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RESUMO 

 

 

ZANELLA, Alexandre da Silva. Metrópoles do futuro: o barulho por trás do ranking de Veja. 

2012. 118p. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, 2012. 

 

Orientador: Alexandre Sebastião Ferrari Soares. 

Defesa: 08/03/2012. 

 

Este trabalho visa analisar, com o suporte da análise de discurso de filiação francesa, o 

funcionamento do discurso jornalístico da revista Veja na publicação do especial “Cidades 

Médias”, datado de 1º de setembro de 2010. A reportagem foi escolhida como objeto de 

estudo por estar num semanário representativo em âmbito nacional e trazer, dentre as vinte 

cidades listadas, a cidade de Cascavel como um dos destaques. Por esse motivo, a matéria 

sobre a cidade paranaense constitui o objeto central de nosso corpus. Pelo fato de Veja ser a 

revista de maior circulação nacional, ela assume um posto de autoridade na mídia, produzindo 

um efeito de que lhe caberia colocar “assuntos” na ordem do dia. No especial sobre as 

“metrópoles do futuro”, Veja constrói discursivamente um cenário de desenvolvimento do 

interior do Brasil causado pela industrialização. Os sentidos irradiados nas matérias são os de 

que, por meio das indústrias, as cidades se desenvolvem, se modernizam, se aumenta a 

“oferta” de saúde e de educação e se possibilita o alcance do sucesso financeiro. A partir do 

que permite o dispositivo teórico-metodológico da análise de discurso, propomo-nos, então, 

analisar as materialidades discursivas do semanário para chegarmos à compreensão dos 

sentidos, que desvelam uma relação da língua inscrita na história. Diante disso, questionamos 

a naturalização dos sentidos, efeito da ideologia que interpela os sujeitos. Para nosso trabalho 

de análise dos processos discursivos da revista Veja, recortamos sequências discursivas e 

selecionamos fotografias que integram o especial. Além disso, selecionamos para análise 

outras materialidades discursivas que se deram a partir desta publicação: as cartas do leitor 

editadas nas duas edições posteriores de Veja e peças publicitárias veiculadas na cidade de 

Cascavel. Toda a pesquisa é fundamentada principalmente nos estudos de Pêcheux (2009 

[1988]), Orlandi (2010a [1999]; 2007 [1992]) e Mariani (1998). Com esta organização, 

acreditamos ser possível trabalhar numa posição que problematize o efeito de transparência da 

linguagem, considerando o atravessamento ideológico e o descentramento do sujeito na 

produção de sentidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de discurso. Revista Veja. Discurso jornalístico. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This study has the objective of analyzing, based on the French Discourse Analysis approach, 

the functioning of the journalistic discourse present on Veja magazine in the special report 

about Brazilian medium sized cities entitled “Cidades Médias”, published on September 1
st
, 

2010. The report was chosen as object of this study for being in a representative 

newsmagazine in the Brazilian context and for bringing Cascavel as one of the main cities 

amongst the twenty ones listed. For this reason, the report about the this city in Paraná state 

constitutes the main object of our corpus. As Veja is the leading weekly magazine in Brazil, it 

assumes an authority in the national media, producing an effect that could add “topics” in the 

journalistic agenda. In the special report about the “metropolis of the future”, Veja 

discursively constructs a scenario of development for the interior of Brazil caused by 

industrialization. The meanings produced in the reports are the ones in which the cities 

develop, modernize, increase the “offer” on health and education and allow people to reach 

financial success, all of this due to the industries. From what the theoretical and 

methodological device of the Discourse Analysis permits, we propose to analyze the 

discursive materialities of the magazine in order to reach the comprehension of the meaning 

effects, which unveil a relationship of the language inscribed in history. Therefore, we 

question the naturalization of meanings, effect of the ideology that interpellates the subjects. 

In order to work on the analysis of Veja newsmagazine discursive processes, we have chosen 

some discursive sequences and photographs from the special report. In addition, we have also 

selected other discursive materialities that followed this publication: the reader‟s letters edited 

in the following two editions of Veja and advertisement pieces broadcasted in Cascavel. All 

the research is based mainly on studies of Pêcheux (2009 [1988]), Orlandi (2010a [1999]; 

2007 [1992]) and Mariani (1998). With this organization, we believe it is possible to work in 

a position that questions the transparency effect of the language, considering the ideological 

crossing and the decentering of the subject in the meaning production. 

 

KEYWORDS: Discourse Analysis. Veja magazine. Journalistic discourse. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

As palavras simples do nosso cotidiano já chegam até nós carregadas de sentidos que não 

sabemos como se constituíram e que no entanto significam em nós e para nós. 

(E. Orlandi, 2010a [1999]) 

 

Esta pesquisa despontou num momento crucial de minha vida acadêmica. Havia sido 

aprovado no Mestrado em Letras com um projeto em Literatura Comparada. O destino, 

porém, me puxou para outra área: a Análise de Discurso (doravante, AD). Tinha uma noção, 

recuperada das aulas dos anos iniciais da graduação, do que queria e podia essa disciplina, 

mas não me imaginava como um analista. Nas conversas com o orientador, buscávamos, no 

começo, um encontro possível entre a Literatura e a AD; um verdadeiro duelo que sempre nos 

punha, a ele e a mim, na cova dos leões. Não que houvesse desinteresse: por sugestão do 

orientador, havia já lido textos teóricos significativos e trabalhos que uniam as duas áreas de 

maneira bem-sucedida; porém, não me sentia à vontade para trabalhar nesse entremeio. 

A partir da leitura de trabalhos de análise do discurso jornalístico foi que comecei a 

perceber que algo ali me chamava. Só então me dei conta, enquanto compartilhava com uma 

colega de mestrado a tarefa de receber os participantes de um evento na Unioeste, de que, à 

época em que me questionava o que iria (queria, podia...), afinal, pesquisar, falava-se muito 

(na televisão, nos jornais, nas revistas, em conversas informais) sobre o caso de Cascavel ser 

considerada uma “metrópole do futuro”. Ao verificar, então, de onde vinha este enunciado 

que reverberava pela cidade, me dei conta de que ele procedia de uma publicação da revista 

Veja, na qual listavam as “20 cidades brasileiras do futuro”.  

Tendo morado em Cascavel desde que nasci, me pareceu, então, que era o objeto de 

pesquisa me (a)(es)colhendo. A publicação de um especial em que Cascavel era destaque, 

numa revista de ampla circulação nacional, a um pesquisador recém-iniciado em AD 

interessado pelo funcionamento do discurso jornalístico compunha uma série de elementos a 

que se pode chamar coincidência.  

A partir daí, comecei a estudar as condições de produção daquele discurso da revista 

Veja. Escrevi alguns trabalhos iniciais que, todavia, foram encorpando à medida que a 

pesquisa era desenvolvida. Só então pude compreender como o dispositivo teórico-

metodológico da AD francesa era instigante: possibilitava um olhar distanciado mesmo 

estando dentro daquilo que eu vivia (e ainda vivo). Aos poucos, com as disciplinas do 

programa e os encontros com o orientador, a teoria foi se tornando menos teórica, isto é, 
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menos abstrata, e pude enfim lançar-me nesta aventura com o prazer de analisar o discurso de 

Veja. Posso dizer, aliás, que a AD foi o despertar de muito daquilo que me constitui enquanto 

sujeito e que me mostrou a urgência do(s) outro(s), do múltiplo, do absurdo, do contrassenso. 

(Re)pensar a linguagem enquanto possibilidade de produção de novos (outros) sentidos, 

então, foi uma provocação pela qual me deixei seduzir. 

Pensamos este trabalho da seguinte maneira: na Introdução, demarcamos as bases da 

pesquisa apresentando nossas filiações teóricas, de onde a pesquisa “surge” e aonde queremos 

chegar.  

No capítulo primeiro, erguemos os pilares teóricos que sustentam a análise do nosso 

corpus. Ao longo desta seção, discutimos alguns princípios que regem a AD, tais como: a) o 

sujeito como ser simbólico e histórico, portanto, ideológico; b) a ideologia e seu 

funcionamento e atravessamento no sujeito; c) o discurso constituído pelos/nos sujeitos; d) o 

processo da memória discursiva, isto é, dos sentidos já-ditos e “esquecidos”, não acessíveis, 

que retornam no dizer e que “fazem significar”; e) o político que interfere nos sentidos 

distinguindo-os, mas apagando esta distinção, fazendo parecer que eles sejam os mesmos para 

todas as divisões da sociedade civil; e f) o funcionamento do discurso jornalístico, com alguns 

apontamentos sobre a constituição da revista Veja, aspectos de sua fundação, filiações 

políticas, etc., que nos permitem algumas interpretações daquilo que o semanário diz e da 

forma como diz.  

No segundo capítulo, lançamos mão do corpus e do dispositivo teórico-metodológico 

da AD para analisarmos os efeitos de sentido que se efetivam a partir do discurso de Veja. 

Primeiramente, fazemos algumas considerações acerca do especial sobre as “cidades do 

futuro”, mostrando como funciona o discurso do semanário. Na sequência, analisamos parte 

do nosso corpus: o texto da matéria sobre a cidade de Cascavel, intitulada “O BARULHO DE 

CASCAVEL”. Depois, fazemos uma discussão teórica acerca da fotografia para analisarmos a 

imagem que integra a mesma reportagem e, assim, delimitamos a análise do corpus. Também 

nesse capítulo, trazemos breves considerações sobre a reverberação dessa matéria de Veja nos 

meios de comunicação da cidade de Cascavel. 

Por fim, apresentamos as considerações finais, nas quais pretendemos amarrar alguns 

nós sem, no entanto, almejar que todos eles permaneçam amarrados permanentemente. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em As cidades invisíveis, Calvino (1990) conta como Marco Polo descreve as várias 

cidades do império de Kublai Khan em noites intermináveis de narrativas fabulosas. O 

imperador mongol exigia que o viajante de Veneza, ao retornar de suas missões, lhe contasse 

como eram os cantos da vasta extensão geográfica sob seu poder, o que fazia com que se 

seguissem diversas histórias das mais excêntricas e nunca banais sobre as cidades do império. 

 Pois que Kublai Khan não ia até elas, as cidades vinham a ele por meio de Marco Polo e 

suas narrações fantásticas, e daí se descortinavam, ampliando o desejo de conhecer a cada 

uma, das cidadelas às metrópoles.  

Assim como Kublai Khan espera ansiosamente pelos relatos de Polo, somos também 

invadidos pela curiosidade de saber como se constituem as cidades do reino. E podemos, de 

certa forma, nos saciar por meio do que nos conta o veneziano. Dessa maneira, 

compreendemos como Zaíra, cidade que não conta seu passado, é construída pelo refluxo das 

recordações:  

 

ela o contém como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades 

das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos 

mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, serradelas, 

entalhes, esfoladuras (CALVINO, 1990, p. 14). 

 

 Bem como entendemos que, em Tamara: 

 

O olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas: a cidade diz tudo o 

que você deve pensar, faz você repetir o discurso, e, enquanto você acredita 

estar visitando Tamara, não faz nada além de registrar os nomes com os 

quais ela define a si própria e todas as suas partes (CALVINO, ibidem, p. 

18). 

 

 E, ainda, em Despina, à qual se pode chegar de formas diferentes: 

 

Há duas maneiras de se alcançar Despina: de navio ou de camelo. A cidade 

se apresenta de forma diferente para quem chega por terra ou por mar.  

O cameleiro que vê despontar no horizonte do planalto os pináculos dos 

arranha-céus, as antenas de radar, os sobressaltos das birutas brancas e 

vermelhas, a fumaça das chaminés, imagina um navio [...]. 

Na neblina costeira, o marinheiro distingue a forma da corcunda de um 

camelo, de uma sela bordada de franjas refulgentes entre duas corcundas 

malhadas que avançam balançando [...] (CALVINO, 1990, p. 21). 
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 Da mesma forma que Kublai Khan é conduzido e seduzido pelos relatos, somos levados 

pelas cidades com a sensação de que estamos visitando também as verdades incrustadas em 

cada uma delas; verdades que nos são reveladas por Polo. Achamos, então, que conhecemos 

Otávia, Leandra, Esmeraldina, Eudóxia, Eusápia, Clarisse, dentre as tantas cidades que nos 

são descritas.  

Apesar disso, trata-se de uma ilusão: a de que poderíamos saber de todas as cidades 

por meio do que nos conta Marco Polo. Se conhecemos o império de Khan por meio desses 

relatos, nós o sabemos de uma única maneira: a do viajante veneziano que seguia com suas 

missões diplomáticas e, ao retornar, descrevia suas impressões. Não que não quiséssemos; 

como dissemos, é uma fantasia à qual nos deixamos seduzir. E somente dessa forma as 

cidades do império deixam de ser para nós invisíveis.  

Mas, por outro lado, elas nos são dadas transpassadas por um inegável filtro: trata-se, 

repetimos, da leitura que Marco Polo faz de cada uma delas. É, pois, uma leitura específica. 

Conhecemos as cidades enquanto realidades produzidas, compostas, quiçá fantasiadas, que 

dizem respeito às interpretações que o veneziano fazia delas quando de suas visitas.  

Khan, ao ouvi-las, nem sempre se contentava; às vezes, desconfiava de Marco Polo, 

desejava outras cidades. As que Polo descrevia, porém, eram sempre as mesmas. Elas se 

engoliam; de dentro de seus muros, brotavam outras cidades que, embora fossem outras, eram 

iguais, como Trude: 

 

Por que vir a Trude, perguntava-me. E sentia vontade de partir. 

– Pode partir quando quiser – disseram-me –, mas você chegará a uma outra 

Trude, igual ponto por ponto; o mundo é recoberto por uma única Trude que 

não tem começo nem fim, só muda o nome no aeroporto (CALVINO, 1990, 

p. 118). 

 

Se as cidades nos são apresentadas pela narração de Marco Polo, podemos então dizer 

que se trata de um discurso, fruto da mediação entre o viajante de Veneza e a realidade a que 

teve acesso: a de algumas determinadas cidades. Por outro lado, não podemos dizer que, pelo 

seu discurso, tenhamos tido acesso efetivo, real, às cidades tal qual se constituem. 

Aqui, deixamos Calvino e encerramos este introito, desejantes, contudo, que essa 

discussão possa permanecer em suspenso, pois, como se verá, não se distancia do que 

colocaremos em questão neste trabalho. 
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*** 

 

Em setembro de 2010, a revista Veja lançou um especial que anunciava “As 20 

metrópoles brasileiras do futuro”. Dentre as cidades escolhidas, estava Cascavel. Por sua 

importância local e regional, a reportagem, sobretudo com referência à cidade, foi citada por 

empresas, meios de comunicação social e órgãos públicos cascavelenses.  

O interesse, sobretudo à época do lançamento da edição da revista em pauta, estava 

em saber o porquê de Cascavel ter sido escolhida como uma das 20 “metrópoles do futuro”. 

Veja dava a resposta: a cidade era apenas um corredor de viagem para quem saía de Foz do 

Iguaçu, no extremo Oeste do estado do Paraná, e rumava para Curitiba, São Paulo ou Rio 

Grande do Sul, que, ao ser atravessada por três rodovias federais, teve possibilidade de crescer 

– e cresceu –, sobretudo economicamente, a ponto de se tornar um polo regional.  

Até aqui, nenhuma surpresa.  

É lugar-comum, hoje, que Cascavel tenha tido seu crescimento econômico acelerado 

devido às rodovias que permitiram a ligação da cidade com o resto do Paraná e que, por 

conseguinte, facilitaram o transporte de mercadorias produzidas na região. Não obstante, os 

fatores que – além deste infraestrutural – a revista mobiliza para evidenciar o 

desenvolvimento do município chamam a atenção. O texto breve acerca da cidade cita, em 

suas poucas palavras, seis empresas privadas de Cascavel cujos faturamentos são elevados, 

em sua maioria com cifras na casa de bilhões de reais. 

Pouco após a publicação do especial, ecoaram pela cidade as expressões “metrópole 

do futuro” e “cidade do futuro” em propagandas, textos jornalísticos e revistas locais, bem 

como nos discursos orais ouvidos casualmente. 

A todo o momento, porém, havia algo que nos perturbava insistentemente: ainda que 

houvesse a justificativa de Veja para a escolha de Cascavel como uma das 20 cidades 

propensas a se tornar metrópole
1
, entrava em questão qual era o imaginário da revista acerca 

de “desenvolvimento”, “crescimento” e, inclusive, “metrópole”, para citar alguns exemplos. 

Além disso, não há nenhuma indicação dos motivos que levaram a revista a escolher aqueles 

vinte municípios
2
 dentre as 233 cidades brasileiras denominadas “médias” – isto é, cidades 

                                                 
1
 Segundo o semanário, os dados levados em consideração para a escolha das cidades que compõem o especial 

são: bons índices de desenvolvimento econômico, educacional e médico. 
2
 São eles: Hortolândia/SP; Cabo Frio/RJ; Marabá/PA; Sete Lagoas/MG; Varginha/MG; Sinop/MT; 

Araguaína/TO; Ji-Paraná/RO; Barreiras/BA; Petrolina/PE; Anápolis/GO; Taubaté/SP; Rio Claro/SP; 

Cascavel/PR; Açailândia/MA; Divinópolis/MG; Arapiraca/AL; Mossoró/RN; Uruguaiana/RS; Campina 

Grande/PB. 
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cuja população está entre 100 e 500 mil habitantes (cf. FILHO & SERRA, 2001)
3
, listadas 

pelos censos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao 

tratar do tema do crescimento das cidades médias do interior do Brasil, Veja busca apresentar 

um assunto de interesse de todos os brasileiros, haja vista que, supostamente, o 

desenvolvimento do interior seria considerado importante por todos, por tudo o que se ouve e 

se sabe em relação às grandes cidades. O interior se transformou numa espécie de paraíso, 

com qualidade de vida e com promessa de sucesso pessoal. Não obstante, conquanto se valha 

de que o levantamento das 20 cidades mais propensas a se tornarem metrópoles seja, de fato, 

um “estudo”, calcado em dados diferenciados como: crescimento médio da economia, do PIB 

industrial e do PIB de serviços, do emprego formal, participações no crescimento nacional, 

evolução da renda per capita, melhora da educação básica e variação na proporção de 

homicídios, apaga-se como a escolha das cidades para compor seu ranking se dá. A revista diz 

que “investigou a situação econômica de todos os 233 municípios médios do país” e que 

“Cinco repórteres e dez fotógrafos viajaram 33000 quilômetros para registrar as mudanças 

ocorridas em 23 deles, uma amostra que cobre 10% do total” (Revista Veja, 01/09/2010, p. 

80), mas não mostra de que forma esses elementos ou índices são levados em consideração 

quanto à seleção das cidades.  

Por exemplo, seria possível supor que a revista escrevesse sobre os vinte primeiros 

municípios em densidade demográfica ou em contagem do Produto Interno Bruto (PIB), mas 

ocorre que, no estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que é citado e que 

aparentemente guia a composição do especial
4
, conforme escrito em sua introdução, não há 

nenhum ranking, mas considerações gerais acerca do crescimento econômico das cidades 

médias.  

Questionamos, portanto, como a escolha dos municípios para compor a reportagem é 

feita. Nas palavras de Veja, “os vinte casos considerados mais interessantes mereceram textos 

                                                 
3
 Os autores escrevem, porém, que a delimitação populacional (100 a 500 mil habitantes) que constitui uma 

cidade como “média” é arbitrária. Todavia, desde o censo demográfico de 1991, este limite tem sido utilizado de 

forma majoritária (FILHO & SERRA, 2001). Vale apontar, ainda, que, de acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), municípios das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil com população entre 50 e 

100 mil habitantes, de acordo com as funções que desempenham e “devido às características do sistema urbano 

regional” (2008, sem indicação de página), são também considerados como “cidades médias”. 
4
 Veja não faz referências diretas ao estudo citado senão o que consta: “Um estudo da socióloga Diana Motta e 

do economista Daniel da Mata, ambos dos Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostra que, nos 

últimos anos, [as cidades médias brasileiras] se converteram no verdadeiro motor do desenvolvimento 

brasileiro.” (p. 78). Em pesquisa efetuada no site do Ipea, o único documento encontrado mencionando a 

pesquisa desse instituto à qual Veja se refere é um release de 17/07/2008, disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf_release/32_release_PIBdascidades.pdf>, acesso em 08/08/2011. Nele, 

constam os dados genéricos que a revista utiliza na introdução do especial sobre as “cidades brasileiras do 

futuro”. 
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específicos” (01/09/20105, p. 81), ao que perguntamos: quem os considera “mais 

interessantes”? Para quem são “mais interessantes”? O que significa, afinal, ser 

“interessante”? Por que “mereceram” textos específicos? 

Da leitura do especial, composto por 47 páginas, vimos que a história das cidades 

listadas se repetia: municípios que no passado, em relação ao atual estágio de 

desenvolvimento econômico, apresentavam problemas de ordens diversas que só foram 

superados por causa e por meio de políticas de industrialização. A tomar o caso da cidade de 

Hortolândia/SP, que encabeça a fila das 20 “cidades do futuro” trazidas pelo especial, é 

possível ver como Veja constrói discursivamente o desenvolvimento da cidade, como vemos 

na sequência discursiva (doravante, SD)
 6

:  

 

(SD1) Antes uma localidade assolada pela criminalidade, com poucas 

ruas asfaltadas e nenhuma rede de esgoto, Hortolândia encontrou sua 

vocação para a riqueza ao adotar uma política agressiva de atração de 

indústrias. Em apenas cinco anos, os benefícios oferecidos a esse setor 

foram responsáveis pela abertura de 200 fábricas dentro dos seus 

limites, como a Dell, de computadores, a CAF, de vagões de passageiros, e a 

Mabe, de eletrodomésticos. [...] Em pouco tempo, o desenvolvimento 

permitiu que o município, encravado entre duas das maiores metrópoles do 

país – São Paulo e Campinas –, conquistasse sua independência e deixasse 

de ser uma cidade-dormitório (Revista Veja, 01/09/2010, p. 89, grifos 

nossos). 

 

A revista, portanto, a partir desse exemplo que faz eco aos outros 19 casos, põe como 

única saída para a estagnação econômica a industrialização dos municípios, a qual traz 

“desenvolvimento” e altera aquele estado inicial, dado como algo negativo; “criminalidade”, 

“poucas ruas asfaltadas” e “nenhuma rede de esgoto” compõem um cenário de degradação.  

Por outro lado, Veja evidencia que os setores privados, compostos, sobretudo, por 

grandes empresas, multinacionais, e latifúndios, diminuem o desemprego e dobram as 

arrecadações: 

 

(SD2) A chegada de novas empresas dobrou a receita municipal, desde 

2005. Para garantir um ambiente propício ao bom e saudável capitalismo, 

a prefeitura aplicou parte significativa do excedente de arrecadação em 

                                                 
5
 Como nesse estudo trabalhamos com apenas uma edição da revista (edição 2180, ano 43, número 35), optamos 

por utilizar um formato de referência com citação da data de publicação (dia/mês/ano). Dessa forma, acreditamos 

ampliar o acesso às condições de produção dessa edição da revista. 
6
 Baseamo-nos na noção de “sequência discursiva” tal como proposta por Courtine (1981): são “seqüências orais 

ou escritas de dimensão superior à frase” (apud MARIANI, 1998, p. 53). Segundo Mariani (ibidem), esta noção 

é “fluida o suficiente para viabilizar a depreensão das formulações discursivas (fds), ou seja, de seqüências 

lingüísticas nucleares, cujas realizações representam, no fio do discurso (ou intradiscurso), o retorno da memória 

(a repetibilidade que sustenta o interdiscurso)” (p. 53). 
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segurança. Para desestimular a bandidagem e encorajar os policiais, que 

tinham medo de entrar nas ruas escuras e esburacadas, a administração 

local trocou todas as 10.000 lâmpadas dos postos de iluminação por outras 

mais fortes, e 80% das vias públicas foram asfaltadas. A incidência de 

homicídios, antes entre as mais altas do país, caiu 30%. Com menos 

assaltos e mais dinheiro em circulação, o comércio prosperou. Em 2005, 

havia 1.600 lojas em Hortolândia. Hoje, existem 2.600. No ano que vem, o 

primeiro shopping center da cidade abrirá mais 500 vagas de trabalho. E 

grandes varejistas, como Casas Bahia e Lojas Cem, já se instalaram na 

região central (Revista Veja, 01/09/2010, p. 90, grifos nossos). 

 

O semanário efetiva que a abertura de 200 fábricas, dentre elas a americana Dell, a 

espanhola CAF e a mexicana Mabe, é responsável pelo bom crescimento econômico do 

município. Afirma ainda que, devido à maior introjeção de capital, a “bandidagem” é 

desestimulada, os policiais são encorajados e há melhoria na infraestrutura, já que “80% das 

vias públicas foram asfaltadas”.  

Ora, faz-se crer que haja uma fórmula – a industrialização promovendo o 

desenvolvimento – que, (bem) aplicada (seja por empresas privadas, seja pela parceria entre 

iniciativa privada e estatal), dá resultados instantaneamente, como se poderia de alguma 

forma comprovar a partir da leitura de Veja, isto é, a partir dos sentidos instalados pelo 

semanário. 

Da necessidade de refletir acerca dos sentidos efetivados pelo discurso jornalístico
7
 da 

revista Veja e do que possibilita que eles reverberem (quase que naturalmente), optamos por 

estudar o especial sobre as “metrópoles do futuro”. Recuperando um lugar-comum 

(re)afirmado inclusive pela própria mídia (cf. MARIANI, 1998), o texto jornalístico é e 

sempre teria de ser objetivo, imparcial e neutro; esse seria seu suporte básico. Se assim o é, 

cabe analisar, então, como, nessa série de reportagens de Veja, um projeto político de cunho 

didático coloca-se detrás das palavras, a todo o momento instalando alguns (mesmos) sentidos 

que almejam dominância e, em contrapartida, apagando sentidos outros. 

Ao assumir que o papel do analista de discurso é compreender o funcionamento 

discursivo do texto
8
 para entender os efeitos de sentidos que emergem, pretendemos, ao longo 

da pesquisa, desvelar a não objetividade do discurso jornalístico do semanário. Queremos 

verificar como Veja articula suas justificativas, o que põe em evidência e o que apaga no 

processo de classificação das “metrópoles do futuro”. 

                                                 
7
 Ao denominarmos o discurso jornalístico, não estamos, todavia, designando os jornais ou revistas 

propriamente ditos, tendo em vista que o discurso é um objeto teórico construído pelo analista consoante os 

objetivos a serem atingidos com o recorte de textos (“exemplar[es] do discurso”) feito, conforme observação de 

Mariani (1999). 
8
 Da perspectiva da AD de filiação francesa, consideramos o texto como um “fato discursivo”, isto é, um objeto 

simbólico por meio do qual podemos chegar à discursividade (cf. ORLANDI, 2010a [1999]). 
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A revista Veja assume, hoje, o primeiro lugar em vendas de exemplares no Brasil; sua 

tiragem, recorde no país, supera 1,2 milhão semanalmente e tem um número aproximado de 

leitores próximo dos 9 milhões, conforme o Instituto Verificador de Circulação (IVC)
9
. Por 

suas cifras, o semanário assume, também, um posto de autoridade na mídia brasileira: não é 

qualquer revista que vende o que a revista Veja vende. É já consensual que a expressão “saiu 

na Veja” muitas vezes queira ratificar uma afirmação, como se se tratasse de uma fonte 

confiável que publicasse as “verdades-da-informação”
10

. 

Tomando o especial sobre as “cidades do futuro” como objeto de estudo, queremos 

investigar, destacando o caso de Cascavel/PR, como a revista de maior alcance em âmbito 

nacional cria uma necessidade social – um compromisso – de informar
11

 aos brasileiros uma 

novidade, apagando ao leitor que a escolha da pauta é uma tomada de posição por parte dos 

editores/donos dos veículos de comunicação
12

. Seria ingênuo, da posição de analista de 

discurso, considerar que o levantamento das “cidades do futuro” tivesse de ser 

necessariamente um especial amplamente divulgado; a revista poderia ter optado, por 

exemplo, por apenas citar as cidades que mais crescem no país, mostradas de uma outra 

(qualquer) forma. Entretanto, o que está publicado são 47 páginas – 1/4 da edição em questão 

– abordando o assunto. Começamos, daí, a levantar algumas hipóteses, a partir do entorno da 

série de reportagens, de o que poderia ter motivado tal exploração de um tópico: inovação no 

tema, aumento nas vendas/assinaturas em regiões com bons índices de crescimento 

econômico e até mesmo falta de pautas principalmente factuais para preencher a revista são 

algumas possibilidades. Tal ponto será abordado no segundo capítulo desta dissertação. 

A questão que colocamos é que o especial de Veja sobre as “20 cidades brasileiras do 

futuro”, por sua forma de abordagem, já produz sentidos. A revista investe no tema, prolonga-

o, discute-o e o faz de maneira que, dizendo atender às necessidades dos brasileiros de se 

informarem, reproduz e mantém certos sentidos que quer (re)afirmar.  

A importância deste estudo, portanto, está em analisar como a revista combina seus 

dados e, por consequência, produz efeitos de sentido, quando trata da escolha de cidades que 

                                                 
9
 Disponível em <http://ivc.ism.com.br/filiados/RA/2SEM-10_REVISTA_PAGA.zip>. Acesso em 03/08/2011. 

10
 A expressão é de Mariani (1998). 

11
 Segundo Mariani (1998), “a noção de informação no jornalismo [...] precisa ser avaliada como decorrência das 

leis que constituem a idéia de liberdade presente na instituição imprensa. Observando a „comunicação 

referencial‟ por este ângulo, comunicar/informar/noticiar (na imprensa) são atos resultantes de um controle 

exterior, vindo do Estado e do sistema jurídico de um lado, e, por outro, de um controle internalizado na própria 

atividade jornalística. Os efeitos ilusórios estão aí: o controle externo e interno, garantindo a objetividade (e 

neutralidade etc.), garantiria também a imprensa como digna de fé” (p. 73). 
12

 Vale esclarecer que, ao citar uma tomada de posição por parte dos editores da revista, não se pressupõe que 

haja na escolha um processo consciente. Prefere-se pensar que os meios de comunicação cumprem uma certa 

“agenda” de seleção dos assuntos e reportagens que integram (ou que devem integrar) seus veículos. 
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possivelmente poderiam se tornar metrópoles; sobretudo, analisar que sentidos são suscitados 

e quais outros são silenciados nesse processo.  

Muito já se produziu, no campo de estudo da AD, acerca do discurso jornalístico de 

Veja. No entanto, com relação a este especial de setembro/2010, acreditamos se tratar de um 

estudo inédito. Mais especificamente, ainda, a relevância desta pesquisa está também em 

desvelar como a matéria sobre a cidade de Cascavel, englobando o texto e a fotografia que 

integram a reportagem, produz sentidos e é assumida (reproduzida/reverberada) por outros 

meios (de comunicação ou de publicidade). Nesse sentido, o estudo assume, pois, importância 

regional, ao mesmo tempo em que, considerando-se o universo discursivo, isto é, pensando 

nas formações discursivas, formações ideológicas, efeitos de sentido, posição-sujeito e no 

funcionamento do discurso jornalístico, o estudo assume importância global para a área da 

AD. 

A abordagem teórica que permeia a pesquisa é a dialética, pelo fato de considerar “o 

caráter histórico e contraditório dos fatos” (FRANCO, 2001, p. 214). Isto significa que as 

relações do indivíduo com a sociedade importam e que a produção do conhecimento se dá 

pelo fato de haver um processo histórico determinado pelas condições de 

reprodução/transformação das relações de produção (econômicas e não econômicas, isto é, 

que transcendem o econômico; ideológicas) (PÊCHEUX, 2009 [1988]). 

Da mesma forma, a base filosófica da investigação é a do materialismo dialético, isto 

é, levando em consideração as “influências políticas, econômicas, culturais, etc.” (GIL, 1999, 

p. 32) que permitem a investigação de uma determinada realidade. Consideramos, portanto, a 

luta de classes como ponto basal para a produção do conhecimento científico, sendo este um 

problema teórico e prático. Consequentemente, o quadro teórico de referência será o do 

materialismo histórico. 

Na realidade, a metodologia que guia esta pesquisa é dada pela própria fundação da 

teoria do discurso engendrada por Pêcheux (2009 [1988]). O fato de o autor pôr em xeque a 

filosofia idealista e as formas idealistas de produção do conhecimento, carregando em seu 

bojo noções idealistas de sujeito e de “verdade” ou “veracidade” científica, faz com que se 

busque transpor estas barreiras. Essa transposição é a finalidade da teoria materialista do 

discurso, por assim dizer; há de se considerar que existem processos ideológicos subjacentes à 

ciência (isto é, à produção da ciência) e que o sujeito-pesquisador produz conhecimento a 

partir de outros conhecimentos, atravessado desde sempre pela ideologia. Nessa direção, não 

supomos que haja uma verdade absoluta a ser alcançada, tendo em vista que os processos 

científicos também são mediados por processos ideológicos. O “discurso da ciência”, que, 
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para o idealismo, possibilitava pensar que os objetos pudessem evoluir por si mesmos, é, 

então, de um ponto de vista materialista, superado (mas nunca completamente suprimido, haja 

vista que, conforme Pêcheux (2009 [1988]), o embate entre o idealismo e o materialismo não 

cessa jamais). 

Por fim, vale dizer que as análises da nossa pesquisa comporão um estudo a ser 

apresentado tecnicamente de maneira monográfica, realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica. O nosso posicionamento será o de observadores e não haverá coleta de dados 

empíricos, pois trabalharemos com textos que circulam socialmente. 

Acreditamos que, com este posicionamento teórico e metodológico, seja possível 

propor uma pesquisa relevante, tendo em vista que o objeto de estudo está presente no 

cotidiano, produzindo sentidos e afetando os sujeitos envolvidos. A teoria, pois, conquanto 

forneça a base que torna possível o estudo, aparece ocupando um lugar subalterno ao objeto. 

Isso significa que o objeto, de certa forma, reclama a teoria para que se alcancem os objetivos 

propostos. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE DE DISCURSO 

 

 

Como se trata muito mais de um modo de reflexão sobre a linguagem do que de um 

modelo de trabalho, na AD as discussões sobre sentido, sujeito, formação discursiva, 

interdiscurso e intradiscurso, dentre tantos outros conceitos, já remetem o pesquisador para 

uma leitura-interpretativa do seu arquivo. 

(B. Mariani, 1998) 

 

 

Neste estudo, lançamos mão do dispositivo teórico-metodológico fornecido pela 

corrente francesa da AD, inaugurada por Michel Pêcheux nos anos 1960 e trazida ao Brasil no 

fim dos anos 1970. Seus pressupostos teóricos possibilitam a análise que se quer fazer: de um 

modo genérico, perceber como os processos ideológicos subjazem aos discursos e, mais 

especificamente, ao discurso de Veja. 

Neste capítulo, trazemos então uma apresentação da teoria materialista do discurso, 

discutida por Pêcheux (2009 [1988]) e ressignificada, debatida e localizada em âmbito 

brasileiro, sobretudo, por Orlandi (2007 [1992], 2010a [1999], 2010b) e Mariani (1998). 

 

 

1.1 Circunscrevendo a disciplina do entremeio: língua, sentido, sujeito 

 

 

...em linguagem, as questões nunca estão já sempre respondidas. 

(E. Orlandi, 2011) 

 

 

Pêcheux (2009 [1988]) diz que a língua é atravessada por processos ideológicos, o que 

faz com que esse mesmo sistema não sirva de maneira igual para todos, isto é, que, utilizando-

se da mesma língua, seja possível haver diferentes discursos. 

Dentre os aparelhos produtores de discursos, focamos aqui os meios de comunicação 

social. Ao almejar “transparência” e “objetividade”,
13

 a mídia – e, sobretudo, nos referimos às 

publicações jornalísticas de revista – reproduz uma concepção de linguagem como um 

                                                 
13

 Frequentemente, ouvimos dizer que a mídia, tal como é considerada pelas teorias da comunicação, possui um 

“compromisso com a verdade”, com a comunicação “objetiva” e “transparente”. Essa questão será retomada ao 

longo de nossa pesquisa. 
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sistema abstrato fechado, regrado, cujos sentidos são unívocos. Desse modo, aproxima-se da 

noção estruturalista saussuriana de linguagem, a qual se ocupa do estudo sincrônico da língua 

e exclui de suas considerações os fatores sociais, cultural-ideológicos, históricos, etc., 

permitindo dizer que as palavras – os signos linguísticos – são definidas pela união de um 

conceito (significado), isto é, a representação psíquica socialmente posta de um objeto do 

mundo material, e de uma imagem acústica (significante), ou seja, a impressão psíquica de 

uma materialização sonora (SAUSSURE, 2006), numa relação inseparável. Ignora-se, pois, o 

atravessamento ideológico, já que, nesse entorno, confia-se numa língua transparente e numa 

habilidade comunicativa, por meio da qual seria possível emitir mensagens, como no seguinte 

esquema: emissor → receptor → código → referente → mensagem (cf. ORLANDI, 2010a 

[1999]). 

Na reportagem sobre a cidade de Hortolândia/SP, Veja escreve: 

 

(SD3) Proprietário da revenda de material de construção mais tradicional da 

cidade [...], Alexandre Barretto virou também construtor. “Nos 33 anos de 

sua existência, a Santa Izabel nunca faturou tanto. Aproveitamos o caixa 

mais gordo para abrir uma empreiteira”, diz. Agora, ele vende não só 

material de construção, mas também apartamentos prontos. “Em dois 

anos, já concluí 130 unidades”, conta Barretto [...] (01/09/2010, p. 90, grifos 

nossos). 

 

Ao considerarmos especificamente a questão do discurso jornalístico tal como ele é 

pensado pelas teorias da comunicação, podemos notar como a revista evidencia alguns 

sentidos. Ser “proprietário”, por exemplo, significa (querer) lucrar muito. Não há outra 

menção à forma de o empresário citado ter enriquecido a ponto de ter uma loja de material de 

construção e uma empreiteira: ele apenas lucrou com seu comércio e “virou” construtor.  

Nessa mesma reportagem, a revista ainda escreve: 

 

(SD4) [Barretto] reclama da falta de mão de obra qualificada tanto para 

o comércio quanto para a construção. Ele e outros empresários da cidade, 

porém, acreditam que o problema está com os dias contados. Uma de suas 

principais demandas foi atendida: no próximo ano, começa a funcionar a 

escola técnica federal que treinará os trabalhadores de Hortolândia 

(01/09/2010, p. 90, grifos nossos). 

 

Nessa SD, podemos ler, a partir da construção da revista, que, se há necessidade de 

mão-de-obra e de que ela seja “qualificada”, é natural que se precise de trabalhadores para 

atender à “demanda” do empresariado que, como vimos na SD3, sempre pode lucrar mais. 
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Esse jogo de evidências trazidos nas SDs 3 e 4 nos permite questionar o dizer da 

revista, que cola alguns sentidos buscando amarrar os significados de “empresário” e de 

“trabalhador”, como se isso fosse evidente para qualquer interlocutor. Porém, quando Veja 

escreve sobre o empresário que deve lucrar e sobre o trabalhador que deve ser treinado, ela 

assume um lugar, pois fala de uma posição histórica e ideológica, como veremos mais 

adiante. Portanto, não emite mensagens claras e objetivas, pois a língua não é transparente. 

Por essa razão, a AD aflora, ainda hoje com frescor, ao pensar a linguagem como 

espaço de inquietação. Isso porque a disciplina tenciona a revisão do estudo da língua 

extrapolando os seus limites de outrora, isto é, o âmbito da Linguística
14

, considerando, dessa 

forma, o homem em movimento, para usar uma metáfora de Orlandi (2010a [1999]), ou seja, o 

homem falando em sua realidade circundante, stricto e lato sensu. Levando em conta, pois, a 

relação posta entre os sujeitos e os sentidos afetados pela história e pela língua. 

A AD da qual partimos se configura como uma disciplina de entremeio, ao questionar 

e ressignificar a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. A este respeito, Orlandi (2010a 

[1999]) comenta que a AD propõe uma revisão destas áreas do conhecimento, criticando a 

Linguística por não se ocupar da historicidade, isto é, não levar em consideração a luta e a 

divisão de classes
15

, o Materialismo por não se ocupar do simbólico e a Psicanálise por 

relacionar materialmente a ideologia ao inconsciente, sem, no entanto, ser por este absorvida. 

A proposta da AD emerge, portanto, a partir da articulação de três regiões distintas do saber, 

como apontam Pêcheux & Fuchs (2010 [1990]):  

 

1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 

transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 

enunciação ao mesmo tempo; 

3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos 

semânticos. 

Convém explicitar [...] que essas três regiões são [...] atravessadas e 

articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica) 
(p. 160, grifos nossos). 

 

                                                 
14

 Muito embora seja “herdeira” da Linguística em sua definição (bem como do Marxismo e da Psicanálise) (cf. 

ORLANDI, 2010a [1999]). Em Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio, Pêcheux (2009) tece 

uma crítica acerca desta questão, apontando que a Linguística, disciplina de base filosófica idealista, é 

constantemente requerida para fora de seus limites a fim de dar conta dos “problemas” de construção do sentido.  
15

 Balibar (1966) escreve que: “„O fato de que a língua [...] seja „indiferente‟ à divisão de classes e a sua luta, não 

quer dizer que as classes sejam „indiferentes‟ à língua. Ao contrário, elas a utilizam, de modo determinado, no 

campo de seu antagonismo, especialmente de sua luta política‟” (apud PÊCHEUX, 2009 [1988], p. 82, grifos 

nossos). 
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Há, então, um deslocamento nessas áreas das ciências humanas que corrompe e supera 

a definição de que a língua seria usada simplesmente para a transmissão de informações.  

Em Pêcheux (2009 [1988]), vemos como há uma desconstrução de noções da 

Linguística, dentre elas as de que a língua é a pura transmissão do pensamento e de que a 

linguagem é um mero instrumento objetivo (evidente, transparente, etc.) de comunicação
16

. 

Para refutá-las, o autor escreve que, embora a língua seja indiferente à divisão de classes, isto 

é, que o sistema seja disponível de forma igual para todos, a divisão de classes não é 

indiferente à língua. Ao contrário, as classes utilizam-na de maneira determinada, para a 

produção de seus sentidos.  

No especial sobre as “cidades do futuro”, encontramos, por exemplo, alguns 

enunciados axiomáticos que o percorrem, tais como a seguinte SD:  

 

(SD5) O dinheiro do petróleo pode ser uma dádiva ou uma maldição. A 

Noruega usou-o para aprimorar ainda mais o seu invejável estado de bem-

estar social; a Venezuela o desperdiça financiando uma tirania. Cabo 

Frio, no Litoral Norte do Rio de Janeiro, está mais para o exemplo 

norueguês (Revista Veja, 01/09/2010, p. 91, grifos nossos). 

 

A partir dessa SD, considerando os níveis intradiscursivo e as condições de produção 

desse discurso, é possível evidenciarmos o funcionamento do discurso da revista. Mesmo sem 

definir o que ela entenda como o “invejável estado de bem-estar social” da Noruega, 

relaciona-o a uma dádiva (a construção textual produz este sentido, pelas disposições 

sintáticas, escolhas léxicas, etc.). Além disso, “invejável” para quem? O que é, afinal, seguir o 

“exemplo norueguês”? Há um pressuposto de que todos conhecem o “estado de bem-estar 

social” da Noruega e, ademais, de que este modelo é o correto – senão o único – a ser seguido, 

já que seguir o outro modelo, o venezuelano, seja financiar “uma tirania” e viver uma 

“maldição”, muito embora não se denomine o modelo econômico-político deste país.  

Nesse sentido, já adiantando um pouco das análises que virão nos capítulos 

subsequentes, é que vemos que Veja fala de um lugar atravessado por um já-dito de outro 

lugar e anteriormente. Os mesmos dizeres da SD acima produzidos, por exemplo, por um 

venezuelano, certamente não efetivariam os mesmos sentidos, porque se ocupa outra posição 

e se fala de um outro lugar: o de um país que não vive uma política capitalista tal qual a 

Noruega – considerada por Veja um exemplo da prosperidade do capitalismo por seus índices 

                                                 
16

 Estas duas noções se referem, respectivamente, às primeira – “linguagem como expressão do pensamento” – e 

segunda – “linguagem como instrumento de comunicação, como meio objetivo para a comunicação” – 

concepções de linguagem trabalhadas por Travaglia (2003).  
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sociais
17

 –, mas uma política de base socialista que se opõe à política neoliberal. Da mesma 

forma, os sentidos de “dádiva” e “maldição” com relação ao uso do dinheiro do petróleo 

seriam diferentes se ditos por um brasileiro ou mesmo por um norueguês, porque se ocupam 

outras posições e se produzem outros sentidos.
18

  

Na realidade, entendemos, com Pêcheux (2009 [1988]), que é o fator do sentido que 

incita a Linguística para fora de seu domínio e lhe cobra constantes revisões, o que gera 

polêmica por quebrar com a concepção estruturalista da linguagem. De acordo com o mesmo 

autor, a forma de o estruturalismo estudar a língua deforma a linguagem pelo fato de atribuir 

sentidos unívocos aos signos. Daí haver uma ilusão, legado da filosofia idealista, de que a 

linguagem poderia ser feita para comunicar, isto é, de que poderia ser completamente 

transparente e objetiva e constituída por signos dos quais se podem tirar significados de 

alguma forma permanentes e evidentes.
19

 

É partindo de um problema linguístico – o da determinação – que Pêcheux (ibidem) 

coloca em questão os limites que a Linguística impõe. Encaminha-se uma crítica às formas 

idealistas de se conceber a ciência e se volta a uma discussão para a compreensão dos efeitos 

da filosofia espontânea
20

, para uma posterior “prevenção” contra ela. O autor busca, portanto, 

compreender os efeitos de uma “posição filosófica segundo a qual o pensamento e a 

linguagem provêm primeiramente da experiência e depois da dedução” (PÊCHEUX, 2009 

[1988], p. 61), a fim de investigar o funcionamento de duas categorias – a do realismo 

metafísico e a do empirismo lógico – em relação aos espaços designados por teoria do 

conhecimento (que envolve a lógica) e retórica (que abarca a persuasão, etc.).  

Para tanto, Pêcheux (ibidem) traça um percurso em que mostra como essas duas 

categorias investem contra o materialismo, inaugurando uma proposta calcada na releitura que 

Althusser faz de Marx para integrar o dispositivo da análise de discurso: 

                                                 
17

 A Noruega ocupa o segundo lugar no ranking de Produto Interno Bruto (PIB) nominal per capita, segundo o 

Banco Mundial, e o primeiro lugar no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Disponível em 

<http://data.worldbank.org/country/norway> e <http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf >, 

respectivamente. 
18

 Orlandi (2007 [1992]) diz que “Não há discurso estanque que os torne [os sentidos] de todo „controláveis‟ nem 

discurso que garanta uma correspondência estrita aos lugares (posições) em que é produzido. Uma vez posto em 

circulação, ele pode se deslocar por qualquer ponto dos processos discursivos” (p. 121). É também nesta direção 

que pensamos que o sentido sempre pode ser outro. 
19

 É relevante citar que esta obra de Pêcheux é intitulada, em francês, Las vérités de la Palice, remetendo a um 

marechal francês, Jacques II de Chabannes, vulgo Jacques de la Palice, a quem escreveram uma canção cuja letra 

permitia uma dupla interpretação. A interpretação errônea, por assim dizer, caracterizava uma obviedade 

(Pêcheux ironiza com o enunciado “se alguém não é casado, é porque é solteiro”). Da afirmação do óbvio é que 

Pêcheux critica a linguística e, mais especificamente, a semântica, por enclausurar o problema do sentido dentro 

do próprio sentido. 
20

 Pêcheux cita a Althusser dizendo que a expressão “filosofia espontânea” se refere às “ideias que eles [os 

“sábios”] têm na cabeça (conscientes ou não) relativas à sua prática científica e à ciência” (2009 [1988], p. 61). 
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a descoberta fundamental do marxismo-leninismo consiste precisamente em 

reconhecer que o efeito dessa necessidade [o “apagamento” do ideológico] 

não se limita à “natureza” e a suas leis, mas engloba as próprias 

condições nas quais o “homem” como parte da natureza entra em 

relação com elas, isto é, as forças produtivas e as relações de produção 

que determinam a história das “sociedades humanas”, com a luta de 

classes que lhe corresponde – e as forças materiais colocadas, assim, em 

jogo – desde o início dessa história (PÊCHEUX, 2009 [1988], p. 70, grifos 

nossos).  

 

Nesse sentido, o ideológico estaria determinado pelas/subordinado às forças 

produtivas, sendo este um ponto-chave para a teoria do discurso, já que as construções 

discursivas se dão a partir de condições de produção. Por essa sua dependência, 

consideramos, na esteira de Pêcheux, a língua(gem) como opaca.  

Quando analisamos o discurso de Veja, por conseguinte, levamos em conta também a 

sua “posição de classe” ou, pois, a que classe ela serve: 

 

(SD6) Paulistana, Cristiana Longo, de 40 anos, mudou-se para a cidade 

[Marabá/PA] em 2003 porque percebeu que ela “cheirava a dinheiro”. 

Montou uma loja para vender roupas produzidas no Sudeste a juízas, 

promotoras, fazendeiras e mulheres de madeireiros. “Algumas delas 

chegam a comprar mais de 10000 reais em um único dia”, diz (Revista 

Veja, 01/09/2010, p. 93, grifos nossos). 

 

A partir dessa SD, podemos ver como a revista (apenas) fala sobre aquilo que lhe é 

permitido dizer. Seu discurso é atravessado por uma posição ideológica que determina o que 

pode e deve ser dito e, nesse entorno, não há sentidos evidentes. “Perceber” que uma cidade 

“cheira a dinheiro”, vender roupas a um público mais ou menos específico, faturar milhares 

de reais são sentidos evidentes somente numa determinada conjuntura, como veremos mais 

adiante. Consideramos que é nessa perspectiva que Veja assume uma posição de classe. 

Se, como dissemos, a AD chama a atenção para a questão do sentido, analisaremos 

que sentidos são suscitados a partir de um determinado discurso. Conforme Orlandi (2010a 

[1999]), “Na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, 

enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua 

história” (p. 15, grifos nossos). Desta forma, estabelecemos, enfim, que, no campo da AD, 

não há: a) um significado único que se prende ao significante e b) sentidos que remetem a 

objetos do mundo real numa relação direta. Há, pois, sentidos que variam conforme sua 

inserção sócio-histórica. Pêcheux (2009 [1988]) escreve, a este respeito, que  
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o sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para o 

idealista, para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que dispõe 

de um conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse conhecimento. 

Entretanto, não se pode concluir, a partir disso, que esses diversos 

personagens tenham o mesmo discurso: a língua se apresenta, assim, 

como a base comum de processos discursivos diferenciados, que estão 

compreendidos nela na medida em que [...] os processos ideológicos 

simulam os processos científicos (p. 81, grifos nossos). 

 

Fica claro que a língua, para esta linha da AD, conquanto seja igual para todos, não é 

desarticulada do discurso e, desta forma, dizer as coisas com as mesmas palavras por sujeitos 

distintos não é igual a dizê-las com o mesmo efeito de sentido
21

; pois o sentido tem caráter 

material: “o objeto real [...] existe independentemente do fato de que ele seja conhecido ou 

não, isto é, independentemente da produção ou não-produção do objeto de conhecimento que 

lhe „corresponde‟” (PÊCHEUX, 2009 [1988], p. 71, itálicos do autor). No bojo dessa 

discussão, Pêcheux (ibidem) diz que todo processo discursivo (nessa relação entre a língua e 

as camadas sociais não indiferentes a ela) se inscreve numa luta ideológica determinada por 

essa luta. A linguagem, então, estaria tanto para comunicar quanto para não comunicar 

sentidos, de acordo com os antagonismos entre as classes. 

Para citar um exemplo, podemos fazer referência ao vocábulo “mulher”, que, dito por 

diferentes posições de sujeito tais como o esposo, o padre, o índio, o muçulmano, a própria 

mulher, etc., assume acepções diversas. Em exemplos simplórios, a “mulher” poderia ser 

aquela que cuida da casa e dos filhos, aquela que é fiel, aquela que deve respeito ao marido, 

etc., todas estas visões bastante tradicionais em diversos grupos sociais
22

. De forma 

semelhante, poderíamos pensar como a palavra “desenvolvimento” significa para um morador 

do Country em Cascavel (ou dos Jardins em São Paulo, ou do Leblon no Rio de Janeiro) e 

para um morador do Conjunto Abelha (ou da Vila Nair na Zona Oeste de São Paulo, ou do 

Complexo da Maré no Rio de Janeiro).  

É do vínculo entre a língua e o discurso que se pode, por conseguinte, verificar a 

emergência da ideologia, pois a língua fazendo sentido é utilizada por indivíduos interpelados 

pela ideologia em sujeitos (PÊCHEUX, 2009 [1988]). Nesse sentido, falar em discurso 

significa referir-se à materialização da ideologia: 

                                                 
21

 Segundo Orlandi (2007 [1992]), “Compreender o que é efeito de sentidos é compreender que o sentido não 

está (alocado) em lugar nenhum mas se produz nas relações: dos sujeitos, dos sentidos, e isso só é possível, 

já que sujeito e sentido se constituem mutuamente, pela sua inscrição no jogo das múltiplas formações 

discursivas (que constituem as distintas regiões do dizível para os sujeitos)” (p. 20, grifos nossos). 
22

 Exemplo ouvido em uma aula da disciplina de “Discurso, Imaginário e Sentido”, ministrada pelo Prof. Dr. 

João Carlos Cattelan (2010). Houve adaptação do exemplo para cabimento neste texto. 
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é impossível identificar ideologia e discurso (o que seria uma concepção 

idealista da ideologia como esfera das ideias e dos discursos), mas [...] se 

deve conceber o discursivo como um dos aspectos materiais do que 

chamamos de materialidade ideológica (PÊCHEUX & FUCHS, 2010 

[1990], p. 163, itálicos do autor, grifos nossos). 

 

A partir dessas colocações, concluímos que a AD se ocupa do homem situado 

historicamente, valendo-se da língua – cujas condições de produção estão igualmente 

inseridas no espaço e no tempo – atravessada pela ideologia, para produzir discursos. 

A constituição dos discursos, por sua vez, é determinada a partir das relações de 

produção, que, por seu caráter, levam em consideração a divisão de classes, haja vista que as 

classes atravessam todo modo de produção.  

Pêcheux (2009 [1988]) utiliza a expressão “condições ideológicas da 

reprodução/transformação” para se referir aos discursos que atuam na engrenagem que é a 

luta de classes; segundo o autor, os discursos concorrem ora para a manutenção das relações 

de classe, isto é, para sua reprodução, ora para a transformação dessas relações. Importante 

salientar, porém, que a relação reprodução/transformação movida pelo discurso não se dá de 

maneira isolada, ou seja, ou um ou outro, mas, sim, que há aí uma relação concomitante, que 

leva em conta o processo dialético envolvido. Nesse âmbito, analisamos como o 

funcionamento do discurso de Veja se manifesta, isto é, se para a reprodução ou para a 

transformação das relações de classe. 

Pêcheux (2009 [1988]) também destaca que as ideologias, para a teoria materialista do 

discurso, não são feitas de ideias – “coisas” abstratas, a serem “aplicadas” depois de 

“pensadas” –, como propunha a filosofia idealista. O autor escreve que “a Ideologia não se 

reproduz sob a forma geral de um Zeitgeist, [...] que se imporia de maneira igual e homogênea 

à „sociedade‟, como espaço anterior à luta de classes” (p. 130).  

Recuperando mais uma vez a releitura que Althusser faz de Marx, para Pêcheux 

(ibidem), as ideologias são feitas de práticas materiais, o que faz com que não se possa 

atribuir a cada classe a “sua ideologia”, pois isto seria, também, colocar a ideologia como algo 

anterior à própria luta de classes e admitir a possibilidade de imposição de uma ideologia, 

fruto de um pensamento preexistente, de uma classe ou camada social sobre outra. Ora, se as 

ideologias são geradas pelas práticas materiais, entendemos, na esteira de Pêcheux (ibidem), 

que a dominação de uma determinada classe se dá de maneira interna à luta de classes.  

Além disso, o autor escreve que os aparelhos ideológicos de Estado (doravante, AIEs) 

não expressam, por si só, a ideologia dominante. Segundo ele, isto seria considerar a 



30 

existência de uma “ideologia suprema”. O que Pêcheux coloca, pois, é que, por meio da 

instalação dos AIEs, a ideologia da classe dominante “é realizada e se realiza” (p. 131), 

podendo tornar-se, então, dominante, muito embora os AIEs não apenas efetuem, pura e 

simplesmente, a reprodução das relações de produção. Eles constituem, também, o lugar da 

transformação dessas relações.  

Desse modo, a reprodução/transformação das relações de produção faz com que se 

abram regiões ideológicas heterogêneas, tais como a religião, a política, a economia, a 

educação, etc., que, embora possam ser distinguidas, situam-se no mesmo sistema complexo 

que abrange todas elas e estão a serviço das posições de classe. Pêcheux (2009 [1988]) 

denomina essas regiões de “formações ideológicas”. Nesse sentido, seria possível falarmos de 

uma formação ideológica burguesa ou de uma formação ideológica do proletariado, e assim 

por diante. Além disso, o autor escreve que  

 

os “objetos” ideológicos são sempre fornecidos ao mesmo tempo que a 

“maneira de se servir deles” – seu “sentido”, isto é, sua orientação, ou 

seja, os interesses de classe aos quais eles servem –, o que se pode 

comentar dizendo que as ideologias práticas são práticas de classes (de 

luta de classes) na Ideologia (p. 132, grifos nossos). 

 

Esses objetos ideológicos, portanto, correspondem a tudo o que pode ser 

discursivizado, tal como, em nossa pesquisa, as noções de “metrópole”, “modernização”, 

“crescimento”, etc., para citar alguns exemplos. O que é dado pela revista vem já 

acompanhado por sentidos determinados pelas formações ideológicas que comportam as 

tomadas de posição das classes e instituem a luta ideológica entre elas, haja vista que o 

sentido não existe por si só; conforme expusemos, as classes se valem da língua sempre de 

maneira determinada. Não obstante, Pêcheux (2009 [1988]) alerta que a contradição da luta 

ideológica entre as classes não é homogênea, muito embora isso seja dissimulado pelo 

aparelho de Estado pelo mecanismo que faz com que a sociedade, os sujeitos de direito e o 

Estado sejam dados (“produzidos-reproduzidos”, p. 134) como “evidências naturais” (idem). 

Os sentidos, destarte, dão-se a partir desse entorno, alterando-se conforme a posição 

assumida por um determinado sujeito, demarcada por aquilo que Pêcheux (ibidem) denomina 

formação discursiva (doravante, FD):  

 

Chamaremos [...] formação discursiva aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura 

dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e 

deve ser dito (p. 147, itálicos do autor, grifos nossos).  
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A partir das relações historicamente determinadas, as FDs carregam seus múltiplos 

sentidos, cujos efeitos são limitados nas próprias fronteiras de cada uma destas “regiões”. Nas 

palavras de Orlandi (2007 [1992]),  

 

As formações discursivas são diferentes regiões que recortam o 

interdiscurso (o dizível, a memória do dizer) e que refletem as 

diferenças ideológicas, o modo como as posições dos sujeitos, seus 

lugares sociais aí representados, constituem sentidos diferentes (p. 20, 

grifos nossos)  

 

A autora complementa ainda que:  

 

uma formação discursiva é o que a distingue de outra [...], o que permite 

pensar (como Courtine, 1982) que a formação discursiva é heterogênea em 

relação a ela mesma, pois já evoca por si o “outro” sentido que ela não 

significa (p. 21, grifos nossos). 

 

A partir dessas considerações, vemos como, na SD abaixo, há uma FD que a atravessa 

cerceando seus sentidos: 

 

(SD7) Divinópolis [MG] se orgulha de seu caráter empreendedor. [...] A 

coragem e a criatividade com que os cidadãos se apegam à iniciativa 

privada evitaram que a cidade sucumbisse às sucessivas crises. [...] Os 

Galluppo são exemplo da audácia local. Em 2004, Daniele Galluppo 

aplicou as economias da família na abertura de uma franquia da loja de 

roupas Benetton. O empreendimento prosperou e Daniele o transferiu para 

um imóvel maior. Seu marido [...] entusiasmou-se com o resultado [...]. 

Hélio abriu um restaurante e um empório anexos à loja. [...] A filha do casal 

[...] seguiu o exemplo: abandonou a carreira de fisioterapeuta e se integrou 

ao negócio familiar, rebatizado de Boulevard Benetton (Revista Veja, 

01/09/2010, p. 106, grifos nossos). 

 

Os sentidos efetivados nessa SD não são quaisquer sentidos, mas aqueles delimitados 

por aquilo que pode e deve ser dito na posição ocupada pela revista Veja. Há uma formação 

ideológica que atravessa o semanário e que faz com que aquilo que diz signifique de uma 

determinada maneira. Esse dizer é então cerceado por tudo aquilo que, materializado, 

significa e também aquilo que embora não materializado produz sentidos por sua ausência. 

As supracitadas “evidências naturais”, então, são atuações da ideologia no sujeito em 

acordo com as formações discursivas que o perpassam
23

. O fato de que o sujeito seja 

                                                 
23

 Vale esclarecer que é a ideologia que perpassa as FDs, e não que as FDs “criam” as ideologias e as propagam. 
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atravessado pela ideologia e que isto não seja um problema – que ele acredite ser realmente 

ele, isto é, a origem de si, de seus pensamentos, etc. –, segundo Pêcheux (2009 [1988]), é 

possível devido ao recalque inconsciente, cujo caráter, comum ao da ideologia, “é o de 

dissimular sua própria existência no interior mesmo do seu funcionamento, produzindo 

um tecido de evidências „subjetivas‟” (p. 139, grifos nossos), isto é, o de apresentar uma 

existência espontânea do sujeito e permitir que ele diga “fui eu quem teve esta ideia!”. Para 

Pêcheux (ibidem), a não problematização do fato de sermos sujeitos caracteriza o “efeito 

ideológico elementar” (p. 139). 

A fim, pois, de encontrar o que determina a junção da constituição do sentido e do 

sujeito, Pêcheux (ibidem) lança mão da figura da interpelação. Essa figura, assim denominada 

por se tratar de uma ilustração religiosa e jurídica, torna tangível o vínculo entre o sujeito-de-

direito e o sujeito ideológico, fazendo com que não se perceba que se fala do sujeito e ao 

sujeito antes que ele possa dizer “Eu falo” (p. 140). Dessa forma, o indivíduo, atravessado 

pela ideologia, é interpelado em sujeito: “Na verdade, o que a tese „a Ideologia interpela os 

indivíduos em sujeitos‟ designa é exatamente que o „não-sujeito‟ é interpelado-constituído em 

sujeito pela Ideologia” (ibidem, p. 141). Para o autor, trata-se de uma teoria não-subjetiva da 

subjetividade, pois, embora o sujeito se veja como único e senhor de si mesmo, dono de suas 

escolhas e possibilidades de escolhas, ele não o é, uma vez que é atravessado desde sempre 

pela ideologia. A evidência da “identidade” do sujeito esconde a interpelação, que faz com 

que se veja, portanto, como desde sempre sujeito; assim sendo, ele desde sempre “esquece” 

aquilo que o constituiu e constitui.  

A origem estranha, desconhecida, da constituição do sujeito, porém, é “„estranhamente 

familiar‟” (PECHÊUX, 2009 [1988], p. 142), já que se dá por meio do pré-construído e do 

retorno do saber no pensamento.  

Considerando a frase “aquele que morreu na cruz para salvar o mundo nunca existiu”, 

Pêcheux (ibidem, p. 88) escreve que numa perspectiva da lógica
24

 tal construção é “absurda” 

ao ateu que o profere, já que acaba por atestar a existência daquele que diz nunca haver 

existido. O autor questiona, então, se não deveria, ao contrário, considerar-se uma separação 

entre aquilo que é dito anteriormente, noutro lugar e independentemente, e aquilo que se 

profere no enunciado acima. Assim, chega à noção de pré-construído
25

, que em sua definição é  

 

                                                 
24

 Pêcheux (ibidem) parte de uma perspectiva de Frege, lógico alemão, para construir sua noção de pré-

construído. 
25

 Termo proposto por Paul Henry (cf. PÊCHEUX, 2009 [1988], p. 89). 
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o que remete a uma construção anterior, exterior, mas sempre 

independente, em oposição ao que é “construído” pelo enunciado. Trata-

se, em suma, do efeito discursivo ligado ao encaixe sintático (PÊCHEUX, 

2009 [1988], p. 89, itálico do autor, grifos nossos). 

 

Nesta perspectiva, deve-se perceber a distância entre o que se diz agora e aquilo que é 

pensado noutra conjuntura e que aparece no enunciado por retomada (daí o encaixe sintático). 

A “ilusão” que poderia ser causada por uma suposta imperfeição da linguagem (neste 

caso, o ateu atestando a presença de Jesus Cristo como figura de redenção), possível de ser 

superada mediante uma língua artificial “bem feita”, de acordo com Frege (apud Pêcheux, 

ibidem), não configura, segundo Pêcheux (ibidem), uma ilusão ilógica e sem base, isto é, uma 

imperfeição
26

, mas sim uma oposição entre dois “domínios do pensamento”
27

. Trata-se, 

portanto, de uma discrepância de natureza discursiva e não psicológica
28

. Há uma separação 

entre o pensamento (a realidade construída) e o objeto do pensamento (o real inalcançável, 

preexistente ao sujeito). Portanto, um elemento de um domínio discursivo irromperia sobre 

outro elemento de outro domínio sob a forma do pré-construído, sendo que um destes 

domínios seria o “impensado de seu pensamento, impensado este que, necessariamente, pré-

existe ao sujeito” (ibidem, p. 93). No caso do enunciado trazido anteriormente, extraído de 

Pêcheux (ibidem), poderíamos dizer que um elemento de uma FD – a cristã – irrompe sobre 

um elemento de outra FD – a do ateu/cético/agnóstico ateísta/etc. –, já que o sujeito sempre 

fala a partir do já-dito
29

. Tal remissão, pois, ao invés de revelar uma imperfeição da 

linguagem, mostra o embate situado entre duas conjunturas históricas e ideológicas distintas: 

o ateu valendo-se daquilo que todo mundo sabe para fazer emergir uma outra (a sua) 

realidade. Nessa perspectiva de construção de realidade(s), concordamos com Mariani (1998) 

quando diz que  

 

O que chamamos de realidade é resultado da 

construção/rememorialização cotidiana de concepções de mundo que 

não se inauguram nos sujeitos, mas que se concretizam em suas práticas 

sem que haja percepção crítica deste processo. A realidade, portanto, não 

é algo dado, um mundo externo, mas, sim, algo que resulta da necessária 

                                                 
26

 Este é o ponto cego do materialismo de Frege, conforme Pêcheux (2009 [1988]). 
27

 Pêcheux (2009 [1988]) define “domínios de pensamento” aquilo “que [...] se constitui sócio-historicamente 

sob a forma de pontos de estabilização que produzem o sujeito, com, simultaneamente, aquilo que lhe é dado ver, 

compreender, fazer, temer, esperar, etc.” (p. 148).  
28

 Para Frege, a língua está condicionada ao funcionamento do pensamento, o que provocaria ilusões 

provenientes da imperfeição da linguagem, que contém ambiguidades e é mal feita. 
29

 Pêcheux (2009 [1988]) escreve que “o pré-construído [...] remete simultaneamente „àquilo que todo mundo 

sabe‟, isto é, aos conteúdos de pensamento do „sujeito universal‟ suporte da identificação e àquilo que todo 

mundo, em uma „situação‟ dada, pode ser e entender, sob a forma das evidências do „contexto situacional‟” (pp. 

158-9, itálicos do autor). 
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significação com que o homem, ser simbólico, investe suas práticas sociais e 

linguageiras (p. 27, grifos nossos). 

 

No especial sobre as cidades brasileiras “do futuro”, encontramos, dentre vários 

exemplos de orações adjetivas restritivas, um para exemplificar o funcionamento do pré-

construído: (SD8) “Ambiciosa, a Capital do Nortão [Sinop/MT] quer ser modelo 

urbanístico, com bairros que imitam condomínios americanos” (Revista Veja, 01/09/2010, 

p. 97, grifos nossos). 

Nesse enunciado, Veja cria uma rede de sentidos que permite interpretar que: a) querer 

ser “modelo urbanístico” configura-se como uma “ambição”, isto é, (querer) ser ambicioso 

para uma cidade é almejar ser modelo urbanístico; Sinop, portanto, (ainda) não o é, mas, 

segundo a revista, está no “caminho certo” porque: b) tem “bairros que imitam condomínios 

americanos”; nesse sentido, a ambição de Sinop em ser modelo urbanístico só se comprova 

porque seus bairros imitam os condomínios americanos.  

As condições de produção do discurso de Veja no enunciado acima efetivam sentidos 

que tornam as afirmações da revista naturais a partir do que ela diz, do como diz, na dada 

situação
30

. O que se materializa, portanto, provoca a ilusão de que aquilo só poderia ser dito 

daquela maneira: a cidade de Sinop só pode ser modelo urbanístico (portanto, ambiciosa) se 

seus bairros imitarem condomínios americanos. Porém estas questões que aparentemente são 

intrínsecas só o são conforme valores e crenças de determinadas formações ideológicas e 

discursivas. No caso de Veja, podemos falar, calcados em Silva (2009), de uma formação 

ideológica e discursiva neoliberal; por conseguinte, o que ela diz está pautado nestas 

determinantes. Ter bairros que imitem condomínios americanos e isso ser considerado pela 

revista um aspecto positivo já que reflete a ambição de ser uma cidade-modelo está calcado 

em algo que fala antes, em outro lugar e independentemente, mas “esquecido”, este algo 

retorna no discurso da revista de forma natural, provocando uma evidência da linguagem, 

como se só pudesse ser dito daquela forma. Não se leva em consideração, por exemplo, outros 

modelos urbanísticos que não o americano a que se refere. Ademais, qual modelo urbanístico 

está sendo avaliado? Há, por exemplo, modelos urbanísticos muito distintos em Nova York e 

no Arizona e, entretanto, ambos são modelos urbanísticos (norte)americanos.  

                                                 
30

 Mariani (1998) diz que “A ética ocidental dos direitos humanos, vinculada à distinção entre o Bem e o Mal, 

corresponde [...] a um ponto estabilizado da produção de sentidos. É necessário compreender a formação dos 

consensos e das evidências de universalidade que os jornais tão bem exploram a partir desta questão, por 

exemplo” (p. 237, nota 4). Da mesma forma, percebemos, no discurso de Veja, uma tentativa de “agrupamento” 

de consensos que apaga o atravessamento ideológico e a “dependência” ao interdiscurso. 
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Vemos, assim, que as orações adjetivas restritivas refletem muito mais do que um 

mero problema linguístico. Elas não apenas “restrigem, limitam, precisam a significação do 

substantivo (ou pronome) antecedente” (CUNHA & CINTRA, 2007, p. 618), como propõe a 

gramática tradicional, mas apresentam um problema epistemológico da construção do saber. 

Ao tratar do funcionamento da oração adjetiva explicativa, Pêcheux (2009 [1988]), 

ainda partindo de Frege, descreve que esta construção tem por característica apresentar um 

pensamento saturado tomado como verdade lógica. A proposição explicativa é, então, um 

“suporte do pensamento contido em uma outra proposição” (p. 101), dado por meio de uma 

“implicação” entre duas propriedades. O autor denomina essa relação como “efeito de 

sustentação”, apontando que é esta relação que realiza a “articulação” entre as proposições. 

Pêcheux (ibidem) aponta que a evocação do pré-construído e do “retorno do saber no 

pensamento” vêm constituir uma terceira proposição (“pensamento”), sendo este o objeto de 

seu trabalho: 

 

Esse terceiro elemento constitui, estritamente falando, o objeto do 

presente trabalho, sob a forma de uma abordagem teórica materialista do 

funcionamento das representações e do “pensamento” nos processos 

discursivos. Isso supõe [...] o exame da relação do sujeito com aquilo que 

o representa; portanto, uma teoria da identificação e da eficácia material do 

imaginário (PÊCHEUX, 2009 [1988], p. 115, itálicos do autor, grifos 

nossos).  

 

A partir daí, Pêcheux (ibidem) refuta a proposta de Frege, apontando seu ponto cego: 

pelo fato de este autor supor que todo “pensamento” é saturado por natureza, pautado em dois 

domínios de reflexão – o da “lógica” e o da “associação” –, negou-se a considerar o 

reconhecimento do interdiscurso, desta “coisa fundamental que está em jogo antes” 

(PÊCHEUX, 2009 [1988], p. 108), em que se pautam as afirmações.  

Da combinação do recalque inconsciente – isto é, do “esquecimento” das 

determinações que definem o lugar ocupado pelo sujeito e que fazem com que ele assuma o 

que é pela ilusão de ser totalmente livre e autônomo – e do assujeitamento ideológico é que as 

relações de dominação são reproduzidas
31

. Se formos analisar o caso das publicações 

jornalísticas de revista, vemos que os integrantes das equipes de jornalismo se sujeitam às 

FDs dos meios de comunicação e que isto não constitui, via de regra, um problema
32

.  

                                                 
31

 Segundo Pêcheux (2009 [1988]), “O termo „esquecimento‟ não está designando aqui a perda de alguma coisa 

que se tenha um dia sabido, como quando se fala de „perda de memória‟, mas o acobertamento da causa do 

sujeito no próprio interior de seu efeito” (p. 150, nota 15, grifos nossos). 
32

 Vale citar a recorrência dos casos em que há discrepância entre a veiculação de uma matéria assinada e a FD 

de um meio de comunicação, o que geralmente culmina em “afastamento” do repórter responsável. Como 
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Na tentativa de investigar como os sentidos são recebidos como evidentes pelos 

indivíduos, Pêcheux (2009 [1988]) aponta:  

 

Se é verdade que a ideologia "recruta” sujeitos entre os indivíduos [...] e 

que ela os recruta a todos, é preciso, então, compreender de que modo os 

“voluntários” são designados nesse recrutamento [...] (p. 144, itálico do 

autor, grifos nossos). 

 

Acreditamos que o autor se volte a esta questão pelo fato de a “operação” da ideologia 

mascarar o caráter material do sentido da linguagem, o qual depende de duas formas. A 

primeira é a de que o sentido é determinado pelas posições ideológicas que são produzidas 

num processo sócio-histórico; o sentido altera-se conforme as posições das formações 

ideológicas (FIs) que regulam as FDs e os sujeitos (aquilo que dizem). A segunda forma é a 

de que toda FD dissimula sua dependência do interdiscurso, definido como o “todo complexo 

com dominante das formações discursivas, [...] submetido à lei de desigualdade-contradição-

subordinação que [...] caracteriza o complexo das formações ideológicas” (p. 149), pela 

evidência do sentido. A FD, portanto, acoberta aquilo que vem de antes e de outro lugar.  

Neste percurso, ainda com Pêcheux (2009 [1988]), assinala-se que o imaginário do 

sujeito se identifica com a FD que o domina. A forma-sujeito seria, portanto, pautada no 

funcionamento espontâneo do sujeito, no não reconhecimento dessa dominação. 

Se a “realidade” se impõe ao sujeito por meio de um desconhecimento que é, na 

verdade, fundado num reconhecimento compartilhado entre os (outros) sujeitos e que nesse 

reconhecimento é que se acobertam as determinações que fazem com que o sujeito ocupe um 

dado lugar, é possível desvelar os “esquecimentos” e as identificações do sujeito através do 

interdiscurso. O pré-construído e o retorno do saber no pensamento não são sabidos pelo 

sujeito, isto é, são “esquecidos”, e por isso provocam a ilusão de que este é livre e responsável 

por seu dizer.  

Essa ilusão ocorre porque há dois tipos de “esquecimento”. O esquecimento número 2 

refere-se à enunciação, isto é, ao uso de uma forma de dizer selecionada dentre uma gama de 

possibilidades ao invés de qualquer outra num sistema de enunciados, o que dá a impressão de 

haver algum tipo de consciência nessas escolhas; este tipo de esquecimento provoca a 

impressão de que há uma conexão entre a realidade e o pensamento, fazendo com que 

pensemos que o que dizemos só pode ser dito de uma determinada forma, com algumas 

                                                                                                                                                         
exemplo, pode-se citar o caso da demissão da psicanalista Maria Rita Kehl pelo jornal O Estado de São Paulo, 

em 2010. 
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determinadas palavras. O esquecimento número 1, por sua vez, é acobertado pelo 

funcionamento do esquecimento número 2; este tipo de esquecimento põe que o sujeito não 

pode extrapolar os limites de sua FD, dando a ilusão de que aquilo que diz é originalmente 

construído por ele, proporcionando a fantasia da liberdade; “esquece-se”, de maneira 

involuntária, que o que se diz já foi dito antes, por outrem (ORLANDI, 2010a [1999]; 

PÊCHEUX, 2009 [1988]). 

A partir dessas colocações, para se chegar aos efeitos de sentido que os discursos 

produzem, isto é, aos sentidos possíveis que são suscitados no interlocutor a partir de um 

discurso determinado, não se pode partir da forma-sujeito, isto é, da noção de que o sujeito é 

livre, espontâneo e dono de si, mas deve-se partir das condições de reprodução e 

transformação das relações de produção, tanto num contexto imediato (englobando o onde, o 

quando, o para quê), quanto num âmbito amplo (ideológico, determinado sócio-

historicamente, como, por exemplo, relações sociais e políticas envolvidas), pois só então se 

considera que a ideologia tem uma exterioridade que afeta tanto a ciência quanto o real. 

Vale ainda apontar que a linguagem se (re)faz oscilando entre o mesmo e o diferente, 

como diz Orlandi (2010a [1999]). Essa tensão funciona por meio de processos de paráfrase e 

processos de polissemia. Segundo a autora: 

 

Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há 

sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase 

representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se 

diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do 

lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é 

deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o 

equívoco (ibidem, p. 36, grifos nossos). 

 

Se todo dizer é sempre um já-dito, o que se instaura a partir dos processos discursivos, 

isto é, daquilo que falamos, são tão-somente cadeias ou parafrásticas ou polissêmicas. Os 

sentidos vão nos meandros que nos levam (os sujeitos) ou ao mesmo lugar, e temos então a 

paráfrase, ou a um lugar diferente, e temos a polissemia. Nesse entremeio, podemos então 

dizer que o sentido sempre pode ser outro, dependendo de como a língua e a história afetam 

os sujeitos, isto é, dependendo “de como trabalham e são trabalhados pelo jogo entre 

paráfrase e polissemia” (ORLANDI, ibidem, p. 37). 

Ainda de acordo com Orlandi (ibidem), há na AD, no que concerne aos processos 

parafrásticos e polissêmicos, uma distinção entre “criatividade” e “produtividade”. A 

criatividade, por sua constituição, confronta o já produzido com aquilo que se vai produzir; é 
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a “passagem do irrealizado ao possível, do não-sentido ao sentido” (ibidem, p. 38), leva ao 

diferente. A produtividade, por sua vez, é regida pela paráfrase: leva sempre aos mesmos 

caminhos. Nesse sentido, ela “produz a variedade do mesmo” (ibidem, p. 37), ou seja, 

dizemos a mesma coisa com outras palavras, ainda que esta seja construída de maneira “nova” 

(por exemplo, algo nunca antes ouvido), porque estamos inseridos, presos, à língua e à 

história.
33

 É neste sentido que Mariani (1998) diz que significar, produzir sentidos, constitui 

um processo cuja materialidade está “na ordem do discurso ao conjugar posições enunciativas 

e história, ambas inseparavelmente em movimento” (p. 27). Esse movimento, ainda segundo a 

autora, é resultado da tensão entre os processos parafrásticos e polissêmicos que colocam a 

língua em funcionamento, considerando-se as relações sociais imediatas e os sentidos 

anteriores, conflitantes, que determinam “o „futuro‟ do processo significativo” (ibidem, p. 28). 

Por isso é que dizemos que falamos a mesma língua e falamos diferente, porque os sentidos 

efetivados variam conforme as posições discursivas. 

Em nossa investigação sobre o discurso de Veja no especial sobre as cidades 

brasileiras “do futuro”, verificamos como a revista apresenta vinte cidades diferentes e, 

entretanto, apresenta sempre as mesmas cidades. Com isto queremos dizer que os sentidos 

produzidos se repetem, reverberam a cada matéria, enfim, se parafraseiam. E, neste processo, 

percebemos como o dizer ideologicamente marcado do semanário se materializa, reforçando-

se a cada repetição. É nessa direção que Mariani (1998) escreve que “Os sentidos viajam em 

memória des-contínua, reverberando filiações há muito esquecidas e descortinando um 

tempo que se lineariza por conta do modo ocidental de narrar as coisas acontecidas (p. 

13, grifos nossos). 

Um exemplo relevante que encontramos a partir da leitura do especial é em relação 

aos sentidos que “industrialização” suscita: 

 

(SD9) Hortolândia encontrou sua vocação para a riqueza ao adotar uma 

política agressiva de atração de indústrias. Em apenas cinco anos, os 

benefícios oferecidos a esse setor foram responsáveis pela abertura de 200 

fábricas [...] (Revista Veja, 01/09/2010, p. 90, grifos nossos). 

 

(SD10) A riqueza só passou a ser construída de forma sistemática quando o 

ferro de Carajás atraiu fundições de ferro-gusa e aciarias. A industrialização 

                                                 
33

 Sobre esta questão, vale apontarmos que, se todo dizer depende do interdiscurso, não pensamos num processo 

de “criatividade” que não seja, também, parafrástico. O que queremos dizer é que, se há sempre um 

atravessamento (no sujeito, no sentido) por uma dada FD, a produção de sentidos se dá continuamente por meio 

de processos parafrásticos em “regiões” determinadas. Nesse viés, acreditamos que a “criatividade” trabalha com 

as possibilidades de levar ao diferente dentro dessas regiões. 
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permitiu a expansão do setor de serviços [...] (Revista Veja, 01/09/2010, p. 

92, grifos nossos). 

 

(SD11) A tranquilidade da região balneária contrasta com o frenesi do anel 

industrial que a circunda, [...]. Fábricas de bens de consumo tão díspares 

como cerveja e veículos de transporte praticamente triplicaram o produto 

interno bruto do município (Revista Veja, 01/09/2010, p. 94, grifos 

nossos). 

 

(SD12) Ji-Paraná era uma candidata natural a receber as indústrias e 

empresas de outros segmentos que migravam para as franjas da Amazônia 

[...]. Desde então, sua teia empresarial vem se intensificando. Hoje, 

fornece serviços a treze municípios, cujos habitantes frequentam suas 

faculdades, restaurantes, a boate e o cinema [...] (Revista Veja, 01/09/2010, 

p. 99, grifos nossos). 

 

Em suma, nos recortes trazidos e em praticamente todo o especial sobre as cidades 

brasileiras “do futuro”, os sentidos que “industrialização” e suas variantes efetivam são 

sempre os mesmos: proporcionam crescimento, modernização, desenvolvimento: às cidades, à 

população das cidades, ao setor de serviços oferecidos, etc. Há, portanto, uma cadeia de 

paráfrases que faz a manutenção de um dizer estabilizado, como, no caso analisado em Veja, 

o de uma FD neoliberal (SILVA, 2009). E, se todo dizer é marcado ideologicamente 

(ORLANDI, 2010a [1999]), há, por conseguinte, manutenção de uma determinada ideologia. 

Esta percepção, porém, só se dá quando do confronto entre o dito e o não-dito, isto é, quando 

compreendemos enfim que o sentido sempre pode ser outro.  

 

 

1.2 E o sentido se fez silêncio... 

 

 

O silêncio, por definição, é o que não se ouve. O silêncio escuta, examina, observa, pesa e 

analisa. O silêncio é fecundo. O silêncio é a terra negra e fértil, o húmus do ser, a melodia calada sob 

a luz solar. Caem sobre ele as palavras. Todas as palavras. As palavras boas e más. O trigo e o joio. 

Mas só o trigo dá pão. 

(José Saramago, Deste mundo e do outro) 

 

 

Podemos dizer que o trabalho do analista de discurso é recuperar o que foi dito por um 

determinado sujeito em suas condições de produção, sua FD, para mostrar que efeitos de 
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sentido são suscitados: o que se parafraseia e o que é – se é – deslocado. Há uma 

preocupação, portanto, com as formas do dizer. 

Por outro lado, todo dizer é uma relação com o não dizer, pois, ao enunciarmos, 

estamos necessariamente “apagando” muitos outros dizeres possíveis:  

 

se diz “x” para não (deixar) dizer “y”, este sendo o sentido a se descartar 

do dito. É o não-dito necessariamente excluído. Por aí se apagam os 

sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho 

significativo de uma “outra” formação discursiva, uma “outra” região 

de sentidos. O silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas, 

determinando conseqüentemente os limites do dizer (ORLANDI, 2007 

[1992], p. 76, grifos nossos). 

 

Nesse sentido, se pensarmos na seguinte SD: (SD13) “A série de reportagens deste 

especial é um passeio por esse Brasil que já deu certo”, utilizado por Veja (01/09/2010, p. 

80, grifos nossos) no especial sobre as cidades médias brasileiras, podemos estabelecer alguns 

efeitos de sentido que abarcam o não-dito. Há, por exemplo, o pré-construído de que haja um 

Brasil que não “dá certo”, suscitado a partir do uso do verbo “dar” no pretérito perfeito, bem 

como há uma indicação de que as soluções (“dar certo”) demorem a acontecer no Brasil, 

suscitada a partir do uso do advérbio “já”. Ademais, se “esse” Brasil “já deu certo”, isto 

significa que não dá mais? Estes não-ditos costeiam o dito, isto é, também significam, porque 

põem em relação FDs distintas: a do Brasil que “dá certo”, que (quer) se moderniza(r), que 

cresce, etc. versus a do Brasil que não progride. 

O não-dito não é um dizer original que poderia emergir mas que não o faz. Ao 

contrário, ele é sempre um já-dito “esquecido” que produz efeito (por sua diferença) sobre o 

dizer que se materializa. Nas palavras de Orlandi (2010a [1999]): “o interdiscurso determina o 

intradiscurso: o dizer (presentificado) se sustenta na memória (ausência) discursiva” (p. 83). 

Além disso, como vimos, o trabalho com o não-dito envolve também a questão do 

silêncio (ORLANDI, 2010a [1999], 2007 [1992]). Conforme a autora, as palavras são 

carregadas de silêncio, há sentido no silêncio, daí a relação do dizer com o não-dizer (a 

incompletude da linguagem).  

Orlandi (2007 [1992]) distingue duas formas de silêncio. Uma delas tem a ver com o 

silêncio que se antecipa às palavras, que as atinge e que indica que o sentido não pode ser 

unívoco, isto é, sempre pode ser outro. Esta configura o “silêncio fundador”. A outra forma 

tem a ver com a “política do silêncio”, ou “silenciamento”, que tem a ver com o fazer 

silenciar. Ao dizermos, produzimos alguns sentidos mas ao mesmo tempo silenciamos outros. 
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O não-dito, a partir do silêncio, não se liga mais apenas ao implícito, mas entra em relação 

com a história e a ideologia, ou seja, os sentidos inscritos historicamente.  

O silêncio, nesta perspectiva, não é o “nada”, o “vazio”. Ele está sempre presente, 

embora não seja diretamente observável. Para compreendermos e apreendermos o silêncio, 

precisamos então percebê-lo via métodos históricos discursivos. Nas palavras de Orlandi 

(2007 [1992]): 

 

O funcionamento do silêncio atesta o movimento do discurso que se faz na 

contradição entre o “um” e o “múltiplo”, o mesmo e o diferente, entre 

paráfrase e polissemia. Esse movimento, por sua vez, mostra o movimento 

contraditório, tanto do sujeito quanto do sentido, fazendo-se no 

entremeio entre a ilusão de um sentido só (efeito da relação com o 

interdiscurso) e o equívoco de todos os sentidos (efeito da relação com a 

lalangue) (p. 17, grifos nossos). 

 

Desse modo, o desejo ilusório do sentido literal, unívoco, entra (sempre) em jogo com 

(todos) os outros sentidos possíveis. Dizemos uma palavra, mas não podemos amarrá-la; 

todas as palavras não-ditas, silenciadas – postas em silêncio –, continuam ali, constituindo o 

sentido às margens. 

Para nosso estudo, trabalharemos necessariamente com a política do silêncio
34

, que 

apaga sentidos possíveis (mas indesejáveis) enquanto mobiliza alguns sentidos (desejáveis) 

numa determinada posição discursiva. Trabalhamos, portanto, numa relação conjunta entre o 

dizer e o que está silenciado. Assim, quando Veja denomina algumas cidades médias 

brasileiras de “metrópoles do futuro”, seu dizer efetiva alguns sentidos (que, como veremos, 

são calcados numa formação ideológica determinada que alude ao crescimento, à 

industrialização, à modernização, à prestação de serviços) ao mesmo tempo em que apaga 

outros (tais como os problemas sociais [concentração de renda, condições de trabalho, 

migrações, etc.] que acompanham os processos de industrialização, por exemplo). De acordo 

com Orlandi (2007 [1992]),  

 

Podemos dizer, generalizando, que toda denominação apaga 

necessariamente outros sentidos possíveis, o que mostra que o dizer e o 

silenciamento são inseparáveis: contradição inscrita nas próprias palavras 

(p. 76, grifos nossos). 

 

                                                 
34

 É forçoso esclarecer, todavia, que embora optemos trabalhar exclusivamente com o modo político do silêncio, 

este não se separa teoricamente do silêncio fundador (ORLANDI, 2007 [1992]). Trata-se, aqui, de uma opção 

analítica de trabalho com o silenciamento. 
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A política do silêncio se subdivide em dois tipos: o silêncio constitutivo e o silêncio 

local. O primeiro tem a ver com aquilo que não se diz para (poder) dizer o que se deseja dizer; 

trata-se do “silêncio constitutivo” (ORLANDI, 2007 [1992]). No caso de Veja trazido acima, 

é preciso não dizer que a metropolização das cidades traz problemas para poder afirmar, 

segundo sua FD, que se tornar metrópole é algo somente positivo. Temos, então, um exemplo 

de silêncio constitutivo. 

O outro tipo de silenciamento é o “silêncio local” (ORLANDI, ibidem), do qual faz 

parte a censura. Este tem a ver com o fator político do não deixar-dizer, isto é, tem a ver com 

a “interdição do dizer” (p. 76). Há sentidos proibidos que rondam as FDs e que, portanto, 

devem ser censurados, silenciados, na tentativa de amarração da significação
35

. Um exemplo 

desse tipo de silenciamento no especial de Veja é a censura da voz da classe 

trabalhadora/assalariada. As vinte matérias que compõem o especial citam “exemplos de 

sucesso” no setor industrial com impressões dos empresários que enriqueceram e que 

desfrutam dos “benefícios” que as cidades médias “do futuro” (agora) oferecem. Por outro 

lado, silencia-se a posição social do trabalhador
36

 – que se encontra noutra FD. Como essa 

outra “região de sentidos” (ORLANDI, ibidem, p. 74) comporta o que deve ser descartado na 

FD que atravessa a revista, ficam os interditos, como um torniquete desse outro dizer
37

.  

Vale esclarecermos que a censura não tem a ver somente com as palavras não ditas, 

mas com a proibição de que um determinado sujeito – nesse caso, o sujeito-trabalhador – 

ocupe uma posição, isto é, se inscreva numa FD (no caso, a da revista Veja). Se uma FD é 

definida como aquilo que pode e deve ser dito numa determinada conjuntura, podemos dizer 

então que a censura é aquilo que não pode e não deve ser dito, embora seja “historicamente 

dizível” (ORLANDI, ibidem, p. 109), numa dada conjuntura: “não é porque o sujeito não tem 

informações ou porque ele não sabe das coisas que ele não diz. O silêncio da censura não 

significa ausência de informação mas interdição” (ibidem, p. 110). 

                                                 
35

 Apesar disso, a censura também se configura como um “fato heterogêneo” (ORLANDI, 2007 [1992], p. 107) 

que resulta das diferentes inscrições nas regiões do dizer. Portanto, para este trabalho, trabalhamos com a noção 

de censura na ordem do discurso midiático (político), que se configura de maneira “mais consciente” se 

comparado com outras ordens de discurso, tais como a moral, a ética, a estética, etc. Com isto queremos dizer 

que, no discurso da mídia, há uma preocupação maior com o dito (dizer), o que não significa, todavia, que haja 

completa consciência daquilo que se diz, haja vista que, como vimos, todo sujeito é atravessado pelo ideológico 

e pelo inconsciente. Trata-se de um processo de identificação, em maior ou menor grau. 
36

 Utilizamos este termo para designar o sujeito que ocupa uma posição contraposta à do empresário. Quando 

utilizarmos a expressão “sujeito-trabalhador”, estaremos fazendo referência a este sujeito. 
37

 Não queremos com isso dizer, porém, que se o semanário permitisse a emergência dessa posição-sujeito, os 

sentidos ali produzidos seriam un(ic)os. Além disso, quando falamos da censura do sujeito-trabalhador, estamos 

nos referindo à maneira como os sentidos produzidos sobre ele aparecem: ele é dado como mão-de-obra, como 

massa, como um anônimo. Tal debate será retomado logo adiante nesta seção. 
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Como veremos nos próximos capítulos, a revista Veja visa encastelar os sentidos que 

produz, assumindo um papel de autoridade (aliás, autoritarismo?), alcançado pelas cifras que 

conserva, pelo poder já estabelecido de colocar assuntos na agenda midiática, etc.; autoridade 

que se atrela a uma noção de “credibilidade”, dando a impressão de que aquilo que diz só 

pode ser aquilo e não outra coisa (ORLANDI, 2007 [1992]), impressão relacionada àquilo que 

Pêcheux (2009 [1988]) denomina esquecimento número 2, como vimos acima.  

Se pensarmos naquilo que Orlandi (ibidem) denomina “conteudismo”, isto é, “uma 

relação termo-a-termo entre pensamento/linguagem/mundo, como se pudesse existir uma 

relação natural entre palavras e coisas” (p. 99), podemos perceber como estamos fadados a 

significar e como aquilo que significamos habitualmente precisa ser definido: a necessidade 

que temos de fazer a pergunta: o que isto/aquilo/ele quer dizer?. A autora chama a atenção ao 

fato de que este hábito, porém, resulta de uma determinação histórica das relações entre o 

homem e a linguagem que faz com que nos ocupemos do suposto conteúdo que as palavras 

contêm, como se pudéssemos chegar a sentidos verdadeiros, e não do funcionamento do 

discurso. É a simulação ideológica que apaga as condições de produção do dizer (a 

dependência ao já-dito) e que faz com que a interpretação pareça ser universal, permanente, 

evidente. 

Em relação ao “posicionamento” que visa ao controle da significação, Orlandi 

(ibidem) comenta: “O autoritarismo poderia ser considerado [...] como uma espécie de 

„narcisia social‟, já que deseja, procura impor (pelo poder, pela força) um sentido só 

para toda a sociedade” (p. 82, grifos nossos). Daí, compreendemos como a revista Veja não 

permite que outros discursos atravessem o seu, que quer ser único. Ainda com a mesma 

autora:  

 

dada a incompletude constitutiva de todo discurso, ele joga também na 

configuração da unidade textual significando aquilo que é preciso não 

dizer para que o texto se feche e, em conseqüência, seja coerente, não-

contraditório, capaz de unidade, de progressão em uma direção dada, 

tendo conseqüências discursivas conformes (p. 106, grifos nossos).  

 

É o que verificamos a partir do discurso de Veja no especial sobre as cidades 

brasileiras “do futuro”: o semanário trabalha um conjunto de textos que não dizem certos 

sentidos para, assim, manter uma “coerência”, conforme sua FD. 

No entanto, aquilo que não é dito ou que não se deixa dizer, que é censurado, está 

presentificado nas margens, entre os espaços, e enfim encontra seu lugar: ou seja, o “x” que é 

dito para que “y” não seja “significa por outros processos” (LAGAZZI, 1988). O sujeito-
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trabalhador que não emerge no discurso de Veja, como veremos, encontra voz noutras regiões 

(FDs) que igualmente constituem o movimento da história (e dos sentidos).
38

 Não obstante, há 

sempre um discurso hegemônico que quer (as)segurar os (seus) sentidos e que lança mão de 

sua força impositiva para fazê-lo. Nessa direção, não se trata mais de haver sentidos 

verdadeiros e sentidos falsos, mas sentidos impostos e sentidos recusados nas posições 

discursivas assumidas. 

O que queremos, por fim, deixar claro é que tanto “x” quanto “y” se encontram no 

interdiscurso. Desta forma, se o sujeito não tem lugar nesse interdiscurso, porque este é o 

sempre já-lá, o acesso ao “y” não dito por “x” não significa chegar a um sentido total, uno, 

literal, enfim, um sentido verdadeiro; não se recupera o sentido atribuindo um não-dito ao 

dito. Como dissemos logo acima, o embate entre “x” e “y” está inscrito na história. Seus 

sentidos, por conseguinte, se dão nos limites das FDs (ORLANDI, 2007 [1992]). 

 

 

1.3 Veja, diz-me com quem tu andas e te direi quem és 

 

 

[...] o discurso jornalístico, sobretudo na sua forma de reportagens, funciona como uma 

modalidade de discurso sobre, pois coloca o mundo como objeto. A imprensa não é o 

“mundo”, mas deve falar sobre esse mundo, retratá-lo, torná-lo compreensível para os 

leitores. 

(B. Mariani, 1998, p. 61) 

 

 

Para investigarmos um determinado produto midiático e os processos discursivos que 

se dão a partir dele – como objetivamos com o estudo sobre a revista Veja –, é relevante 

conhecer sua constituição, isto é, aspectos de sua fundação, sua trajetória histórica, suas 

filiações políticas e econômicas. Por isso, traremos uma discussão acerca da gênese da revista 

Veja, buscando, desse modo, perceber como se dão as relações sociais que fazem valer o 

discurso do semanário, isto é, como se dá sua dependência a uma memória do dizer. Para 

tanto, trazemos, ao longo desta seção, algumas considerações sobre o funcionamento do 

discurso jornalístico. 

A revista Veja, fundada na década de 1960, configura-se atualmente como um meio de 

“informação” variado, embora questões políticas partidárias e econômicas da atualidade sejam 

                                                 
38

 Em nosso trabalho, porém, não analisamos a relação de “resistência” do discurso do sujeito-trabalhador.  
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predominantes. Sua tiragem recorde no país a torna também uma das revistas mais bem 

vendidas do mundo (SCALZO, 2004, apud ORSATTO, 2009). Tais características a 

constituem, ainda, como autoridade na mídia, dando-lhe poder de, ao discutir os problemas do 

país, pôr determinados temas na ordem do dia. 

Nesse sentido, Silva (2009) comenta as “ações partidárias” da mídia, citando Gramsci, 

que classificou os jornais e as revistas como elementos ativos no processo histórico, haja vista 

que são meios de disseminar determinados tipos de cultura (e nós diríamos de ideologia). 

A mesma autora escreve que Veja se situa, devido à sua linha editorial, politicamente 

engajada como “neoliberalista”, pelo fato de valorizar o conservadorismo e o regime liberal 

governamental, isto é, a “face atual do capitalismo e do imperialismo” (SILVA, ibidem, p. 

118). A autora cita que a revista segue um projeto “pedagógico” que propaga a importância da 

produção e da manutenção do capital pelas classes de maior poder aquisitivo (representadas 

aqui pelos grandes aglomerados industriais e empresariais, de origem tanto nacional quanto 

estrangeira) e que busca educar esses setores a fim de “defender” a modernização, a 

globalização, o desenvolvimento econômico. É o que vemos no site de publicidade da Editora 

Abril, nas palavras de Roberto Civita, atual diretor do Grupo Abril, editor da revista Veja e 

presidente do conselho editorial
39

, ao fazer suas considerações sobre esse semanário: 

 

(SD14) Ser a maior e mais respeitada revista do Brasil. Ser a principal 

publicação brasileira em todos os sentidos. Não apenas em circulação, 

faturamento publicitário, assinantes, qualidade, competência jornalística, 

mas também em sua insistência na necessidade de consertar, reformular, 

repensar e reformar o Brasil. Essa é a missão da revista. Ela existe para 

que os leitores entendam melhor o mundo em que vivemos (grifos 

nossos).
40

 

 

A partir dessa SD, é possível ver o apelo didático
41

 da revista na busca de solucionar 

problemas (do governo, das cidades, do desemprego, etc.), indicar formas de comportamento 

(aos governantes, aos empreendedores e àqueles que querem ser empresários) e assim por 

diante. Para Silva (ibidem), esses “valores” (esta formação ideológica) são arraigados na linha 

editorial de Veja – e, por extensão, no Grupo Abril – e fazem com que o semanário se 
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 Informações coletadas na edição 2180 da revista Veja (01/09/2010, p. 28). 
40

 Disponível em <http://www.publiabril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais>. Acesso em 

03/08/2011. 
41

 A este respeito, vale citar Mariani (1998), “o discurso jornalístico atua na institucionalização social dos 

sentidos, buscando promover consensos em torno do que seria a verdade de um evento. Para tanto, o 

discurso jornalístico assume um caráter didático, em que as explicações têm a forma causa/consequência, 

aparecendo pontuadas com exemplos. A operação de definição faz parte dessa pedagogia institucional 

jornalística como modo de didatizar as informações” (p. 145, grifos nossos). 
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configure enquanto um “partido” político neoliberal. A autora lembra o slogan da revista: 

“Veja é indispensável”, ao que complementa: “De fato, o é, mas apenas para a elaboração e 

manutenção do projeto de dominação na sua forma neoliberal” (ibidem, p. 22). No que se 

refere ao funcionamento discursivo do semanário, percebemos, portanto, uma adesão àquilo 

que designamos como uma FD neoliberal, como veremos mais adiante. Podemos fazer tal 

afirmação somente se considerarmos que a revista fala de uma “posição enunciativa vinculada 

ao complexo de FDs constitutivas de um momento histórico” (MARIANI, 1998, p. 68). Se a 

revista Veja pertence a uma FD neoliberal em seu dizer, é porque nos é possível distinguir 

essa FD no “„todo complexo com dominante‟ das formações discursivas” (PÊCHEUX, 2009 

[1988], pp. 148-9). Aquilo que Veja diz não está apenas correlacionado com o que a 

instituição
42

 jornalística permite a ela dizer, mesmo porque a própria instituição é regulada 

por uma FD fincada no jogo com outras FDs. Devemos considerar, pois, a sua constituição 

histórica, que determina o que pode (e deve) ser dito pela revista, permeando o porquê e o 

como de seu dizer (MARIANI, ibidem). 

Apesar de se inserir numa dada conjuntura (a FD neoliberal), a revista, entretanto, 

produz uma imagem de defensora dos interesses públicos de todos os brasileiros. Ao fazê-lo, 

apresentando as suas propostas em dependência a uma formação ideológica, Veja, todavia, as 

torna globais, com dicas, lições e manuais que facilitam o acesso a esse “partido neoliberal” 

evidenciado pelo semanário como o “sucesso”, a “ascensão social”, o “progresso”, etc. Esses 

sentidos, constantemente dados como naturais, unívocos e transparentes pela revista, fazem 

com que aquilo que ela diz ser o sucesso, a prosperidade, o crescimento (econômico, 

intelectual, etc.), enunciados do lugar que ocupa, numa situação discursiva dada, seja 

traduzível de uma única maneira: a sua. Mas, conforme Mariani (1999): 

 

O ato de noticiar [...] não é neutro nem desinteressado: nele se 

encontram, entrecruzando-se, os interesses ideológicos e econômicos do 

jornal, do repórter, dos anunciantes bem como, ainda que 

indiretamente, dos leitores. Além desses fatores, as forças políticas em 

confronto no momento histórico em que se divulga um acontecimento 

vão constituir também os sentidos produzidos pelas notícias (p. 102, 

grifos nossos). 

 

                                                 
42

 De acordo com Mariani (1998), “O que chamamos de instituição [...] é fruto de longos processos históricos 

durante os quais ocorre a sedimentação de determinados sentidos concomitantemente à legitimação de práticas 

ou condutas sociais. São práticas discursivas e não discursivas que se legitimaram e institucionalizaram, ao 

mesmo tempo em que organizam direções de sentidos e formas de agir no todo social” (p. 71). 
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Ao produzir seus enunciados, a mídia jornalística necessariamente exclui partes da 

história que compõem uma formação social em detrimento das interpretações dos sujeitos 

envolvidos na produção de jornais e revistas. Não podemos dizer, porém, que essa exclusão é 

sempre intencional, tendo em vista que a ideologia atravessa os sujeitos acobertando esse 

atravessamento. Além disso, não podemos considerar que a história possa ser compreendida 

em sua completude; como já vimos, o real da história não é alcançável (MARIANI, 1999). 

 Por outro lado, temos dois “movimentos” correlacionados que atuam para organizar o 

funcionamento do discurso jornalístico: 

 

o relato dos acontecimentos tanto resulta da produção de leituras 

singulares (atuais e também relacionadas com o que já se disse antes, em 

outro lugar e por outros motivos) como implica a possibilidade de 

organizar, direcionar e agendar a leitura do público. Assim, o discurso 

jornalístico possui uma prática discursiva específica: ele produz uma 

leitura do presente, podendo vir a reconfigurar resíduos produzidos no 

passado e, ao mesmo tempo, organiza os germes de sentidos ainda por 

vir (MARIANI, ibidem, p. 111, grifos nossos). 

 

Assim, podemos avaliar o discurso da revista Veja, com suas propostas e projetos 

como uma “prática social repetidora de certa ideologia” (MARIANI, ibidem, p. 111). A 

leitura que a revista faz do presente reconfigurando as (re)leituras do passado, daquilo que é 

da memória do dizer, resulta de um grupo mais ou menos homogêneo de sujeitos que 

constituem o seu corpo editorial e que, inseridos n(um)a mesma FD, visam organizar e 

agendar os sentidos por vir. As interpretações desses sentidos, porém, dependem sempre da 

conjuntura histórica de sua produção. Como já dissemos, não se pode amarrar os sentidos.  

Em âmbito mais amplo, também Mariani (1998) escreve que há “um modelo de mídia 

que trabalha com atualidades, ie, com aquilo que é de interesse geral” (p. 45). Nessa busca 

pelo “novo”
43

, “a imprensa tanto pode lançar direções de sentidos a partir do relato de 

determinado fato como pode perceber tendências de opinião ainda tênues e dar-lhes 

visibilidade, tornando-as eventos-notícias” (ibidem, p. 59). Em outras palavras, a imprensa 

tem o poder de escolher o que destacar (noticiar) dentre uma gama de fatos e, assim, 
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 Segundo Mariani (1999), o discurso jornalístico trabalha com: a) “o que é inesperado (no sentido de 

inusitado)”; b) “com o que é possível (em termos da vida cotidiana em suas dimensões políticas, sociais, 

econômicas, culturais, esportivas, etc.)”; e c) “com o que é previsível (em termos de acontecimentos futuros)” (p. 

112). No especial sobre as 20 cidades brasileiras “do futuro”, o discurso da revista Veja funciona atravessando as 

três situações: trabalha com o inesperado, a saber, a “novidade” de indicar quais serão as metrópoles brasileiras 

do futuro; trabalha com o que é possível, porque leva em consideração uma situação política, social e econômica 

de um “fato” da vida cotidiana; e trabalha com o que é previsível, já que aponta em seu ranking cidades que há 

alguns anos têm tido crescimento econômico positivo motivado pelas “políticas” de industrialização e que, 

portanto, devem continuar crescendo desde que assegurados os elementos propulsores da indústria 

(investimentos públicos e privados). 
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ilusoriamente publicar algo original, denominando, nomeando, explicando os fatos para o 

convencimento dos (seus) interlocutores.
44

 

Em nossa perspectiva, Veja pode ser incluída nesse modelo, haja vista que busca 

“inovar” com assuntos que poderiam ser considerados inéditos, nunca antes abordados ou, no 

mínimo, nunca antes abordados como Veja o faz e que possivelmente seriam de interesse 

comum. Para tanto, como diz Mariani (ibidem) em relação a esse tipo de mídia de atualidades, 

a revista nomeia e explica sobre o que fala, na tentativa de convencimento dos leitores. Ao 

seguir os passos ditados por Veja, os seus leitores podem, por exemplo, sentirem-se parte de 

um benéfico mundo capitalista e desfrutar dos prazeres que ele oferece, sentidos 

parafraseados pela revista:  

 

(SD15) Segundo o Índice de Desenvolvimento Municipal [...], Londrina tem, 

hoje, os melhores indicadores educacionais, de saúde e de emprego e renda 

do Paraná. Por isso, atrai migrantes ricos, que buscam a combinação de 

serviços com o mesmo padrão das cidades grandes com a tranquilidade 

típica do interior. Os recém-chegados impulsionaram o setor 

imobiliário. O empresário Marcos Holzmann [...] aproveitou essa onda. 

Ergueu casas de luxo ao redor de clubes de golfe [...] (Revista Veja, 

01/09/2010, p. 122). 

 

(SD16) A realização de projetos que melhorem a mobilidade [no trânsito] 

não só garante qualidade de vida, como contribui para aumentar a 

produtividade e a competitividade [...]. O bancário José Roberto Aith [...] 

não leva mais que dez minutos para chegar de carro ao trabalho, à 

escola dos filhos ou à academia de ginástica (Revista Veja, 01/09/2010, p. 

125, grifos nossos). 

 

A partir dessas SDs, Veja evidencia o que engloba como o mundo capitalista. A revista 

se refere à educação, à saúde e à qualidade de vida enquanto elementos que devem estar 

presentes numa cidade desenvolvida, moderna. No entanto, não importa se esses elementos 

são disponíveis a todos; importa que eles atendam àqueles que podem desfrutá-los. O acesso 

ou o não acesso aos serviços depende, pois, da própria possibilidade financeira de adquiri-los. 

Conforme Silva (2009), 

 

a revista propõe a introjeção das “novas regras” de gerenciamento como 

forma de sobrevivência no “moderno” mundo “globalizado”, em 

contrapartida, aqueles que não alcançam o “sucesso” passam a ser 

responsabilizados pelos seus próprios fracassos (p. 25, grifos nossos). 

  

                                                 
44

 Reafirmamos que a escolha, porém, não é completamente autônoma, tendo em vista que os sujeitos envolvidos 

estão fincados na história e atravessados pela ideologia e pelo inconsciente.  
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Aí compreendemos que o funcionamento do discurso jornalístico que perpassa a 

revista Veja abre o acesso ao partido neoliberal. À procura do inédito, o semanário publica 

constantemente suas lições, ou seja, o que deve ser feito para se viver no moderno mundo de 

hoje.
45

  

Pelo que pudemos perceber até aqui, o discurso jornalístico parece acobertar o fato de 

que os sentidos são produzidos por sujeitos históricos e ideológicos, que lançam mão da 

língua manifestando uma ideologia. Por isso, na AD, trabalhamos na perspectiva do 

funcionamento dos textos e na compreensão de seus sentidos. Essa leitura crítica se torna 

fundamental no sentido de mostrar como o discurso jornalístico, como todo e qualquer 

discurso, é regulado por gestos de interpretação (MARIANI, 1999). 

Retomemos que a língua não possibilita apenas a comunicação. Conforme Pêcheux 

(2009 [1988]), a língua “permite, ao mesmo tempo, a comunicação e a não-comunicação, isto 

é, autoriza a divisão sob a aparência da unidade, em razão do fato de não se estar tratando, 

em primeira instância, da comunicação de um sentido” (p. 83, itálicos do autor, grifos 

nossos). Ao proferir seus compromissos com a objetividade, a imparcialidade, a neutralidade, 

etc., porém, a mídia apresenta uma concepção idealista de linguagem – “uma língua 

desambigüizada”, segundo Mariani (1998) –, a qual “esquece” o real da história, a luta de 

classes que afeta os sujeitos e que faz com que os sentidos venham já dados, ao mesmo tempo 

em que, antagonicamente, utiliza a língua “de modo determinado” (PÊCHEUX, 2009 [1988]), 

a seu favor. Há uma “eficácia ideológica da transparência da informação [que] intervém na 

construção [...] de interpretações que se apresentam para o leitor como a expressão da 

realidade” (MARIANI, 1999, p. 111). Conforme Mariani (ibidem), o problema da crença na 

neutralidade do discurso jornalístico, irradiada de uma concepção de linguagem transparente e 

objetiva, retrato do mundo, ainda não foi superado. Isso faz com que fique apagado para o 

leitor que o discurso jornalístico deriva de redes de filiações de sentidos às quais não se tem 

acesso. Por sua vez, essas filiações parafraseiam aqueles sentidos hegemônicos que são 

relevantes para as instâncias que os dominam. 

Ainda segundo Mariani (1998), a instituição jornalística necessita de 

leitores/consumidores a quem se dirija para se manter dominante. Daí termos necessariamente 

de considerar que todo produto midiático produz, interpretando os fatos e acontecimentos, 

para um determinado segmento da sociedade.  

                                                 
45

 O quesito sobre a dimensão da “adesão” dos interlocutores (leitores) à FD neoliberal da revista Veja será 

discutida na última parte do segundo capítulo. 
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Os meios de comunicação, sobretudo no que se refere aos jornais e às revistas, 

comportam “um espaço de disputas e conflitos presentes na sociedade em que estão inseridos” 

(SILVA, 2009, p. 19). Em termos discursivos, isso significa que a mídia é atravessada por 

formações ideológicas e discursivas conflitantes, das quais queremos analisar, no próximo 

capítulo, como se evidenciam discursivamente as “filiações” de cunho político. 

Consoante Mariani (1998), há correntes políticas hegemônicas que operam na 

estabilização e desestabilização de significações “mobilizando a memória social em seu 

próprio proveito, ie, [as correntes políticas] buscam confirmar suas posições ao mesmo tempo 

em que promovem a negação das idéias dos adversários” (p. 44). Nesse sentido, a mídia pode 

ser considerada um aparelho de representação/reprodução do “senso comum” das hegemonias 

políticas ou um aparelho de destituição/deslocamento destes sentidos consensuais. Segundo a 

autora, a mídia se ocupa com a mobilização de leituras da história (passada e projetada, isto é, 

futura) a fim de regularizar os acontecimentos e dar ao tempo presente uma naturalização de 

sentidos. Nossa análise no próximo capítulo abordará essas questões. 

Gostaríamos, ainda, de levantar a questão da “modalidade” de discurso jornalístico 

que estamos analisando, a de “discurso sobre”: 

 

Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos 

sentidos, portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da memória. 

[...] De modo geral, representam lugares de autoridade em que se efetua 

algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre transita 

na co-relação entre o narrar/descrever um acontecimento singular, 

estabelecendo sua relação com um campo de saber já reconhecido pelo 

interlocutor (MARIANI, ibidem, p. 60). 

 

Ao elencar as cidades brasileiras do futuro, Veja explora esse efeito: coloca-se num 

posto de autoridade, com um lugar central na produção de uma “pesquisa” que aponta quais 

serão as “metrópoles do futuro”. A forma como a revista diz o que diz, englobando o para 

quem diz, parte de uma suposição de que a imprensa tem um poder de retratar o mundo por 

meio de uma linguagem transparente, poder suposto pelo já citado acobertamento de que os 

sujeitos (jornalistas) também são atravessados pela ideologia.  

Ademais, ao produzir seus discursos, a mídia colabora para a institucionalização dos 

sentidos. Nessa direção, o discurso jornalístico “contribui na constituição do imaginário social 

e na cristalização da memória do passado, bem como na construção da memória do futuro” 

(MARIANI, 1998, p. 61). No que se refere ao especial sobre as cidades médias brasileiras, é 

evidente como Veja é atravessada por esta questão, na forma como mobiliza uma memória 
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das cidades brasileiras do interior que crescem economicamente (a revista cita, por exemplo, a 

década de 1970), lança as bases da modernização conforme um determinado projeto político-

econômico e atua para a construção de uma memória do futuro ao dizer quais serão as 

metrópoles do Brasil a curto prazo.  

Como vimos, e de acordo com o que explora Silva (2009), todo esse atravessamento 

em Veja tem base numa FD neoliberal. A este respeito, traremos, na sequência, alguns 

apontamentos sobre este ciclo político que esteve em ascensão a partir da década de 1970, no 

sentido de verificar algumas de suas determinações históricas. 

Conforme Santos (1999), embora o chamado “ciclo neoliberal” tenha se retraído a 

partir da década de 1990 em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, os efeitos dessa 

política continuam tendo grande poder de influência, sobretudo nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Nesses países, continua o autor, a política 

neoliberal e o regime de governo de base liberal continuam ativos. Todavia, o distanciamento 

do fim do “ciclo neoliberal” em países desenvolvidos permite perceber os fracassos e 

contradições deste tipo de política que visa à “desregulamentação de vários mercados, à 

privatização de certas empresas, ao aumento da competitividade internacional” (SANTOS, 

ibidem, p. 119), dentre outras práticas.  

A respeito do Brasil, Santos (ibidem) critica o fato de a adaptação do país ao 

neoliberalismo não ter resolvido suas mazelas: 

 

O Brasil, apesar de seus esforços de crescimento econômico baseados na 

importação de tecnologias, capitais, cultura e processos administrativos dos 

centros econômicos mais desenvolvidos, não pôde resolver nenhuma de suas 

chagas históricas. Ao contrário, aprofundou a concentração econômica, 

submeteu seu povo a formas dramáticas de “modernização”, 

empurrando sua população do campo para as metrópoles sem poder 

oferecer-lhe trabalho, habitação, educação, saúde e alimentação. Essa 

falsa “modernização”, alcançada através do golpe militar de 1964, do regime 

de exceção, da tortura e da repressão cultural, moral e física, foi o produto 

de um pensamento social oligárquico, colonizado e racista, que pensou 

ser possível criar uma “grande potência” econômica moderna nas costas 

de famintos e analfabetos. O grave, contudo, é que não se aprendeu a lição. 

Num passe de mágica, este pensamento conservador e reacionário pretende e 

tem conseguido convencer o povo brasileiro de que o regime ditatorial 

criado pelo grande capital internacional pecou, não por excesso de 

liberalismo econômico a serviço do capital, e sim por excesso de intervenção 

estatal, nacionalismo e planejamento (pp. 123-4, grifos nossos). 

 

Ao aliarmos essas considerações às da fundação da revista Veja, é possível verificar 

como o semanário está em sintonia com a política neoliberal: seja nas constantes 
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argumentações acerca da necessidade de modernização do país, seja na manutenção dos 

interesses dos grupos de maior poder aquisitivo, seja na tenacidade com que se coloca contra 

o governo do Partido dos Trabalhadores, para citar alguns exemplos. Contudo, a revista 

simula sua dependência a essa FD, o que faz com que o seu dizer pareça ser a verdade, a 

realidade, como se os fatos falassem por si; vale relembrar que a publicação é propriedade do 

Grupo Abril, que possui ação segmentada visando leitores bastante específicos, embora 

apregoe ser defensora dos interesses de todos os brasileiros e, mais importante, que a 

fundação do semanário esteve vinculada a grupos de “formação dominante” desde o período 

pós-ditatorial no Brasil (SILVA, 2009). Conforme Silva (ibidem), 

 

Os interesses defendidos em Veja têm relação direta com o controle dos 

trabalhadores, embora ela não se dirija diretamente a eles. Isso se dá 

inicialmente por dar a conhecer as novas formas de organização do trabalho 

e as formas com que os trabalhadores devem se adaptar. E também há 

intervenção na luta concreta, em que a revista tem uma ação ideológica 

muito presente, utilizando velhos métodos discursivos anticomunistas: 

desconstruindo o pensamento divergente, se colocando no lugar de 

apontar caminhos para a “esquerda”, buscando impor limites à ação de 

contestação, apoiando a ação repressiva policial (SILVA, 2009, p. 25, 

grifos nossos). 

 

Além disso, Santos (1999) escreve que desde o golpe militar de 1964 há no poder, e 

por extensão, na mídia, uma noção, herdeira do liberalismo econômico, de que, para haver 

modernização, é preciso “aumentar a desregulamentação, a livre ação do mercado, a 

privatização, a exportação, etc., etc.” (p. 124). O mesmo autor, a propósito da mídia, escreve 

sobre o papel estratégico de “desinformação” que os meios de comunicação tiveram e ainda 

têm neste processo, o que ajudou a criar uma espécie de “terrorismo ideológico”, ainda 

segundo ele (p. 126). Aqui, vale recordarmos mais uma vez que Pêcheux (2009 [1988]) diz 

que a língua, enquanto “meio de comunicação entre os homens” (p. 83)
46

, permite tanto a 

comunicação como a não comunicação, como é o caso da mídia citado acima. 

Observaremos, no próximo capítulo, como a revista Veja atua na estabilização de 

sentidos conforme sua FD, ou seja, em seu próprio proveito, ao mesmo tempo em que apaga 

esse atravessamento, apagamento não somente porque não diz a que correntes políticas 

hegemônicas se filia, mas porque silencia (negando) outras vozes, outros discursos. 

                                                 
46

 Pêcheux (2009 [1988]) utiliza a expressão de Marx e Engels apenas em sentido figurado. 
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2 AS METRÓPOLES DO FUTURO 

 

 

Os fatos são sonoros mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro o que me impressiona. 

(Clarice Lispector, A hora da estrela) 

 

 

2.1 Um especial comum 

 

 

A matéria que constitui o corpus deste estudo integra uma série de reportagens de 

caráter especial que visa a apresentar as 20 “metrópoles brasileiras do futuro”. A revista Veja 

apresenta a reportagem com uma introdução que mostra o número de cidades médias em 1970 

– um total de 80 – e em 2010 – um total de 233 –, com destaque para a concentração delas no 

eixo Sudeste-Sul do Brasil. Veja aponta que 161 cidades médias (aproximadamente 70% do 

total) se localizam nessas duas regiões, contra 72 cidades espalhadas pelas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Além disso, vemos como a revista realça a concentração das cidades 

médias brasileiras nas regiões Sudeste e Sul ao apresentar, na introdução e na conclusão do 

especial (esta intitulada “As lições das que já viraram metrópoles”), exemplos de cidades que 

já se tornaram metrópoles e/ou que apresentam “vocações” para tanto. Dos quinze municípios 

mostrados por meio de fotografias e pequenos textos nessas seções, treze ficam no Sudeste e 

no Sul do Brasil (cerca de 86% do total).  

Embora a introdução não seja, neste momento, focal, é mister comentar que nela o 

semanário mostra como as cidades médias brasileiras cresceram nos últimos 40 anos, 

enfatizando a presença dos investidores e empresários de diversos setores da indústria, como 

se vê nas SDs abaixo: 

 

(SD17) A paranaense Londrina é um exemplo do sucesso do interior do 

país. [...] À sua volta, ao longo do tempo, foram sendo erguidos os edifícios 

que refletem a prosperidade que nem a derrocada da cultura cafeeira, no 

fim dos anos 70, conseguiu deter. A cidade é um polo econômico em torno 

do qual giram outros 92 municípios do Paraná. Proporcionalmente, tem 

mais arranha-céus que a capital do estado, Curitiba (Revista Veja, 

01/09/2010, pp. 77-8, grifos nossos). 

 

(SD18) As cidades médias receberam novo impulso em meados dos anos 90, 

depois que o Plano Real estabilizou a economia e lançou novas bases para o 

desenvolvimento. Os investidores depararam com capitais estranguladas 
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e resolveram interiorizar suas operações industriais e comerciais. Hoje, 

de cada real produzido nas fábricas brasileiras, 44 centavos são provenientes 

de unidades instaladas em cidades médias. Um dos resultados da expansão 

econômica foi o aumento vertiginoso do setor de serviços. Desde o início 

do Real, o número de alunos matriculados em faculdades de cidades 

médias cresceu 250% e atingiu a marca de 3 milhões. Há dez anos, 

apenas os bancos públicos tinham presença garantida nas cidades 

interioranas. De lá para cá, o número de agências abertas nos centros com 

população entre 100 000 e 500 000 habitantes cresceu a uma taxa anual de 

4,5% (Revista Veja, 01/09/2010, pp. 79-80, grifos nossos).  

 

A partir da SD17 é possível destacar alguns dos fatores de desenvolvimento das 

cidades escolhidas pela revista que irão percorrer o especial. Segundo Veja, o “sucesso” das 

cidades do interior, como o caso de Londrina, está relacionado à “prosperidade”, esta aqui 

relacionada à presença de edifícios. Segundo o semanário, pelo fato de uma cidade conter 

(muitos) edifícios, torna-se, mostra-se como uma metrópole. Isso é justificado ao se fazer um 

contraste com a capital do estado, no caso de Londrina com Curitiba, a qual, implicitamente, 

deveria conter mais edifícios proporcionalmente. A revista fala que Londrina é um “polo 

econômico” em torno do qual outros municípios se relacionam, mas não lança as bases do que 

faz com que ela seja esse polo. Fala dos arranha-céus e deles apenas. Na SD17, podemos ver 

como Veja se utiliza de uma “língua-de-espuma” (ORLANDI, 2007 [1992]), em que se alia 

“sucesso” a “prosperidade” – o que isto significa, afinal? – e, enfim, ambos a “êxito 

econômico”, medido pelo número de prédios que uma cidade apresenta. Ou seja, os sentidos 

produzidos não dizem quase nada, porque a revista emprega uma língua vazia, 

descomprometida, se pensarmos no que ela faz desdobrar a partir do que noticia. De acordo 

com Veja, seria possível determinar o desenvolvimento de uma cidade valendo-se apenas de 

um elemento quantitativo, por assim dizer, e excluindo índices de educação, saúde, etc. Esses 

dados são trazidos por Veja (ao longo do especial), mas aparecem em segundo plano, como 

que puxados pela prosperidade dos municípios medida conforme citamos acima. Só há oferta 

de educação e saúde porque as cidades são polos econômicos, embora não se diga o que sê-lo 

significa. 

Na SD18, por sua vez, a revista estabelece uma base do desenvolvimento econômico 

das cidades: a industrialização. Afirma que, devido à migração das indústrias para o interior 

do Brasil, houve crescimento no setor de serviços. Esse setor é então apresentado na 

sequência: açambarca o acesso à educação e o número de agências bancárias presentes nas 

cidades do interior.  
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Vale atentar ao fato de a revista tratar do acesso à educação, por exemplo, 

exclusivamente como pertencente ao setor de serviços, como se se tratasse de um produto a 

ser escolhido, comprado, etc. Conforme Chauí (1999),  

 

É dado como óbvio que a lógica do mercado é a solução para os problemas 

educacionais. [...] Tudo parece se passar como se se tratasse de escolher 

em qual supermercado ou shopping center serão feitas as compras (p. 

35, grifos nossos).  

 

Por outro lado, fica apagado que o acesso à educação é um direito social e um dever 

do Estado assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
47

:  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 

(grifos nossos). 

 

Também o Estatuto da Criança e do Adolescente
48

 (ECA) garante:  

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária (grifos nossos). 

 

E ainda o ECA: 

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus 

educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 

às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação 

em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 

sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter 

ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das 

propostas educacionais (grifos nossos). 

 

                                                 
47

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 

09/08/2011. 
48

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm#texto>. Acesso em 09/08/2011. 
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Em nenhum momento, Veja levanta essas questões. O lugar do qual fala é atravessado 

por uma FD que evidencia como e por que a industrialização e o empresariado trazem 

desenvolvimento. E nessa FD não cabe a discussão do acesso à educação. Diz-se apenas que 

ela existe, cresce, mas não se diz por que ou para quem. Fica silenciado, por exemplo, que, 

segundo o Censo da Educação Superior 2010
49

, apenas 5,95 milhões de alunos estão 

matriculados no Ensino Superior, o que equivale a aproximadamente 3% da população 

brasileira
50

. Se considerarmos, ainda, apenas o número de matrículas na rede pública do país, 

este percentual cai para cerca de 0,79% da população. 

Além disso, quando trata da presença dos bancos nas cidades do interior, Veja fala que 

“Há dez anos, apenas os bancos públicos tinham presença garantida [...]”. Fala-se, em 

seguida, do estágio atual de desenvolvimento das cidades, nas quais se apresentam as altas 

taxas de crescimento de agências bancárias. Nesse ínterim, o sentido do advérbio “apenas”
51

 

nos faz pressupor que ter somente agências de instituições financeiras públicas não é 

suficiente às cidades do interior, como se elas não dessem conta da demanda que esses 

municípios necessitam agora. Podemos inferir, pois, que a presença de agências de bancos 

(privados e públicos) está, segundo a FD de Veja, também atrelada ao crescimento (ou à sua 

perspectiva) das cidades médias, provavelmente por ampliar a possibilidade de circulação de 

capital. Além disso, fica silenciada uma questão patente: as agências estão presentes (e se 

expandindo) nessas localidades pelo fato de nas cidades médias brasileiras (também) se gerar 

grande acúmulo de capital, isto é, lucro econômico. 

Na sequência, a revista traz o núcleo do especial: as vinte matérias referentes às 

cidades médias brasileiras que, segundo o semanário, serão as “metrópoles do futuro”. Veja 

monta uma espécie de dossiê que mostra: a) como essas cidades eram organizadas num 

período anterior ao início do processo de desenvolvimento econômico, b) o que foi feito para 

que as cidades se modernizassem e c) como elas se caracterizam hoje, isto é, porque são 

consideradas as “cidades do futuro”, via de regra apresentando um exemplo de sucesso: o caso 

de um empresário que lucrou com suas ideias. A matéria sobre a cidade de Cascavel, que 

constitui nosso corpus, será analisada nas próximas seções deste capítulo. 

Após a apresentação das 20 cidades, há ainda uma matéria intitulada “A estrada da 

prosperidade”, dedicada a evidenciar como a presença dos “visionários” investidores nesses 
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 Disponível em <http://gestao2010.mec.gov.br/indicadores/chart_60.php>. Acesso em 16/08/2011. 
50

 Segundo o Censo 2010, a população do Brasil é de 190.755.799 habitantes. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Brasil_tab_1_4.pdf>. Acesso em 

16/08/2011. 
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 Segundo Cunha & Cintra (2007), porém, a palavra “apenas” é melhor classificada como uma locução 

denotadora de exclusão. 



57 

20 municípios citados pela revista alavancaram o desenvolvimento das cidades médias 

brasileiras, como se lê:  

 

(SD19) Com economia mais pujante que a dos municípios pequenos e 

grandes, [as cidades médias] se transmutaram na última década em 

locomotivas do desenvolvimento nacional. Mais prósperos, esses centros 

urbanos com mais de 100 000 e menos de 500 000 habitantes passaram a 

contar com classe média sólida, apta a pagar por produtos e 

comodidades que antes eram oferecidos apenas nas metrópoles. Muitos 

deles, agora, dispõem de shoppings, cinemas, teatros e restaurantes que 

mimetizam o cardápio e a decoração dos paulistanos. Outros têm 

hospitais que realizam procedimentos complexos ou se converteram em 

polos de ensino superior. Nestes, formam-se batalhões de trabalhadores 

qualificados capazes de suprir empresas que desfrutam os atrativos do 

interior: terrenos mais baratos, mais qualidade de vida, impostos e 

salários menores que os das capitais (Revista Veja, 01/09/2010, p. 117, 

grifos nossos). 

 

Nessa SD, a revista refere-se a um público específico: a classe média. Enuncia que 

essa classe média é “apta a pagar por produtos e comodidades” das metrópoles, que por 

inferência consideramos que sejam as metrópoles brasileiras. Na sequência, a revista alude 

aos serviços que essas cidades, “agora”, oferecem: shoppings, cinemas, teatros e restaurantes, 

atraídos para esses novos centros urbanos pela “pujante” industrialização e dignos de nota, 

porque seguem os moldes do que acontece na cidade de São Paulo, à qual faz referência 

explícita. Depois, Veja se refere apenas aos “hospitais que realizam procedimentos 

complexos” e aos “polos de ensino superior”, os quais qualificam trabalhadores para que eles 

supram demandas das empresas. 

Uma cidade média brasileira, portanto, a partir dessa SD18 e de acordo com a FD de 

Veja, é aquela que comporta uma classe média disposta a pagar por serviços de qualidade, os 

quais englobam em sua maioria atividades de lazer, considerando-se as menções da revista. 

Além disso, essas menções são dignas de nota porque se assemelham àquilo que a cidade de 

São Paulo, a maior cidade brasileira em densidade demográfica e em soma do PIB (IBGE, 

2008)
52

, oferece. Há, portanto, um pré-construído de que ser uma cidade como a de São Paulo 

seja um caminho a ser seguido, por tudo o que se sabe (positivamente) acerca da 

industrialização desse município. Ainda que a revista cite em suas matérias a presença da 

educação e da saúde, por exemplo, não vê nestes a “locomotiva” do desenvolvimento. Fala-se 

nesses setores sem alusões a como eles são disponibilizados ou a como se ter acesso a eles. 

Quando fala especificamente da educação, Veja refere-se exclusivamente à educação superior, 
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 Disponível em <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em 12/08/2011. 
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sem, entretanto, trazer dados como os do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), por exemplo, um dos medidores da qualidade do Ensino Superior no Brasil e, 

também, sem fazer referência aos ensinos fundamental, médio e profissionalizante. Nada se 

fala, ademais, sobre incentivo à pesquisa e à extensão universitárias, ou à formação dos 

professores, ou ainda à infraestrutura das universidades e institutos. Nesse ínterim, como diz 

Chauí (1999), 

 

Nenhuma reflexão é feita sobre as causas estruturais da situação 

calamitosa do ensino de primeiro e segundo graus, nenhuma reflexão é 

feita sobre o significado social e político do ensino público gratuito (p. 35, 

grifos nossos). 

 

Os graus acadêmicos, por conseguinte, destacados dos outros graus educacionais 

anteriores, apenas estão a serviço da formação de “batalhões de trabalhadores” que devem 

suprir uma demanda: a das empresas presentes nesses novos centros urbanos. Faz-se 

referência aos benefícios que a classe média tem ao habitar as cidades “do futuro”, inclusive à 

possibilidade de pagar aos batalhões “salários menores que os das capitais”, de onde podemos 

inferir que haja aqui uma possibilidade de se enriquecer mais facilmente, se agregarmos esse 

benefício aos outros que a revista menciona. Em contrapartida, há um silenciamento do 

sujeito-trabalhador: fala-se sobre o empresariado, a classe média, a industrialização, para não 

deixar outros sentidos se instalarem. Vemos isso ocorrer quando o trabalhador, embora 

presente, discursivizado de uma determinada maneira na revista, não emerge: diferentemente 

dos empresários de nome e sobrenome que Veja utiliza para ilustrar seu especial, o 

trabalhador é colocado num aglomerado sem nome, um batalhão. É um dito sobre ele que 

exclui a possibilidade de instalação de outros sentidos além dos limites da FD de Veja. 

 Por fim, o especial traz uma matéria intitulada “5 exemplos a ser seguidos” que 

aponta as “lições” dos municípios que recentemente ultrapassaram os 500 mil habitantes e são 

considerados metrópoles
53

 para as cidades que buscam esta “meta”. Segundo Veja, os cinco 

passos a ser seguidos pelas cidades médias são: “Planejar o crescimento”, “Conquistar 

independência econômica”, “Formar mão de obra”, “Garantir qualidade de vida” e “Desatar 

os nós do trânsito” (Revista Veja, 01/09/2010, pp. 121-5, respectivamente). 
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 Veja faz referência às cidades de Londrina/PR, Ribeirão Preto/SP, Sorocaba/SP, Uberlândia/MG e Juiz de 

Fora/MG. 
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2.2 Uma questão de mercado 

 

 

Podemos entender que o objetivo de Veja com o especial sobre as cidades médias é, de 

algum modo, inovar nesse assunto, isto é, apresentar, de forma inédita, o que, de fato, essas 

cidades oferecem para que possam almejar o posto de metrópoles. Nesta circunstância, 

contudo, silencia-se, por exemplo, um fator mercadológico de venda e assinatura da revista.  

Ao observarmos a campanha publicitária que acompanhou a publicação do especial da 

edição de 1º de setembro de 2010, como os banners espalhados pela cidade de Cascavel 

(ANEXO I) e o hot site feito para a ocasião
54

, podemos observar que esse objetivo de venda 

se torna bastante manifesto. No hot site, que comporta um vídeo editado para o número da 

revista em questão, acompanha o seguinte roteiro, disposto com caixas de preenchimento 

similares às utilizadas em questões de múltipla escolha, assinaladas conforme as perguntas 

são feitas:  

 

(SD20) Revista Veja pergunta: Você pensa em mudar de vida? Montar um 

negócio? Viver melhor com sua família? Então não perca a Veja que está 

nas bancas, e conheça em detalhe as 20 cidades brasileiras do futuro que 

estão despontando no cenário nacional. É o interior do Brasil crescendo e 

abrindo fronteiras, para gerar negócios e oportunidades para os novos 

empreendedores. Veja, indispensável e imperdível. Garanta já a sua (grifos 

nossos). 

 

Nesse caso, Veja parece voltar-se a uma parcela da população brasileira que, 

supostamente, é assalariada, já que “montar um negócio” supõe não o ter antes. As 

construções “mudar de vida”, “montar um negócio” e “viver melhor com sua família” 

relacionam-se de maneira quase causal, isto é, o fato de ter o próprio negócio, tornar-se o 

patrão, propicia uma certeza de mudança de vida, ou seja, uma vida melhor, boa, para si e 

para sua família, garantidamente.  

Segundo informações publicitárias do Grupo Abril
55

, 24% dos leitores de Veja 

pertencem à classe social “C” (2010). Essa classe, cuja renda familiar mensal, levando em 
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 Disponível em: <http://bannersveja.tempsite.ws/vejaimperdivel/>. Acesso em janeiro/2011. Chama-se hot site 

ou microssite a um endereço eletrônico que comporta uma página planejada especificamente para uma ação de 

marketing específica. 
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 Disponíveis em: <http://www.publiabril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais>. Acesso em 

26/12/2011. 



60 

conta a média entre as subdivisões “C1” e “C2”, é de R$ 1162,00,
56

 vem crescendo no Brasil 

recentemente e tende a tornar-se maioria em alguns anos (NERI, 2008). Nesse sentido, é 

possível pressupor que, com esse vídeo citado, Veja invista numa parcela da população que, 

neste momento, está gradualmente concentrando poder de consumo. Conforme publicações 

do próprio semanário desde 2008, sustenta-se repetidas vezes a ideia de que a classe “C” 

impulsiona o consumo e contribui, por conseguinte, para o desenvolvimento da própria 

classe
57

. Aqui, portanto, podemos considerar que o escopo de Veja seja o de aumentar o 

número de vendas e assinaturas do semanário, atingindo uma nova faixa da população 

brasileira – a “nova classe de consumo” – com um tema que lhe seria de interesse.  

 A questão mercadológica também aparece em outro vídeo, este veiculado no site da 

Dinap
58

, em que o diretor superintendente da revista Veja apresenta a “política de vendas” da 

editora com o especial sobre as cidades médias: 

 

(SD21) Senhoras e senhores, brasileiros, brasileiras, meus companheiros. 

Não, não é horário político, mas vamos falar de política, sim. Política de 

vendas. A Veja dessa semana vem com uma matéria fortíssima; a redação 

visitou mais de 200 cidades brasileiras e apontou as 22 que serão as 

metrópoles brasileiras do futuro. E como todos vocês perceberam, nós 

promocionamos [sic] e muito essa edição. Há uma semana estamos falando 

dela. É sua oportunidade de vender mais. Quanto mais Veja você vender, 

mais o futuro dessas cidades e do nosso país estarão garantidos, e da sua 

empresa também. Muito obrigado (grifos nossos). 

 

 A partir dessa SD, destacamos como a revista fala, na voz autorizada do diretor 

superintendente, aos “brasileiros” e “brasileiras”, denominando-os como “companheiros”. A 

convocação que aparentemente é destinada a todo e qualquer cidadão brasileiro, porém, é 

simulada: é um chamado que se destina àqueles que promovem a venda da revista, a qual, 

segundo o diretor, garante o futuro do Brasil. Entretanto, a venda das revistas não assegura 

senão a difusão do seu projeto político baseado numa doutrina econômica de base 

neoliberalista (SILVA, 2009). 

A edição de 01/09/2010, segundo o diretor superintendente, traz uma matéria 

fortíssima. O adjetivo, nesse caso, atribui ao substantivo – “matéria” – uma qualidade: não é 
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 Dados referentes ao ano de 2008, coletados no site da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), 

com dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), seguindo o Critério de Classificação 

Econômica Brasil (CCEB). Disponível em: <http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=301>. Acesso 

em 25/01/2011. 
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 Conferir, por exemplo, a reportagem especial da edição 2054, de 02/04/2008, acerca da “ascensão” da classe 

social “C”, intitulada “Ela empurra o crescimento”. 
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 Disponível em <http://www.dinap.com.br/site/noticias/conteudo_394758.shtml>. A Dinap é uma empresa do 

Grupo Abril, responsável pela distribuição de publicações da Editora Abril no Brasil. 
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qualquer matéria, mas uma matéria de muita valia, qualidade, impacto; assegura-se ainda que 

esta é (muito) bem embasada, a partir do que suscita o uso do sufixo –íssima, e, neste sentido, 

seria também duradoura, isto é, de alguma forma, apresentaria algo permanente. Isso se 

confirma quando, na sequência, a revista alega que visitou mais de 200 cidades e que 

“apontou as 22 [cidades] que serão as metrópoles brasileiras do futuro”. Levando isso em 

consideração, fica evidente como a revista é atravessada por um imaginário em que se 

acredita que o discurso jornalístico possa efetivamente instituir quais são as cidades propensas 

a se tornar metrópoles. Não são, por exemplo, as pesquisas dos institutos de economia que 

apontam o levantamento das cidades que mais crescem. Muito embora a revista lance mão de 

dados de alguns centros de referência como o IPEA, quando ela fala sobre sua matéria, 

coloca-se como o eixo central da pesquisa; são os seus repórteres e fotógrafos, única e 

exclusivamente, que fazem o levantamento. Portanto, nesse entorno, é como se somente Veja 

soubesse quais são as 22 “metrópoles brasileiras do futuro”. Não se diz, nessa SD21, como é 

feita a “visita” às 200 cidades nem como se deu a escolha das 22 futuras “metrópoles” para 

compor a matéria (que, afinal, são apenas 20). Todavia, a revista coloca-se no lugar de 

autoridade que sabe – e que vai contar – quais são as cidades médias brasileiras que 

certamente se tornarão metrópoles.  

Não obstante, a importância da reportagem especial está ligada ao número de vendas 

que se quer alcançar. Conforme afirma a revista na SD acima, houve destaque para a matéria: 

lançou-se um hot site para o especial, banners ocuparam vários locais das cidades escolhidas, 

etc. Se quanto mais Veja se vende mais assegurado está o futuro destas cidades selecionadas e 

do Brasil, é possível compreender como o semanário tem um interesse econômico – vender 

mais, o que significa obter também mais lucro – e um interesse político – assegurar a 

circulação da revista. A partir disso, observamos como Veja, embora simule um interesse 

geral, não investe em todos os brasileiros e brasileiras, seus companheiros, mas investe, sim, 

naqueles que permitem a sua manutenção econômica e política; volta-se, pois, ao 

empresariado, o qual, segundo a FD da revista, reflete a população brasileira, como se esta se 

constituísse apenas por esta classe. Nesse sentido, Veja simula um tipo de conhecimento (que 

não é necessariamente científico, mas pautado em conhecimentos disciplinares) pelo duplo 

funcionamento lógico-linguístico no desconhecimento ideológico (PÊCHEUX, 2009 [1988]). 
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2.3 Metrópoles do futuro: para quem, afinal? 

 

 

A reportagem especial acerca das cidades médias brasileiras é composta com 

imaginários do que seja “modernização”, “crescimento” e “enriquecimento”, para citar alguns 

exemplos. Os sentidos que esses “„objetos‟ ideológicos” (PÊCHEUX, 2009 [1988], p. 132) 

produzem, por sua vez, são dados pelas condições de produção do dizer da revista. 

Como vimos na última seção do primeiro capítulo, a prática neoliberal vendida por 

Veja visa à manutenção do grande empresariado, das multinacionais, dos latifúndios, enfim, 

das classes de maior poder aquisitivo e de seus lucros (como se verá na análise das próximas 

seções). Dessa forma, para assegurá-la, o semanário apaga que em posições opostas às dessas 

camadas há outras formações sociais subjacentes. Não obstante, conforme vimos na seção 

acima, a revista edita sua série de reportagens de maneira que propague ser um assunto de 

interesse comum. Nesse viés, é como se o imaginário de “desenvolvimento” da revista fosse o 

único possível. 

Veja constrói uma imagem de que os empresários que ganham muito dinheiro surgem 

de uma “atitude pessoal”, isto é: para se dar bem na vida, é preciso ser uma pessoa de visão, 

com espírito empreendedor; no caso se não se alcançar este patamar, a culpa é transferida 

para aquele que não tem capacidade de ter estas visões. Em outras palavras, o fracasso parece 

ser culpa única e exclusivamente da pessoa que não consegue ter uma visão para o futuro. 

Fica apagado, aqui, que os trabalhadores/assalariados são parte integrante do mesmo sistema 

econômico e político vigente que favorece o empresariado, mas que, assumindo uma outra 

posição, não alcançam o mesmo sucesso pessoal
59

. Este fator característico da revista é 

manifesto quando afirma repetidas vezes a importância da qualificação profissional, 

transferindo a responsabilidade do desemprego ao próprio desempregado, como se o 

“problema” da não qualificação profissional fosse daquele que não corre atrás de um grau 

acadêmico ou profissionalizante. Nada é dito, por exemplo, sobre a relação empresário-

trabalhador. Para Veja, as formas de o empresariado chegar às cifras altíssimas de seus 

“projetos exclusivos” – e o especial é permeado por referências aos faturamentos que podem 

até alcançar os bilhões de reais – envolvem, em geral, apenas questões de percepção e 

decisão: 
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 Referimo-nos, aqui, sobretudo à prosperidade financeira e às formas de alcançá-la por meio do trabalho. 

Consideramos, por conseguinte, questões referentes à educação/qualificação, ao “comportamento” empresarial, 

às “oportunidades”, ao mercado de trabalho, etc. 
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(SD22) Histórias como a do mineiro José Melgaço Chaves, de 57 anos, 

simbolizam o progresso da cidade [Açailândia/MA]. Nos anos 80, ele 

montou uma assistência técnica de motosserras. Em 1998, quando seu 

negócio perdia fôlego, mudou para a criação de gado leiteiro. Em 2005, 

Melgaço abriu uma indústria que envia semanalmente 10 toneladas de 

queijos para São Paulo (Revista Veja, 01/09/2010, p. 107, grifos nossos). 

 

Nessa SD, faz-se referência a um exemplo de sucesso que mostra como, tendo visão de 

futuro, é possível prosperar. Por outro lado, ficam silenciadas as formas de obtenção de lucro, 

dentre elas a exploração da força de trabalho. Este pôr em silêncio, todavia, é constitutivo e, 

aliás, tem “força corrosiva” (ORLANDI, 2007 [1992], p. 13), já que o não-dito significa tanto 

quanto o dito. Se há um dizer continuamente parafraseado acerca da prosperidade do 

empresariado, isso produz sentidos. Um dos efeitos de sentido levantados a partir do que pode 

ser lido na FD que atravessa o discurso de Veja é, por exemplo, que o que os municípios 

considerados de médio porte, agora, oferecem é destinado apenas à classe média ou àqueles 

que têm a possibilidade de desfrutá-lo.  

Entranhado no dizer da revista, porém, há o não-dito significando em e por sua 

ausência. Se há uma “classe média” que goza de alguns benefícios, podemos inferir que há 

outras classes que não o fazem, possivelmente porque não o podem fazer. Se pensarmos, por 

exemplo, no trabalhador – não enquanto indivíduo, mas enquanto uma posição-sujeito 

historicamente determinada –, vemos como ele é apresentado na revista: deve suprir uma 

demanda do empresariado que, por sua vez, precisa de mão de obra mais barata e qualificada, 

como vimos na SD19. Não se fala em benefícios ou serviços destinados ao trabalhador dessas 

cidades. 

Veja parece fazer com que o favorecimento do empresariado, sua dominância, dentre 

outros fatores, se deem ou imponham de forma evidente, como se sempre houvesse sido 

daquela maneira, como poderíamos glosar: se você não tem o que este empresário conseguiu, 

é porque você não tem visão de mundo, não é qualificado o suficiente, dentre outras 

inscrições possíveis nessa FD.  

 De fato, Veja aponta que um forte empresariado assegura o progresso das “cidades do 

futuro”. Mostra e reforça a ideia de que a classe média quer, precisa e está apta a gastar 

dinheiro, como se vê nas SDs abaixo, recortadas dentre as vinte matérias que compõem o 

especial: 
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(SD23) Na esteira do crescimento, surgiu em Sete Lagoas [MG] uma classe 

média com novas necessidades – e disposta a pagar com prazeres mais 

refinados. No ano passado, [...] começou a funcionar uma agência de babás 

que atende uma clientela de mães com agenda lotada de dia e ávida por 

desfrutar a noite. Também em 2009, a advogada Érica Sousa, de 30 anos, 

abriu uma enoteca cujo catálogo exibe 200 vinhos argentinos, chilenos e 

europeus. “Sou consumidora e sentia falta de uma loja como a minha”, diz 

Érica, que vende o dobro do que previa inicialmente. Essa elite nascente é 

ávida, naturalmente, por condomínios luxuosos. Construídos por 

empreiteiras locais, eles exibem a riqueza de seus compradores e ajudam 

a aquecer a economia de Sete Lagoas (Revista Veja, 01/09/2010, p. 94, 

grifos nossos). 

 

(SD24) Os irmãos Marcos e Silvio Alves, por seu turno, abriram uma loja de 

piscinas em 1998, para atender uma clientela que, apesar do calor 

senegalês da região [Sinop/MT], prefere se banhar em águas com 

aquecimento solar. Há seis meses, a dupla abriu uma locadora de carros 

(Revista Veja, 01/09/2010, p. 97, grifos nossos). 

 

(SD25) Filho de um caminhoneiro que enriqueceu vendendo ferragens, 

Diordio Bandeira, de 28 anos, depende de um avião e de helicóptero para 

monitorar não só a rede da Mundo dos Ferros, como também a 

imobiliária, a construtora e os postos de gasolina da família (Revista 

Veja, 01/09/2010, p. 99, grifos nossos). 

 

Como vemos nessas SDs, para suprir as “novas necessidades” da classe média, as 

cidades do interior devem investir em serviços de qualidade, (quase) sempre com referência 

ao setor privado, que façam com que essa classe gaste dinheiro.  

As imagens que ilustram o especial reforçam, sobretudo, os prazeres da classe média: 

baladas, lanchas, famílias tradicionais (melhor ainda se os filhos formarem um casal) felizes 

em suas casas com piscina aquecida, como veremos nas fotografias das próximas seções. Não 

há, pois, problemas nas “metrópoles do futuro”? As soluções encontradas para os problemas 

desses municípios até então assegurarão a alegada qualidade de vida destes lugares? As 

cidades médias são apenas para a classe média? 

O objetivo, nas seções a seguir, será o de, sobretudo, buscar perceber de que forma a 

revista produz sentidos quando fala das “metrópoles do futuro”, isto é, como sua ideologia se 

manifesta e o que está silenciado, nas reportagens do especial e, especificamente, na matéria 

“O barulho de Cascavel”.  

Vale reforçar que as vinte matérias do especial adotam o seguinte modelo: a) 

apresentação de como a cidade se constituía quando de sua fundação e no momento anterior 

ao início do processo de sua “modernização”, o que iremos denominar como o seu “antes”; b) 

apresentação do que foi feito para que o município se desenvolvesse e/ou o que “alavancou” 
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seu desenvolvimento, via de regra, caracterizado como um “evento”, e que assim será por nós 

denominado; e c) apresentação dos “benefícios” que a “modernização” trouxe à cidade, 

alterando aquele seu estado inicial (o seu “antes”), geralmente ilustrado por um (ou mais) 

“exemplo de sucesso”. A este momento, designaremos como o “depois”. 

 

 

2.4 Onde está o barulho? 

 

 

Neste segmento, nosso trabalho de análise tem por corpus especificamente a matéria 

sobre a cidade de Cascavel/PR (ANEXO II). Ancorados no artefato teórico que tecemos ao 

longo do primeiro capítulo e nas discussões prévias, objetivamos mostrar quais os sentidos 

que se produzem a partir dessa materialidade. 

A matéria sobre a cidade de Cascavel intitula-se: (SD26) “O BARULHO DE 

CASCAVEL” (Revista Veja, 01/09/2010, p. 105, grifo nosso). Essa expressão (de)marca 

alguns efeitos de sentidos, permitindo-nos estabelecer relações com o uso do substantivo 

barulho, que nos remete a estrépito, estrondo, ruído forte, alarde, desordem, confusão 

(CALDAS AULETE, versão digital). Acreditamos, porém, que a revista utilize o substantivo 

como paráfrase de notoriedade, publicidade – que mais se aproxima do sentido dicionarizado 

de “exibição com ostentação; alarde” (HOUAISS, 2001) –, tendo em vista que, como já 

exposto, o especial aponta quais serão as “metrópoles do futuro” e, por conseguinte, faz-nos 

interpretar que o sentido seja positivo. Isso se confirma no decorrer do texto, como veremos 

mais adiante. 

Outra leitura possível é uma remissão à lenda da fundação do município de Cascavel. 

É lugar-comum, pelo menos aos moradores da cidade, que o nome “Cascavel” tenha se 

afixado devido ao fato de alguns colonos que pernoitavam nessa região terem descoberto 

ninhos de cobras cascavel durante suas estadas. A referência feita no título da matéria poderia, 

nesse viés, evidenciar um novo evento histórico – o da industrialização – como se se tratasse 

de um reavivamento da lenda.
60
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 O site do município de Cascavel escreve: “O termo „cascavel‟ origina-se de uma variação do latim clássico 

„caccabus‟, cujo significado é „borbulhar d‟água fervendo‟. Segundo a lenda, o nome [da cidade] surgiu de um 

grupo de colonos que, pernoitando nos arredores de um rio, descobriram um grande ninho de cobras cascavéis, 

denominando então o local como „Cascavel‟. A sonoridade do guizo originou o nome da serpente: do latim 

„tintinnabulum‟, literalmente „o badalar do chocalho‟. Símbolo de poder e sabedoria, a serpente era cultuada na 

antigüidade”. Disponível em: <http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php>. Acesso em 12/08/2011. 
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Além disso, se pensarmos no imaginário da cobra cascavel e no que se sabe acerca do 

barulho de seu guizo – som que denota a presença do animal e o seu preparo para um bote –, 

poderemos considerar que Veja alude a esse imaginário como se também a cidade, por meio 

do barulho de suas indústrias, estivesse se preparando para um grande salto. 

No subitem anterior (2.3), expusemos uma matriz da apresentação das cidades por 

Veja: o esquema que nomeamos antes-evento-depois. Observemos, pois, de que forma os três 

passos são construídos com relação à cidade de Cascavel.  

O antes é caracterizado pela descrição inicial da matéria: (SD27) “Até meados do 

século passado, Cascavel era apenas uma cidade de passagem para os viajantes que 

seguiam da região de Foz do Iguaçu para Curitiba, São Paulo e Rio Grande do Sul” (Revista 

Veja, 01/09/2010, p. 105, grifos nossos). 

Notamos nessa SD o provável desconhecimento da revista (na voz autorizada do 

sujeito-autor da reportagem) sobre a história do município, pelo menos a história considerada 

oficial. Embora Cascavel tenha tido, de fato, sua fundação reconhecida somente em 1952, 

alguns fatores anteriores a essa data fundamentaram o estabelecimento da cidade.  

Sperança (1992) escreve sobre a presença de moradores na região de Cascavel desde, 

pelo menos, a década de 1920: famílias que haviam migrado de outros estados e que se 

voltavam, sobretudo, à produção de grãos para a própria subsistência, homens que haviam 

lutado na Revolta Paulista de 1924 e imigrantes poloneses, alemães e italianos. A 

característica essencialmente rural da região, portanto, é considerada decisiva para a própria 

formação do município, já que foi uma das atividades predominantes naquele período. Além 

disso, se havia moradores na região antes de meados do século XX, isso significa que a cidade 

não era apenas de passagem. 

O fato de Cascavel ter sido um “corredor” para outros lugares, portanto, e ainda de 

acordo com Sperança (ibidem), não poderia constituir um problema, haja vista que foi 

precisamente devido à passagem de pessoas pela região que se deu a organização do 

aglomerado urbano cascavelense. Não obstante, a matéria de Veja resume o período anterior à 

descoberta da capacidade de Cascavel nessa descrição, evidenciando um aspecto que, pelo 

discurso do semanário, seria negativo e ignorando outros fatores de sua construção. Um efeito 

de sentido que podemos ler a partir dessa SD envolve a questão de a FD da revista criar uma 

necessidade de mostrar (aos seus leitores) como uma vila, aparentemente sem vocação, pôde 

crescer e se tornar uma cidade capaz de se transformar numa metrópole. Ainda que este gesto 

interpretativo germine nessa SD, ele só fica evidente a partir do encadeamento discursivo com 

outras sequências discursivas do texto. 
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O evento, descrito na sequência, funciona como indicação da alavanca que justifica – 

como se aquilo que Veja escrevesse fosse a verdade da história – o “crescimento” da cidade:  

 

(SD28) Ao ser cortada por três rodovias federais e abrigar um terminal 

ferroviário que a liga ao Porto de Paranaguá, contudo, Cascavel adquiriu 

outra dimensão. Nos anos 70, o município transformou-se em um dos 

principais produtores de soja e milho do estado. Na década seguinte, 

outro salto foi dado, com a produção de frango. Somente no ano passado 

três abatedouros, o Diplomata, o Coopavel e o Globoaves, faturaram 2,6 

bilhões de reais com porcos e gado de corte, além de frangos (Revista Veja, 

01/09/2010, p. 105, grifos nossos). 

 

Nessa SD, não se faz nenhuma referência a projetos de planejamento de natureza 

estatal ou disputas políticas para a construção das rodovias e da ferrovia; a forma como a 

revista explora o tema produz sentidos como se elas, as rodovias e a ferrovia, tivessem sido 

construídas de forma natural, isto é, sem um fundo político organizado; em resumo: como se 

fossem naturalmente necessárias as suas construções, as quais, de alguma forma, parecem ter 

surgido como mágica. Por exemplo, fica silenciado que a rodovia federal BR-277 só surgiu 

após dez anos de reivindicações dos moradores do Oeste do Paraná (durante os anos 1906-

1917) pela ligação com o centro do estado (SPERANÇA, 1992).
61

  

A partir destas alavancas, a revista constitui o depois da cidade de Cascavel, a 

começar pela construção das rodovias e da ferrovia que fizeram com que o município se 

transformasse num dos “principais produtores de soja e milho do estado”. O sentido 

produzido por Veja efetiva que a causa dessa transformação tenha sido, de fato, a malha 

viária. Contudo, outras questões ficam silenciadas: uma delas com relação ao período anterior, 

de fixação das famílias na região, o que levou à configuração da cidade como produtora de 

grãos; e outra com relação à compra de terras, sobretudo, dos imigrantes por grandes 

latifundiários, cuja palavra de ordem era pôr abaixo a floresta (até então, era intenso na região 

também o cultivo da erva-mate) em nome do desenvolvimento e da modernidade. É lugar-

comum, hoje, que o lucro obtido pelas grandes cooperativas agrícolas regionais tenha se dado 

pela expansão de terras a serem cultivadas. Além disso, sabe-se que o desmatamento 

desmedido do território tenha provocado diversos danos ao ecossistema da região, como 

escreve Guarienti: 
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 Reforçamos que, ao trazer outros dados que não aqueles explorados por Veja, não supomos chegar a um real 

da língua e da história (como expusemos, sobretudo, no subitem 1.3), haja vista que esse real é inatingível. 

Nosso objetivo é, pois, mostrar como os sentidos sempre podem ser outros. 
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Na região Oeste do Paraná, onde as fronteiras agrícolas tiveram um grande 

incremento nas últimas décadas, particularmente a partir de 1960, os 

desmatamentos foram ainda mais intensivos. Hoje são raras as áreas 

representativas onde pode-se observar florestas nativas [...]. Os efeitos deste 

desmatamento desenfreado podem ser observados facilmente no meio 

ambiente, contribuindo para a redução de espécies vegetais e animais, para 

a degradação dos solos e também para o desequilíbrio climático (s.d., p. 

202, grifos nossos). 

 

Na sequência, ainda na SD28, Veja escreve que houve, na década seguinte, um salto 

com a produção de frangos e cita três grandes abatedouros da cidade cujo faturamento supera 

2 bilhões de reais. Vemos, aqui, como o semanário lida com a ideia de vocação; parece haver 

uma relação causal entre a “boa” produção de soja e milho, o que fez com que a cidade se 

equipasse para se tornar um centro agropecuário, e a consequente expansão dos abatedouros. 

Conforme já vimos, Cascavel historicamente caracterizou-se pela vida agrícola devido 

à migração e imigração de agricultores para a região, dentre outros fatores, entre os quais 

poderíamos citar as condições climáticas favoráveis ao plantio de determinados produtos. 

Esses aspectos, porém, não ocupam as páginas de Veja; ela, ao contrário, os silencia, 

salientando como responsáveis pelo salto da cidade os grandes latifúndios que, para terem 

chegado e ainda chegarem aos seus altos faturamentos, exploram os pequenos agricultores, 

utilizando suas terras intensa e imprudentemente, convidando-os a continuar a trabalhar nelas 

sob a ilusão do arrendamento. Dessa maneira, podemos perceber como a revista censura o 

sujeito-trabalhador – trata-se de uma proibição de o trabalhador rural aparecer, isto é, 

inscrever-se, ter seu lugar, na FD da revista – enquanto, por outro lado, evidencia o 

empresariado.  

Para Veja, os grandes empresários estão no caminho certo, já que, por sua causa: 

(SD29) “Em vinte anos, o êxodo do campo para a cidade fez com que a população de 

Cascavel explodisse” (Revista Veja, 01/09/2010, p. 105, grifos nossos). 

Nessa SD, não se fala sobre as causas do êxodo rural, que parece ter ocorrido como 

um outro passe de mágica. Isto sem considerarmos algo estranho que ronda o assunto: se 

houve, ao longo dos anos, bom comércio da produção de milho, de soja e do abate de animais, 

como afirma a revista, qual a causa do êxodo rural que fez com que a população urbana 

crescesse tanto em vinte anos? Veja, porém, silencia esta questão, evidenciando apenas que o 

crescimento urbano se deu de maneira natural, não provocado por algum desajuste no meio 

rural.  

Fica apagado, por exemplo, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST) foi organizado em Cascavel, em 1983, com o objetivo de lutar pela posse de terra e 
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pela Reforma Agrária, haja vista que, durante o regime militar (1964-1985), pequenos 

agricultores, migrantes, meeiros e pessoas atingidas pelas barragens do Rio Iguaçu foram 

impossibilitados de produzir alimentos. Por outro lado, há o (contra)discurso do MST: 

 

Expulsos por um projeto autoritário para o campo brasileiro, capitaneado 

pela ditadura militar, que então cerceava direitos e liberdades de toda a 

sociedade. Um projeto que anunciava a “modernização” do campo 

quando, na verdade, estimulava o uso massivo de agrotóxicos e a 

mecanização, baseados em fartos (e exclusivos ao latifúndio) créditos 

rurais; ao mesmo tempo em que ampliavam o controle da agricultura 

nas mãos de grandes conglomerados agroindustriais (MST, 2009, grifos 

nossos).  

 

A partir disso, vemos como os sentidos efetivados por Veja poderiam ser outros. Se, 

por um lado, há a revista escrevendo que o êxodo rural foi a causa do crescimento 

demográfico de Cascavel, por outro, há o MST dizendo que o êxodo rural se deu por conta da 

posse de terra pelos grandes latifundiários. Não queremos com isso dizer, todavia, que o 

discurso do MST nos permita chegar ao real da história, à verdade absoluta dos fatos. Como 

já vimos, esse real não é alcançável (PÊCHEUX, 2009 [1988]); a ideologia nos atravessa a 

todos. Queremos, porém, mostrar como esses sentidos suscitados por Veja e pelo MST vêm 

desde sempre permeados pelo ideológico. Criam-se, pois, realidades distintas – nesse caso, a 

da revista e a do Movimento – que se chocam quando contrapostas. O discurso que resiste ao 

hegemônico, como vemos com o MST, permite-nos, acreditamos, desnaturalizar alguns 

sentidos. 

Ou seja, da posição que Veja ocupa, a justificativa para o “salto” da população 

encontrada pela revista é dada pela chave neoliberal, ou seja, a “modernização” e a 

“industrialização” da cidade. Afirmamos isso porque, conforme Chauí (1999), o projeto 

neoliberal impulsiona: 

 

desintegração vertical da produção, tecnologias eletrônicas, diminuição dos 

estoques, velocidade na qualificação e desqualificação da mão-de-obra, 

aceleração do turnover da produção, do comércio e do consumo pelo 

desenvolvimento das técnicas de informação e distribuição, proliferação 

do setor de serviços, crescimento da economia informal e paralela, e 

novos meios para prover os serviços financeiros (desregulação econômica 

e formação de grandes conglomerados financeiros que formam um único 

mercado mundial com poder de coordenação financeira) (CHAUÍ, 1999, p. 

31, grifos nossos). 
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É o que vemos quando Veja descreve o setor industrial de Cascavel: (SD30) “Nove 

parques industriais foram erguidos nos seus arredores, que, hoje, sediam 166 fábricas e 

empregam 3000 pessoas. A urbanização abriu espaço para o surgimento de um 

empresariado forte” (Revista Veja, 01/09/2010, p. 105, grifos nossos). 

A partir do que essa SD estabelece, inferimos que a transição do campo para a cidade 

não trouxe quaisquer problemas. Ao falar sobre o empresariado que, conforme a FD da 

revista, é o responsável pelas boas taxas de criação de empregos – são 166 fábricas que dão 

emprego para 3000 pessoas! – apaga-se, por exemplo, a situação de famílias de agricultores 

que, ainda hoje, vivem à margem. 

Veja afirma que a urbanização permitiu o “surgimento” – mais uma vez, aqui, o passe 

de mágica – de um “empresariado forte”. “Forte” porque abriga gente de visão, o que, na FD 

do semanário, significa ser alguém que saiba explorar o que há de melhor na região para 

poder enriquecer. Para que esses sentidos se produzam, porém, é preciso não dizer que é a 

mesma gente de visão que agride o meio ambiente, que destitui propriedades, que explora a 

força de trabalho visando ao lucro, etc. Nesse viés, podemos considerar que a urbanização fez 

surgir um empresariado forte, mas em detrimento de outros sujeitos inseridos nesse processo. 

Dessa forma, desvela-se que o êxodo do campo para a cidade não ocorreu naturalmente, 

como expõe o semanário.  

Na altura em que fala sobre o grande empresariado cascavelense, Veja, então, 

apresenta o seu “exemplo de sucesso”: a família Mascarello. 

 

(SD31) O melhor exemplo [do “empresariado forte”] é a família 

Mascarello. Em 1957, ela abriu uma pequena fábrica de silos e secadores 

para os grãos produzidos pelos fazendeiros locais. O negócio deu certo, a 

Comil tornou-se a vice-líder do setor no Brasil e começou a exportar 

equipamentos para dezesseis países. Em 2002, a segunda geração dos 

Mascarello abriu uma fábrica de ônibus com o nome da família. A 

Mascarello iniciou produzindo oito ônibus por mês. Hoje, conclui doze por 

dia, que respondem por 80% do faturamento do grupo – 1 bilhão de reais no 

ano passado (Revista Veja, 01/09/2010, p. 105, grifos nossos). 

 

Veja descreve a trajetória dessa família enunciando que este é o “melhor exemplo”. Se 

a revista visa escrever para todos os brasileiros (SILVA, 2009), como vimos anteriormente, 

para quem fala quando diz que este é o “melhor exemplo”? A considerarmos a quem a revista 

faz referência – a família que produz – e para quem essa família produz – aos fazendeiros 

locais –, podemos inferir que o semanário fale para públicos específicos: nessa SD, àqueles 
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das agroindústrias e das grandes empresas. Por conseguinte, o seu “melhor exemplo” é aquele 

que pode e deve ser dito a partir de sua FD. 

Ainda nessa SD, a revista enuncia que “o negócio [da família] deu certo”, permitindo 

acúmulo de capital, exportações e abertura de novas empresas. Vemos, aqui, um 

silenciamento do processo que possibilitou aos Mascarello o acúmulo financeiro, tendo em 

vista que o semanário se refere ao êxito do grupo como se ele tivesse se dado de maneira 

natural. Se o negócio “deu certo”, podemos inferir que haja razões que permitiram que assim 

fosse, mas essas causas ficam apagadas. Levando em conta, por exemplo, o trabalhador-

empregado envolvido no mesmo processo que permite aos Mascarello o acúmulo de capital, 

entendemos que ele seja um dos fatores que fazem o negócio da família dar certo. Como, 

porém, a revista fala somente o que pode e deve a partir do que lhe possibilita a sua formação 

ideológica, a sua questão não envolve as questões do trabalhador (salário, condições de 

trabalho, etc.). Estas permanecem silenciadas porque, na FD de Veja, não se fala do 

trabalhador nem para o trabalhador. 

Ainda construindo o seu depois da cidade de Cascavel, Veja se encaminha para o 

desfecho da matéria com as “conquistas” que a “urbanização” trouxe, a se considerar os casos 

exitosos dos abatedouros Diplomata, Coopavel e Globoaves e do Grupo Mascarello, todas as 

empresas com faturamento superior a 1 bilhão de reais, supostamente impulsionados (como 

vimos na SD28) apenas pela criação das rodovias:  

 

(SD32) A cidade é, agora, um polo regional de serviços de educação e 

saúde, no qual se destacam nove faculdades, que contam com 21 000 

alunos. Seus hospitais oferecem mais de 900 leitos. Um deles, o Uopeccan, 

especializado no tratamento de câncer, realiza procedimentos complexos, 

como o transplante de medula óssea (Revista Veja, 01/09/2010, p. 105, 

grifos nossos). 

 

Nessa SD, podemos ver como Veja justifica o seu dizer sobre a “urbanização” da 

cidade de Cascavel. A partir do crescimento das empresas e da população, sentidos efetivados 

nas SDs anteriores, Cascavel se tornou, “agora, um polo regional de serviços de educação e 

saúde”. Faz-se um contraste entre o antes, a cidade que servia “apenas” de passagem, e o 

depois, a cidade que vai se tornar uma “metrópole do futuro”, movida pelos grandes 

empresários, oferecendo diversos “serviços” de saúde e educação. Mais uma vez, vemos 

como a revista trata da saúde e da educação como serviços, apagando direitos e deveres 

assegurados pela Constituição Federal de 1988 e pelo ECA, conforme vimos no início deste 

capítulo. 
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Com relação às “nove faculdades, que contam com 21.000 alunos”, os quais 

pressupomos que sejam estudantes matriculados (embora a revista não faça essa afirmação), 

vemos que o semanário não menciona fontes estatísticas. Além disso, não fica claro se, 

referindo-se às faculdades, Veja também englobe necessariamente as universidades. 

Conforme o site do município de Cascavel, havia, em 2008, 16.780 alunos matriculados no 

Ensino Superior
62

, número que representa 5,86% da população do município – um total de 

286.205 habitantes, conforme o Censo 2010
63

. Se considerarmos, ainda, somente as vagas 

oferecidas pela rede pública de educação de nível superior na cidade, esta porcentagem seria 

de apenas 0,88%
64

, haja vista que das sete instituições presentes no município (CASCAVEL, 

2011)
65

, apenas uma é pública. Nesse sentido, podemos considerar que importa para a revista 

apenas evidenciar que há faculdades e que há estudantes preenchendo suas vagas. À vista 

disso, fica silenciado o pouco acesso à educação superior, se considerarmos a população da 

cidade e, além disso, apaga-se que tipo de ensino é esse – há fomento à pesquisa e à 

extensão? há infraestrutura adequada: bibliotecas, laboratórios, clínicas, etc.? – e para quem 

se destina – quem, afinal, pode se matricular nessas instituições? 

Com relação à saúde, em pesquisa realizada no site do Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), buscamos pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) um relatório dos leitos disponíveis em Cascavel
66

. Considerando-se o total geral que 

abrange todos os estabelecimentos de saúde da cidade, o relatório apresenta 999 leitos 

existentes, sendo 549 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 450 não-SUS. Entretanto, Veja 

faz referência apenas aos hospitais da cidade, com menção de um hospital especializado. A 

partir disso, buscamos, no site do DATASUS/CNES, o número de leitos existentes por 

estabelecimento
67

, abrangendo apenas hospitais gerais
68

 e especializados
69

. Desse 
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 Disponível em: <http://www.cascavel.pr.gov.br/indicadores.php>, com dados do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacional Anísio Teixeira (INEP/2008). Acesso em 17/08/2011. 
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 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=410480>. Acesso em 17/08/2011. 
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 Para chegarmos a esse resultado, contabilizados o número total de alunos matriculados na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel. Disponível em: 

<http://www.cascavel.unioeste.br/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=524>. Acesso 

em 19/08/2011. 
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em 11/08/2011. 
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 Disponível em: 
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RANA>. Acesso em 11/08/2011. 
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 Foram contabilizados os leitos dos seguintes hospitais gerais: Gênesis Centro Médico Hospitalar; Hospital e 
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 Foram contabilizados os leitos dos seguintes hospitais especializados: Hospital de Olhos de Cascavel; Hospital 

do Câncer de Cascavel UOPECCAN. 
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levantamento, contabilizamos 876 leitos existentes. Destes, 464 são destinados ao SUS – 53% 

do total, aproximadamente – e 412 a não-SUS. Podemos afirmar, a partir desses dados, que a 

cidade só conta com “mais de 900 leitos” considerando-se todos os estabelecimentos de 

saúde. Além disso, somente metade desses leitos é destinada ao SUS.  

Vale ainda dizer que, ao referir-se ao número de leitos existentes, produz-se um efeito 

de sentido positivo – são mais de 900 leitos –, mas não se faz alusão a parâmetros como os da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que preconiza que o número de leitos seja 

contabilizado numa relação leitos versus habitantes, a fim de se obter um mínimo adequado 

de 5 leitos/1000 habitantes (ZANELLA & RIZZOTTO, 2003, n.p.). Considerando que 

Cascavel conta com uma população de 286.205 habitantes
70

, a relação com o total de leitos 

existentes (876) resultaria num total de 0,32 leito por mil habitantes. Portanto, a oferta de 

leitos a que se refere a revista fica abaixo do recomendado pela OMS.  

Em resumo, fica silenciado para quem os serviços de educação – que “contam com 

21000 alunos” – e saúde – com “hospitais [que] oferecem mais de 900 leitos” – são 

efetivamente disponibilizados. A partir do que o discurso de Veja estabelece, parece evidente 

que todo e qualquer morador cascavelense possa usufruir de saúde e educação, já que os 

efeitos de sentidos com relação a essas questões são os de que ambos estão disponíveis para 

todos. No entanto, se esses números correspondem às expectativas daquilo que o semanário 

considera “urbanização”, cabe refletir que esses serviços só estão completamente disponíveis 

àqueles que podem pagar por eles. Ou seja, o dizer da revista assume uma posição de classe 

que fala para um grupo de maior poder aquisitivo, muito embora apague essa inclinação.  

Antes ainda de encerrar a matéria, a revista mostra o espírito empreendedor que, 

agora, habita Cascavel:  

 

(SD33) A mais recente conquista de Cascavel é a Sol Linhas Aéreas, cujas 

operações começaram no ano passado. “Por enquanto, está todo mundo 

dizendo que eu sou maluco. Mas, se a empresa der certo mesmo, vão me 

chamar de visionário”, diz seu dono, Marcos Solano (Revista Veja, 

01/09/2010, p. 105, grifos nossos). 

 

Nessa SD, nosso trabalho de análise se volta ao enunciado “conquista de Cascavel” e 

aos sentidos que se efetivam a partir dele. Se a companhia de aviação é uma “conquista” da 

cidade, isso significa que todos os seus habitantes têm acesso a ela?  
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 Dados referentes ao Censo 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. 

Acesso em 12/08/2011. 
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Considerando-se as tarifas de aviação em vigência em Cascavel, notamos que esse 

serviço não pode ser utilizado, pelo menos não com alguma regularidade, no mínimo, por 

todo e qualquer morador da cidade. Por exemplo, um voo de ida com origem em Cascavel e 

destino em Curitiba, pela companhia citada na matéria, custa aproximadamente R$ 350,00
71

, 

o que representa 64,2% do salário mínimo em agosto/2011
72

. A partir desse exemplo, 

podemos notar que, mais uma vez, somente aqueles com maior poder aquisitivo podem 

efetivamente aproveitar esse serviço. Por conseguinte, reforçamos como Veja considera 

apenas aqueles aptos a pagar por um serviço como esse – o empresariado, por exemplo – 

como a cidade de Cascavel, apagando todo o resto da população, ou seja, aqueles que não 

podem custeá-lo. A partir desse desdobramento, podemos considerar que a companhia aérea 

seja um ganho somente para o seu dono, e não uma “conquista” da e para a cidade, sentido 

este naturalizado nessa SD.  

Além disso, ao dar voz a Marcos Solano – um dos influentes empresários 

cascavelenses –, a revista exemplifica, retirando-se de cena, que há que se investir, arriscar 

para enriquecer. O uso do discurso direto, no qual “são as próprias palavras do outro que 

ocupam o tempo – ou o espaço – claramente recortado da citação na frase” (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 12), produz o efeito de que a revista seria apenas uma “simples „porta-voz‟” 

(ibidem, p. 12) dos sentidos efetivados por um outro que se insere. E nessa direção cria-se 

também um efeito de que esses sentidos são evidentes e únicos, isto é, há uma naturalização 

desses sentidos. A partir daí, é como se a revista dissesse: estão vendo que todos pensam 

assim?  

A partir dessa discussão, notamos como Veja, em sua FD, reforça a doutrina 

neoliberalista (SILVA, 2009): fala da oferta do setor de serviços, sobretudo com pouca ou 

nenhuma intervenção estatal, atribuindo a essa característica uma ilusória “liberdade dos 

cidadãos” (CHAUÍ, 1999, p. 27). Por outro lado, “não opera por inclusão de toda a sociedade 

no mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão” (CHAUÍ, ibidem, p. 29), conjuntura 

que é silenciada no discurso de Veja, como vimos ao longo desse capítulo. Consideramos, 

porém, que esse silenciamento se dá porque há uma formação ideológica atravessando e 

regulando o discurso de Veja: vale lembrarmos que, para dizer “x”, é preciso que a revista não 

diga “y”. 
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2.5 A fotografia não vale por mil palavras, mas vale por tantas palavras quanto uma 

posição discursiva suportar 

 

 

Diz-se sempre que uma imagem vale mais que mil palavras, mas isso não é certo. Uma 

imagem tem limites, o enquadramento despreza o que dele está fora. O que não vemos numa 

fotografia pode ajudar a entender o que está na imagem. 

(José Saramago, José Saramago nas suas palavras)  

 

 

Há um imaginário constituído acerca da fotografia que a considera como cópia fiel da 

realidade. Esse imaginário é naturalizado de tal forma que alguns dicionários, ao definirem 

fotografia, reforçam aquele sentido cristalizado. Apenas a fim exemplificativo, Houaiss 

(2004) define o verbete, em uma das acepções, como: “reprodução ou cópia fiel de algo” (p. 

1381). Caldas Aulete, por sua vez, define-o como “reprodução, descrição ou cópia exata e 

minuciosa de algo ou alguém” (versão digital). 

No entanto, para o analista de discurso, os dicionários não trazem, em sua essência, a 

completude de sentidos, mas a “relação do sujeito com a língua, incluindo sua relação com a 

memória discursiva” (ORLANDI, 2002, p. 103). Questionamos, portanto, a suposição de que 

a fotografia vale por mil palavras. Colocamos em xeque o efeito de evidência que ela produz, 

já que, conforme propõe a AD de linha francesa, os sentidos não são evidentes, mas 

significam conforme conjunturas, posições ideológicas que (de)limitam o que pode e deve ser 

dito.  

Sendo assim, qual o critério de seleção do semanário em relação às fotografias 

selecionadas para compor as matérias? Quais as maneiras de fotografar as “cidades do 

futuro”? Pode-se dizer que o que as fotografias representam é a realidade destas cidades? Ler 

estas fotografias corresponde a “ler” as cidades a que representam? Desses questionamentos, 

queremos analisar quais os efeitos de sentido que podem ser depreendidos em algumas 

fotografias do especial e, especificamente, na fotografia que integra o texto sobre Cascavel, 

isto é, o que se evidencia e o que fica apagado. Se os sentidos efetivados pelo semanário 

reforçam uma formação ideológica, queremos analisar como essa ideologia que atravessa o 

discurso de Veja fica opacizada, fazendo do discurso da revista um discurso sobre.  
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2.5.1 Considerações sobre a fotografia 

 

 

Para mim, o órgão do Fotógrafo não é o olho (ele me terrifica), é o dedo: o que está ligado 

ao disparador da objetiva, ao deslizar metálico das placas (quando a máquina ainda as tem). 

(R. Barthes, 1984, p. 30) 

 

 

No fotojornalismo, a fotografia está para informar objetivamente, transmitir uma 

informação por meio de uma imagem que tenha como função avalizar ou comprovar uma 

notícia (SOUSA, 2002). Sousa (ibidem) escreve que, “De qualquer modo, [...] a finalidade 

primeira do fotojornalismo, entendido de uma forma lata, é informar” (p. 8, grifos do 

autor). O tratamento da foto, isto é, enquadramento, luz, elementos presentes/ausentes, etc., 

tomado como “natural” pelo fato de a câmera ser um dispositivo mecânico (ou, atualmente, 

digital), corrobora a “transparente” transmissão de informação, nesse sentido. Observamos, 

pois, que o fotojornalismo lida com uma noção de língua autossuficiente, isto é, uma língua 

que preenche tudo, uma entidade que pode significar por si mesma. 

Essa concepção da língua que fala por si desliza, no fotojornalismo, para os sentidos 

produzidos pela fotografia: a foto representa uma realidade, é uma cópia fiel dos 

acontecimentos, fala por si só. Essas noções confirmam um imaginário – que já é lugar-

comum – de que os sentidos presentes numa foto são ou estão evidentes.  

Frequentemente, ouvimos a expressão de que “uma foto(grafia) vale mais que mil 

palavras”. Consideramos que esse enunciado reitere um posicionamento frente à fotografia de 

que os sentidos suscitados mostram “verdades”, provas cabais de algo que, de fato, existiu e 

que se mostra evidentemente. Dubois (1993) comenta que 

 

Existe uma espécie de consenso de princípio que pretende que o 

verdadeiro documento fotográfico “presta contas do mundo com 

fidelidade”. Foi-lhe atribuída uma credibilidade, um peso de real bem 

singular. E essa virtude irredutível de testemunho baseia-se principalmente 

na consciência que se tem do processo mecânico de produção da imagem 

fotográfica, em seu modo específico de constituição e existência: o que se 

chamou de automatismo de sua gênese técnica. Se admitimos muitas vezes 

com bastante facilidade que o explorador pode relativamente fabular quando 

volta de suas viagens e elaborar, [...] ao contrário, a fotografia, pelo menos 

aos olhos da doxa e do senso comum, não pode mentir. Nela a necessidade 

de “ver para crer” é satisfeita. A foto é percebida como uma espécie de 

prova, ao mesmo tempo necessária e suficiente, que atesta 

indubitavelmente a existência daquilo que mostra (p. 25, grifos nossos). 
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Nesse sentido, esse imaginário consensual, que coloca a fotografia como uma 

prestação de contas, uma satisfação dos olhos de ver aquilo que não é por todos presenciável, 

surge, segundo o autor, a partir do processo que envolve a produção fotográfica. No clique da 

câmera, seja ela mecânica ou eletrônica, captamos um momento, eternizamo-lo. Não obstante, 

apaga-se que a fotografia também passa por um “filtro” (histórico, social, cultural; enfim, 

ideológico) e que este momento eternizado é sempre um momento, mas em relação ou 

contraposição com outros momentos. Portanto, os sentidos que lemos nas fotografias são 

sempre sentidos de acordo com algum filtro. Isto, porém, não é facilmente perceptível: a 

fotografia, diferentemente do verbal que, “pela ação repentina de uma única palavra, pode 

fazer uma frase passar da descrição à reflexão” (BARTHES, 1984, p. 49), mostra-nos tudo, 

isto é, revela-nos, demonstra-nos uma realidade destacada. Nela, não se questiona o que está 

presente. 

Ao pôr a questão do sentido em xeque, a AD inaugura uma concepção de linguagem 

como mediação entre o homem e o mundo que o circunda. Para esta linha de estudo, o 

discurso é sempre atravessado pela ideologia. A ideia aqui é que, no deslocamento do centro 

de atenção para as condições de sua produção, considera-se não só o produto (ou o 

enunciado), mas o processo (ou a enunciação). 

Conforme já expusemos (Item 1.1), para Pêcheux (2009 [1988]), o sentido tem caráter 

material e, por ser desde sempre dado (pelo atravessamento ideológico), constitui-se conforme 

as FDs. Diante disso, de uma perspectiva discursiva materialista, não se pode conceber que os 

sentidos sejam evidentes ou transparentes e, ainda, permanentes; não se pode falar em 

univocidade de sentidos, haja vista que os significados não remetem a objetos do mundo real 

numa relação direta tal qual propunha o estruturalismo. 

Se trabalhamos, pois, com os efeitos de sentido nas FDs, concordamos que 

compreendê-los é considerar que o sentido não está em algum lugar específico, mas que se 

produz nas relações entre os sujeitos e os sentidos já-dados (ORLANDI, 2007 [1992]). 

Julgamos necessário, portanto, apresentar algumas concepções de fotografia que 

permitam superar a noção de que a fotografia é uma pura representação d(e um)a realidade. 

Com isto queremos também desconstruir a ideia de que a fotografia tem um efeito de 

evidência. Afinal, de acordo com Dubois (1993): 

 

A foto não é apenas uma imagem, [...] é também, em primeiro lugar, um 

verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em trabalho, 
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algo que não se pode conceber fora de suas circunstâncias, fora do jogo 

que a anima sem comprová-la literalmente: algo que é, portanto, ao 

mesmo tempo e consubstancialmente, uma imagem-ato, estando 

compreendido que esse “ato” não se limita trivialmente apenas ao gesto da 

produção propriamente dita da imagem (o gesto da “tomada”), mas inclui 

também o ato de sua recepção e de sua contemplação. A fotografia, em 

suma, como inseparável de toda a sua enunciação, como experiência de 

imagem, como objeto totalmente pragmático. Vê-se com isso o quanto esse 

meio mecânico, ótico-químico, pretensamente objetivo, do qual se disse 

tantas vezes no plano filosófico que ele se efetuava “na ausência do 

homem”, implica de fato ontologicamente a questão do sujeito, e mais 

especialmente do sujeito em processo (p. 15, itálicos do autor, grifos 

nossos). 

 

Portanto, pensar os modos de apresentação do real pela fotografia admite, acreditamos, 

outros posicionamentos e outras possibilidades de análise, daí sua importância para este 

estudo. Conquanto não se possa negar que, na fotografia, o referente real tenha estado lá, isto 

não significa que a objetiva seja, de fato, objetiva. Barthes (1984) escreve: 

 

Chamo de „referente fotográfico‟, não a coisa facultativamente real a que 

remete uma imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi 

colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. A pintura 

pode simular a realidade sem tê-la visto. O discurso combina signos que 

certamente têm referentes, mas esses referentes podem ser e na maior parte 

das vezes são „quimeras‟. Ao contrário dessas imitações, na Fotografia 

jamais posso negar que a coisa esteve lá. Há dupla posição conjunta: de 

realidade e de passado [...] (p. 114-5, grifos nossos). 

 

Há de se levar em consideração que a fotografia também é produção, especialmente 

quando falamos de fotografia jornalística
73

. Os sujeitos envolvidos, atravessados pelo 

ideológico e pelo inconsciente, não o deixam de ser (e nem poderiam) na fotografia. Dessa 

forma, os sentidos que a fotografia produz estão relacionados com o “meio de comunicação” 

que a comporta e veicula e, de forma mais geral, com as condições de produção da “situação 

jornalística”.  

Pode-se, além disso, dizer que a foto produz mais sentidos, se articulada ao texto. 

Conforme Soares (2006): 
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 Em conversas informais com fotógrafos de jornais locais sobre a sua profissão, ouvimos várias vezes eles 

dizerem que buscam, em suas atividades, obter a fotografia “perfeita”. Nessa busca, entram em cena os ângulos, 

os elementos que devem ou não aparecer, devem ou não estar enquadrados, a quê ou quem se quer chamar a 

atenção. Pudemos ouvir, ainda, como os fotógrafos têm certa “liberdade” na hora de fotografar, mas que sempre 

essa “liberdade” está cerceada por aquilo que os jornais aos quais estão vinculados querem mostrar. Ou seja, a 

suposta liberdade é sempre filtrada pelos (editores ou donos dos) jornais. 
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O fotógrafo registra, mas isso não significa dizer que as imagens sejam 

despidas de intenção: do lugar que se ocupa, do que pode e deve ser dito 

desse lugar, dos sentidos determinados pela formação discursiva a que 

se está assujeitado, dos agendamentos e das seleções previamente 

estabelecidas pelo editor [...].  

As fotografias também constroem sentidos. Mas esses sentidos são 

construídos [...] a partir do seu diálogo com o verbal, porque ela não 

“vale por mil palavras” e não é a prova definitiva do que ali está 

enquadrado, apesar de, da mesma forma como o discurso jornalístico, se 

pretender objetiva, neutra, imparcial e verdadeira (p. 172-3, grifos 

nossos). 

 

Nesse sentido, de uma perspectiva da AD, opomo-nos à noção de que a fotografia é 

um simples retrato do real.  

Vale ainda dizer que a análise que se faz da fotografia também é “filtrada”. A este 

respeito, recorremos também a Soares (ibidem):  

 

a leitura que fazemos [das] fotografias é de um lugar determinado: lemos o 

que nos é possível ler desse tal lugar que ocupamos, a partir de uma 

formação discursiva na qual estamos inseridos.  

E em se tratando de fotografias/ilustrações que acompanham o texto da 

imprensa, somos tomados pela linguagem verbal desse veículo de 

comunicação de tal maneira que a leitura realizada parte dessa 

linguagem (p. 177, grifos nossos). 

 

Lemos a fotografia, portanto, a partir daquilo que a FD a que ela se vincula permita 

que seja lido. Os sentidos provocados a partir da imagem (e, aqui, usamos o termo como 

sinônimo de fotografia) são determinados por outros sentidos que já significam. Além disso, 

há a correlação da fotografia com o texto, impondo e deslocando sentidos a todo o momento.  

O texto e a legenda que acompanham as fotografias das matérias do especial sobre as 

“cidades do futuro” são exemplos disso, conforme veremos na próxima seção. Porém 

julgamos que o poder de ilusão da fotografia não aniquila outras leituras possíveis, muito 

embora atue constantemente para apagá-las, enviesando uma tentativa de única leitura 

aceitável. Em outras palavras, embora a fotografia permita outras leituras, elas não 

(in)surgem.  

Consideramos, enfim, que “os sentidos se darão não apenas pela foto em si, mas pela 

relação dela com o meio de comunicação que a veicula, a sua edição além da esfera de 

intenções do fotógrafo e de todas as outras instâncias envolvidas na circulação dessa 

imagem” (SOARES, 2006, p. 170, grifos nossos).  

Diante disso, podemos dizer que a fotografia que figura em Veja carrega em sua 

discursividade imagética a função de ser também um sustentáculo de uma materialidade 
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discursiva. Destacada, a fotografia poderia dizer muito ou nada. Anexada ao texto (da matéria 

a que integra), seus sentidos são cerceados; não há a possibilidade de outros sentidos se 

instalarem, já que o verbal se impõe e silencia outros sentidos possíveis. 

 

 

2.5.2 O dito versus o não-dito 

 

 

No especial sobre “As 20 metrópoles brasileiras do futuro”, encontramos alguns dados 

de que o semanário lança mão a fim de compor um cenário nacional de desenvolvimento 

acelerado de algumas cidades. Conforme já exposto, Veja é a revista mais vendida no Brasil; 

sua posição na mídia brasileira é de destaque: frequentemente, o que “sai na Veja” está no 

centro das discussões. À vista do senso comum, aliás, o que Veja publica tem, muitas vezes, 

poder de ratificação. 

Considerando que o discurso jornalístico cria uma necessidade social, assumida como 

um “compromisso”, de informar, é possível ponderar que a publicação de um especial como 

este das cidades médias brasileiras, composto por 47 páginas, o que equivale a um quarto da 

edição em questão, é de destaque. A revista inova, investe no assunto, prolonga-o ao 

apresentar uma seleção de vinte cidades médias dentre 233 e suscitar um efeito de sentido de 

que elas serão as “metrópoles brasileiras do futuro”.  

Conforme vimos no subitem 1.3, Veja assume posição de educadora (SILVA, 2009) e 

é aí que observamos como ela se utiliza de um discurso sobre, em que fala sobre o mundo 

para torná-lo compreensível (MARIANI, 1998): no caso deste especial sobre as “metrópoles 

do futuro”, o semanário mostra como os problemas das cidades foram, são ou podem ser 

solucionados e como há formas de comportamentos específicos (como, por exemplo, ser uma 

pessoa de visão) que permitem alcançar soluções, enriquecer, etc. E não obstante assuma uma 

posição de classe, por ser um meio de comunicação de circulação nacional, Veja difunde uma 

imagem de defensora dos interesses comuns de todos os brasileiros (SILVA, ibidem). O 

“partido” Veja, de base neoliberal (SILVA, ibidem), sob a forma do “sucesso”, da “verdade”, 

da “ascensão social”, da “sobrevivência num mundo globalizado e competitivo”, torna-se 

então a única saída – aliás, entrada? – para se chegar aos grupos com maior poder aquisitivo – 

a elite? –, os quais, na sociedade capitalista contemporânea, apresentamos como aqueles que 

detêm poder de acúmulo de capital, seja ele econômico (cf. MARX, 1987; MARX & 

ENGELS, 1984) ou simbólico (cf. BOURDIEU, 1989). 
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Nesse entorno caracterizado pela fragmentação da produção material e pela 

acumulação monetária, cresce a exclusão social, há aumento da pobreza absoluta e, por 

conseguinte, perde-se a referência material que une e identifica a classe operária, fazendo com 

que ela perca sua força (CHAUÍ, 1999). Isso porque, ainda de acordo com Chauí (ibidem): 

 

A este conjunto de condições materiais, [...] corresponde um imaginário 

social que busca justificá-las (como racionais), legitimá-las (como 

corretas) e dissimulá-las enquanto formas contemporâneas da 

exploração e dominação (p. 32, grifos nossos). 

 

Esses traços negativos, porém, não ocupam as páginas de Veja. O que a revista publica 

no especial sobre as “cidades do futuro” são fórmulas de progresso, isto é, sobretudo o que 

deve ser feito para que haja modernização e desenvolvimento (SILVA, 2009). 

Podemos perceber a recorrência de alguns sentidos nos textos e nas fotografias que 

compõem o especial. A reportagem, em seu todo, é composta por 47 fotografias que se 

“repetem” no decorrer do especial, ou seja, o “mesmo” é fotografado para produzir um 

sentido único e hegemônico que imobiliza outros sentidos.  

Observemos como isso se dá em algumas dessas fotografias. 

 

 

Foto 1 (Revista Veja, 01/09/2010, p. 96) 

  

A Foto 1 refere-se à matéria sobre a cidade de Varginha/MG e apresenta a seguinte 

legenda: “ERBERT, O NAVEGADOR: Visto como um ET por seus pares, o visionário 

empresário de Varginha enriqueceu vendendo lanchas a 300 quilômetros do mar”. 
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O homem, segundo Veja, não é qualquer homem: é um visionário empresário, 

conforme a legenda que acompanha a fotografia. Entretanto, acreditamos que não é a 

fotografia que nos diz isso; sozinha, ela não nos diz quase nada. Poderíamos pensar que o 

homem é rico, levando em conta o que se sabe sobre ter uma lancha, mas a fotografia não nos 

diz nada sobre ele, nem mesmo se ele é o dono do veículo. Todavia, somos tomados pela 

afirmação por meio do verbal que acompanha a fotografia, que nos impõe sentidos, como 

afirmam Mariani e Medeiros (2011):  

 

Numa sociedade em que a visibilidade está a cada dia mais valorizada, o 

olhar do leitor se vê capturado pela imagem e por uma legenda que, 

supostamente, visa descrever, esclarecer ou comentar justamente o que 

foi selecionado para ser visto por um leitor cuja imagem o jornal 

pretende dominar (sem indicação de página, grifos nossos). 

 

Ao lermos a Foto 1, sobretudo com relação ao texto a que integra, podemos considerar 

que, de fato, o homem nela retratado alcançou o sucesso: a revista afirma que muitos não 

acreditavam que este homem pudesse ter êxito, conforme a SD: 

 

(SD34): Há cinco anos, muita gente em Varginha acreditava que o 

empresário Gilberto Erbert botaria seus negócios a perder. Comerciante 

de piscinas, ele resolveu abrir uma loja de lanchas e jet skis a 300 

quilômetros do mar. O que parecia ser projeto de lunático – na terra 

conhecida como a capital dos ETs – acabou se revelando ideia milionária. 

Em 2005, Erbert percebeu que quase todos os bacanas da cidade já tinham 

piscinas. “No meio desse enrosco, pensei: „O que posso oferecer a quem 

já tem piscina?‟. Foi então que associei a Represa de Furnas, que fica a 

apenas 5 quilômetros daqui, a barcos”, diz ele. Ou seja, o mundão de água 

estava ali, mas só Erbert o enxergou. Trata-se, sem dúvida de um homem 

de visão [...] (p. 96, grifos nossos). 

  

O verbal, portanto, enxerta sentidos na fotografia. Estar numa lancha, num momento 

de lazer, é o que se alcança se se consegue ser um homem de visão. A revista afirma que em 

Varginha – e, conforme pudemos perceber na recorrência de sentidos deste especial, em todas 

as cidades médias citadas por Veja – há a necessidade do consumo. Há uma classe média que 

está apta e que precisa gastar dinheiro e, portanto, cabe às cidades do futuro oferecer serviços 

que supram esta necessidade criada. Lucrar e enriquecer, conforme a FD de Veja, constituem 

um modo de vida natural e este modo de vida assume o lugar de único possível. Além disso, 

reforçando os prazeres da classe média brasileira tal qual a apresenta em sua discursividade, a 

revista instala o que deve ser almejado por quem quer pertencer a essa classe e, por 

conseguinte, enriquecer. 
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Mas em que a revista legitima que o capitalismo gera riqueza? Quem enriquece? Que 

parcelas da sociedade civil estão silenciadas? 

Essas questões, evidentemente, não ocupam espaço nas discussões de Veja. Se a FD 

regula o que pode e deve ser dito numa dada conjuntura, essas questões representam apenas 

aquilo que não pode e não deve ser dito pelo semanário.  

A leitura que se faz da Foto 1 com relação ao verbal não pode ser outra senão a que se 

inscreve no verbal. Afirmamos que a fotografia representa uma cidade do futuro, como se 

fosse evidente que só pudesse ser assim. Como se o sentido estivesse colado no referente, 

numa relação termo a termo. 

 Contrapondo essa perspectiva é que assumimos que a fotografia constrói uma realidade. 

Os efeitos de sentido que são levantados a partir da Foto 1 significam conforme o filtro de 

uma FD. No caso, a FD da revista Veja, que agenda o que dizer/publicar e também o que não 

dizer/publicar
74

. Apaga-se, pelo atravessamento ideológico, a historicidade que constitui o 

que/como/de onde a revista diz, tornando-a o centro de seu dizer. Aliás, tornando o seu dizer o 

dizer único, como se estivesse efetivamente publicando verdades ou fórmulas do sucesso, já 

que a foto falaria por si. 

 

 

Foto 2 (Revista Veja, 01/09/2010, p. 103) 

 

 

                                                 
74

 A questão da “agenda” jornalística é debatida por Mariani & Medeiros (2011). 
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Por sua vez, a Foto 2, referente à matéria sobre a cidade de Taubaté/SP, apresenta a 

seguinte legenda: “SALTO MUITO ALTO: Marina Ayello começou com uma lojinha. 

Hoje, tem catorze pontos de venda”. 

Diante do que essa fotografia representa, encontramos uma imagem de uma mulher 

supostamente de classe média alta que tem memória em alguns meios de comunicação, 

telenovelas, filmes, etc.: é um retrato da mulher que aprecia adquirir itens de moda, como os 

muitos sapatos (quase todos de salto alto), as joias e as bolsas que vemos na fotografia. A 

mulher sorrindo, descontraída, poderia carregar inúmeros sentidos. No entanto, a legenda da 

fotografia, conforme supracitado, nos informa os porquês: a mulher, que outrora tinha apenas 

“uma lojinha”, agora é dona de catorze “pontos de venda”. Atentemos ao uso do diminutivo – 

lojinha – para designar o estabelecimento de venda de calçados “anterior”, provavelmente 

menor, que assume a função de verter uma possível falta de visão inicial, uma possível 

carência de sucesso (que só seria alcançado depois e que, portanto, deixaria de estar 

relacionado com uma lojinha), mas também uma função mais depreciativa, como se dissesse 

que se contentar com uma lojinha não é ser uma pessoa que almeja o sucesso. A partir do 

momento em que o negócio se expande, a revista evidencia o que é ser uma pessoa de atitude 

empreendedora, a qual encontrou o caminho para enriquecer. A dona das catorze lojas de 

calçados, não mais lojinhas, mas pontos de venda, pode, então, sorrir em meio a seu “mundo” 

de calçados, como se esse fosse o único estilo de vida que trouxesse a felicidade.  

Além disso, há uma relação direta entre a fotografia e o verbal da matéria que alia 

enriquecimento a qualidade de vida, como se lê nas seguintes SDs: 

 

(SD35): O Brasil é repleto de casos em que a industrialização competiu com 

a qualidade de vida – em geral, em prejuízo da última. No interior paulista, 

Taubaté é uma prova de que pode não haver perdedores nesse conflito. 

Arborizada e repleta de praças, ela ainda guarda o ar de cidade do interior 

em que todo mundo se conhece (Revista Veja, 01/09/2010, p. 102, grifos 

nossos). 

 

Já analisamos anteriormente os sentidos parafraseados ao longo do especial acerca da 

industrialização nas cidades médias como sinônimo de crescimento, de desenvolvimento, de 

modernidade e modernização. Ora, nas matérias analisadas nessa seção, esses mesmos 

sentidos encontram seu lugar.  

Entretanto, uma contradição emerge com relação à matéria “Taubatécnica!”. Notamos, 

em todo o especial, a recorrência de sentidos que defendem a importância e a necessidade da 

industrialização; há sempre um reforço positivo acerca da posição dos empresários, 
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principalmente dos empresários criativos, visionários, apostadores que alcançam, por sua 

natureza empreendedora, êxito profissional. A revista alia o desenvolvimento das cidades à 

industrialização e a esses empresários. Porém, quando faz referências especificamente à 

qualidade de vida, notamos que a revista, por vezes, atribui às indústrias o chamariz para bons 

índices de educação e saúde, atrelados à construção de escolas, universidades, hospitais, etc. 

Educação e saúde, portanto, só vêm puxadas pela industrialização. Por outras vezes, a revista 

traduz qualidade de vida de forma bastante rasa, como se verifica na SD35, em que traz 

arborização, praças e estilo de vida interiorano como elementos que lhe asseguram. Muito 

provavelmente, essa afirmação vem de um já-dito acerca da importância da preservação do 

meio ambiente para assegurar bons índices de desenvolvimento humano. Poderíamos aludir, 

por exemplo, ao Projeto do Milênio, do PNUD
75

, e, por extensão, aos Objetivos do Milênio
76

. 

Não obstante, ao afirmar que pode não haver perdedores nesse conflito entre industrialização 

e qualidade de vida, Veja não se preocupa, em nenhum momento, com questões ambientais. 

Por exemplo, não discute soluções das indústrias para não poluir o meio ambiente, evitar o 

desmatamento, etc. Parece, então, preocupar-se muito mais com o padrão de vida
77

 – mais 

relacionado ao poder aquisitivo (renda per capita) em relação aos serviços oferecidos – do 

que, efetivamente, com a qualidade de vida.  

Diante disso, vemos como essa questão é reforçada com um exemplo de sucesso: o 

caso da empresária da Foto 2. 

 

(SD36): Há duas décadas, Marina Ayello, de 48 anos, começou a vender 

calçados no centro da cidade. Hoje, tem catorze lojas, 140 funcionários e 

30 000 clientes cadastrados. “Taubaté mudou muito nos últimos cinco 

anos, e para melhor. O desafio é não deixar que o crescimento 

comprometa nossa qualidade de vida”, diz a empresária (Revista Veja, 

01/09/2010, p. 102, grifos nossos). 

 

Vale atentarmos mais uma vez à questão do passe de mágica que ronda o discurso da 

revista. A passagem de uma única loja para uma rede de franquias é mostrada pela revista de 

maneira natural. Tão natural que não abre a possibilidade para questionar como a empresária 

chegou a estes números. Se a empresa da mulher retratada na Foto 2 cresceu, bem como 

cresceu a cidade em que está localizada, poderíamos dizer que a qualidade de vida que a 
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 Disponível em: <http://www.pnud.org.br/milenio/>. Acesso em 18/08/2011. 
76

 Disponível em: <http://www.objetivosdomilenio.org.br/meioambiente/>. Acesso em 18/08/2011. 
77

 No Brasil, o IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realiza anualmente 

um levantamento dos indicadores que sintetizam o padrão de vida dos brasileiros. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/default.shtm>. Acesso em 

18/08/2011. 
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revista atrela ao desenvolvimento atinge todos os setores da sociedade civil? Não cabe a nós 

respondermos à questão, mas queremos mostrar como a revista produz alguns sentidos que 

apagam outros sentidos, não permitindo que eles apareçam. 

Quando a revista reproduz a fala de Marina Ayello, como podemos ver na SD36, 

podemos perceber a quem fala a revista Veja. Se até aqui vimos como a revista evidencia o 

empresariado, temos, nessa SD, a confirmação sobre quem ela fala e para quem fala. Quando 

traz o desafio de “não deixar que o crescimento comprometa nossa qualidade de vida” (grifo 

nosso), a revista dá voz e traduz o anseio de uma empresária, mas também o de toda a classe 

média. Além disso, o semanário coloca-se no mesmo lugar, já que o uso do pronome 

possessivo “nosso” é inclusivo. Mariani (1998), ao analisar o discurso sobre o comunismo e 

os comunistas, comenta, a respeito do uso do “nós” inclusivo: “A partir deste „nós‟ [...] se 

organiza uma cumplicidade jornal-leitores, ambos partilhando um mesmo imaginário 

proposto pelo modo de construção do discurso jornalístico” (p. 151, grifos nossos). Da 

mesma forma, quando Veja reproduz a fala da empresária por discurso direto, inclui-se nesse 

imaginário e partilha uma mesma posição. Assim, nesse jogo simulado (o jornal falando por 

meio da empresária), constrói-se um ponto de cumplicidade entre o semanário e os leitores. 

De uma forma geral, podemos verificar que as fotografias que Veja seleciona para 

compor seu especial são atravessadas por uma formação ideológica na qual, quando se fala de 

desenvolvimento econômico, crescimento, modernidade ou modernização das cidades, fala-se 

também necessariamente do imaginário constituído de sucesso para a classe média brasileira. 

É o que se vê nas fotografias abaixo, acompanhadas das respectivas legendas: 
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Foto 3: “BALADA EM RIO CLARO, SÃO PAULO – Quem disse que não há o que fazer à 

noite no interior?”  (Revista Veja, 01/09/2010, pp. 80-1) 

 

 

 

 

 

Foto 4: “LUXO NA FLORESTA – Calor, que calor?: os ricos de Sinop têm piscina aquecida, como a 

da empresária Kelin Nogueira” (Revista Veja, 01/09/2010, p. 97) 
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Foto 5: “EM NOME DOS FILHOS – O contador Clésio da Silva, de 33 anos, descartou salários 

maiores em grandes centros para viver na calma Uberlândia: „Quero criar meus filhos em paz‟” 

(Revista Veja, 01/09/2010, p. 124). 

 

 

Foto 6: “TACADA DE SUCESSO – O empresário Marcos Holzmann começou criando condomínios 

de luxo em Londrina, enriqueceu e expandiu seus negócios para dois outros estados” (Revista Veja, 

01/09/2010, p. 125). 
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Em todas essas fotografias, vemos como a revista constrói discursividades sobre o 

sucesso pessoal possível de ser alcançado nas “cidades do futuro”. É como se elas 

representassem, de maneira evidente e transparente, como provas cabais, de que forma a 

industrialização é algo positivo, já que traz desenvolvimento às cidades e possibilita que haja 

qualidade de vida, de acordo com o que a FD da revista efetiva: festas, piscina aquecida, 

família instituída e atividades de lazer, como o golfe. Por outro lado, também aqui nada se diz 

sobre o acesso a esses prazeres. Consideramos que, na tentativa de amarração dos sentidos 

que permitem validar o seu discurso, apagam-se outros sentidos que entrariam em choque 

com a FD da revista. Diante disso, se o semanário, como vimos, assume uma posição de 

classe, ele só fala aquilo que, de sua posição, pode e deve ser dito.  

Na sequência, analisaremos de que forma esses sentidos produzidos pelas fotografias 

acima, estando numa memória do dizer, inscrevem-se na fotografia que integra a matéria de 

Cascavel. 

 

 

2.6 Uma mulher sentada num chassi em meio a trabalhadores 

 

 

Nosso objetivo, nesta seção, é analisarmos que efeitos de sentido suscita a fotografia 

que integra nosso corpus: aquela sobre a matéria da cidade de Cascavel. Dessa forma, 

queremos investigar como a fotografia no discurso jornalístico desempenha uma função no 

estabelecimento de alguns sentidos e, por conseguinte, no apagamento de outros. 
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Foto 7 (Revista Veja, 01/09/2010, pp. 104-5) 

 

Ao olharmos para essa fotografia e para ela somente, encontramos uma mulher 

sentada num chassi de um veículo grande, provavelmente um ônibus. Ao fundo, dois 

trabalhadores aparecem vestidos com roupas de proteção contra arco elétrico, produzindo 

fagulhas.  

Não há como negar a cena construída. O momento existiu, foi capturado, e está ali 

para ser visto. Parece-nos que a fotografia nos diz tudo – é uma mulher sentada num chassi 

em meio a trabalhadores –, pois, diferentemente do verbal, tem um efeito de que o que nela 
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está retratado só possa ser aquilo, daquela forma, como se fosse uma representação da 

realidade. De um ponto de vista do senso comum, é como se a fotografia realmente valesse 

por mil palavras, como se fosse um documento da realidade nua e crua (DUBOIS, 1993).  

A cena, porém, é uma produção. Mas, pelo efeito de evidência que a fotografia 

produz, não nos questionamos como se dá essa sua produção. Não consideramos, pelo menos 

não a princípio, que a foto não seja natural, isto é, captada sem a percepção dos sujeitos 

envolvidos. Ignoramos a pose. Acreditamos na ilusão de sua incontestabilidade, como se 

disséssemos: é assim e só pode ser assim. 

Por outro lado, Barthes (1984) escreve que vemos a fotografia, quando, na realidade, 

“não é ela que vemos”, pois o que ela “dá a ver” (p. 16) não é transparente. Há, pois, que se 

levar em consideração que a linguagem da fotografia também é atravessada pelo ideológico, 

pelo histórico e, nesse caso, pelo verbal (da revista) – também histórico e ideológico – que lhe 

fecunda de sentidos. De uma perspectiva da AD, porém, não consideramos que os sentidos 

brotem no momento exato em que lemos os textos em seu entorno; lemos aquilo que está já-lá 

na fotografia. Os sentidos, todavia, são amarrados por esse verbal. 

Conquanto destacada do escrito a fotografia pudesse produzir alguns determinados 

sentidos, estes poderiam ser outros tantos sentidos. Atrelada ao texto e à legenda, por outro 

lado, as interpretações são cerceadas. Poderíamos nos questionar, então, acerca dos recortes 

que a revista faz, por que escolhe essa e não outra fotografia para representar a Cascavel “do 

futuro”, ou, aliás, se essa fotografia efetivamente representa a cidade de Cascavel. 

O título da matéria, “O BARULHO DE CASCAVEL” (SD26), já produz alguns 

sentidos com relação à fotografia: relacionamos o “barulho” imediatamente ao uso dos arcos 

elétricos. O ruído, porém, a partir do que permite ser lido pela FD de Veja, não é algo 

negativo. Representa, ao contrário, a prosperidade da fábrica, como veremos mais adiante. 

No canto inferior direito da foto, acompanha a seguinte legenda: (SD37) “ELA PEDE 

PASSAGEM – As empresas de Kelly Mascarello fabricam doze ônibus por dia e 

faturam 1 bilhão de reais por ano” (Revista Veja, 01/09/2010, p. 105, grifos nossos). 

A mulher não é mais qualquer mulher. Há a legenda para nos informar que aquela 

mulher possui empresas fabricantes de ônibus cujo lucro é de 1 bilhão de reais ao ano. 

Portanto, podemos supor que ela alcançou o sucesso e que, por esse motivo, pode pedir 

passagem e esboçar um sorriso, enquanto seu “negócio” vai de vento em popa, evidenciado 

pelo funcionamento da fábrica, ao fundo. O “barulho”, portanto, é uma mostra de que as 

empresas de Kelly Mascarello trazem prosperidade. 
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Ao relacionarmos essa foto com relação ao texto a que integra, outros sentidos ainda 

se instalam, já que o verbal menciona o caso da família Mascarello como um exemplo de 

sucesso, como vimos na SD31. Essa família não só é um exemplo, mas o melhor deles, o que 

nos permite ler que o faturamento do grupo só pode revelar que haja uma vocação para o 

negócio. Veja, portanto, evidencia aquilo que afirma e parafraseia ao longo do especial: há 

gente de “espírito audacioso e desbravador” (Revista Veja, 01/09/2010, p. 81) que enriquece 

nas cidades médias do Brasil, porque tem visão empreendedora. Nesse sentido, é como se a 

mulher sentada no chassi necessitasse ser fotografada para evidenciar o que Veja noticia, 

como se Kelly fosse uma porta-voz do progresso das cidades médias e como se aquela cena 

fosse um retrato da cidade de Cascavel, do que se passa nela. 

Por outro lado, fica silenciado o processo que permitiu e ainda permite aos Mascarello 

enriquecerem, por exemplo. Na mesma fotografia, há dois trabalhadores que aparecem ao 

fundo e também compõem a cena. Não obstante, não se faz, no texto que acompanha a 

fotografia, nenhuma menção a eles ou a seu trabalho, nem se fala para eles. O trabalhador, 

embora presente na foto, está ausente, não tem voz nem vez na revista. Entretanto, podemos 

dizer que ele contribui para a ascensão social da família, afinal, não é o “grupo Mascarello” 

que está lidando com as máquinas. Embora a revista escreva, na SD31, que “A Mascarello 

iniciou produzindo oito ônibus por mês” e que “Hoje, conclui doze [ônibus] por dia”, não são 

os familiares que empregam sua força de trabalho nessa produção. 

Consideramos, enfim, que essa fotografia constitui uma tradução do que Veja diz, a 

partir de sua formação ideológica e discursiva, ao longo do especial. A partir de nossa análise, 

compreendemos como o semanário repete o que está já-lá sobre o empresariado e como se 

dirige a ele. Comparada às outras fotografias analisadas ao longo desse capítulo, não há 

nenhum deslocamento ou ruptura nos sentidos que se produzem. A mulher de sucesso que 

pôde enriquecer porque sua família foi visionária é dada como evidência. Ou seja, o 

semanário apenas retorna aos mesmos espaços do dizer, como diz Orlandi (2010a [1999]), e, 

assim, estanca o movimento dos sentidos. 
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2.7 A reverberação do especial: mais do mesmo 

 

 

Os sentidos não se constroem fora da história, da memória e do interdiscurso. O 

homem não chega à linguagem de forma privilegiada, nomeando o mundo pela primeira vez. 

Na sua voz, outras vozes ecoam. 

(J. C. Cattelan, 2008, p. 36) 

 

 

Na primeira parte deste trabalho, referimo-nos à questão do recrutamento ideológico 

de que fala Pêcheux (2009 [1988]). Segundo o autor, uma questão cara à AD seria investigar 

“de que modo todos os indivíduos recebem como evidente o sentido do que ouvem e dizem, 

lêem ou escrevem (do que eles querem e do que se quer lhes dizer), enquanto „sujeitos-

falantes‟” (p. 144, itálicos do autor). 

Nesta seção, portanto, buscaremos mostrar como o projeto ideológico de Veja é bem-

sucedido ao recrutar sujeitos que pactuam com a FD do semanário. Para tanto, optou-se por 

escolher algumas materialidades discursivas que ecoaram após a publicação do especial sobre 

as “cidades do futuro”. 

 

 

2.7.1 As cartas dos leitores 

 

 

De acordo com Soares (2006), as seções dedicadas à publicação de cartas dos leitores 

compõem espaços de materialização de outras vozes que não as da revista, isto é, daqueles 

que compõem seu corpo editorial. Nessas seções, a proposta, ainda segundo o mesmo autor, é 

promover uma integração entre o semanário e aqueles que o leem, permitindo que o leitor 

emita sua opinião, como se fizesse parte da construção daquele. 

Conquanto o sujeito-leitor-autor encontre nessas seções um espaço que supostamente 

seria seu, pouco se sabe acerca do processo de seleção e edição das cartas. Cabe à revista 

escolher quais, dentre as cartas recebidas, serão publicadas e se, em caso afirmativo, serão 

publicadas na íntegra: 

 

PARA SE CORRESPONDER COM A REDAÇÃO DE VEJA: as cartas para 

VEJA devem trazer a assinatura, o endereço, o número da cédula de 
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identidade e o telefone do autor. Enviar para: Diretor de Redação, VEJA 

[...]. Por motivos de espaço ou clareza, as cartas poderão ser publicadas 

resumidamente. Só poderão ser publicadas na edição imediatamente 

seguinte as cartas que chegarem à redação até a quarta-feira de cada semana 

(Revista Veja, 01/09/2010, p. 42, grifos nossos). 

 

Se, como vimos anteriormente (Item 1.3), o discurso jornalístico se quer imparcial, 

objetivo, neutro, etc., a seção de cartas do leitor poderia constituir uma quebra neste ritual: 

nela, os leitores poderiam, mediante identificação indispensável, corresponderem-se com a 

redação da revista e terem, caso escolhidas, suas cartas publicadas. Produz-se um efeito de 

sentido de que seria possível, neste espaço, dizer tudo quanto se quisesse dizer, apresentar 

uma subjetividade; isso porque, na esteira de Souza (1997), as cartas do leitor podem se 

configurar entre “dois espaços de discurso” (p. 70), ou seja, as cartas que se inserem na 

instituição jornalística são, ao mesmo tempo, também uma prática subjetiva, isto é, de 

emergência de (uma) subjetividade. Isto quer dizer que não haveria, nesse tipo de seção, 

necessariamente uma dependência ao discurso pretensamente imparcial, neutro e objetivo da 

revista. Não obstante, também conforme Souza (ibidem), há um “processo” de legitimação 

das cartas enviadas, ou seja, há um “lugar institucional” que valida as cartas como “discursos 

pertinentes” (p. 52) a ocupar um determinado espaço discursivo. Assim é que compreendemos 

porque é aberto, na revista, um espaço para a voz do leitor. 

Por outro lado, não há garantias acerca da fidedignidade ao texto desse sujeito, texto 

que pode, sempre, ser resumido, como vimos na citação acima. Ainda que a revista reserve 

um setor à opinião do leitor, o seu conteúdo é mediado, passa pelo crivo da edição. Nesse 

sentido, o semanário se reserva o direito de escolher o que publicar.  

No que diz respeito às cartas selecionadas para nossa análise nesta seção, 

selecionamos o total de cartas que faziam menção ao especial sobre as “cidades do futuro”. 

Elas aparecem nas duas edições posteriores de Veja, a saber: edição 2181, de 08/09/2010, e 

edição 2182, de 15/09/2010. Embora o semanário não apresente o número total de cartas 

recebidas com relação à reportagem sobre as “metrópoles do futuro”, há uma indicação, na 

seção Leitor da edição 2181, de que este especial foi um dos assuntos mais comentados da 

semana: “Assuntos mais comentados: Artigo de J.R. Guzzo; Especial Cidades Médias; [...]” 

(Revista Veja, 08/09/2010, p. 37, grifos nossos). Nossa seleção contempla, portanto, o total 

das cartas do leitor publicadas com referência ao especial “Cidades médias”, que totalizam 

sete cartas. 

Observaremos, ao longo desta seção, de que forma as cartas publicadas no espaço 

supracitado comentam a publicação da revista. Para Soares (2006),  
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O efeito produzido pela palavra comentário, em se tratando de imaginário 

construído do discurso jornalístico, é o de que ali se pode e se deve 

(principalmente) posicionar-se (ocupando uma posição-sujeito) diante 

do que é lido, de forma que a matéria apenas sirva como um ponto de 

partida para o que será posto, a partir desse primeiro texto (p. 195, grifos 

nossos).  

 

Para Foucault (2009 [1996]), a noção de comentário traz consigo uma função restritiva 

e coercitiva, ainda que seu papel possa ser “positivo e multiplicador” (p. 36). Isso porque é 

um procedimento de controle que retoma, fala sobre, transforma discursos e, dessa maneira, 

perpetua um determinado dizer. Comentar é, pois, fazer ressurgir aquilo que é comentado,  

sobre o que se comenta. Como diz Foucault (ibidem): “O comentário conjura o acaso do 

discurso fazendo-lhe sua parte: permite-lhe dizer algo além do texto mesmo, mas com a 

condição de que o texto mesmo seja dito e de certo modo realizado” (p. 26, grifos nossos). 

Comentar, recomeçamos, é então permitir que um dado texto primeiro possa continuar em 

cena; é reabrir o ato já encerrado e aplaudido para que seja, novamente, assistido e celebrado. 

Nesse sentido, vejamos como o ato de comentar ocorre de maneiras distintas nessas 7 

cartas. Há, por exemplo, alguns leitores-autores que parabenizam Veja pela publicação: 

 

CARTA 1: Parabéns pelo especial sobre as vinte metrópoles brasileiras 

do futuro (Especial Cidades Médias, 1º de setembro). Percebi que os dados 

sobre a elevação do PIB dos municípios se referem ao período de 2002 a 

2007, e talvez por isso Três Lagoas (MS) não esteja relacionada entre as 

cidades com maior crescimento industrial. Nos últimos dois anos, ela teve 

um aumento do PIB de 300%, com o início da produção da Fibria (papel 

e celulose) e de outras trinta fábricas de diversos setores. Além disso, 

estão em fase de construção outra fábrica de celulose ainda maior e uma 

siderúrgica. Também está projetada para 2014 a fábrica de fertilizantes da 

Petrobras, que será a maior do país. Três Lagoas ocupa ainda a 56ª 

posição entre os municípios exportadores do Brasil. Essa edição prova que 

o futuro do Brasil está no interior (Marco Garcia de Souza, Secretário de 

Desenvolvimento Econômico; Três Lagoas/MS. Revista Veja, ed. 2181 de 

08/09/2010, p. 51, grifos nossos). 

 

CARTA 2: Parabenizamos VEJA pela excelente reportagem sobre as 

cidades médias brasileiras e desejamos trazer um adendo quanto ao papel da 

indústria na economia de Campina Grande (“A rival de João Pessoa”, 1º de 

setembro). Aqui está situada a maior unidade têxtil do mundo em uma 

única planta de produção, a Coteminas, com 160 000 metros quadrados 

totalmente climatizados. Na cidade também se localiza a única fabricante 

das sandálias Havaianas, a Alpargatas S.A., produzindo 650 000 pares 

por dia e empregando mais de 8 000 trabalhadores. As duas empresas são 

responsáveis por 75% das exportações da Paraíba. O Brasil está 

encontrando o caminho da descentralização da economia e da 
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interiorização do desenvolvimento (Francisco de Assis Benevides 

Gadelha, Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba; 

Campina Grande/PB. Revista Veja, ed. 2181 de 08/09/2010, p. 51, grifos 

nossos). 

 

CARTA 4: Excelente reportagem. Lamento apenas que o mapa que 

localiza Campina Grande (na pág. 112 da edição 2180 de VEJA) seja o de 

Pernambuco. A cidade fica na Paraíba, estado ao norte de Pernambuco. 
(Liliane Araújo; Campina Grande/PB. Revista Veja, ed. 2181 de 08/09/2010, 

p. 51, grifos nossos). 

 

CARTA 7: Meu pai contava que, ao tomar a decisão de assumir o cargo que 

conquistara em concurso do Banco do Brasil, minha avó lhe perguntou: 

“Mas, meu filho, onde fica essa cidade que nem no mapa existe?”. Como ela  

poderia imaginar que, após 75 anos, Londrina se transformaria nessa 

linda e nova metrópole regional? Parabéns por mostrar ao Brasil 

pérolas não conhecidas por muitos (Luiz Edgard Bueno; Londrina/PR. 

Revista Veja, ed. 2182 de 15/09/2010, p. 59, grifos nossos). 

 

Destacamos, portanto, quatro enunciados que explicitamente parabenizam o especial: 

“Parabéns pelo especial sobre as vinte metrópoles brasileiras do futuro” (Carta 1); 

“Parabenizamos VEJA pela excelente reportagem” (Carta 2); “Excelente reportagem” (Carta 

4); “Parabéns por mostrar ao Brasil pérolas não conhecidas por muitos” (Carta 7).  

O fato de a revista publicar quatro (dentre as sete) cartas que a cumprimentam pela 

reportagem especial evidencia o processo de circulação da revista: se há leitores de diferentes 

lugares que comentam a reportagem da mesma maneira positiva, isso significa que o trabalho 

com os sentidos lançados pelo especial é bem-sucedido. Com esta seleção, podemos verificar 

como o semanário, então, produz um efeito de sentido de que o que está publicado é algo 

digno de celebração, como se o especial fosse, evidentemente – considerando-se que são os 

próprios leitores da revista que o dizem –, um serviço prestado que estivesse dando a 

conhecer (à população) as cidades do futuro, já que caberia à revista informar:  

 

essa pretensa informatividade jornalística se sustenta com base em uma 

ideologia utilitária, ou seja, parte-se de um pressuposto (construído 

historicamente na relação entre jornais e leitores) de uma necessidade 

social de saber os fatos relatados (MARIANI, 2006, p. 34, grifos nossos). 

 

Os leitores-autores dessas cartas supracitadas, ao parabenizarem Veja pelo especial, 

não estão, porém, inaugurando um dizer. Na esteira de Foucault (2009 [1996]), acreditamos 

que esses comentários explicitam algo que já “estava articulado silenciosamente no texto 

primeiro” (p. 25, itálicos do autor). Já na introdução do especial de Veja, ao se falar, por 
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exemplo, do trabalho dos envolvidos na produção da reportagem (seleção das cidades, visita 

às cidades, entrevistas, etc.), produz-se o sentido de que se trata de algo a ser comemorado. 

Na carta 5, lemos: 

 

CARTA 5: VEJA nos presenteia com mais uma reportagem de algo 

gabarito (Especial Cidades Médias, 1º de setembro). Mostrar o novo perfil 

de cidades médias brasileiras que estão se desenvolvendo a passos largos 

é um serviço de utilidade pública e uma injeção de ânimo para 

acreditarmos que o país ainda tem oportunidades para quem luta por 

dias melhores (Pablo Braga; Montes Claros/MG. Revista Veja, ed. 2182 de 

15/09/2010, p. 59, grifos nossos). 

 

Aqui, destacamos a afirmação desse leitor-autor: “VEJA nos presenteia com mais uma 

reportagem de algo gabarito”, o qual diz que a revista está prestando “um serviço de utilidade 

pública”. Nesse viés, Veja, por meio da opinião de leitores, pode enfim assegurar que é um 

veículo de comunicação respeitável, compromissado com as verdades-da-informação. E, 

dessa forma, notamos como   

 

O efeito do discurso jornalístico que faz sentido para os leitores é o de que, 

nessas revistas, a linguagem é um meio de comunicação de informação. Os 

leitores agradecem ao editor ou à própria revista (como uma entidade 

que se auto-organiza) pelos serviços prestados, pelas informações 

recebidas e veiculadas através dela (SOARES, 2006, p. 197, grifos 

nossos). 

 

O imaginário de que o discurso jornalístico estaria a serviço da população atua para 

que os sentidos veiculados na seção Leitor reverberem os do especial sobre as “cidades do 

futuro”. É o que vemos, retornando à carta 1, quando o sujeito-leitor-autor conjectura o fato 

de sua cidade (Três Lagoas/MS) não estar listada no ranking da revista: “Percebi que os dados 

sobre a elevação do PIB dos municípios se referem ao período de 2002 a 2007, e talvez por 

isso Três Lagoas (MS) não esteja relacionada entre as cidades com maior crescimento 

industrial” (Carta 1, grifos nossos). A publicação desta carta, que poderia manifestar um furo 

da reportagem, altercar as informações apresentadas pela revista (como desatualizadas, 

equivocadas, parciais, etc.), ao contrário, apenas reforça o sentido veiculado no especial de 

que há cidades que almejam se tornar “metrópoles do futuro”. É o próprio leitor-autor quem 

sana a dúvida de sua cidade não estar listada entre as 20 “metrópoles do futuro”, como 

poderíamos glosar: se minha cidade não está no ranking, deve ser porque os dados utilizados 

são estes (e não estes outros). Nada, então, é questionado à revista. Além disso, estas outras 
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metrópoles não listadas não são outros modelos urbanísticos senão aqueles que estão na FD 

da revista:  

 

Nos últimos dois anos, ela [Três Lagoas] teve um aumento do PIB de 

300%, com o início da produção da Fibria (papel e celulose) e de outras 

trinta fábricas de diversos setores. Além disso, estão em fase de 

construção outra fábrica de celulose ainda maior e uma siderúrgica. 

Também está projetada para 2014 a fábrica de fertilizantes da Petrobras, 

que será a maior do país. Três Lagoas ocupa ainda a 56ª posição entre os 

municípios exportadores do Brasil (Carta 1, grifos nossos). 
 

Nessa carta, vemos então como o imaginário de desenvolvimento e modernização da 

cidade passa pelo que a revista efetiva ao longo do especial. A industrialização promove o 

crescimento da cidade, como se evidencia em “aumento do PIB de 300%” (devido ao “início 

da produção da Fibria [...] e de outras trinta fábricas de diversos setores”), “estão em fase de 

construção outra fábrica de celulose ainda maior e uma siderúrgica”, “a fábrica de fertilizantes 

da Petrobras, que será a maior do país” e o fato de a cidade ocupar “a 56ª posição entre os 

municípios exportadores do Brasil”. 

O que se verifica a partir dessa carta é que o leitor, embora esteja se colocando 

subjetivamente, supostamente emitindo sua opinião, isto é, supostamente podendo ocupar 

(falar de) um lugar distinto ao da revista, esta opinião habita a mesma FD hegemônica que 

atravessa o discurso de Veja,
 78

 já que, ele mesmo diz, “Essa edição prova que o futuro do 

Brasil está no interior” (Carta 1, grifos nossos).  

O sujeito-leitor-autor da Carta 2, de forma semelhante, ao dizer que “desejamos trazer 

um adendo” por meio do qual visa ampliar as informações veiculadas sobre a cidade de 

Campina Grande/PB, reforça os sentidos já-lá sobre desenvolvimento, crescimento, 

modernização: 

 

Aqui está situada a maior unidade têxtil do mundo em uma única planta 

de produção, a Coteminas, com 160 000 metros quadrados totalmente 

climatizados. Na cidade também se localiza a única fabricante das 

sandálias Havaianas, a Alpargatas S.A., produzindo 650 000 pares por 

dia e empregando mais de 8 000 trabalhadores. As duas empresas são 

responsáveis por 75% das exportações da Paraíba (Carta 2). 

 

                                                 
78

 Queremos com isso dizer que o sujeito-leitor-autor das cartas, em seu processo de escritura, está em outro 

momento enunciativo: o da emissão de uma opinião que é sua e que poderia não corresponder necessariamente 

com o dizer da revista. Não obstante, o seu dizer parte do já-dito por Veja. O que o leitor-autor diz está 

previamente definido pelo semanário e pelas condições de produção de seu dizer. 
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Assim o leitor, além de agradecer à revista pelo especial, intensifica os sentidos lá 

produzidos, pois faz recuperar um já-dito. E, nesse retorno, também faz com que o discurso 

de Veja se perpetue. Da mesma forma que a revista expõe seus dados como provas evidentes e 

irrefutáveis de que a industrialização traz desenvolvimento, o leitor-autor da carta o faz: fala 

sobre as grandes fábricas e suas elevadas produções, fala que elas geram emprego, e, nesse 

dizer, apaga a instalação de outros sentidos, já que, segundo ele: “O Brasil está encontrando o 

caminho da descentralização da economia e da interiorização do desenvolvimento” (Carta 2). 

A partir do que se diz nesta carta, vemos como o leitor fala, mais uma vez, a partir da mesma 

FD da revista, isto é, parafraseia aquele já-dito, fazendo com que ele continue em evidência. 

Poderíamos pensar, por exemplo, que essa retomada instigue os (mesmos ou outros) leitores a 

(re)ler o especial. 

Na carta 6, por seu turno, temos: 

 

CARTA 6: VEJA resgatou a autoconfiança dos brasileiros e provou que o 

Brasil já está no futuro nessas localidades (Carla Grimm; São Gabriel do 

Oeste/MS. Revista Veja, ed. 2182 de 15/09/2010, p. 59, grifos nossos). 

 

A leitora-autora, ao dizer que “VEJA resgatou a autoconfiança dos brasileiros e provou 

que o Brasil já está no futuro nessas localidades”, reverbera mais uma vez o imaginário 

constituído acerca do discurso jornalístico (já discutido ao longo deste trabalho tantas vezes). 

Quando enuncia que o semanário “resgatou a autoconfiança dos brasileiros”, verificamos 

como há um assujeitamento ao dizer da revista que faz com que os sentidos ali publicados se 

tornem os sentidos verdadeiros, possíveis, etc. A leitora assume, como faz Veja, que, ao falar 

sobre o desenvolvimento das cidades médias brasileiras, leve-se em consideração todos os 

brasileiros. Isso vem ao encontro do que Souza (1997) aponta com relação à construção da 

subjetividade no espaço público: a questão da “moral cívica” (p. 22). Coloca-se, aqui, na 

ordem do público algo que é da ordem do privado: se se trata de autoconfiança, ou seja, 

confiança em si mesmo, o sentido produzido pela leitora-autora é o de que seria possível, a 

partir da leitura de Veja (note-se que a questão da autoconfiança não está relacionada 

exclusivamente ao especial Cidades médias), sanar uma questão pessoal que, entretanto, é 

posta como um problema social. Assume-se que Veja possa e deva falar em nome dos 

brasileiros já que se constitui como autoridade midiática. Não obstante, caberia a pergunta: a 

quem se fala, enfim, quando se trata de “autoconfiança dos brasileiros”? Qual o sentido de 

autoconfiança aqui? Autoconfiança em quê?  
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Se Veja afirma que há um Brasil que dá certo (como visto no Item 1.2) e que é 

possível ser bem-sucedido nas “metrópoles do futuro”, isto não significa que todas as 

camadas sociais possam alcançar o sucesso, conforme já expusemos. Se houve um resgate da 

autoconfiança, como afirma a autora da carta, o sentido que se produz é o de que ela havia 

sido perdida. Resgatar a autoconfiança, porém, não seria algo da ordem do privado, do 

pessoal, independentemente da publicação (ou não) da revista? 

Consideramos que o discurso jornalístico, por seu engendramento e por seu efeito de 

evidência, cria essa ilusão de completude e de poder, ilusão que é assumida pelos leitores 

recrutados na mesma FD: 

 

Leitores e jornalistas encontram-se [...] enquadrados nos domínios de 

pensamento de sua época, ficando imersos em uma agenda (organizada 

pelos “donos” do jornal) previamente constituída por interpretações 

legitimadas, ou já tomadas como socialmente consensuais, ou que virão a se 

tornar consenso por força, exatamente, dos efeitos produzidos pela própria 

imprensa. É possível afirmar, então, que há uma ritualização ideológica 

presente no discurso jornalístico, entendendo ritualização aqui como 

uma forma de manutenção e repetição de determinados sentidos 
(MARIANI, 2006, p. 34, grifos nossos). 

 

Por outro lado, a partir da leitura da seção Leitor, analisamos também como todo 

discurso está sujeito à falha. Se o jornalista, enquanto posição-sujeito, ajusta-se a este 

imaginário de neutralidade, objetividade, imparcialidade, veracidade, etc. (MARIANI, 1998) 

que habita o discurso jornalístico, vemos nas cartas 3 (abaixo) e 4 (apresentada acima) lapsos 

cometidos por Veja no especial em questão. A noção de lapso, aqui, vem no sentido de 

contrapor a visão da linguística e do discurso da ciência que propõe uma possibilidade de 

língua fechada, completa, sem falhas, pois que não contempla o sujeito presente em sua 

estrutura (MAIA, 2006). Não consideramos, nessa perspectiva, que os equívocos de Veja se 

tratem de meros “erros” de informação, pois que lidamos, no âmbito da AD, com o conceito 

de inconsciente. Segundo Maia (ibidem), as formas do lapso de escrita podem se dar em: 

“casos de repetição ou esquecimento de palavras, de distorção de nomes, de supostos erros 

tipográficos ou ortográficos” (p. 35). 

Na carta 3, lemos:  

 

CARTA 3: Em relação à reportagem “A rival de João Pessoa”, informamos 

que a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) não participa 

do programa de melhoramento genético de algodão da Embrapa, 

especialmente o colorido. Na verdade, a responsável pela geração e 

lançamento de cultivares coloridos de algodão no Brasil é a unidade da 
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Embrapa conhecida pelo nome de Embrapa Algodão (Carlos Alberto 

Domingues da Silva, Chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da 

Embrapa Algodão; Campina Grande/PB. Revista Veja, ed. 2181 de 

08/09/2010, p. 51, grifos nossos). 

 

Aqui, o leitor-autor da carta questiona uma informação trazida pelo semanário numa 

das matérias que integram o especial e, na sequência, corrige o dito da revista, no enunciado 

que se inicia com “Na verdade, [...]”. O leitor-autor, portanto, identifica no dito da revista 

uma fenda; há, na matéria em questão, uma afirmação que é questionada. O imaginário de 

veracidade da informação compartilhado pela revista Veja, a partir da carta do leitor, poderia 

ser quebrado, já que num dado momento houve a publicação de um lapso. Com essa carta, o 

suposto controle dos sentidos ritualizado no discurso jornalístico é desmascarado, visto que, 

embora haja, no processo de produção jornalístico, uma preocupação maior com o dizer por 

parte dos sujeitos ocupando a posição de enunciadores desse dizer, há, como diz Orlandi 

(2010a [1999]), “alguma coisa mais forte [...] [que] traz em sua materialidade os efeitos que 

atingem esses sujeitos apesar de suas vontades” (p. 32, grifos nossos). Essa coisa mais forte 

é da ordem do inconsciente, o que faz com que o equívoco no discurso produza um efeito de 

sentido (muito provavelmente) inesperado pelo semanário: “sempre algo escapa, foge ao 

controle e marca o lugar do excêntrico, de outro centro e isso que fala, fala ou escreve através 

de nossas bocas e mãos” (MAIA, 2006, p. 35). Com isso, porém, não averiguamos que haja 

um deslocamento na carta 3: 

 

uma vez instalada uma fratura em rituais ideológicos, dois são os 

desdobramentos socialmente possíveis, dois são os destinos para o sentido 

inesperado: a falha, enquanto lugar de resistência, pode engendrar 

rupturas e consequente transformação do ritual, ou, por outro lado, 

pode vir a ser absorvida pelo discurso hegemônico, contribuindo para a 

permanência dos sentidos legitimados historicamente (MARIANI, 2006, 

p. 36, grifos nossos). 

 

Consideramos que a publicação da carta 3 não constitua nem um lugar de resistência 

aos sentidos produzidos nem uma tentativa de subjetivação porque: a) não transforma a 

ritualização do discurso jornalístico, isto é, não põe em xeque as noções de neutralidade, 

objetividade, veracidade e etc.; b) está publicada num espaço que supostamente comportaria a 

opinião do leitor, podendo estar submetida à edição; e c) não apresenta, por parte do leitor, um 

contradiscurso. 

Nesse viés, entendemos que o lapso referido pela carta 3 seja, por conseguinte, 

absorvido pelo discurso hegemônico da revista, como se se tratasse de consertar o dito por 
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meio da carta. É como se o efeito de sentido indesejado produzido pelo lapso fosse 

ressignificado, mas não no sentido de promover uma ruptura com o dizer da revista. Ao 

contrário, trata-se de fazer o sentido (re)encontrar seu lugar na FD de Veja e, assim, assegurar 

que continua sendo um meio de comunicação confiável, preocupado com a verdade (daí a 

publicação da correção), dentre outras inscrições possíveis. 

Na carta 4, há menção a outro lapso no especial sobre as “cidades do futuro” 

(curiosamente, os dois ocorreram na mesma matéria, sobre a cidade de Campina Grande/PB). 

A leitora refere-se a um erro de localização no mapa que acompanha cada reportagem, no 

qual, ao invés de a revista localizar Campina Grande no Estado na Paraíba, localizou-a no 

Estado de Pernambuco: “Lamento apenas que o mapa que localiza Campina Grande [...] seja 

o de Pernambuco. A cidade fica na Paraíba, estado ao norte de Pernambuco” (Carta 4, grifos 

nossos). 

Mais uma vez, em relação a essa carta, consideramos que a sua publicação venha no 

sentido de apagar ou, ao menos, reparar um suposto erro – “suposto” porque, de nossa 

perspectiva teórica, se leva em consideração o primado do inconsciente; por conseguinte, as 

falhas são manifestações da ordem do inconsciente que inserem uma nova mensagem e 

produzem outro efeito de sentido (MAIA, 2006). O fato de a revista publicar uma reparação 

faz com que se interprete a existência de uma espécie de colaboração entre o leitor e o seu 

destinatário. A réplica, portanto, não promove qualquer deslocamento de sentidos: enquanto o 

lapso da localização da cidade produz sentidos que vão de encontro com o imaginário 

constituído da instituição jornalística e com o discurso da revista, este não é abalado, pelos 

mesmos motivos que já enumeramos logo acima. Ao elogiar a revista, a leitora efetiva seu 

posicionamento na mesma FD. Seu lamento é apenas com relação à localização errada; ela 

não lamenta o fato de sua cidade estar incluída no especial. Portanto, o efeito de sentido 

produzido nesta carta é o de que estar entre as 20 “metrópoles do futuro” é algo positivo, a ser 

valorizado, como se o dizer da revista refletisse uma única realidade. Só resta queixar-se, 

então, que aquela “cidade do futuro”, por assim o ser, deva ser referida corretamente. 

No próximo subitem, veremos como os sentidos produzidos pelo especial de Veja são 

reproduzidos também em outras materialidades discursivas de circulação mais estrita: em 

veículos publicitários na cidade de Cascavel. 
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2.7.2 Outras materialidades: as peças publicitárias em Cascavel 

 

 

A fim de investigar como algumas empresas locais reproduzem o fato de Cascavel ser 

considerada uma “metrópole do futuro”, ora mostrando a voz de Veja, ora a silenciando, 

destacamos três exemplos de peças publicitárias veiculadas em uma revista de circulação 

regional, em um panfleto de uma escola de idiomas e no site de um residencial de uma 

empreendedora imobiliária. As peças circularam em Cascavel logo após a publicação do 

especial de Veja.  

O que chama a atenção nessas três peças publicitárias e as insere em nossa pesquisa é 

o fato de elas trazerem o enunciado “metrópole do futuro”. Na primeira, temos:  

 

PEÇA 1: Revista Diference (ed. outubro-novembro/2010): 

 

“Às vésperas de completar 58 anos, Cascavel ganha status de „metrópole do 

futuro‟” (grifos nossos). 

 

Na peça 2, o destaque está num dos pontos apresentados como “motivo” para estudar 

naquela escola de idiomas:  
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PEÇA 2: New York School (peça circulada em outubro/2010): 

 

 

(ampliação) 

 

Destacamos, aqui, o enunciado que retoma o especial de Veja: “A New York School 

ensina com qualidade desde 1991 e é a escola que mais cresceu em Cascavel, a metrópole do 

futuro” (grifos nossos).  

Por fim, na peça 3, vemos: 
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PEÇA 3: Residencial Treviso (peça circulada no último trimestre/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respeito dessa peça, há duas referências à reportagem do semanário: na primeira, lê-

se: “Parabéns, Cascavel! A metrópole do futuro” e, na segunda, “VEJA – Cascavel entre as 

20 metrópoles brasileiras do futuro” (grifos nossos).  

Considerando que os três textos foram coletados logo após a publicação do especial de 

Veja, entre setembro e dezembro de 2010, podemos verificar como o enunciado que repercute 

deriva daquela publicação.
79

 Isto é evidente nas peças 1 e 3, nas quais se faz menção à matéria 

de Veja: na peça 1, a revista Diference
80

 escreve que “Às vésperas de completar 58 anos, 

Cascavel ganha status de „metrópole do futuro‟” (sem indicação de página, grifo nosso), e, 

no texto que compõe a matéria, expressa: 

 

Cascavel recebeu esse título [de “metrópole do futuro”] pela Revista Veja, 

em sua edição de 1º de setembro de 2010, ao lado de outras 19 cidades de 

                                                 
79

 Embora nossa seleção, nesta subseção, seja restrita a apenas três peças publicitárias encontradas, de certa 

maneira, fortuitamente, consideramos que, mais do que mostrarmos a quantidade de peças que reverberam o 

dizer da revista, é relevante, aqui, investigarmos como e por que esse dizer aparece noutros textos.  
80

 A revista Diference é uma publicação da Editora Diference que se configura como uma revista publicitária, 

tendo em vista que traz reportagens sobre empresas e personalidades de cidades locais do Oeste paranaense. Seu 

design gráfico segue os moldes da revista Caras, da Editora Abril. 
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médio porte do Brasil em que, segundo a revista, o “futuro já chegou” 

(Revista Diference, ed. out.-nov., 2010, grifos nossos). 

 

Vale notarmos que há aqui um jogo com os sentidos de ganhar e receber. O lide
81

, ao 

utilizar o vocábulo ganhar, produz alguns efeitos de sentido dentre os quais poderíamos 

perceber uma repercussão dos sentidos já-lá no especial de Veja; se se afirma que Cascavel 

ganhou um status, isso representa uma conquista a qual, embora não se diga de que forma foi 

alcançada, supõe-se que seja por algum tipo de merecimento, reconhecimento ou mesmo 

sorte. Não há, todavia, uma preocupação da revista Diference com as formas de se alcançar 

esse denominado status. Dessa forma, poderíamos considerar que, de acordo com o seu dizer, 

basta que informem que Cascavel o ganhou e apenas isso. Quando se emprega o termo 

receber, ainda outros efeitos de sentido se instalam. A expressão receber um título efetiva, 

além de um ganho, o reconhecimento de sua legitimidade.  

Na peça 3, também se faz menção ao semanário da Editora Abril ao trazer o logotipo 

da revista e por referenciar o “anúncio” diretamente.  

Por outro lado, na peça 2, não há qualquer referência explícita que recupere a 

publicação do especial. O enunciado “metrópole do futuro” figura na peça publicitária de 

modo natural, isto é, apagando o intertexto (o especial de Veja). 

Se nas peças 1 e 3 os efeitos de sentido derivam – e, de certa forma, diríamos que eles 

dependem – dos sentidos que o semanário da Editora Abril efetiva, reforçando os sentidos do 

discurso de Veja, na peça 2, além disso, os sentidos dados por Veja são (re)tomados como 

evidência. Nesse viés, podemos compreender como o dizer do semanário emerge (embora 

apagado), nesta peça, como fonte de um dizer que estaria supostamente comprometido com a 

verdade; não seria, pois, senão lógico assumi-lo e reverberá-lo. Dessa forma, vemos ocorrer 

relações intertextuais nas peças 1 e 3 e uma relação interdiscursiva na peça 2. 

É, sobretudo, com relação à última que podemos constatar como o esquecimento é 

estruturante (ORLANDI, 2010a [1999]). A partir da publicação da peça 2, vemos que, mais 

do que uma ressonância de sentidos, há ali um desvelamento de como a ideologia afeta os 

sujeitos. Se houve autorização, por parte dos interessados, para a veiculação de uma 

propaganda como esta, podemos considerar que haja uma reverência ao que Veja diz e, por 

conseguinte, que haja um reforço daquele dizer, como se o que o semanário publicasse 

pudesse e devesse ser levado em consideração. Acreditamos, ademais, que isso ocorra porque, 

no discurso publicitário, recuperar um dito de um veículo de comunicação tão difundido 

                                                 
81

 Lide corresponde a “linha ou parágrafo que apresenta os principais tópicos da matéria desenvolvida no texto 

jornalístico; cabeça” (HOUAISS, 2001). 
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quanto Veja seja fator contribuinte para os fins da publicidade, isto é, para a venda de um 

produto (seja uma revista, seja uma matrícula numa escola de idiomas, seja uma casa, etc.). 

Podemos apenas dizer que os efeitos de sentido produzidos pelas peças publicitárias vão ao 

encontro daqueles que Veja efetiva, já que estamos fadados a significar em nossa dependência 

a um (sempre) já-dito; nesse caso, o enunciado emblemático de “metrópoles do futuro” 

utilizado pelo semanário. O que importa esclarecer, enfim, é que as peças publicitárias 

demonstram, por seus processos discursivos, uma inscrição na história e na língua que produz 

determinados sentidos.  

Na peça 2, vemos ainda como a partir do enunciado “metrópoles do futuro” ocorre um 

deslizamento de sentido para “a escola do futuro”, mais uma vez reforçando que os sentidos 

suscitados por Veja são assumidos naturalmente, como se se dissesse que, por estar na “cidade 

do futuro”, é natural que haja uma “escola do futuro”. É relevante, diante disso, notarmos a 

construção do enunciado, que se vale de uma oração adjetiva restritiva: “A New York School 

ensina com qualidade desde 1991 e é a escola que mais cresceu em Cascavel, a metrópole 

do futuro” (grifos nossos). Os sentidos que se produzem aqui são os de que não se trata de 

qualquer escola, mas da escola que mais cresceu numa cidade que é considerada a metrópole 

do futuro. Efetiva-se, a partir disso, que, por estar numa “metrópole do futuro”, a escola teria 

uma atenção direcionada ao ensino de qualidade. Por esses motivos, não seria senão natural 

dar-lhe a preferência. 

Em geral, não notamos deslocamentos nas peças publicitárias analisadas, ou seja, esses 

discursos não levam ao diferente. Eles vêm para reforçar aquele dizer de Veja e contribuir não 

só para sua estabilização, mas também para imobilizar os sentidos a partir de “comentários”, 

na acepção foucaultiana discutida acima, já que parabenizar a cidade por ser uma “metrópole 

do futuro”, concordar que Cascavel tenha ganhado este “status” e inseri-lo nas instituições da 

cidade, como em “escola do futuro”, sejam marcas de um assujeitamento a uma dada FD e, 

além disso, de uma perpetuação de um dizer primeiro. 
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O discurso, por princípio, não se fecha. 

 

(E. Orlandi, 2010a [1999], p. 71) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 

De uma forma geral, buscamos mostrar, com nossas análises, que a linguagem não é 

jamais “inocente”, como diz Orlandi (2010a [1999]). Vemos como isso se dá, por exemplo, 

quando Veja estabelece que todos os atuais municípios brasileiros de médio porte desejam ser 

as “cidades do futuro”:  

 

Londrina encontrou soluções tão eficientes de desenvolvimento e 

planejamento urbano que pode servir de referência às 233 cidades médias 

que aspiram a ser incluídas entre as metrópoles do futuro (Revista Veja, 

01/09/2010, p. 78, grifos nossos).  
 

É possível lermos que, se Londrina é hoje um próspero polo econômico, como vimos 

nas SDs 15 e 17, “um exemplo do sucesso do interior do país” (ibidem, p. 77), e a “irmã 

caçula das quarenta metrópoles nacionais” (ibidem, p. 78), é natural que outras cidades 

também queiram.  

O que significa, então, ser uma “metrópole do futuro”? Qual o significado de 

“desenvolvimento e planejamento” para o semanário? 

De uma forma geral, encontramos a base do progresso na industrialização, conforme 

visto nas SDs analisadas. As políticas de “atração de indústrias” trazem benefícios como a 

abertura de fábricas e de vagas de emprego, expandem o setor de serviços, aumentam o PIB 

dos municípios, promovem o empresariado, garantem a qualidade de vida. A partir disso, 

concluímos que, para uma cidade se tornar uma metrópole, é preciso necessariamente 

abranger esses fatores.  

Entendemos que esse efeito se dê pelo fato de que Veja assume um posicionamento de 

que caberia a ela falar sobre uma dada realidade, já que, enquanto um meio de comunicação, 

deva noticiar o mundo. Vimos (na SD14) como isso se torna evidente quando o diretor da 

revista se refere a uma suposta habilidade de o semanário fazer entender melhor o mundo em 

que vivemos e, inclusive, consertar o Brasil. Nessa perspectiva, observamos um imaginário de 

que o discurso jornalístico poderia ser neutro, objetivo, imparcial, etc. e que, por conseguinte, 

poderia, de alguma forma, fixar os sentidos como se fossem únicos, como se a revista 

estivesse apenas publicando as verdades-da-informação, como se o seu dizer só pudesse ser 

daquela forma, porque os fatos falariam por si. Dessa maneira, esquece-se que haja uma 

dependência do interdiscurso.  
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Entretanto, conforme a AD de linha francesa, os sentidos variam sócio-historicamente, 

uma vez que são determinados nas e pelas relações entre os sujeitos e os (outros) sentidos 

(PÊCHEUX, 2009 [1988]; ORLANDI, 2010a [1999]). Por esse viés, não poderíamos 

considerar que o discurso de Veja pudesse ser evidente, porque é atravessado por uma 

formação ideológica da qual pende uma FD que recorta o interdiscurso e reflete uma posição 

social ocupada. 

Dessa maneira, procuramos desvelar de que forma um imaginário de desenvolvimento, 

modernização, crescimento, etc., demarcado por uma dada formação ideológica, atravessa o 

dizer da revista. 

Conforme exposto nas SDs analisadas, fala-se em como as cidades médias brasileiras 

cresceram devido à industrialização e como, a partir disso, passaram a oferecer, sobretudo, 

serviços de educação, saúde e lazer. É o que encontramos na matéria sobre a cidade de Ji-

Paraná/RO: 

 

Hoje, [a cidade] fornece serviços a treze municípios, cujos habitantes 

frequentam suas faculdades, restaurantes, a boate e o cinema, esses dois 

últimos os únicos na região. “Recebemos caravanas de cidades vizinhas”, diz 

Sérgio Milani [...], dono do Cine Milani. No ano passado, o número de 

empresas em funcionamento na cidade dobrou. Um dos setores mais 

atrativos é o da saúde. Especialmente rentável, ele se expande de forma 

acelerada há uma década. Foi o que atraiu o casal Giovanni, de 44 anos, e 

Adriana Capila, de 43 [...]. Em 2000, ele, cirurgião plástico, e ela, 

pediatra, aportaram em Ji-Paraná com os dois filhos. “Conheci a cidade 

fazendo cirurgias agendadas. Mas a clientela cresceu tanto que eu resolvi 

ficar”, conta Giovanni, que se associou à mulher para abrir uma clínica. 

Hoje, realiza, em média, vinte plásticas por mês. Na maioria delas, faz 

lipoaspirações e implanta silicone. “Aqui, ganhamos o dobro”, diz Adriana 

(Revista Veja, 01/09/2010, p. 99, grifos nossos).  
 

Veja pincela seu especial com exemplos de pessoas que podem usufruir dos serviços 

que as cidades fornecem; porém, não são quaisquer pessoas: são, em geral, empresários ou 

pessoas de um maior poder aquisitivo que puderam enriquecer ou, ao menos, ganhar mais, ao 

adivinharem os potenciais das cidades médias brasileiras.  

No caso de Cascavel, especificamente, fala-se na oferta de emprego, de saúde e de 

educação, mas não se diz quem tem acesso a eles; parece evidente que o acesso seja universal. 

Porém somente se considerarmos que a cidade de Cascavel equivale em seu todo aos grupos 

de maior poder de consumo que podem pagar por todos aqueles serviços. Vale dizermos que a 

história de Cascavel poderia ser contada, por exemplo, pelo viés do crescimento irregular, das 

construções em lugares impróprios, dos valores do transporte público, do aumento no número 
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de favelas na periferia, da pouca infraestrutura das escolas públicas, dentre outras tantas 

questões. 

Além disso, notamos como Veja fala não só aos empresários, mas também àqueles que 

querem ser empresários ou que acreditam que a modernização da cidade passa pelos aspectos 

elencados pela revista. Lembremos do site feito especialmente para a publicação dessa edição: 

comprando-a, é possível mudar de vida, viver bem com a família, enfim, há prosperidade.  

Com relação às fotografias que escolhemos para análise, pudemos ver como os 

sentidos produzidos estão amarrados pelo verbal, seja ele a legenda e/ou a matéria em si. 

Consideramos, em consonância com a perspectiva da AD francesa, que os efeitos de sentido 

que as fotografias suscitam são delimitados pela posição discursiva que o semanário ocupa. 

Há o ideológico atravessando-as, determinando o que pode e o que deve ser dito, delimitando 

seus sentidos e, ao mesmo tempo, apagando este atravessamento, fazendo com que o que se 

mostra assuma caráter de sentido absoluto, de veracidade, de evidência. Vale lembrar que, no 

discurso jornalístico tal como é concebido pelas teorias da comunicação, as fotos assumem 

um caráter documental. Elas informam, transmitem fatos (SOUSA, 2002), reforçando que a 

linguagem é um instrumento de comunicação. Nessa perspectiva é que as fotografias dos 

empresários que enriqueceram ou das indústrias em funcionamento parecem traduzir o que 

são as “metrópoles do futuro”. 

Na fotografia que integra a matéria sobre a cidade de Cascavel, mostramos de que 

forma a revista, ao evidenciar apenas uma empresária como modelo de sucesso pessoal, fala 

sobre e para um grupo específico: o empresariado. Na FD de Veja, porém, é como se essa 

empresária refletisse toda a cidade e como se fosse lógico que, para enriquecer como ela, 

bastasse ser gente de visão que soubesse desvendar a vocação do município. 

Por outro lado, sentidos outros não emergem: apenas a fim exemplificativo, 

poderíamos pensar nos trabalhadores que constroem os ônibus da empresa Mascarello e que 

estão silenciados na fotografia da matéria de Cascavel.  

A fotografia, como vimos, é produção. Envolve sujeitos fincados na história. Nesse 

sentido, acreditamos que uma foto não vale por (ou mais que) mil palavras, mas vale por 

tantas palavras quanto suportar uma posição discursiva a que se vincula. E esses sentidos 

poderão sempre ser outros se lidos a partir de outra FD. 

A respeito das materialidades que reverberaram em Cascavel após a publicação do 

especial, observamos que se a seção destinada às cartas do leitor supostamente poderia ser um 

espaço para exibir uma opinião que não condissesse com a da revista, isto é, se pudesse, 

enfim, ser um espaço de suporte de um contradiscurso, em Veja isso não ocorre. A queixa, o 
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lamento, o protesto das cartas não vêm para contra-argumentar o dizer do semanário; ao 

contrário, eles vêm para reforçar, (r)emendar  o dizer hegemônico que atravessa o especial. As 

cartas são uma espécie de retificação da própria revista, haja vista que o que dizem parte do 

âmbito do pré-construído, dos sentidos já pré-estabelecidos (cf. SOUZA, 1997), mas escritas 

por sujeitos ausentes no processo de produção do semanário. E, nesse processo, os efeitos de 

sentido indesejados pela revista podem enfim ser estabilizados, de modo que os sujeitos-

leitores-autores fazem o trabalho intencionado pelo semanário: ao dar visibilidade aos seus 

leitores, trabalha-se para uma naturalização dos sentidos efetivados, como se eles fossem 

comuns a todos. De um modo ou de outro, antes – na publicação do especial – ou depois – 

com as cartas do leitor – tenta-se amarrar a significação. Veja, enquanto destinatário das 

cartas, coloca-se em posição de cumplicidade com o leitor e este, provavelmente por isso, tem 

sua carta publicada
82

. Produz-se aí o que Souza (1997) denomina de “pacto confidencial” 

entre o sujeito-leitor-autor e o seu interlocutor. Se a carta é uma “expressão do privado, do 

íntimo” (ibidem, p. 83) do autor-leitor, cria-se um efeito de legitimidade, de verdade daquilo 

que é dito. E, em nossa análise, o espaço concedido ao dizer deste leitor, individual, reafirma 

o dizer de Veja transpondo-se a um âmbito maior, público, pois é como se dissesse: se o 

sujeito fala com sua própria voz, é natural que o que ele diz não seja senão a verdade. Nesse 

sentido, vemos como a ilusão de um sujeito fonte de seu dizer e no controle de sua linguagem 

retorna, apagando a filiação a uma FD.  

A partir das peças publicitárias selecionadas, por sua vez, vimos como os sentidos ali 

inscritos ocupam a mesma FD de Veja. O refrão “metrópoles do futuro”, dado como se fosse 

lógica e facilmente recuperável, porque dado numa revista de ampla circulação nacional, 

(re)aparece para reiterar os mesmos sentidos que o semanário produz. Podemos dizer, a partir 

daí, que mais do que reverberar, os discursos das peças publicitárias reproduzem o discurso 

de Veja como se fosse o discurso da verdade e, nesse processo, trabalham para a estabilização 

dos sentidos que a revista efetiva. Em outras palavras, a repetição do enunciado citado, posto 

que se dá em diferentes momentos (a enunciação é sempre outra), vem para reativar e firmar 

os sentidos (já) efetivados por Veja. 

Não obstante nossa seleção de cartas e peças de publicidade, vale dizer que a 

repercussão do especial sobre as “20 metrópoles brasileiras do futuro” é muito mais ampla do 

que esse conjunto aqui analisado pode representar. Porém, é a partir e por meio dessas 

materialidades escolhidas que podemos verificar como alguns sentidos se fixam e se repetem. 

                                                 
82

 A questão da cumplicidade produzida entre o sujeito-leitor-autor da carta e o seu “destinatário” é debatida por 

Souza (1997). 
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Embora a extensão da circulação do especial seja muito mais ampla e certamente reverbere 

noutros meios, acreditamos que a partir de nossas análises pudemos evidenciar ao menos que 

e como os sentidos circulam. Não queremos com isso dizer, contudo, que com essas análises 

estamos fechando os sentidos suscitados. Preferimos pensar que, com eles, não estamos senão 

produzindo um efeito de completude em algo que, todavia, não poderia jamais ser saturado.  

Em resumo, mostramos como há, no especial sobre as “metrópoles do futuro”, um 

atravessamento ideológico que transforma o real do discurso numa realidade incontestável e, 

como diria Veja, indispensável.  

Os sentidos efetivados formam cadeias parafrásticas: seja em consonância com uma 

memória discursiva – outras materializações da revista, por exemplo
83

 –, seja na forma como 

fala das cidades: mudam-se as localidades, mas as cidades são sempre as mesmas; são 

apresentados vinte casos em que havia um passado de estagnação econômica que foi superado 

a partir da atração de indústrias e que, consequentemente, permitiu o enriquecimento a partir 

da exploração bem-sucedida das novas necessidades desses municípios. A revista diz algo 

novo que, entretanto, não inova, não extrapola os limites de uma região de sentidos, não os faz 

desdobrar: volta-se sucessivamente aos mesmos espaços do dizer direcionados ao público 

específico que habita a FD da revista.  

                                                 
83

 Citamos especialmente as matérias “Crise a distância” (Revista Veja, ed. 1002, 18/11/1987, pp. 66-73); “A boa 

vida no interior” (Revista Veja, ed. 1537, 11/03/1998, pp. 70-76); e “O Brasil que aguenta o tranco” (Revista 

Veja, ed. 1598, 19/05/1999, pp. 122-133). 
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