qualificada para 

resolver assuntos complexos como a situação de vários imigrantes e refugiados que estão nos 

Estados Unidos.  

Em seguida, o jornal faz um apelo a toda população para apoiar o novo presidente e 

expõe o reconhecimento do candidato derrotado para oferecer ajuda a Barack Obama. Isso 

nos faz lembrar das histórias em quadrinhos em que todos apoiam, aprovam e louvam as 

ações do herói, e ele após vencer o seu inimigo age com muita generosidade sendo capaz até 

mesmo de perdoá-lo. Observe em (46): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
after years of denial and inaction, this country must take the lead on addressing it. The nation must develop new, 

cleaner energy technologies, to reduce greenhouse gases and its dependence on foreign oil. 

   
28

  Mr. Obama also will have to rally sensible people to come up with immigration reform consistent with 

the values of a nation built by immigrants and refugees. 
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          (46) 

O Senhor Obama precisará neste momento do apoio de todos os americanos. O Senhor 

McCain fez um discurso elegante de concessão na terça-feira à noite em que ele 

convocou seus seguidores a não apenas honrar o voto, mas se manter atento e se dispor 

para ajudar ao Senhor Obama. Após uma campanha abatida, indecente, ele pareceu 

naquela fase de ser o senador que nós respeitamos a muito tempo por sua vontade de 

compromisso e seu serviço prestado a esse país
29

. 

 

 

Em (46) o editorial expõe uma situação que demonstra que uma batalha foi concluída, 

então o candidato reconhece o mérito de seu adversário, colocando-o a disposição do bem-

estar da nação. Vale ressaltar que o discurso precisa ser relacionado ao conjunto de outros 

discursos possíveis e remetido as relações de sentido nas quais é produzido. Portanto, naquela 

circunstância de momento pós-divulgação do resultado da eleição o coerente para um 

candidato decente que foi derrotado era parabenizar o candidato vitorioso.  

No final do editorial, destaca-se o início de uma nova era em que precisamos caminhar 

ao lado da divindade, do escolhido.  Seria esse o momento da passagem do caos para o 

cosmo, representado pelo esplêndido que foi a vitória de Barack Obama, é como se a partir 

daí o mundo deixasse de ser uma grande desordem e entrássemos na organização, na 

mudança, na esperança, no sonho tão desejado que se manifestavam através dos slogans de 

campanha de Barack Obama, change we can believe in (a mudança que nós podemos 

acreditar) e change we need (a mudança que nós precisamos) e que refletem a ênfase em levar 

os Estados Unidos para uma nova direção. E então, isso aconteceu, a batalha foi vencida. 

Vejamos em (47):  

 

 

          (47) 

Isto é o começo. Os muitos desafios da nação estão além do alcance de um homem, ou 

de um partido político qualquer‖
30

.  

 

 

O jornal com o enunciado em (47) nos remete por meio da memória discursiva ao mito 

da criação, nos passando a ideia de comparação como se Barack Obama acabasse de vencer 

                                                           
29

  Mr. Obama will now need the support of all Americans. Mr. McCain made an elegant concession 

speech Tuesday night in which he called on his followers not just to honor the vote, but to stand behind Mr. 

Obama. After a nasty, dispiriting campaign, he seemed on that stage to be the senator we long respected for his 

service to this country and his willingness to compromise. 

 
30

  That is a start. The nation‘s many challenges are beyond the reach of any one man, or any one political 

party. 
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um temeroso demônio que representava a desordem, o mal, as trevas, e a partir de então 

surgisse uma nova era de prosperidade governada pelo messias. Na concepção de Eliade 

(2001) toda vez que se vence os inimigos que provocam o caos, reitera-se a vitória exemplar 

do Deus contra o Dragão mítico, nos primórdios do tempo, e, portanto, se estabelece o cosmo, 

a organização do mundo para que todos vivam em paz. Podemos ilustrar essa ideia do 

editorial com a Figura 14 que circulou na internet.  

 

 

Figura 14: Obama: a esperança dos brasileiros 
 

 

Fonte: http://www.yoomp.com/blogs/17524/feeds/folhetimdigitaledio66/233128/hojediadenovelas2 

partefolhetimdigitaledio65. Acessado em: 30 jul. 2009. 

 

 

Como podemos ver a Figura 14 ilustra o editorial em análise, uma vez que isso é 

mostrado em partes do texto, como por exemplo, quando o jornal descreve a origem de 
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Barack Obama vindo da humildade e quando faz referências às cenas comoventes de emoção 

de jovens, homens e mulheres, negros e brancos chorando e aplaudindo em Chicago, Nova 

Iorque e na histórica Igreja Batista de Ebenezer em Atlanta a vitória de Barack Obama para 

presidente dos Estados Unidos. Além do mais, isto fica evidente nas últimas frases do 

editorial em que é dito que os desafios da nação estão além do alcance de um homem, ou de 

um partido político qualquer. Nesse caso, o jornal faz inferências de que de fato o destino do 

país está entregue a um homem com uma capacidade divina. 

Nesse sentido, para construir a imagem de Barack Obama, o jornal por meio do gênero 

editorial, apresentou características fundamentais para a criação de um herói ou um ser divino 

assim como a história nos mostra que ocorreu em diferentes povos para o surgimento de seus 

heróis ou seres divinos. Eliade (2007, p. 165) argumenta que:  

 

 

Enquanto subsistir esse anseio, pode-se dizer que o homem moderno ainda 

conserva pelo menos alguns resíduos de um ―comportamento mitológico‖. 

Os traços de tal comportamento mitológico revelam-se igualmente no desejo 

de reencontrar a intensidade com que se viveu, ou conheceu, uma coisa pela 

primeira vez; de recuperar o passado longínquo, a época beatífica do 

―princípio‖. 

 

  

Por meio da memória discursiva, na relação com enunciados, discurso e FD foi 

possível percebermos os indícios do mítico presente no texto na construção da imagem de 

Barack Obama a partir de um nascimento humilde e inusitado e sua ascensão ao poder por 

meio das virtudes básicas como, força de vontade, caráter e intelecto, julgamento consistente 

e tranquilidade, coragem, segurança e competência, trabalho em equipe e generosidade, e 

pulso firme para lutar contra as forças do mal. Fonseca (2008, p.14) acrescenta que ―muitos 

que nem sequer conheciam Obama, ainda menos suas propostas de governo, o saudaram 

como uma promessa para os Estados Unidos e o mundo‖. 

 

 

d. Salve a economia e o planeta 

 

 

Continuamos as nossas análises com o editorial ―Salve a economia e o planeta‖ 

publicado no dia 27 de novembro de 2008. O referido editorial se estrutura em parágrafos 

curtos e em blocos, contendo no cômputo geral do texto 11 parágrafos. Cada um deles trata de 
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questões relacionadas à economia americana e às mudanças climáticas, nos quais se avalia a 

administração durante o governo de George W. Bush e as perspectivas para o governo do 

presidente eleito Barack Obama.  

A partir do título ―Salve a economia e o planeta‖, percebemos o apelo à ação heroica 

do presidente eleito Barack Obama. Ele é convocado para a difícil missão de salvar a 

economia americana e, além disso, deve também salvar o planeta, missão que é destinada a 

um super-herói, pois nessa ocasião só mesmo um indivíduo com características diferenciadas 

das pessoas comuns é capaz de cumprir essa missão. Vale ressaltar que tais atribuições são as 

expectativas criadas durante as disputas eleitorais sobre Barack Obama. Tais expectativas, 

ocorrem, principalmente, por meio do market político desenvolvido nos mais diversificados 

meios de comunicação que utilizou a mídia como um forte aliado e que favoreceu na vitória 

do respectivo candidato nas disputas eleitorais para a presidência dos Estados Unidos. 

No primeiro parágrafo é feita uma crítica aos ministros do meio ambiente da 

administração de Bush, pela falta de iniciativa e agilidade em tentar solucionar os problemas 

da crise financeira e lidar com os danos causados ao meio ambiente. Nessa perspectiva, os 

respectivos ministros são incapazes de apontar propostas e desenvolver ações para conter o 

aquecimento global, que, na atualidade, é um dos maiores inimigos do planeta, e que, 

urgentemente, precisa ser combatido. Dessa forma, o jornal nos repassa a ideia de que essa 

demonstração de fragilidade e incompetência reflete perfeitamente o fracasso da 

administração Bush. Vejamos em (48): 

 

 

          (48) 

Os ministros do meio ambiente preparam uma fala para a próxima semana em Poznan, 

na Polônia, dizendo que estão decididos a combater o aquecimento global. De Paris a 

Pequim, o refrão é o mesmo: Isto não é tempo para inventar planos ambiciosos para 

conter o aquecimento global. Nós não podemos lidar com a crise financeira e ao 

mesmo tempo reduzir as emissões de gases
31

. 

 

 

Em (48) é enfatizado a necessidade de medidas eficientes para salvar o planeta de um 

inimigo perigoso que é o aquecimento global. Já no segundo parágrafo do editorial em 

análise, são expostas justamente ideias contrárias ao primeiro. Visto que, neste, destaca-se a 

esperança, o surgimento de uma nova mensagem, algo capaz de trazer melhorias ao país e ao 

                                                           
31

  Environment ministers preparing for next week‘s talks on global warming in Poznan, Poland, have 

been sounding decidedly downbeat. From Paris to Beijing, the refrain is the same: This is no time to pursue 

ambitious plans to stop global warming. We can‘t deal with a financial crisis and reduce emissions at the same 

time.  
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mundo, e reverter a situação caótica causada pela administração de Bush. O governo está 

sendo entregue com uma das maiores crises financeira mundial que se originou no próprio 

Estados Unidos, e é comparada até com a grande recessão da década de 1930. Além disso, no 

momento em que o planeta pede socorro devido ao aquecimento global, causado pela emissão 

de gases poluentes, principalmente por países desenvolvidos com uma grande produção 

industrial como é o caso da nação americana. Tais países sofrem uma pressão mundial para 

poluírem menos, pois são acusados de serem os grandes vilões do planeta por não fazerem 

acordo para combater o aquecimento global, tendo em vista a redução da sua produção 

industrial que temem uma queda ainda maior nas suas economias. 

Vale ressaltar que é nos momentos de dificuldade que surge a necessidade pelos 

heróis. Uma prova disso é que após a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929 o 

país iniciou sua maior crise financeira e passou por muito sofrimento para enfrentá-la. Daí foi 

colocado no cenário fictício o super-homem, o herói capaz de defender aquelas pessoas em 

dificuldades e salvar o planeta. Por esse motivo, esse herói representa o desejo dos 

americanos e é muito aceito nessa nação. Segundo Eliade (2007, p. 159) ―o mito do Superman 

satisfaz às nostalgias secretas do homem moderno que, sabendo-se decaído e limitado, sonha 

revelar-se um dia um ‗personagem excepcional‘, um ‗herói‘‖. E é nesse momento de crise que 

o país elegeu Barack Obama no intuito de ser ele o homem que salvará o planeta. Vejamos a 

Figura 15 que representa a imagem que o jornal tenta criar de Barack Obama para que ele 

assuma a presidência com essa postura: 
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Figura 15: Barack Obama com o Super-homem 
 

 
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barack_Obama_with_Superman.jpg. Acessado em: 08 

jan. 2010. 

 

 

Como podemos ver na Figura 15 a postura de Barack Obama é comparada ao super-

homem. Na mensagem do editorial em análise o país encontra-se em situação caótica causada 

pelo governo Bush e o único homem capaz de reverter esse cenário caótico é o presidente 

eleito Barack Obama, uma vez que ele traz uma mensagem de esperança, argumentando que é 

o momento ideal para investir significativamente nas tecnologias de energias limpas, 

diminuindo assim a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Nesse caso, o jornal afirma 

que Barack Obama promete com tal investimento combater o aquecimento global, que 

atualmente está descontrolado. Ele vai reduzir a dependência dos Estados Unidos sobre o 

petróleo estrangeiro, fato esse que preocupa muito os americanos, uma vez que o petróleo 

produzido no país não é suficiente para suprir as suas necessidades. Ademais, vai reanimar a 

economia americana. Tal iniciativa é fantástica, pois estaria de uma só vez tentando 

solucionar três problemas que preocupam o povo americano, que são o aquecimento global, a 

dependência do petróleo estrangeiro e a crise financeira mundial. Assim, consequentemente 

levar os Estados Unidos a liderar novamente o mundo, ou seja, uma ação característica de um 

super-homem. Vejamos o parágrafo em (49): 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%20%0DBarack_Obama_with_Superman.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%20%0DBarack_Obama_with_Superman.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%20%0DBarack_Obama_with_Superman.jpg
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          (49) 

Há uma mensagem muito diferente vindo deste país. O presidente eleito Barack 

Obama está argumentando que não existe um momento melhor que o presente para 

investir fortemente nas tecnologias de energia limpa. Ele diz que, tal investimento, iria 

confrontar a ameaça de um aquecimento incontrolado, reduzir a dependência do país 

sobre o petróleo estrangeiro e ajudar a reanimar a economia americana
32

. 

 

 

Nesse sentido, o editorial menciona que a nação agora vive novos tempos que vai ser 

conduzida por um governante que realmente está preocupado em salvar o planeta. Nesse 

contexto existe a esperança de que a população com a ajuda de Barack Obama vai estar mais 

preparada para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Segundo Benjamin (1989) 

para conviver dentro do capitalismo se faz necessário desenvolver atitudes heroicas para 

sobreviver a cada dia. Dessa forma, Barack Obama é um exemplo de um super-homem que 

vai encorajar o país a superar os problemas no meio social. 

O terceiro parágrafo do editorial trata de uma avaliação que o jornal faz da 

administração de Bush, ao qual ele considera uma negação. Fica evidente o desprezo que este 

veículo da comunicação faz do presidente americano, pois alega que qualquer outro que 

tivesse sido eleito, com certeza, faria melhor do que o atual governo. Na sequência, é exposto 

que se o presidente eleito Barack Obama persistir com o seu compromisso, o país vai liderar o 

mundo no que se refere ao tratamento dado aos assuntos relacionados aos perigos causados 

pela mudança climática.  

Nessa perspectiva, subtende-se a cobrança do jornal para com o presidente eleito em 

realizar as suas promessas de campanha com boas ideias sobre a proteção do clima do planeta, 

a qual ganhara muitos simpatizantes, principalmente os jovens. Além disso, existe o desejo de 

que os Estados Unidos retomem imediatamente a sua postura de liderança mundial, para que 

as suas decisões sejam determinantes sobre os demais países. Como percebemos no editorial 

em análise, o jornal leva o leitor a inferir que Barack Obama seria o ícone da nova forma de 

soberania mundial, com simplicidade, humildade, agilidade, inteligência, segurança, 

criatividade, confiança, competência, responsabilidade, representando a integração racial, e, 

naturalmente, muito poder e liderança, pois esses últimos  são os aspectos que melhor 

caracterizam os americanos na sociedade atual. Vejamos o respectivo parágrafo em (50): 

 

                                                           
32

  There is a very different message coming from this country. President-elect Barack Obama is arguing 

that there is no better time than the present to invest heavily in clean energy technologies. Such investment, he 

says, would confront the threat of unchecked warming, reduce the country‘s dependence on foreign oil and help 

revive the American economy. 
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          (50) 

Chame do que você quiser: uma política climática embrulhada dentro de uma política 

energética embrulhada dentro de uma política econômica. Por um nome qualquer, é 

uma troca radical da derrota e negação que marcou os oito anos do presidente Bush no 

governo. Se o senhor Obama seguir com o seu compromisso, este país afinal proverá a 

liderança global que é essencial para se tratar aos perigos da mudança climática
33

.  

 

 

Em (50) o jornal argumenta que se Barack Obama cumprir com sua proposta de 

governo que prever um pacote que trata do clima, energia e economia o país vai liderar o 

mundo novamente e o planeta vai se salvar da ameaça dos perigos da mudança climática. 

Podemos dizer que é por meio do discurso que ocorre as transformações sociais. Como 

observamos em (50) o The New York Times após Barack Obama eleger-se presidente dos 

Estados Unidos, o jornal reafirma o seu papel de sujeito vigilante da sociedade e já começa a 

cobrar a realização de seu plano de governo, mas ameniza o discurso criando boas 

expectativas para que isso ocorra. Segundo Orlandi (2007) o discurso torna possível a 

transformação do homem e da realidade em que ele vive, pois é uma prática, uma ação do 

sujeito sobre o mundo. Podemos constatar que existe a preocupação por parte do jornal para 

que os Estados Unidos volte ao topo do mundo como uma nação soberana. 

Nos dois parágrafos seguintes do editorial, é feita uma comparação entre os seis meses 

iniciais da administração de George W. Bush e os dois meses que faltam para Barack Obama 

assumir o cargo de presidente americano. O jornal coloca que o Presidente George W. Bush, 

após assumir o governo, renegou as promessas de campanha, deixando de participar do 

protocolo de Quioto. O jornal declara que de acordo com a alegação do presidente, os 

compromissos acarretados por tal protocolo iria interferir negativamente na economia norte-

americana. Portanto, os Estados Unidos negaram-se a ratificá-lo. Além disso, também se 

questionou a teoria de que os poluentes emitidos pelo homem causem a elevação da 

temperatura da Terra. No entanto, essa atitude de falta de compromisso e responsabilidade 

com as questões relacionadas ao meio ambiente, não impediram o governo Bush de afundar o 

país numa das maiores crises financeira mundial de todos os tempos.  

Se recorrermos à memória discursiva, compreendemos que o protocolo de Quioto se 

constitui de um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da 

                                                           
33

  Call it what you will: a climate policy wrapped inside an energy policy wrapped inside an economic 

policy. By any name, it is a radical shift from the defeatism and denial that marked President Bush‘s eight years 

in office. If Mr. Obama follows through on his commitments, this country will at last provide the global 

leadership that is essential for addressing the dangers of climate change. 
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emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das 

investigações científicas, como causa do aquecimento global. Assim, no que se refere ao meio 

ambiente o jornal tenta criar uma ideia de que Bush foi um dos grandes vilões nesse setor por 

não chegar a um acordo com o restante do mundo sobre as mudanças climáticas. Por isso, ele 

está arruinando o universo. Veja essa charge na Figura 16 que representa a imagem que o 

jornal tenta nos repassar de Bush: 

 

 

Figura 16: Bush destruindo o planeta 
 

 
Fonte: http://unfinished-song.blogspot.com/2008_06_01_archive.html. Acessado em: 15 jan. 2010. 

 

 

A Figura 16 ilustra a ideia que o editorial em análise deseja repassar para o leitor. Nas 

palavras do editorial Bush saiu do protocolo Quioto, que é um acordo entre os países para 

controlar as emissões de gases causadores do efeito estufa no planeta. O referido editorial 
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menciona que os oito anos do governo Bush foram uma negação no que se refere às políticas 

climáticas, uma vez que as iniciativas ambientais nesse período foram extinguidas.  

Na concepção do jornal, Barack Obama declara-se firme neste mês após ter sido eleito 

presidente americano e mantém-se convicto de realizar as suas promessas de campanha sobre 

o clima. Nesse sentido, ele é louvacionado pela sua postura mesmo antes de assumir a 

presidência, por garantir se empenhar em buscar soluções para conter as emissões de gases 

causadores do efeito estufa, portanto, demonstrando tranquilidade e sensatez. Quanto ao 

presidente Bush são feitas críticas por essa atitude de não ratificar o protocolo Quioto. 

Vejamos os respectivos parágrafos em (51): 

 

          (51) 

Em seus primeiros seis meses no governo, o senhor Bush renegou sobre uma promessa 

de campanha para regular o dióxido de carbono e saiu do protocolo Quioto, o primeiro 

efeito moderado para controlar as emissões de gases causadores do efeito estufa 

global. [...] Ainda a dois meses da Casa Branca, o senhor Obama tem 

convincentemente reafirmado suas principais promessas relacionadas ao clima
34

. 

 

 

De acordo com Eliade (2001), o homem tem facilidade de no momento de crise 

atribuir seu inimigo ao demônio. Desse modo, o jornal atribui a Bush uma característica de 

vilão, que é a falta de responsabilidade em cuidar do planeta. Nesse contexto, o editorial 

configura Bush na imagem de um monstro que representa a desordem, as trevas, o mal que 

aterroriza o povo americano e todo o planeta. 

O parágrafo seguinte do editorial trata de apresentar duas propostas de campanha de 

Barack Obama. A primeira é impor uma proteção obrigatória sobre as emissões de gases com 

uma meta de reduzi-la em pelo menos 80 por cento em meio século, que é o percentual 

delimitado por cientistas para que seja possível estabilizar as concentrações atmosféricas de 

dióxido de carbono e evitar consequências piores do aquecimento global para as futuras 

gerações. A segunda proposta de Barack Obama que o jornal já classifica como uma garantia 

é o investimento de $ 15 bilhões em um ano que deve ser aplicados para construir uma 

economia limpa, criando milhares de empregos verdes. Além do mais, isso deve reduzir os 

custos do combustível. Nessa perspectiva, os recursos serão investidos em energia solar, 

                                                           
34

  In his first six months in office, Mr. Bush reneged on a campaign promise to regulate carbon dioxide 

and walked away from the Kyoto Protocol, a modest first effort to control global greenhouse gas emissions. […] 

Still two months from the White House, Mr. Obama has convincingly reaffirmed his main climate related 

promises. 
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eólica, no carvão limpo e em plantas capazes de capturar e armazenar emissões do carbono e 

incentivar as linhas de montagem para a construção de uma nova geração de veículos com 

combustíveis mais eficientes que causem menos danos ao meio ambiente. Vejamos em (52): 

 

 

          (52) 

Uma é impor (disposto no congresso) uma proteção obrigatória sobre as emissões 

diagnosticadas a fim da redução da produção de gases estufa da América em cerca de 

80 por cento em meio século. De acordo com os cientistas populares, isto é o mínimo 

necessário para estabilizar as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e 

evitar consequências piores do aquecimento global. A segunda garantia do senhor 

Obama é investir $ 15 bilhões em um ano para construir uma economia limpa que 

corta custos do combustível e cria milhares de empregos verdes. Isto inclui 

investimento em energia solar, energia eólica, carvão limpo (plantas capazes de 

capturar e armazenar emissões de carbono) e, como parte de qualquer pacote, ajudar 

Detroit a reinstrumentalizar as linhas de montagem para construir uma nova geração 

de veículos com combustíveis mais eficientes
35

. 

 

 

Nas palavras do editorial, são apontadas propostas eficientes que vão combater os 

perigos da mudança climática sem prejudicar o crescimento econômico dos Estados Unidos, 

ações vindas de um indivíduo que tem a responsabilidade e o compromisso de salvar o 

planeta. Em seguida, é exposto que Barack Obama tem sido um excelente observador para 

com as pessoas que estão envolvidas há vários anos nas complexidades da política energética. 

Vejamos em (53):  

 

 

          (53) 

O senhor Obama tem ele mesmo observado com bastante atenção as pessoas que tem 

passado anos emergidos nas complexidades da política energética
36

. 

 

 

Em (53) o jornal expõe Barack Obama no papel de um cidadão americano que desde 

muito tempo é um observador atento daquilo que está acontecendo com o seu país no que se 

                                                           
35

  One is to impose (Congress willing) a mandatory cap on emissions aimed at reducing America‘s output 

of greenhouses gas by 80 percent by midcentury. According to mainstream scientists, that is the minimum 

necessary to stabilize atmospheric concentrations of carbon dioxide and avoid the worst consequences of global 

warming. Mr. Obama‘s second pledge is to invest $15 billion a year to build a clean economy that cuts fuel costs 

and creates thousands of green jobs. That includes investments in solar power, wind power, clean coal (plants 

capable of capturing and storing carbon emissions) and, as part of any bailout, helping Detroit retool assembly 

lines to build a new generation of more fuel-efficient vehicles. 

 
36

  Mr. Obama has surrounded himself with like-minded people who have spent years immersed in the 

complexities of energy policy.    
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refere ao setor de energia. Essa é uma característica relevante por se tratar de um sujeito 

engajado na sociedade que tem se preocupado com o crescimento da nação em todos os 

setores. 

No parágrafo seguinte do editorial, o jornal considera uma ótima escolha os auxiliares 

de Barack Obama, pois o chefe de transição era o advogado responsável para auxiliar os 

fabricantes de automóveis e encontrar alternativas para diminuir a emissão de carbono 

causada pela circulação de veículos. A outra escolha para o gabinete de administração e 

orçamento trata-se de um especialista de proteção ao comércio que era encarregado de limitar 

as emissões de gases estufa causadas pela produção industrial. Nessa ocasião, o governo Bush 

é acusado de não ter desenvolvido ações de proteção ao meio ambiente nesse setor de 

produção industrial. Vejamos em (54): 

 

 

          (54) 

Seu chefe de transição, John Podesta, era o advogado encarregado de auxiliar os 

fabricantes de automóveis a encontrar alternativas para diminuir a emissão do carbono 

na combustão da gasolina. Peter Orszag, sua escolha para corrida ao gabinete de 

administração e orçamento (onde iniciativas ambientais foram mortas durante o 

governo de Bush) é um especialista em programas de proteção ao comércio para 

limitar as emissões causadas pela produção industrial de gases estufa
37

. 

 

  

Em (54) o jornal expõe que a escolha da equipe de governo de Barack Obama é feita 

com muita responsabilidade, que isso demonstra a preocupação dele com o bem-estar da 

população americana e do planeta. No penúltimo parágrafo do editorial, é feita uma 

advertência sobre as decisões do senado. É relatado que no ano passado uma simples maioria 

foi capaz de não aprovar um projeto de lei sobre mudança climática. O jornal afirma que 

parece contra intuitivo impor novas leis em curto prazo de qualquer forma e pagando um 

preço mais alto no que se refere à energia com uma economia em que se luta para estabilizar. 

Diante dessa situação no senado, é mencionado que Barack Obama vai precisar de todo o seu 

poder de oratória para convencer os senadores para aprovarem projetos de proteção ao meio 

ambiente. Vejamos em (55): 

 

 

                                                           
37

  His transition chief, John Podesta, was an early advocate of assisting the automakers and of finding 

low-carbon alternatives to gasoline. Peter Orszag, his choice to run the Office of Management and Budget 

(where environmental initiatives went to die during the Bush years) is an expert on cap-and-trade programs to 

limit industrial emissions of greenhouse gases.  

 



149 

 

          (55) 

O sucesso não está garantido. No ano passado, um distante mais modesto projeto de lei 

de mudança climática foi derrubado por uma simples maioria no senado. Pelo menos 

sobre a superfície, parece contra intuitivo impor novas regulamentações (e, a curto 

prazo de qualquer forma, custos mais alto de energia) sobre uma economia em luta. O 

senhor Obama precisará de todo o seu poder de oratória para reverter o caso
38

. 

 

 

Na verdade, o jornal deixa claro que uma das melhores qualidades de Barack Obama 

são suas técnicas de retórica quando afirma que o presidente eleito precisa de todo o seu poder 

de oratória para reverter o caso de oposição do senado em não aprovar importantes projetos de 

lei relacionados à mudança climática. Desse modo, basta o leitor retomar a memória 

discursiva que recorda que a capacidade de oratória de Barack Obama foi um dos fatores mais 

forte que contribuiu significativamente para a rápida ascensão dele à presidência dos Estados 

Unidos, inclusive nas preliminares com a sua correligionária partidária Hillary Clinton, que 

reconheceu o brilhantismo dos discursos de seu rival.  

No último parágrafo do editorial, são relatadas as promessas audaciosas de Richard 

Nixon para desacostumar a nação dos combustíveis fósseis, principalmente tendo em vista 

diminuir a dependência americana do petróleo estrangeiro. Richard Milhous Nixon foi o 37º 

presidente dos Estados Unidos, governou o país de 1969 a 1974. Na política interna, Nixon 

travou dura luta contra a inflação, mediante o controle de preços e salários e a redução dos 

gastos públicos.  

É retomado nesse parágrafo, o alerta da ameaça real do aquecimento global na 

atualidade. O editorial é finalizado repassando a ideia de que a partir do momento em que 

Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, vivemos em uma nova era em que 

sem dúvida sairemos da situação caótica para dias melhores. Dessa maneira, a nação 

americana possui um líder que acredita em unir o desafio da mudança climática é essencial 

para a saúde do planeta e para o futuro econômico deste país, em que estará salvo e 

novamente no topo do mundo. Vejamos em (56): 

 

 

 

 

 

                                                           
38

  Success is not guaranteed. Last year, a far more modest climate-change bill fell well short of a simple 

majority in the Senate. At least on the surface, it seems counterintuitive to impose new regulations (and, in the 

short term anyway, higher energy costs) on a struggling economy. Mr. Obama will need all his oratorical power 

to make the opposite case. 
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          (56) 

A paisagem histórica avançada de Richard Nixon é coberta por audaciosas e 

incompletas promessas para desacostumar a nação dos combustíveis fósseis, 

especialmente o petróleo importado. O que está diferente agora é a necessidade de 

negociar com a ameaça clara e presente do aquecimento global. O que está diferente 

também é que o país tem um presidente eleito que acredita que unir o desafio da 

mudança climática é essencial para a saúde do planeta e para o futuro econômico da 

América
39

. 

 

 

Em (56) o editorial explicita para o leitor que há vários problemas no país, mas que 

pelo menos no novo tempo a população vai estar protegida porque será conduzida por um 

mito que tem a missão de proporcionar uma vida melhor para os americanos, assim como os 

outros cidadãos do mundo. Como podemos ver, já a partir do título do editorial há uma 

evocação para a ação heroica em que é atribuída a missão de salvar a economia e o planeta. 

De fato, o jornal tenta levar o leitor a inferir que Barack Obama assuma o cargo com uma 

postura de um super-homem. A partir daí no editorial o leitor por meio de inferências pode ser 

convencido de que o presidente eleito possui diversas qualidades tais como agilidade, 

criatividade, competência, inteligência, segurança, confiança, tranquilidade e sensatez. É 

posto no respectivo editorial que o país tem um presidente eleito que acredita que unir o 

desafio da mudança climática é essencial para a saúde do planeta e para o futuro econômico 

da América, o que consequentemente pode levar o leitor a induzir que Barack Obama possui 

responsabilidade com as questões ambientais.  

Desse modo, no editorial ficou evidente a ideia de que o presidente eleito é um ícone 

da nova forma de liderança que representa a esperança em uma nova era em que pode se 

restabelecer a paz mundial. Tudo isso configura Barack Obama como uma personalidade de 

destaque no cenário mundial, isto é, como um mito da sociedade contemporânea. Nesse 

sentido, o jornal, por meio do seu editorial, resgata na atualidade dos acontecimentos os 

sentidos já instituídos na memória discursiva e, ao resgatá-los, impõe novos sentidos. Esse 

gênero que tem como característica uma conversa direta com o seu público, utiliza-se da 

argumentação que sempre é direcionada para um único ponto de vista, que busca sempre 

fechar as possibilidades da contra-palavra. Portanto, o que é dito apresenta-se como verdade.   

                                                           
39

  The historical landscape from Richard Nixon onward is littered with bold and unfulfilled promises to 

wean the nation from fossil fuels, especially imported oil. What is different now is the need to deal with the clear 

and present threat of global warming. What is also different is that the country has elected a president who 

believes that meeting the challenge of climate change is essential to the health of the planet and to America‘s 

economic future. 
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3.4 A construção do mito Barack Obama pelo discurso midiático 

 

 

Como podemos observar no editorial ―A agenda da crise‖ tratou da falta de iniciativa 

do candidato McCain que insiste em apontar a redução de gastos como única solução para 

resolver o problema da crise mundial. Por isso, ele foi bastante criticado pelo jornal, que 

considera como proposta insuficiente para solucionar a situação caótica da economia 

americana, pois afirma que é impossível conter gastos da forma como ocorre a política de 

controle do governo Bush, que por sua vez tem proporcionado uma administração desastrosa.   

No entanto, Barack Obama é apresentado como o candidato que deve proporcionar 

uma política de imposto mais justa. Dessa forma, mesmo se tratando dos Estados Unidos, um 

forte propagador do capitalismo, sistema econômico que concentra renda principalmente para 

os ricos que possuem meios mais eficientes de produção industrial, o jornal acata a proposta 

de Barack Obama como eficiente para amenizar o problema da crise, cobrando mais impostos 

dos ricos. Por meio da memória discursiva, esse fato nos remete ao personagem mítico Robin 

Hood que tirava dos ricos e doava aos pobres. Constatamos também que no referido texto há 

exemplos da heterogeneidade mostrada que ocorre por meio do discurso direto. O jornal 

utiliza-se desse recurso como forma de dá mais credibilidade ao que está sendo dito, 

aumentando assim o seu poder de argumentação. 

No que se refere ao editorial ―Barack Obama para presidente‖ ficou evidente o 

posicionamento do The New York times a favor do referido candidato. No seu discurso o 

jornal continua a fazer críticas a John McCain, que no início do texto é ironizado quando 

afirma que ele se auto proclama um soldado de pé na revolução de Reagan. Em seguida, é 

posto que ambos os candidatos prometem fechar a prisão de Guantánamo, em Cuba. No 

entanto, como o propósito do jornal é em momento algum enaltecer o senador John McCain, 

ele trata de trazer um argumento mais forte que não possibilita elogio a esse candidato, e logo 

é exposto que foi omisso as atitudes do seu correligionário partidário, pois não se pronunciou 

sobre os ataques de violação que Bush cometeu ao sistema democrático. Assim, John McCain 

representa a continuidade da administração desastrosa de Bush, que por sua vez o presidente 

em exercício conduz uma política de medo e opressão aos seus correligionários partidários. 

Ademais, John McCain não foi bem sucedido em utilizar Sarah Palin para atrair o público 

feminino para os republicanos e na tentativa de ridicularizar Barack Obama, muito embora a 

escolha da sua vice na chapa presidencial esteja relacionada ao fundamentalismo evangélico. 
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É interessante mencionarmos que muito embora os Estados Unidos conseguiram 

chegar na supremacia mundial, em que destaca-se o seu poder bélico, e assim, atribui-se 

status aos heróis de guerra pelo patriotismo em defender a sua nação, nós constatamos que o 

The New York Times não fez uso desse recurso para criar uma imagem de herói em McCain. 

Ao contrário, como podemos perceber nos editoriais analisados os enunciados que se referiam 

ao respectivo candidato eram sempre situando-o numa posição de inferioridade com relação a 

Barack Obama. Na construção da verdade para o momento histórico em que ocorre as 

eleições americanas, o mencionado jornal silenciou fatos que poderiam ter sido favoráveis 

para ascensão do candidato McCain a presidência dos Estados Unidos, uma vez que não foi 

explorada a memória discursiva para criar a imagem de herói de guerra. Esse poderia ter sido 

um fator positivo ao candidato, já que é forte a postura de supremacia bélica do povo 

americano sobre o mundo quando eles desejam defender os interesses do seu país nos mais 

diversos aspectos. 

No tocante a Barack Obama o The New York times no decorrer do texto desenvolve 

uma construção discursiva em que não para de elogiar o mencionado candidato. Nesse 

sentido, na concepção do jornal Barack Obama apresenta sugestões mais próximas da opinião 

pública sobre a Guerra do Iraque. Ele vai restaurar a diplomacia e resgatar a boa imagem dos 

Estados Unidos perante o mundo. Além disso, possui uma visão mais aberta para tratar de 

temas polêmicos que exigem a definição do judiciário e que vem ganhando maior dimensão 

na sociedade. 

Um fator significativo que o respectivo editorial expôs é que Barack Obama representa 

a luta contra o preconceito racial. Da forma como se refere a essa temática o texto nos remete 

a memória discursiva e nos possibilita compará-lo a Martin Luther King, uma vez que ainda 

na atualidade está presente o desejo de muitos americanos em combater esse tipo de 

preconceito. Na conclusão do editorial o jornal afirma que Barack Obama é vítima de seus 

adversários, justamente porque eles se encontram em situação de desespero. Dessa forma, 

essa empresa jornalística pede de forma estratégica o voto do eleitor quando aponta que 

Barack Obama é qualificado como o candidato indicado à presidência dos Estados Unidos da 

América.  

Podemos dizer que a realidade criada nesse momento, às vésperas de um importante 

acontecimento histórico, como as eleições americanas de 2008 foi um cenário favorável ao 

Candidato Barack Obama. O The New York Times por meio do seu editorial apresentou um 

conjunto de enunciados que se juntou a outros discursos que circularam no meio social sejam 

com um posicionamento similar ou que contrapõe, mas que sem dúvida tornaram-se 
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acontecimento discursivo que trouxe significativas contribuições para a transformação da 

sociedade naquele determinado momento. 

O editorial ―O próximo presidente‖ apresenta-se com uma discursividade contagiante 

que expressa emoção, isso também se deve devido o contexto histórico, pois foi publicado 

após a vitória de Barack Obama a presidência da república. Nós podemos constatar isso desde 

o início do texto quando é afirmado que Barack Obama veio da humildade, do anonimato, 

longe da riqueza e do poder, é fruto da união entre raças distintas, portanto seu nascimento foi 

algo inusitado. Isso nos remete por meio da memória discursiva ao surgimento dos heróis ou 

mitos. Outro fato importante é que o jornal traz o nome completo do presidente eleito, e 

Barack Obama possui um nome que envolve uma simbologia com o sagrado. No entanto, o 

jornal foi cauteloso em lidar com essa situação tendo em vista que outros veículos de 

comunicação que faziam política contra o respectivo candidato teriam tentado associar seu 

nome ao islamismo, assim relacionar sua imagem ao terrorismo, o que deixou de ser dito pelo 

The New York Times para evitar polêmicas e repercutir de forma negativa contra a imagem de 

Barack Obama. 

O editorial continua a elogiar Barack Obama, afirmando que ele vai atender aos 

cidadãos mais vulneráveis. Pelas palavras presentes no texto como quando menciona as 

crianças carentes e os americanos que estão prestes a perderem seus empregos e imóveis, por 

isso, devem ser protegidos, nos remetemos por meio da memória discursiva a um personagem 

mítico, São Francisco de Assis, pois destaca-se a humildade e generosidade do presidente 

eleito que deverá oferecer proteção aos mais necessitados.  

Na ocasião, o jornal se refere a Bush como um vilão que desrespeitou os direitos 

básicos e valores fundamentais dos americanos e agora quer dominar o mundo isso nos 

permite compará-lo a um personagem fictício do cinema, o Sméagol ou Gollum, do filme ―O 

senhor dos anéis‖, pois, esse personagem tinha como obsessão dominar o mundo 

independentemente das consequências maléficas que poderia causar para toda sociedade.  

Na opinião do The New York times a ascensão de Barack Obama ao poder ocorreu por 

meio das virtudes básicas como, força de vontade, caráter e intelecto, julgamento consistente 

e tranquilidade, coragem, segurança e competência, trabalho em equipe e generosidade, e 

pulso firme para lutar contra as forças do mal. Em momentos difíceis as pessoas desejam um 

protetor, um salvador da pátria, alguém com características tais como força de vontade, 

humildade, simpatia e determinação, capaz de sacrificar-se para solucionar os problemas da 

sua nação e também do mundo. Nesse sentido, podemos constatar que o jornal transforma 
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uma pessoa simples numa imagem exemplar, ocorrendo assim o que podemos chamar de 

mitificação de personalidade.  

Podemos inferir que é bastante forte a presença do mito no pensamento humano, isso 

porque estamos constantemente no nosso cotidiano enfrentando os desafios impregnados por 

um sistema capitalista, uma vez que a ciência embora tente, mas ainda não responde a todos 

os anseios do homem em sociedade; as pessoas são levadas a persistirem em acreditar na 

mitologia, que atualmente também é retratada por meio da ficção. Conforme Melo (2003, p. 

34), ―o novo jornalismo norte-americano tem como uma de suas vertentes a ruptura com a 

prática do ‗jornalismo tradicional‘‖. Para esse autor o novo tipo de jornalismo mantém uma 

narrativa fiel ao real, assim, as ocorrências são registradas com grande teor de veracidade, 

mas seus jornalistas reintroduzem sua subjetividade, utilizando com sensibilidade os recursos 

do relato ficcional que recorre a padrões de expressão próximos dos gêneros literários.  

Podemos afirmar que isso ficou evidente no referido editorial, e a imagem que temos quando 

chegamos ao final do texto é de Barack Obama como um personagem divino. 

De acordo com Eliade (2007, p. 159):  

 

 

Pesquisas recentes trouxeram à luz as estruturas míticas das imagens e 

comportamentos impostos às coletividades por meio do ―mass media‖. Esse 

fenômeno é constatado especialmente nos Estados Unidos. Os personagens 

dos ―comic strips‖ (histórias em quadrinhos) apresentam a versão moderna 

dos heróis mitológicos ou folclóricos. 

 

 

Com base em Eliade (2007) podemos dizer que os Estados Unidos mesmo se tratando 

de um dos países mais industrializados do mundo, considerado uma supremacia mundial, o 

povo americano possui muita religiosidade e conserva muito dos aspectos mitológicos, e isso 

está incorporado também na sua grande produção cinematográfica que está muito presente na 

vida dos cidadãos.  

No editorial ―Salve a economia e o planeta‖ já publicado após a vitória de Barack 

Obama, o senador John McCain já não é uma ameaça ao presidente eleito, então o alvo das 

críticas se concentra em Bush quando é afirmado que a sua administração é uma negação. 

Além do mais, Bush, após assumir o governo, renegou as promessas de campanha, deixando 

de participar do protocolo de Quioto. A ideia que o jornal tenta repassar para o leitor é que o 

presidente em exercício está destruindo o planeta. 

Na sociedade contemporânea em que a mídia tem grande contribuição na formação da 

identidade do sujeito, Barthes (2007) advoga que o mito é um sistema de comunicação, uma 
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mensagem. Podemos constatar que nos quatro editoriais analisados do The New York Times 

foi materializado o discurso em que o mito Barack Obama se realiza. No contexto que o jornal 

situa Barack Obama, ele é o único capaz de reverter a situação caótica causada pelo governo 

Bush, pois o presidente eleito representa a esperança. Ele é o ícone da nova forma de 

soberania mundial, com simplicidade, humildade, responsabilidade, representando a 

integração racial, e, naturalmente, muito poder e liderança. Barack Obama se preocupa com o 

meio ambiente e vai restabelecer a paz mundial. Como podemos ver no discurso presente no 

respectivo editorial o jornal atribui a missão de Barack Obama como um super-homem que é 

capaz de salvar o povo americano e o planeta.  

Nesse sentido, o The New York Times por meio do gênero editorial transforma uma 

pessoa simples numa imagem exemplar, ocorrendo assim o que podemos chamar de 

mitificação de personalidade. A esse respeito Henderson (1964, p. 110) afirma que: 

 

 

O mito do herói é o mais comum e o mais conhecido em todo o mundo. 

Encontramo-lo na mitologia, no Extremo Oriente e entre as tribos primitivas 

contemporâneas. Aparece também em nossos sonhos. Tem um poder de 

sedução dramática flagrante e, apesar de menos aparente, uma importância 

psicológica profunda. 

 

     

Podemos dizer que os enunciados expostos pelo The New York Times inserem-se em 

um contexto social que podem transformar-se em acontecimento discursivo à medida que 

provocam uma rede discursiva. Desse modo, o propósito do jornal é causar uma repercussão 

na opinião pública, convencendo as pessoas a observarem em Barack Obama a figura de um 

super-homem, criando assim um mito de uma pessoa que até então não apresentava destaque 

no cenário político americano. Foucault (2008a) delimita que a FD é aquilo que determina o 

que pode ser dito em um determinado período. Assim, se consolida o poder do respectivo 

veículo de comunicação em influenciar por meio do discurso as transformações sociais, uma 

vez que a produção do discurso é selecionada para proporcionar os dizeres que são 

construídos pelas relações de forças, denominando a verdade de uma determinada época. 

Logo, a verdade que foi posta pelo editorial do The New York Times durante as eleições 

presidenciais americanas de 2008, é que Barack Obama é um mito, o único capaz de salvar o 

planeta. 

A prática discursiva ocorre por meio de sujeitos que são capazes de intervir no mundo. 

Segundo Foucault (2008b) o discurso promove transformações sociais, uma vez que ele não 

se limita somente ao nível linguístico. Na concepção desse pensador (2008b) o discurso é a 
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verdade que surge diante dos seus próprios olhos que obedece a uma ordem para que o dizer 

faça sentido no meio social, e para que ele seja aceitável em uma determinada época é 

estratificado por meio das relações de força. 

É interessante mencionarmos que os mitos se solidificam na cultura de um povo 

através do discurso, pois existem muitos indivíduos que transitam entre o real e o imaginário, 

isto é, fazem parte da literatura ou da história da humanidade com sua relevância em uma 

dada época, e por essa razão foram atribuídas características que a determinaram como um 

mito. Entretanto, Cassirer (2009) defende que mesmo o saber produzido dentro dos padrões 

científicos, o mito, a linguagem e a arte estão relacionadas a uma espécie de ficção, mas que 

tem sua importância principalmente por sua utilidade prática, no entanto, também não 

podemos considerar como uma verdade absoluta. 

Portanto, diante da situação caótica nos Estados Unidos, principalmente devido a 

construção discursiva que a mídia criou, como podemos observar no editorial do The New 

York Times, foi proporcionado um cenário favorável para o surgimento de um personagem 

político que lhe foram atribuídas características de um super-homem que foi indicado para 

combater a crise econômica e proteger o planeta nessa sociedade contemporânea. Isso ocorreu 

porque o jornal expôs ao país e ao mundo inteiro uma das piores crises financeiras enfrentadas 

pelos norte-americanos em todos os tempos e, no ensejo, apresentou Barack Obama como o 

candidato mais qualificado para lidar com as dificuldades e/ou solucionar tal problema, 

criando assim uma figura heroica de uma pessoa que até então não apresentava destaque no 

cenário político americano.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho analisamos o discurso de quatro editoriais do jornal The New York 

Times, verificando os indícios míticos na construção da imagem de Barack Obama. E para 

compreendemos o funcionamento discursivo na construção de um mito, articulamos as 

categorias de análise como o enunciado, o discurso, a memória discursiva, a FD e o sujeito. 

Os editoriais analisados apresentaram enunciados sobre a gravidade da crise financeira 

mundial em 2008 causada pela bolha imobiliária, atribuindo a culpa ao governo Bush. O The 

New York Times tentou convencer a opinião pública, consolidando em seu discurso que o 

candidato republicano John McCain representaria a continuidade de uma administração 

desastrosa. Nessa ótica, os Estados Unidos foram mostrados como um país que vivenciava 

uma situação caótica, sua população se encontrava fragilizada, necessitando de proteção. 

Nesse contexto, criou-se um cenário para o surgimento de um salvador da nação e Barack 

Obama foi apresentado como o único que poderia trazer prosperidade, alguém com 

características de um mito que era capaz de reverter essa calamidade.  

Dessa forma, constatamos que o discurso presente nos editoriais analisados nos 

remeteu, por meio da memória discursiva, a indícios míticos em que foram atribuídas 

características a Barack Obama como a generosidade aos pobres, que permitiu compará-lo a 

São Francisco de Assis, bem como protetor dos necessitados que nos remeteu ao lendário 

Robin Hood. Ademais, pelo fato de ser negro e lutar por uma sociedade mais justa, ele pôde 

ser comparado também a Martin Luther King, personalidade conhecida na história da 

humanidade como o símbolo da luta contra o racismo. Desse modo, os respectivos enunciados 

nos remeteram para outros discursos já estratificados na sociedade e história americana e 

mundial, o que possibilitou a comparação de Barack Obama com as mencionadas figuras 

mitológicas.  

Vários outros indícios míticos foram identificados nos editorias analisados, como as 

diversas características que foram atribuídas a Barack Obama como liderança sensível, 

compassiva e forte, capacidade de lidar e realizar julgamento conciso sobre assuntos 

polêmicos que fazem parte da sociedade contemporânea como o direito de escolha da opção 

sexual e a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Ademais, foi mencionado que ele teve 

um nascimento inusitado, pois é filho de uma americana branca com um negro queniano, por 

isso representa a integração racial. Ele veio da humildade e nas suas propostas de governo 

demonstrou sensatez, coerência, sinceridade, coragem, competência, bom caráter e 
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comprometimento para cuidar do meio ambiente e reestabelecer a paz mundial. Como 

podemos observar, tais características são pertencentes a um mito a quem lhe é atribuída a 

missão de salvar o planeta.  

Nesse sentido, a construção do mito Barack Obama ocorreu nos editoriais do The New 

York Times à medida que foram apresentados enunciados que enalteceram o candidato 

democrata, ao mesmo tempo em que se criou uma imagem de fracasso do governo Bush e 

uma permanência do caos, se caso fosse eleito o seu sucessor, o candidato John McCain, pois 

ambos foram postos em uma posição de inferioridade. Nos enunciados foram silenciados fatos 

pelo jornal sobre o comprometimento e prestação de serviços do senador John McCain para o 

povo americano, dizeres que não mencionaram o seu título de herói de guerra por vir de uma 

família militar e por ter lutado na Guerra do Vietnã.  

Podemos dizer que Barack Obama se configura como um sujeito, cuja identidade é 

construída pela mídia por meio do discurso, criando a imagem de um mito durante o 

acontecimento discursivo que foram as eleições presidenciais de 2008. Assim, nos quatro 

editoriais analisados estava presente o discurso que se constituiu de argumentos subsidiados 

por indícios míticos. 

No que se refere ao jornal, o The New York Times exerceu a sua função de sujeito 

quando assumiu publicamente o apoio a Barack Obama e tentou convencer o eleitor que o 

candidato democrata estava mais qualificado para governar os Estados Unidos. Logo, essa 

empresa jornalística contribuiu para transformação no meio social em que ocorre uma 

mudança no cenário político americano, uma vez que um negro chega a presidência, ao 

mesmo tempo em que há uma grande expectativa para que ele possa ser o salvador da pátria 

americana.  

Como resultado disso, o The New York Times contribui para registrar os fatos e por 

meio da sua opinião demonstrada nos editoriais analisados determinou a vontade de verdade 

em uma dada época para compor a história americana e mundial por meio de enunciados que 

se cristalizaram no acontecimento discursivo que foram as eleições americanas de 2008. A FD 

determina o que pode e deve ser dito a partir de um determinado lugar social em uma dada 

época. Nesse caso, o jornal instituiu como verdade que no período das eleições americanas de 

2008, Barack Obama era o candidato mais preparado para assumir a presidência dos Estados 

Unidos. 

É relevante mencionarmos que a forma como os fatos são postos evidencia o poder do 

jornal em utilizar-se da linguagem para controlar na relação de força com o leitor o sentido 

para a produção do real. Dessa forma, impõe-se a veracidade do que está sendo dito para 
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conquistar o leitor a seguir a opinião desse veículo de comunicação. Tendo em vista que o 

jornal utiliza-se do dilema de ser imparcial na divulgação da informação para conquistar a 

credibilidade do leitor, ficou evidente que essa postura de oposição da referida empresa 

jornalística para o candidato John McCain ocorreu porque dentre os vários motivos ele 

representava a sucessão de George Bush que havia meses vinha perseguindo o The New York 

Times.  

E a partir daí, por meio do editorial, gênero que tem a finalidade de repassar a opinião 

do jornal, foi utilizado um discurso que direcionou o eleitor para a percepção de uma 

desastrosa administração do governo Bush. Para isso, o jornal enfatizou a crise financeira, 

criando uma atmosfera de uma situação caótica nos Estados Unidos. Nesse sentido, estava 

montado um cenário perfeito para o surgimento de um mito, e assim, este poderoso veículo de 

comunicação não hesitou em enaltecer o candidato Barack Obama.  

Vale ressaltar que Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos com 63 

milhões de votos contra 55 milhões do candidato republicano, John McCain. Nesse caso, não 

houve uma diferença tão substancial como a mídia fez parecer. Pesquisas demonstraram que o 

Senador Barack Obama entrou no governo com um índice de aprovação popular de 77%, isso 

se deve como, por exemplo, aquilo que nós podemos constatar a partir do editorial do The 

New York Times, e evidentemente ao excelente trabalho realizado pela mídia de uma forma 

geral durante o período em que ocorreram as eleições americanas no ano de 2008. Para que 

isso tenha sido possível, o jornal The New York Times utilizou por meio de seus editoriais 

uma forma criativa e envolvente de persuadir o leitor por meio de recursos que explorasse a 

forte presença do pensamento mítico que compõe a identidade do povo americano. 

O referido jornal utilizou de estratégias semelhantes as usadas em eleições da América 

Latina, em que ocorre muita valorização na imagem do candidato acima do seu plano de 

governo. Podemos dizer que há muito ufanismo dos eleitores que também recebem influência 

da mídia para configurar no candidato eleito a imagem de um mito.  

Na perspectiva foucaultiana, a construção da verdade se dá por meio das relações de 

poder. Desse modo, a mídia teve uma grande relevância para a ascensão de Barack Obama ao 

cargo de presidente dos Estados Unidos. Com um bom trabalho de marketing o Jornal The 

New York Times, juntamente com outras formas de mídia, contribuiu significativamente para 

tornar um pacato senador negro no governante do país mais poderoso do mundo. Além do 

mais, com apenas um ano na presidência e ainda não ter cumprido algumas de suas 

promessas, como fechar a prisão de Guantánamo, em Cuba, e não ter encerrado as duas 
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guerras que continuam causando muita dor e violência, Barack Obama surpreendeu o mundo 

inteiro e recebeu o Prêmio Nobel da Paz na Noruega em 10 de dezembro de 2009.   

A justificativa do Comitê do Nobel é que o prêmio foi concedido por conta dos apelos 

do presidente pelo desarmamento nuclear e por seu trabalho pela paz mundial. O Senhor 

Thorbjoern Jagland, presidente do Comitê Nobel da Noruega,  afirmou que o comitê deu 

muita importância à visão e aos esforços de Barack Obama na perspectiva de um mundo sem 

armas nucleares, acrescentou que muito raramente uma pessoa com a influência do atual 

presidente dos Estados Unidos capturou a atenção do mundo e deu às pessoas a esperança de 

um futuro melhor. O comitê também citou os esforços extraordinários do democrata para 

fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos. 

Na verdade, é que tudo isso é resultante de uma construção discursiva bem elaborada 

que configurou sobre Barack Obama a imagem de um mito. Fica evidente o grande poder da 

mídia na influência da escolha de um prêmio dessa natureza e importância. Como podemos 

ver, a mídia na atualidade ainda trabalha bastante de forma direta ou indireta, utilizando-se da 

mitologia. Isso ocorre pelo próprio anseio da população em estar inserida no seu mundo 

cósmico. E, sem dúvida, há uma grande contribuição do jornal mais influente do mundo, o 

The New York Times, que foi um dos grandes responsáveis para expandir a imagem de Barack 

Obama como um mito da sociedade contemporânea. 

A mídia contribui significativamente por meio da sua relação de poder na sociedade 

para constituir as FDs. O The New York Times foi um dos responsáveis para que durante as 

eleições americanas de 2008 fosse estabelecido como verdade naquele período que Barack 

Obama era realmente o homem com o perfil adequado para assumir a presidência dos Estados 

Unidos, acabar com o caos naquele país e salvar o mundo. É interessante mencionarmos que o 

conjunto de enunciados presente nos editoriais analisados instituíram-se as FDs que 

desencadearam no acontecimento discursivo que foi a consagração de Barack Obama como 

vencedor das disputas eleitorais americanas de 2008, tornando-se por meio das relações de 

força a partir do discurso, o homem mais poderoso do mundo. 

Podemos dizer que nos tempos reais de comunicação maciça, por todos esses meios 

possíveis, o simbólico se situa com frequência acima do fatual. Nessa perspectiva, jornais 

como o The New York Times, um importante veículo da mídia, cria heróis e vilões, 

vencedores e derrotados, fracassados e até mitos. E, como observamos o jornal americano The 

New York Times juntamente com outros meios de comunicação passaram para o seu público a 

imagem de Barack Obama como o salvador da pátria americana, isto é, um mito da sociedade 

contemporânea.   
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Portanto, desejamos com a realização deste trabalho proporcionar um olhar atento 

sobre o poder que a mídia exerce no meio social, e que por meio das relações de força, 

utilizando-se do discurso como representação da língua como ação social revela a sua grande 

contribuição para a transformação do cenário político mundial. Além do mais, esperamos 

estimular a continuidade de outras pesquisas relacionadas com a nossa temática no Programa 

de Pós-Graduação de Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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