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apresentação



E ste livro é um esforço para se compreender como a ideologia 
e o poder interferem na ressignificação dos discursos imer-

sos no contexto da mídia impressa quanto à seca no Nordeste, 
ocorrência climática que castiga mais de 20 milhões de brasileiros 
causando-lhes problemas de ordem diversa. 

Tem ainda preocupações com as práticas sociais da linguagem 
e com as rotinas de produção da notícia, sem perder de vista o papel 
da História na formação da identidade de indivíduos e povos. 

É fruto de uma pesquisa desenvolvida em ambiente interdis-
ciplinar, aplicando-se ao corpus formado por cinco reportagens da 
Folha de S. Paulo, o método da Análise do Discurso Francesa e a 
teoria da polifonia de Bakhtin, do campo da Linguística Aplicada, 
associados a fundamentos da área da Comunicação, como os da 
agenda-setting. 

Os resultados ensejam compreensão sobre a influência das 
cadeias de ideologia e poder nas formações discursivas e nas posi-
ções de sujeito em ambiente de quase-interação mediada, trazem 
um olhar midiático sobre a polifonia de viés bakhtiniano, além 
de demonstrar como todas essas questões repercutem na visão da 
imprensa sobre o Nordeste semiárido.
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“Quem vigia o Quarto Poder?”, indaga Traquina (2001, p. 187) 
ao defender o valor da imprensa livre para a democracia, ob-

servando que os atores da mídia não podem desconhecer suas 
“responsabilidades sociais enquanto participantes ativos da cons-
trução da realidade”. E mais: “os próprios cidadãos precisam en-
volver-se nos seus próprios assuntos cívicos, e não esconder-se 
por trás de uma crítica generalizada” (TRAQUINA, 2001, p. 189).

Os cidadãos têm a obrigação de vigiar o Quarto Poder, não 
tentando silenciá-lo, mas sim analisando e questionando, demo-
craticamente, as posturas discursivas de cada veículo. Para isso, 
faz-se necessário identificar, com base em métodos a exemplo da 
Análise do Discurso Francesa, a carga simbólica, as influências 
ideológicas, políticas e econômicas que se escondem nas entreli-
nhas, além das palavras ditas ou escritas.

No caso da seca, essa postura crítica é indispensável para se 
compreender, de um lado, a cultura dos nordestinos e, de outro, 
o poder e a ideologia dominantes, utilizando-se da informação 
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mediada para chegar a determinados objetivos, como o gesto 
do Estado em reconstruir discursos antigos, encobrindo-os com 
enunciados novos, para que a sociedade imagine estar diante de 
algo original, capaz de resolver a questão.

Aliás, a imprensa brasileira nasceu em 1808, ano de seca1, 
com o Correio Braziliense ou Armazém Literário, de Hipólito da 
Costa, e o Gazeta do Rio de Janeiro, pertencente à Coroa lusa. Isso 
sem considerar impressos clandestinos do Recife e do Rio de Ja-
neiro, no século XVII, mencionados em Hallwell (1985).

A seca no Brasil é anterior à ocupação europeia. A migração 
dos indígenas nordestinos é atribuída por alguns autores, a exem-
plo de Villa (2000), à estiagem e à disputa pela posse das reservas 
de água, movimento registrado também na seca de 1583 a 1585, 
no Período Colonial, pelo Padre Fernão Cardin: “Uma grande 
seca e esterilidade na província e cinco mil índios desceram o ser-
tão apertados pela fome socorrendo-se aos brancos”2.

No século XVI, quatro secas foram registradas, passando 
para seis na centúria seguinte, para 10 no século XVIII, para sete 
no século XIX e para 12 no século XX. Na maior delas, a que se 
estendeu de 1979 a 1984, estima-se que 700 mil pessoas morre-
ram por falta de comida. A partir de então, o fenômeno passou a 

1 A seca de 1808 a 1809 é considerada uma seca parcial. Mesmo assim, 
aproximadamente 500 pessoas morreram de fome somente no Pernambuco (cf. 
PERNAMBUCO DE A/Z, 2008).
2 Transcrito do texto Fenômenos Naturais – seca, divulgado no site 
Pernambuco de A/Z, http://www.pe-az.com.br/fenomenos_naturais/seca.html 
(2008).
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ser encarado de modo diferente. A visão fatalista predominante 
foi substituída e a seca se tornou um caso social, como destacam 
Rech et al. (1985, p. 7):

 A seca que abalou o Nordeste de 1979 a 1983 deixou 
milhares de mortos. Durante estes anos, um quarto da 
população brasileira enfrentou diariamente a fome, 
a doença e a morte de maneira brutal, catastrófica 
[...]. Por isso, a última seca não foi mais entendida 
como uma desgraça natural, nem as mortes encaradas 
como uma fatalidade. Ampliou-se a compressão de 
como os latifundiários e o governo se aproveitam do 
acontecimento natural para aumentar seu poder. Não foi 
exatamente a seca quem matou os nordestinos. Houve 
um genocídio intencionado na região, naqueles anos.

A seca afeta o país inteiro. Na conta de Ab’Saber (1999, p. 7), 
assola diretamente uma área de “700 mil Km2” e castiga “23 mi-
lhões de brasileiros”, com problemas de ordem social, econômica 
e ecológica. De modo indireto, os prejuízos no agronegócio nor-
destino atingem a Balança Comercial e o Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiros, além de ameaçar o desabastecimento alimentar, 
numa escala nacional.

Por outro lado, há quem se beneficie com os anos de cala-
midade, quem se locuplete com a fome, a sede e a morte, e talvez 
esteja nesse ponto mórbido a causa de o problema nunca haver 
sido resolvido, e a razão de todas as providências tomadas até ago-
ra, desde o Império, possuírem caráter emergencial e passageiro. 
Rech et al. (1985, p. 64) revelam ainda que a indústria da seca é 
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articulada, movimenta milhões de reais e enreda interesses políti-
cos e econômicos poderosos:

A seca é o tempo propício para as elites do Nordeste 
barganharem recursos federais, incentivos, créditos, 
tudo a baixo custo e muitas vezes a custo perdido [...]. 
A política de combate à seca, neste sentido termina 
reforçando a própria estrutura política e econômica, 
cumprindo assim o papel de manter a dependência do 
povo e as bases da pescaria de votos.

A mídia impressa é um dos espaços em que as elites inscre-
vem seus discursos na disputa pela “verdade” sobre o Nordeste, 
ensejando a realização deste trabalho, que se estende por quatro 
capítulos a fim de investigar as teias de ideologia e poder que in-
fluenciam o “discurso da seca”.

A primeira parte deste livro, subdividida em três itens, tece 
considerações sobre a evolução do método científico e traz argu-
mentos sobre a cientificidade da Linguística Aplicada e da Co-
municação Social, demonstrando a possibilidade de interação, de 
se fazer Análise do Discurso com o reforço de conhecimentos do 
campo comunicacional. 

No mesmo item, indicamos procedimentos, a partir do pres-
suposto de que o poder e a ideologia influenciam a prática jorna-
lística, passando pelos objetivos, questões de pesquisa e formação 
do corpus, até os dispositivos analíticos aplicados. 

O terceiro ponto é a revisão da literatura, na qual são comen-
tados aspectos de obras destinadas a averiguar a problemática da 
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seca, verificando-se que o papel da mídia na ressignificação da 
realidade no Nordeste semiárido ainda é uma grande incógnita. 
A bibliografia é escassa, quase inexistente, e é justamente essa la-
cuna, esse vácuo deixado pelos estudiosos da mídia e seus efeitos, 
que se deseja ajudar a preencher.

Já a segunda parte é dedicada às considerações sobre Análise 
do Discurso. Diferencia as correntes e justifica a opção pela escola 
francesa, que oferece melhores condições para desvelar a forma 
como a mídia atua na constituição do discurso do homem do Nor-
deste ou do outro a respeito dele. Discorre ainda sobre polifonia, 
propondo enquadrar o texto jornalístico, a reportagem3 especifi-
camente, como ambiente possível para a ocorrência da polifonia 
em sentido bakhtiniano, apesar das desconfianças expressas pelo 
próprio autor da teoria, no tocante à liberdade dos enunciadores 
no ambiente midiático.

A terceira parte versa sobre a ideologia e suas implicações na 
produção da notícia, centrando-se no discurso da seca, vista como 
fenômeno climático de efeitos ideologicamente produzidos e his-
toricamente consolidados. Trata também do exercício do poder no 
Quarto Poder, uma cadeia formada por personagens, repórteres, 

3 A Folha diferencia a matéria da reportagem, sendo aquela o “Termo 
genérico usado para qualquer texto que se produz para jornal” (MANUAL DA 
REDAÇÃO, 2001, p. 81); e esta o “Relato de acontecimento, feito pelo jornalista 
que tenha estado no local em que o fato ocorreu ou tenha apurado as infor-
mações relativas a ele. A reportagem é o produto fundamental da atividade 
jornalística” (NOVO MANUAL DA REDAÇÃO, 1992, p. 42).
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editores, por sujeitos visíveis e invisíveis na superfície textual. E, 
por fim, da ideologia e do poder em face da teoria do agendamento.

A quarta parte encerra a pesquisa, a partir da observação de 
cinco reportagens da Folha de S. Paulo4, cada uma delas contextua-
lizada e analisada em três aspectos: ideologia, poder e polifonia, 
abrindo espaço para as conclusões de que a ideologia e o poder 
são teias indissociáveis do fazer jornalístico e de que a polifonia, 
além de possível, indica boas práticas profissionais. Inserido assim 
nas questões atuais que problematizam o discurso da mídia na 
construção da realidade e incidente sobre as práticas sociais da 
linguagem, este trabalho busca desvendar a presença de vozes, os 
movimentos do poder e a postura ideológica da mídia impressa. 
Traz ainda a preocupação de entender fenômenos contemporâ-
neos da informação, identificando como ocorrem as rotinas de 
produção da notícia, com a inserção de enfoques que possibilitam 
a formação de conceitos.

Ideologia, poder e discurso da seca na mídia dá-se, sobretudo, 
pela necessidade de se debater o papel desse segmento jornalístico 
na formação das identidades culturais das regiões secas e de se 
analisar a postura do jornal com relação ao drama social que há 
séculos assola o território e a população nordestinos.

4 Vide critérios de seleção no item 1.2, página 21, destinado aos 
procedimentos metodológicos.
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REFLEXÕES
 TEÓRICO

METODOLÓGICAS
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Construindo uma base teórica 
interdisciplinar

Desde a antiguidade, estudiosos empenham-se em esquemati-
zar o exame de coisas e acontecimentos. Aristóteles (388-322 

a.C.) valeu-se da coleta e classificação de dados. Galileu (1564-
1642) inscreveu-se entre os pioneiros da experimentação, ao lan-
çar objetos com pesos diferentes da Torre de Pisa, na Itália, para 
contestar a conclusão aristotélica de que corpos leves e pesados 
caem em velocidades diferentes. Newton (1643-1727), por sua 
vez, teria introduzido a utilização de hipóteses.

A evolução do método é resumida por Kuhn (1987) em duas 
linhas: a de Aristóteles, fundamentada na acumulação e ordena-
ção de informações com objetivos teleológicos, ou seja, com o in-
tento de relacionar os fatos às suas causas finais; e a de Galileu, 
buscando explicar as razões e os mecanismos dos fatos com base 
na experiência.

A defesa de sua condição de eixo para se atingir o conhe-
cimento é atribuída, no entanto, aos filósofos pós-renascentistas, 
entre os quais René Descartes, que, no Discurso do Método, defen-
de a racionalidade no exame das informações, a segmentação do 
objeto de estudo, a ordenação das conclusões, das mais simples às 
de maior complexidade, além de enumeração e revisão exaustivas, 
envolvendo, assim, as operações elementares da mente humana: 
indução, dedução e enumeração.
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A partir do século XIX, conforme Mesquita Filho (2006), 
vários autores passaram a enxergar no método não o rumo in-
dividual, mas a soma de esforços de gerações de cientistas cujos 
caminhos interligam-se e cujos achados completam-se como um 
quebra-cabeça. Por esse ponto de vista, o pesquisador deve mu-
nir-se de resultados prévios, observando o comportamento teóri-
co dos que o antecederam na mesma disciplina, a fim de contri-
buir, reafirmando, aperfeiçoando ou negando postulados.

No final do século XX, de acordo com Chizzotti (1998), esta-
beleceram-se dois paradigmas: o primeiro fundamentado no po-
sitivismo de Comte e no empirismo de Stuart Mill, empregando 
métodos dedutivos de foco estrutural e funcionalista das ciências 
naturais para testar hipóteses e explicar fatos sociais; e o segundo, 
combatendo a ideia de que o mundo exterior não se revela pelas 
qualidades sensíveis e sim pelo sentido que lhe dá o sujeito e, a par-
tir daí, rejeitando o emprego dos modelos das ciências naturais e 
reivindicando técnicas próprias para as ciências humanas e sociais.

No contexto de mudança de século, os estudos da linguagem 
e das comunicações realizam-se por ambos os domínios, ora de 
forma isolada, ora buscando em recursos de um o reforço para 
quesitos de outro.

Zaccur (2003) destaca como opções abstrair o sujeito e enfocar 
a linguagem isoladamente do mundo, na linha dos estruturalistas 
saussureanos, ou teorizar os contornos indefinidos da linguagem 
com suas relações de poder e ideologia, seguindo Bakhtin, para 
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quem o método deve ser dialético, considerar as relações sujeito/
método e a História, pois o objeto tem História e memória e o ob-
servador é situado em relação ao elemento observado.

Se o diálogo entre ciências naturais, humanas e sociais é pos-
sível, porque “mutuamente se implicam” (ZACCUR, 2003, p. 79), 
a interação entre segmentos afins, no caso Linguística e Comuni-
cação Social, com o objetivo de se observar a ideologia e o poder 
no discurso da mídia no tocante à seca no Nordeste brasileiro, 
tendo em conta aspectos históricos e sociais, não suscita polêmica.

A confluência Linguística/Comunicação não chega a ser uma 
“revolução científica”, no sentido proposto por Kuhn (1987, p. 
125), em que “um paradigma mais antigo é total ou parcialmente 
substituído por um novo, incompatível com o anterior”, afinal nos 
referimos a disciplinas do mesmo campo focadas no mesmo ob-
jeto: a linguagem.

Por outro lado, se essa união for observada enquanto algo 
progressivo, capaz de oferecer “fundamentos para sua prática pos-
terior” (KUHN, 1987, p. 29) e que conquiste novos adeptos a cada 
dia, estamos em pleno movimento revolucionário, a considerar 
Lakatos (1989), para quem a revolução científica é a simples ade-
são dos pesquisadores a programas que progridem em detrimento 
de propostas rivais.

O problema estaria apenas na autoafirmação da cientificida-
de dessas áreas. “A Linguística é ciência?”, perguntaram Xavier e 
Cortez (2003, p. 17) a 18 linguistas com mais de 20 anos de ensino 
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universitário. Metade responde sim, a Linguística é ciência, seja 
utilizando método próprio ou orientação positivista; oito dizem 
depender do que se considera ciência ou se posicionam parcial-
mente quanto às competências da disciplina; e um, Kanavilill Ra-
jagopalan (2003), declara que isso não importa, pois as ciências 
funcionam como seitas, tolhem a liberdade e excomungam os que 
se atrevem a questionar seus dogmas.

O posicionamento de Rajagopalan (2003) lembra o tudo vale 
de Feyerabend (1989), defensor de um fazer científico sem amar-
ras nem fronteiras metodológicas.

[...] a ideia de um método estático ou de uma teoria es-
tática da racionalidade funda-se em uma concepção de-
masiado ingênua do homem e de sua circunstância so-
cial. Os que tomam do rico manancial da história, sem a 
preocupação de empobrecê-lo para agradar a seus baixos 
instintos, a seu anseio de segurança intelectual (que se 
manifesta como desejo de clareza, precisão, ‘objetividade’, 
‘verdade’), esses vêem claro que só há um princípio que 
pode ser defendido em todas os estágios do desenvolvi-
mento humano. É o princípio: tudo vale (FEYERABEND, 
1989, p. 27).

E quanto à Comunicação Social, seria possível conferir-lhe 
status de ciência? Duarte e Barros (2006) alertam para o caráter 
recente da produção científica no setor, lembram que a pesquisa 
em Comunicação toma por empréstimo teorias e procedimentos 
de ramos variados, especialmente das ciências humanas e sociais, 
e concluem dizendo:
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É como se a Comunicação não usufruísse do status de 
disciplina científica, já que um dos requisitos para 
tal é dispor de um corpo orgânico de procedimentos 
metodológicos legitimados no interior do próprio 
campo científico (DUARTE; BARROS, 2006, p. 23).

Embora a Comunicação, no entendimento de grande número 
de estudiosos, não mereça o rótulo de ciência, em razão da supos-
ta falta de aparato metodológico específico, pode-se fazer ciência 
nesse campo, graças a seu caráter interdisciplinar, recorrendo tan-
to a mecanismos dos chamados métodos duros quanto às ciências 
humanas e sociais. Sousa (2004, p. 9) relaciona Linguística, Retó-
rica, Semiótica, Psicologia, Sociologia e Economia entre as raízes 
da Teoria do Jornalismo e menciona a Análise do Discurso como 
“um dos métodos de pesquisa mais usados nas ciências humanas, 
em particular nas ciências da comunicação”.

Interagindo com a Análise do Discurso, isso se nos filiarmos 
à corrente que responde sim a Xavier e Cortez (2003), o trabalho 
com as teorias do jornalismo ganha cientificidade, ainda mais se 
submetido ao processo definido por Sousa (2004). Tal procedi-
mento contempla observação da realidade, delimitação da pes-
quisa, justificação do tema, revisão da literatura, formulação do 
problema concreto, hipóteses e perguntas de investigação, enqua-
dramento metodológico, seleção de método e técnicas, recolha e 
registro de dados, análise e discussão dos resultados e conclusões.

O encontro entre Linguística e Comunicação, examinando-se 
aspectos históricos e sociais, derruba “barreiras entre disciplinas 
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vizinhas com o intuito de promover entre elas uma verdadeira 
colaboração” (LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 45). “A pesquisa em 
comunicação”, nas palavras de Melo (1970, p. 83-84), “assume a 
natureza de campo interdisciplinar de estudos, envolvendo não 
apenas as investigações linguísticas, educacionais, jornalísticas, 
cibernéticas etc”.

Sociologia, Psicologia, História, Antropologia e Linguísti-
ca, por exemplo, fortalecem o que o autor classifica de “pesquisas 
próprias das Ciências da Informação”, inseridas por ele no campo 
das ciências sociais. O fundamental, ainda na ótica de Melo (2006, 
p. 12), é:

[...] não perder de perspectiva a nossa responsabilidade 
de produzir conhecimento crítico, útil à sociedade, sin-
tonizado com as legítimas aspirações dos cidadãos que 
financiam nosso trabalho dentro das universidades.

A Linguística Aplicada também possui a característica de 
interagir com outros ramos do conhecimento, inclusive porque 
todo e qualquer saber está imerso em linguagem e, segundo 
afirma Borges Neto (2003, p. 46), “uma boa análise do discurso é 
extremamente útil para determinadas áreas, como a psicanálise, 
como a história, como o jornalismo etc”. 

Há dois ramos da Linguística: um que analisa a língua por 
perspectivas formais, e outro no qual se enquadram os postulados 
da Análise do Discurso, que procura ver a língua como resultado 
de influências sócio-históricas, referindo-se “à linguagem apenas 
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à medida que esta faz sentido para sujeitos inscritos em estratégias 
de interlocução, em posições sociais ou em conjunturas históri-
cas” (MAINGUENEAU, 1997, p. 11).

Para Pêcheux (1990), a Análise do Discurso tem condição de 
identificar relações discursivas do sujeito dentro das formações 
sociais. Lacan (apud MUSSALIM, 2003, v.2, p. 107) afirma que ela 
pode desvelar a cadeia de significantes de um texto a partir do es-
tudo e da descoberta das influências inconscientes existentes nas 
palavras. Benetti (2007) considera a AD especialmente produtiva 
para os estudos do jornalismo destinados à identificação de vozes 
e investigação dos sentidos.

No campo da Linguística Aplicada, apoiamo-nos na Análise 
do Discurso Francesa, nas concepções bakhtinianas de linguagem 
e ideologia e no conceito de poder esboçado em Foucault. Da área 
da Comunicação, nas teorias da agenda-setting, do gatekeeper e do 
newsmaking, somadas às proposições de poder de Thompson e à 
visão de Traquina sobre a postura ideológica da mídia.

A escolha de instrumentos oportunos à observação e ao ma-
nejo do corpus é providência essencial para o desenvolvimento 
harmônico da pesquisa. O método, ponto comum no fazer cientí-
fico de todo segmento acadêmico, guia quem se dedica a produzir 
conhecimento.

Com base nessas orientações, realizamos um estudo de ca-
ráter interpretativo, de natureza teórica, com técnica de levanta-
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mento bibliográfico e forma de acumulação de dados primária 
para abordagem qualitativa de amostras por meio da técnica da 
Análise do Discurso Francesa, enfatizando aspectos sociais e a 
língua como elemento opaco, carregado de subjetividade.

“O investigador recorre à observação e à reflexão que faz sobre 
os problemas que enfrenta, e à experiência passada e atual dos ho-
mens na solução destes problemas”, garante Chizzotti (1998, p. 11), 
“a fim de munir-se dos instrumentos mais adequados à sua ação e 
intervir no seu mundo para construí-lo adequado à sua vida”, sem 
nutrir a ilusão do saber absoluto e das respostas definitivas.

“O feitiço do método”, segundo discorre Najmanovich (2003, 
p. 31), “reside na possibilidade de reescrever a história, depurar o 
passado, exorcizar a complexidade e inventar uma estrada onde haja 
somente uma pegada difusa ou uma rede de trilhas encruzadas”.

Este trabalho foi concebido para se desenvolver em ambiente 
metodológico interdisciplinar, tendo em vista contribuir, ampa-
rado por técnicas de estudos da linguagem, com a busca de ex-
plicações sobre o papel da mídia no processo de construção da 
realidade, especialmente no tocante ao “discurso da seca”.
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Procedimentos metodológicos

A investigação partiu dos pressupostos de que tanto a ideolo-
gia quanto o poder influenciam o enquadramento da notícia e de 
que o texto jornalístico contemporâneo, embora estruturado por 
rotinas produtivas e palco de personagens socialmente situadas, 
tem possibilidade de ser ambiente de vozes independentes e, por-
tanto, polifônico, no sentido bakhtiniano.

O objetivo geral é estudar o discurso da mídia impressa sobre 
a problemática da estiagem no Nordeste, considerando aspectos 
ideológicos, históricos e sociais, além da interferência do poder na 
ressignificação da realidade.

Já os objetivos específicos são: analisar, por meio de elementos 
interdiscursivos, se as imagens da seca presentes da imprensa são 
historicamente constituídas; averiguar de que modo a ideologia e o 
poder se movimentam nesse contexto e interferem na reprodução 
da realidade em ambiente de quase-interação mediada, consideran-
do-se as teorias do agendamento, do gatekeeping e do newsmaking; 
e identificar vozes no discurso jornalístico sobre a seca, verificando 
se podem ser polifônicas no sentido bakhtiniano e, em sendo, o que 
isso representa na observação do fenômeno midiático.

Para tanto, elencamos questões de pesquisa relevantes à desco-
berta do fenômeno estudado. São elas: De que maneira o poder e a 
ideologia interferem nas rotinas de produção jornalística, no agen-
damento das notícias e como se manifestam no “discurso da seca”? 
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Quais as vozes presentes no discurso sobre a seca e que característi-
cas as tornam monológicas ou polifônicas no sentido bakhtiniano?

Definidos tema, objetivos e questões de estudo, além da esco-
lha do raciocínio dedutivo para explicar o caso particular do dis-
curso da seca em circunstâncias gerais do jornalismo e da opção 
pela pesquisa de natureza qualitativa com incursões documentais 
na avaliação dos dados coletados, seguiu-se o levantamento entre 
obras de Linguística, Comunicação e História, a fim de se formar 
o arcabouço teórico adequado à proposta.

A unidade de análise é composta por notícias publicadas no 
jornal paulistano Folha de S. Paulo, no período de janeiro a junho 
de 2005. O recorte temporal corresponde ao último ano de seca 
registrada no Nordeste e aos meses nos quais, ano a ano, espera-
se a ocorrência da estação chuvosa na região, conforme demarca 
Brasil (1877)5. Uma época, portanto, em que o assunto torna-se 
mais presente na agenda midiática.

Com efeito, a seca é assunto recorrente na agenda midiática 
nos primeiros meses de cada ano, quando se esperam as chuvas, as 
quais nem sempre ocorrem. O período de expectativa estende-se 
até a véspera do equinócio. Conforme a tradição popular, até 19 
de março, dia de São José.

5 Brasil (1877) afirma que a “estação regular das chuvas... começa em ja-
neiro e, às vezes em março, pelo equinócio, para terminar em maio ou junho”. 
Serra (in VINGT-UN, 1982) delimita o período de precipitações pluviométricas 
entre janeiro e maio. Mendes (2003) refere-se ao período de fevereiro a maio.



IDEOLOGIA, PODER E DISCURSO DA SECA NA MÍDIA 

29

O ciclo noticioso da seca, apreciado no eixo sincrônico que 
orientou a formação do corpus deste trabalho, entra na agenda mi-
diática em meados de janeiro, com as expectativas de especialistas 
e agricultores nas precipitações pluviométricas, ganha corpo de 
fevereiro a março, meses nos quais se firma ou não a estação chu-
vosa, decaindo a partir de abril. Geralmente em maio, no máximo 
em junho, haja ou não “inverno”, as matérias tratando dos bons ou 
dos maus momentos vividos pelo sertanejo escasseiam-se.

Determinado o recorte temporal, procedeu-se à coleta das 
matérias, o que se fez aos 16 de maio de 2008, na seção “Edições 
Anteriores”6 da página mantida pela Folha de S. Paulo na Internet. 
As amostras selecionadas são, exclusivamente, de textos publica-
dos no jornal impresso e transpostos para o ambiente virtual. O 
meio de apreensão de conteúdo, diga-se de passagem, proporcio-
nou economia de tempo, sem prejuízo à análise.

Textos contendo as palavras-chaves “Nordeste” e “seca” fo-
ram copiados e submetidos a uma triagem secundária, com a qual, 
finalmente, chegou-se a cinco matérias específicas para análise. 
Considerou-se apenas o conteúdo noticioso, por ser propício à 
multiplicidade de vozes. Editoriais, artigos, informes publicitários 
e notas de colunas compuseram reserva de apoio argumentativo.

O corpus foi dividido mês a mês, com base nas questões de 
pesquisa que contemplam preocupações no tocante à multiplici-
dade de vozes, polifonia, manifestações de poder e ideologia, além 
de agendamento, newsmaking e gatekeeping.

6  www.folha.com.br/edicoesanteriores.
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Os dispositivos por meio dos quais analisamos o discurso da 
seca foram definidos no entrelaçamento de técnicas sugeridas por 
Orlandi (2003) e Sousa (2004), vislumbrando a linguagem como 
“lugar de tensões/conflitos/concordâncias/silenciamento/ma-
terialidade constitutiva dos fenômenos ideológicos” e, por essas 
características, “objeto privilegiado para a observação das repre-
sentações e da ideologia” (OLIVEIRA, 1998, p. 14).

O percurso de Orlandi (2003, p. 77) é visitado em três eta-
pas, destinadas, respectivamente, a desvendar o funcionamento 
de estruturas linguísticas, a formação dos sujeitos e a presença da 
ideologia:

1ª Etapa: passagem da superfície linguística para o texto (discurso)

2ª Etapa: passagem do objeto discursivo para a formação discursiva

3ª Etapa: passagem do processo discursivo para a formação ideológica

Entre os procedimentos propostos em Sousa (2004), que se 
ocupa especificamente da reflexão do discurso jornalístico im-
presso, destacam-se itens elementares que redistribuímos em gru-
pos, a saber:

1. tema, enquadramentos e estrutura;
2. fontes e citações;
3. estruturas textuais, vocabulário, estilo e significação;
4. objetivo do discurso e ações dos protagonistas;
5. rotinas produtivas;
6. o dito, o implícito, o não dito, o lembrado e o esquecido.
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As sugestões assemelham-se. Ambas privilegiam o papel da 
historicidade na busca por representações ideológicas, consideram as 
marcas linguísticas e as enunciações tramadas com fios de memória e 
de discursos que, esquecidos, reprocessam-se no inconsciente. 

A necessidade de identificar formações discursivas e de 
confrontá-las, mostrando como o interdiscurso determina o 
intradiscurso e como a voz do sujeito relaciona-se com os outros 
sujeitos, também é uma preocupação comum. Os autores atribuem 
importância ao espaço da formação ideológica constituída no 
efeito metafórico, na articulação entre língua e discurso, entre a 
estrutura e o acontecimento, a partir do equívoco, do deslizar do 
sentido que possibilita o exercício da interpretação e da observação 
da historicidade. 

Por fim, Orlandi (2003) e Sousa (2004) destacam a interpre-
tação, processo que permite desvendar a produção de sentidos 
das vozes integrantes do discurso da seca. A interpretação nega 
a neutralidade dos sujeitos inseridos nas formações discursivas, 
mas também a do sujeito analista do discurso. Interpretar é avaliar 
com base em pré-concepções, é posicionar-se historicamente. O 
reconhecimento de condição tão humana pode tornar o pesquisa-
dor mais responsável pela influência de sua própria ideologia no 
resultado do seu trabalho.

Partindo dessas reflexões, promovendo o encontro das ideias 
de Orlandi (2003), no campo linguístico, e Sousa (2004), que de-
monstra a possibilidade do emprego da Análise do Discurso na 
área jornalística, instituímos o seguinte roteiro para analisar o dis-
curso da seca:
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1. Ambientação do texto. Corresponde à observação da su-
perfície linguística, incluindo circunstâncias técnicas (página, po-
sição na página, título, ilustrações etc.) que demonstram o grau 
de importância conferido a determinado assunto pela editoria do 
jornal, com base em critérios de noticiabilidade.

2. Formações discursivas. Identificação das vozes presentes 
no objeto discursivo, classificando-as quanto à heterogeneidade 
descrita em Authier-Revuz (1990), e escalonando o status confe-
rido a cada uma delas pelo repórter na construção da Pirâmide 
Invertida, técnica que orienta o relato dos fatos e a posição das 
personagens do maior ao menor nível de importância. 

3. Formação ideológica. Interpretação das formações discur-
sivas, confronto de vozes, observação da historicidade, dos pro-
cedimentos metafóricos, buscando definir estruturas de poder, de 
ideologia e a ocorrência de polifonia.

Quanto ao levantamento bibliográfico, apesar de a mídia ser 
participante ativa no “discurso da seca”, contribuindo para cris-
talizar a representação das pessoas sobre o Nordeste, não encon-
tramos estudos que observem os meios de comunicação nesse 
contexto. As buscas realizaram-se em livrarias, acervos virtuais, 
bancos de dissertações e teses, no Núcleo Temático da Seca e do 
Semiárido (NUT-Seca) da UFRN e na Coleção Mossoroense7.

7 A Coleção Mossoroense é a editora que mais publicou livros enfocan-
do a questão da seca no Nordeste. 
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A bibliografia localizada, selecionada e consultada compreen-
de obras que contemplam aspectos históricos, econômicos, técnicos 
e sociais. Autores amiúdam-se em temas como formação cultural, 
discurso da elite, religiosidade, políticas públicas, relações de poder 
e propostas sanativas, mas praticamente ignoram o papel da mídia 
enquanto fórum de ressignificação das “vozes da seca”.

Estado da arte

O drama nordestino vem sendo abordado por técnicos, po-
líticos, escritores e jornalistas em quatro enfoques, definidos por 
Souza (1983) como: tradicionalista, segundo o qual os repetidos 
períodos de estiagem resultam de fatalidade; tecnicista, limitando-
se a apontar a acumulação de água como solução para o proble-
ma causado pela irregularidade das chuvas; ecológico, atribuindo 
culpa ao desequilíbrio ambiental; e sociopolítico, de caráter inter-
disciplinar, que se apropria de conceitos desses outros segmentos, 
associando-os a postulados das ciências humanas e sociais, sem 
desconsiderar a influência da ideologia e do poder no território 
onde “a natureza compraz-se em um jogo de antíteses” fazendo 
com que o “vale fértil” do inverno desmanche-se no “espasmo as-
sombrador da seca” (CUNHA, 1938, p. 51)8.

8 Se a Linguística, no dizer de Foucault (1999), dialoga com as ciências hu-
manas por uma estrutura de conhecimentos própria que permite observar o ex-
tenso caráter do fenômeno da comunicação e cria o ambiente propício para análise 
dos fenômenos históricos e das produções discursivas, não seria desvio metodoló-
gico enquadrar o presente trabalho na linha sociopolítica.
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O levantamento bibliográfico fortaleceu a convicção cons-
truída na experiência jornalística de que a maioria dos pesquisa-
dores dedicados à problemática nordestina enxerga os meios de 
comunicação de forma ingênua, atribuindo-lhes caráter educativo 
e papel de registro histórico dos fatos contemporâneos. Poucos, e 
mesmo assim de maneira superficial, fazem a ligação crítica entre 
as relações de poder e ideologia existentes no discurso da impren-
sa sobre a seca no Nordeste.

Para se ter ideia, Medeiros Filho e Souza (1988) narram o 
“Drama humano” da seca limitando-se a transcrever relatos divul-
gados em jornais, sem lhes apresentar questionamento. Omissão 
perigosa, pois, de acordo com Gregolin (2004), vasculhar docu-
mentos em busca da historicidade de conceitos que norteiam o 
trabalho científico em qualquer área não se configura em mero 
exercício de compilação, exige exaustiva interpretação do ambien-
te epistemológico e político.

Há pouca análise da postura editorial dos veículos citados 
na condição de fonte, desconsiderando-se a preocupação anotada 
por Goff (1982, p. 12) no tocante à “não inocência do documento” 
e aos “processos de manipulação que se manifestam a todos os 
níveis da constituição do saber histórico”.

Faz-se necessário, no entendimento de Brandão (2004, p. 
32), com fundamento em Foucault, identificar regras utilizadas 
na regência do discurso, entre as quais os temas e as teorias ou 
o “sistema de relações entre diversas estratégias capazes de dar 
conta de uma formação discursiva, permitindo ou excluindo 
certos temas ou teorias”. 
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De três obras consideradas clássicas pelos estudiosos da seca, 
Seccas contra a secca (1980), Solo e Água no Polígono das Secas 
(2001) e História das Secas (1982), apenas a primeira, que se ca-
racteriza tecnicista, por defender a construção de açudes como 
solução para o enfrentamento dos anos de estiagem, atribui im-
portância à imprensa como espaço de debate sobre os problemas 
do semiárido nordestino.

No congresso do Estado, na imprensa, em palestras, nun-
ca descuidei desse propósito. Em todos os lugares em que 
tenho residido proponho-me a lecionar, fazendo papel de 
mestre escola, quasi sempre gratuitamente. D’hai vários 
artigos publicados na imprensa; e como meio de despertar 
espíritos já adultos, a propaganda sobre a açudagem [...]

Desde anos havia sido iniciada a pequena açudagem ser-
taneja; julgo, porem, no Rio Grande do Norte, ter sido 
o primeiro a levar a ideia a exame do poder público, e a 
enceta-la, insistentemente pela imprensa [...]. De vários 
artigos esparsos resolvi publicar o presente livro (GUER-
RA; GUERRA, 1980, p. 4-5)9.

Está claro que Seccas contra a secca nasceu do ventre jorna-
lístico. Phelippe Guerra selecionou artigos publicados por ele no 
Diário de Natal e no Commercio de Mossoró, acrescentando ano-
tações históricas de seu irmão Theophilo, do pai e de um bisavô 
de ambos. Observando a partir de Traquina (2005, v. 1, p. 26), 

9 Mantida a grafia original.
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Phelippe foi um dos fornecedores de “vozes alternativas”10 para o 
campo jornalístico.

Por sua vez, Duque (2001, p. 252) afirma que o homem do 
campo precisa receber educação específica e adquirir o hábito de 
debater os assuntos referentes à sua ocupação, pois “o sucesso de 
uma civilização depende dos conhecimentos úteis, dos pensa-
mentos sábios e dos sentimentos nobres dos habitantes”.

Se a mídia tem a capacidade de “influenciar a projeção dos 
acontecimentos na opinião pública”, de acordo com McCombs e 
Shaw (1977, p. 7), seria ela um apoio importante para a difusão des-
ses conhecimentos úteis ou um instrumento de dominação ideoló-
gica? Duque, embora de forma discreta – e inocente, por descon-
siderar que “não existe enunciado geral, enunciado livre, neutro e 
independente” (FOUCAULT, 1969, p. 124) – a menciona entre as 
formas de difusão do conhecimento e estimuladora do debate.

Todas as repartições agrícolas federais e estaduais devem 
ter uma seção com agrônomos encarregados de ler pu-
blicações, sobre assuntos rurais, traduzi-las ou resumi-las 
em folhas mimeografadas e distribuí-las com os colegas 
e auxiliares de serviços de campo [...]. A transmissão do 
conhecimento está hoje ampliada pela publicidade nas 
formas de anúncios, de folhetos, de livros, de jornais, de 
rádios e da gravação, em discos, de palestras e de aulas 
que podem ser repetidas em diferentes lugares (DUQUE, 
2001, p. 254-255).

10 Traquina (2005, v. 1, p. 26) usa o termo “vozes alternativas” para 
definir o conjunto de agentes sociais que ocupam espaço na mídia e sabem 
jogar o “xadrez jornalístico”. 
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O caso Nordeste, na concepção de Pompeu Sobrinho (1982, 
p. 8), não se resume à falta de água, ele é a soma de “variantes cós-
micas, geográficas, humanas e culturais”, além “do valor moral e 
até de um certo e correto fervor religioso da comunidade exposta 
ao flagelo clímico”. O autor cita a imprensa de relance para criticar 
o registro, segundo ele, equivocado.

A sêca de 1915, segundo alguns cronistas mal conhece-
dores das condições sociais do sertão, [...] não passara de 
um repiquete, isto é, de sêca atenuada. O autor destas li-
nhas, que a enfrentou em pleno sertão, durante todo o seu 
decurso, tem opinião diversa [...]. Aliás, este testemunho 
parece desnecessário em vista das terríveis consequências 
do flagelo, que ficaram registradas em livros e nas crôni-
cas da imprensa diária das capitais nordestinas (POM-
PEU SOBRINHO, 1982, p. 21)11.

O economista Celso Furtado, criador e primeiro chefe da Su-
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), disse, 
na década de 1950, conforme cita Andrade (1998, p. 15), que a 
seca não é a causa da pobreza do Nordeste. O drama social, cuja 
origem atribuem à irregularidade das chuvas, seria provocado 
pela forma de uso da terra e pela exploração promovida por gru-
pos de outras regiões e da própria elite local.

Assegura Furtado (1998) que as secas são previsíveis e, por 
isso, seus efeitos podem ser minimizados com medidas preventivas 
e emergenciais. Entre aquelas, a democratização do acesso à terra, 

11 Mantida a grafia original.
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programas de irrigação e aprimoramento da dry farming, agricul-
tura de sequeiro; entre estas, o fornecimento de água e as frentes 
de trabalho para garantir emprego e renda, com precauções para 
que a ajuda não seja manipulada por grupos locais interessados na 
manutenção da “indústria da seca”, assim caracterizada:

Há a indústria da seca, gente que ganha com a seca, por-
que ela significa muito dinheiro do governo para o co-
mércio, para financiar as frentes de trabalho etc. A seca é 
um negócio. Na Paraíba, por exemplo, havia as fortunas 
feitas pela seca [...]. Isso mostra a ligação entre a máqui-
na política, o controle da administração... (FURTADO, 
1998, p. 25).

Quando se fala em dominação exercida pela elite e em “in-
dústria da seca”, não se pode perder de vista a participação da im-
prensa, geralmente atrelada a grupos ideológicos ou econômicos.

Jornais enquanto fontes históricas são também citados em 
Villa (2000). O autor não se imiscui nas razões que levaram tais 
periódicos a determinados enquadramentos, embora em alguns 
momentos tenha o cuidado de registrar a posição política dos veí-
culos e mudanças de postura discursiva.

Refere-se, por exemplo, à mudança de opinião do O Cearen-
se, que na edição de 19 de fevereiro de 1958 atacou a ideia de se 
importar dromedários para o Ceará, afirmando que o governo 
da província não deveria investir 20 contos numa experiência in-
ternacional duvidosa, acrescentando que os animais doados pela 
Sociedade Zoológica de Aclimatação, de Paris, serviriam apenas 
para espetáculo. Em 1859,



IDEOLOGIA, PODER E DISCURSO DA SECA NA MÍDIA 

39

O Cearense tão renitente à ideia no ano anterior ti-
nha mudado de opinião e apoiado a chegada dos 
dromedários, provavelmente por influência dos 
componentes da Comissão Científica Exploradora, 
especialmente de Capanema. O jornal não só agra-
deceu a Capanema12 pela ideia de trazer os animais 
ao Ceará, como também à Sociedade de Aclimata-
ção Francesa e a Ferdinand Denis13, considerado 
“fervoroso amigo do Brasil” (VILLA, 2000, p. 32).

O jornal embarcou na espiral do silêncio, teoria de acordo com 
a qual “os indivíduos buscam a integração social através da opinião 
de outros e procuram se expressar dentro de parâmetros da maioria 
para evitar o isolamento” (PENA, 2005, p. 155), embora o caso do O 
Cearense talvez demonstre aquilo que se classifica de maioria silen-
ciosa diante da opinião de alguém ou de algum grupo com maior 
poder no processo de geração de formas simbólicas.

O autor comenta que o poeta Antonio Gonçalves Dias, es-
tando no Ceará como responsável pela seção etnográfica da Co-
missão Científica de Exploração, fez poucas referências à seca em 
artigos publicados no Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, e 
observa com certa ironia: “O que é plenamente justificável, pois 
era encarregado da seção etnográfica” (VILLA, 2000, p. 33).

12  Guilherme de Capanema, membro da Comissão Científica de Ex-
ploração criada em 1859 pelo Instituto Histórico Brasileiro com o apoio de 
Dom Pedro II, conforme Villa (2000, p. 26).
13 Autor francês, esteve no Brasil de 1816 e 1821 fazendo pesquisas para 
escrever Scénes de la Nature sous les Tropiques, publicado em 1824.
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Narra também a pendenga entre o senador José de Alencar 
e O Cearense, em 1877. Alencar, conservador, acusando o Jornal 
do Commercio, do Rio de Janeiro, de exagerar nas notícias sobre 
a seca; e O Cearense, liberal, acusando o senador de estar por fora 
da realidade nordestina, perdido em devaneios literários. Villa 
(2000, p. 56) chama atenção, ainda, para “a limitada repercussão 
da seca no sertão baiano na imprensa da província”, atribuindo o 
fato à “diminuta importância do sertão na economia provincial”. 

A postura de Gonçalves Dias no tocante à seca pode ser ex-
plicada com a teoria do gatekeeper, segundo a qual a seleção de 
informações a serem publicadas obedece a critérios subjetivos 
e dependentes de juízos de valor do jornalista, oriundos de um 
“conjunto de experiências, atitudes e expectativas” (WHITE apud 
TRAQUINA, 2005, v.1, p. 150) ou com o enunciado de De Cer-
teau (1982), segundo o qual o sujeito imbuído do papel de regis-
trar a História trabalha seu relato com inclusões e exclusões.

Pode também, assim como a limitada repercussão da seca na 
imprensa baiana, ser vista como efeito da proximidade14. O poeta 
maranhense, radicado no Rio de Janeiro, e os jornalistas baianos 
decidiram, baseados em seus juízos de valor, que seus respectivos 
leitores não se interessariam pelo que se passava no Ceará.

14  O grau de proximidade do repórter em relação ao fato gerador da 
notícia interfere diretamente no que ele escreverá sobre o assunto. Por outro 
lado, proximidade é critério editorial para se medir o nível de importância da 
informação, partindo-se do princípio de que as pessoas estão mais interessadas 
nas ocorrências do seu entorno geográfico e cultural.
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A distância entre a imprensa baiana e as regiões afetadas pelo 
flagelo da seca, o outro Nordeste, é mais explícita no editorial do 
O Monitor, edição de 14 de novembro de 1977 (VILLA, 2000, p. 
57), comemorando a chegada de emigrantes cearenses para suprir 
a redução da mão de obra escrava:

Quando todas as semanas perde a província alguns de 
seus escravos, que embarcaram para o Sul, é de prudência 
e tino atrair a nossas terras desertas braços que venham 
suprir os que a miséria de nossos agricultores se vê força-
da a exportar.

O poeta silenciou, por inapetência ou por considerar o assun-
to desinteressante para os leitores, mas os jornais do Centro-Sul, 
região onde à época concentrava-se o poder político brasileiro, 
acabaram abrindo espaço para o debate sobre a seca, alimentados 
por “vozes alternativas”, entre as quais as de representantes de es-
tados do Nordeste:

A seca começou a ocupar um espaço cada vez maior 
na grande imprensa e transformou-se em tema li-
terário. Artigos e mais artigos são escritos apresen-
tando soluções, comentando ou acusando os su-
postos responsáveis pelas consequências da seca. [...] 
Os apresentadores de soluções definitivas para o sertão 
nordestino ocuparam páginas e páginas da imprensa 
(VILLA, 2000, p. 105-107).

A crítica à postura da imprensa finalmente aparece com Al-
buquerque Júnior (2001), que também enfatiza o papel da litera-
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tura, do teatro e do cinema na formação imagética nordestina. 
O repórter, na análise do autor, rotula indivíduos e costumes de 
outras regiões a partir de sua própria realidade, de seu conheci-
mento de mundo, de preconceitos que o fazem tratar costumes 
alheios como bizarros.

Observações que remetem ao postulado de que “toda trans-
missão, particularmente sob forma escrita, tem seu fim específico” 
bem como um público específico, cujas expectativas devem ser 
satisfeitas e “essa orientação para uma terceira pessoa é de pri-
mordial importância: ela reforça a influência das forças sociais or-
ganizadas sobre o modo de apreensão do discurso” (BAKHTIN, 
2004, p. 146).

Citando as notas de viagens comuns nos jornais da década de 
1920, Albuquerque Júnior (2001, p. 42) comenta:

Esses relatos fundam uma tradição, que é tomar o espaço 
de onde se fala como ponto de referência, como centro 
do país. Tomar seus “costumes” como os costumes nacio-
nais e tomar os costumes das outras áreas como regionais, 
como estranhos. São Paulo, Rio de Janeiro ou Recife se 
colocam como centro distribuidor de sentido em nível 
nacional. As “diferenças” e “bizarrias” das outras áreas são 
marcadas com o rótulo de atraso, do arcaico, da imitação 
e da falta de raiz.

Em seguida, parte para a afirmação de que tais relatos ajudam 
a “criar uma identidade para a região de quem fala, em oposição 
à área de que se fala” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 42). 
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Dessa maneira, um povo é criado a partir de fragmentos culturais 
específicos, imaginados como pertencentes a toda a região e rela-
tados em falas carregadas de elementos preconcebidos.

Observação semelhante é feita por Castro (2003, p. 150), ao 
dizer que seu livro contribui com a redescoberta do Nordeste, 
mostrando coisas boas e ruins, sem máscaras, evitando dissemi-
nar lendas que formam uma falsa imagem da terra e do povo, algo 
que considera perigoso quando se vive na era “dos slogans jorna-
lísticos, que tentam reduzir toda a terra esquematicamente a um 
tabuleiro de xadrez, com os seus quadrados exatos e com os exatos 
limites das suas diferentes colorações”.

Ele atenta para o critério proximidade, sem recorrer ao ter-
mo, advertindo que, especialmente escrita para ser publicada nos 
Estados Unidos, a obra traz coisas muito familiares ao leitor bra-
sileiro. “Escrevendo para um mundo tão diferente do nosso, tão 
distante de nossa realidade social”, explica, “era preciso dar uma 
ideia precisa da região estudada, caracterizando-a com o que ela 
tem de mais típico e, portanto, de mais conhecido no seu contexto 
social” (CASTRO, 2003, p. 150).

Lembrando que “as verdades científicas são, pois, sempre 
relativas, desde que estão sempre na estrita dependência do mo-
mento da observação e da perspectiva em que se coloca o obser-
vador”, declara-se descrente da sociologia neutra e posiciona-se 
discursivamente, dizendo haver escrito um ensaio “na perspectiva 
de um estudioso destes problemas, mas que é ao mesmo tempo 
um habitante desta região, impregnado de corpo e alma da vida 
desta terra e do sentimento de sua gente” (CASTRO, 2003, p. 153).
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A propósito das observações de Albuquerque Júnior e de 
Castro, no tocante à posição do autor do discurso, vale trazer à 
baila a afirmação de Maingueneau (2004, p. 71) de que também 
“é necessário reservar um lugar importante ao modo de manifes-
tação material dos discursos, ao seu suporte, bem como ao seu 
modo de difusão”, porque o veículo de comunicação não é apenas 
“meio de transmissão, mas que ele imprime um certo aspecto a 
seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer”.

Ao traçar o Nordeste canavieiro, não por desconhecer o ou-
tro, o Nordeste semiárido15, Freyre (2004, p. 46) critica o Sul por 
enxergar apenas “o norte maciço e único” e afirma que “o Nordes-
te do massapé, de argila, do húmus gorduroso é o que pode haver 
de mais diferente do outro, de terra dura, de areia seca”. Todavia, 
como quem fala a partir daquilo que Albuquerque Júnior (2001) 
classifica de centro distribuidor de sentido, no caso Recife, advoga 
que o Nordeste dele é “mais brasileiro” (FREYRE, 2004, p. 50), 
como se o semiárido fosse culturalmente inferior.

Em notas de viagens transcritas por Albuquerque Júnior 
(2001), articulistas d’O Estado de S. Paulo apresentam o Nordeste 
como região da ignorância, da falta de higiene, da pobreza, do 
servilismo, contrapondo-o ao Sul, com sua abundância. 

O jornalista Paulo de Moraes Barros, mencionado por Albu-
querque Júnior, afirma, no citado jornal, que a inferioridade racial 
do nordestino é responsável pelos problemas da região, pelo fana-
tismo religioso e pela violência. 

15 CASTRO (2004, p. 37) elaborou o “Mapa das áreas alimentares do 
Brasil” estabelecendo a divisão entre Nordeste açucareiro e sertão nordestino.
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“Logo após essa série de artigos intitulados ‘Impressões do 
Nordeste’, o veículo inicia outra série intitulada ‘Impressões do 
Sul’ com o nítido objetivo”, conforme Albuquerque Júnior (2001, 
p. 44), “de construir uma imagem para São Paulo em contraposi-
ção às descrições do Nordeste feitas por Paulo Moraes”.

Observa-se nessas primeiras abordagens, que a mídia dos 
centros distribuidores de sentido transmite imagens com tal força 
que a opinião dos grupos dominantes silencia a opinião dos que 
têm menos poder de distribuição de sentidos.

Foucault (2004, p. 9), a propósito, atenta para a dificuldade de 
se fugir do ciclo das opiniões dominantes: “Sabe-se bem que não 
se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em 
qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar 
de qualquer coisa”. Do mesmo modo, faz-se necessário considerar 
para quem se escreve, o público de determinado jornal influen-
ciando diretamente o rumo das reportagens. É o que Bakhtin 
(1981, p. 113) considera como força do interlocutor na orientação 
do discurso:

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem 
uma importância muito grande. Na realidade, toda pala-
vra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 
fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 
dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da 
interação do locutor e do ouvinte [...] A palavra é territó-
rio comum do locutor e do interlocutor.
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No raciocínio de Thompson (1998, p. 201), “um indivíduo em-
prega recursos, baseia-se em regras e implementa esquemas com o 
objetivo de produzir formas simbólicas para um receptor particu-
lar ou para um conjunto deles”. E, para Mussalim (2003, p. 123), “o 
contexto da enunciação, constitui parte do sentido do discurso e 
não apenas um apêndice que pode ou não ser considerado”.

De acordo com Albuquerque Júnior, o termo Nordeste sur-
giu em 191916 para delimitar os Estados a serem acompanhados 
pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS). Ou 
seja, a seca inventou o Nordeste e nela está interessada a mídia.

Neste discurso institucional, o Nordeste surge como a parte 
do Norte sujeita às estiagens e, por essa razão, merecedora 
de especial atenção do poder público federal. O Nordeste é, 
em grande medida, filho das secas; produto imagético-dis-
cursivo de toda uma série de imagens e textos, produzidos 
a respeito desse fenômeno desde que a grande seca de 1877 
veio colocá-la como o problema mais importante desta 
área (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 68).

O autor afirma que a seca é o que chama a atenção da 
mídia para o Nordeste e que as imagens do flagelo da seca, 
ressignificadas pela mídia, são geralmente as primeiras impressões 

16 Em prefácio à 7a edição de Nordeste, de Gilberto Freyre (2004), Manoel 
Correia de Andrade afirma que a divisão do Brasil em Norte e Sul perdurou até 
a década de 1930 e somente foi oficializada em 1941 pelo governo Vargas, por 
sugestão do geógrafo Fábio de Mecedo Soares Guimarães. Por outro lado, J. de 
Sampaio Ferraz (1982) publicou no Brasil Técnico, edição de janeiro de 1925, o 
texto intitulado “Causas prováveis das sêcas do Nordeste brasileiro” (sic).
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a que os sulistas têm acesso acerca do Nordeste. A mídia, que nos 
termos de Rachel de Queiroz olha enviesado para o Nordeste, 
interessada apenas na miséria, tem parcela considerável de culpa 
no preconceito em relação ao nordestino e deste em relação a si, 
a partir da repetição de textos e imagens.

Devemos criticar, por exemplo, a postura da mídia, não 
porque não vê nossa verdadeira face, ou mostra nossa 
verdadeira fala, mas por ter uma postura negadora da 
história, da mudança, por estar presa a uma visibilida-
de e dizibilidade do Nordeste [...]. Este olhar e esta fala 
da mídia reproduzem, em grande parte, as hierarquias 
espaciais, as hierarquias identitárias, que realimentam 
as desigualdades sociais, econômicas e culturais do país 
(ALBURQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 316).

Examinar o discurso da imprensa em relação à fome e esta-
belecer relações de poder por meio de fragmentos da realidade 
selecionados e reproduzidos é ao que se propõe Bonfim (2002), 
promovendo delicado amálgama teórico entre Fairclough e Bakh-
tin. A partir das posições sociais e dos mecanismos de edição, 
Bonfim indica o uso ideológico da imprensa. O jornalista, segun-
do ele, ocupa papel de mediador que seleciona e recorta as falas 
dos atores sociais e utiliza-se da voz da autoridade para refutar ou 
legitimar determinado discurso.

Aparentemente, a multiplicidade de vozes na im-
prensa indica uma abertura para vários atores da so-
ciedade, o que daria aos textos imparcialidade. Mas 
a imprensa exerce controle sobre as vozes utilizadas 
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em seus textos ao tecer esses diversos discursos e 
esse controle não é neutro; pelo contrário, favorece 
os pontos de vista da empresa jornalística e de seus 
associados (BONFIM, 2002, p. 25).

Observa França (2002, p. 481), avaliando caminhos da pes-
quisa midiática, que:

[...] os meios de comunicação deixaram de ser vistos 
como uma instância neutra a serviço da sociedade e pas-
saram a ser tomados na sua natureza ideológica e de clas-
se, instrumento de poder político e econômico, esfera de 
dominação.

Não se deve ignorar a importância dos meios de comunica-
ção, “rodas de fiar o mundo moderno” (THOMPSON, 1998, p. 
19), no processo de construção da realidade nordestina. Eles, de 
acordo com Freyre (apud MELO, 1970, p. 45), “refletem da reali-
dade social os seus aspectos mais cotidianos, mais gerais e mais 
socialmente significativos”.

Mecanismos da Análise do Discurso Francesa, para compa-
rar a propaganda das belezas naturais nordestinas e as notícias so-
bre a miséria no semiárido, são utilizados por Leite (2004). A au-
tora comenta a “comercialização” do Nordeste para outras regiões, 
privilegiando-se áreas litorâneas, mostradas “como o eldorado 
brasileiro e ‘apaga’, ‘silencia’ as demais sub-regiões nordestinas” 
numa estratégia de reconstrução identitária com vistas “a tornar 
o Nordeste, um produto turístico rentável” (LEITE, 2004, p. 120). 
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Partimos da hipótese de que há na mídia duas formações 
discursivas sobre o Nordeste que se destacam: uma que 
diz respeito ao Litoral, com sua paisagem exuberante, 
corpos bronzeados, gente alegre e feliz, e outra que, em 
oposição a essa, enfatiza o Sertão, a fome, a miséria e a 
seca nordestinas (LEITE, 2004, p. 124).

O equívoco do enunciado está no termo “oposição”. A pro-
paganda do litoral não é “oposição” às matérias sobre a seca, 
é uma formação discursiva, e o próprio conceito de Pêcheux 
(1983), aludido pela pesquisadora, “diz respeito ‘ao que pode e 
deve ser dito’ a partir de uma posição/lugar social em uma dada 
conjuntura” (LEITE, 2004, p. 124). O governo enfatiza a imagem 
conveniente, mas não contesta, com isso, a inexistência dos dra-
mas sociais: silencia sobre eles17. 

Leite (2004, p. 127) acerta, porém, ao reformular a sentença, 
defendendo o ponto de vista de que o ufanismo, quanto às rique-
zas naturais, “oculta, mascara a violência, a pobreza e todas as 
mazelas sociais que também constituem a realidade brasileira”, 
embora cometa novo engano – o de analisar como se estivessem 

17  Silenciar acerca da miséria não é estratégia exclusiva dos governos 
do Nordeste brasileiro. Castro (2003) destaca o problema da fome nos Estados 
Unidos. A nação mais poderosa do mundo, pelo menos até 1962, estaria longe 
de resolver o problema da fome que afligia grande parte de sua população. O 
autor refere-se ao american way of life (estilo de vida americano), como “um 
castelo de ilusões no qual se enclausurava a sociedade norte-americana, para 
não ver os aspectos negativos de sua civilização”.
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na mesma linha imaginária discursos distintos: propaganda e 
texto jornalístico18.

A crítica da autora à propaganda oficial do turismo conclui-
se com a afirmação de que, ao apelar para um estereótipo de ri-
queza, para construir uma ponte identitária com o Sudeste, fabri-
ca-se uma homogeneidade inexistente.

O silenciamento do sertão seria uma rendição à superiorida-
de econômica do Sudeste. Ela, no entanto, adota a mesma postura 
alvo de sua crítica ao concluir que a propaganda “nega a comple-
xidade do espaço nordestino, onde é possível ter fartura no Brejo, 
região intermediária entre o Litoral e o Sertão” (LEITE, 2004, p. 
136-137). Ou seja, embarca na visão estereotipada de que o sertão 
nordestino é constituído apenas de miséria. Possibilidade de ri-
queza, somente no espaço geográfico entre o brejo e o mar.

Ribeiro (1999) investiga origens do discurso contemporâneo da 
seca, as bases do pensamento geográfico às quais se atrelam seus pro-
dutores e o contexto do determinismo19 geográfico em que foi intro-
duzido o discurso da seca, com os pressupostos de que os meios 

18  “Apesar da proximidade e da interdependência, uma diferença funda-
mental distingue o jornalismo das outras duas variantes publicísticas: o jornalismo 
investiga para relatar e esclarecer os acontecimentos, trabalhando com a diversida-
de possível de informações e versões relevantes”. E complementa: “ao contrário, a 
publicidade e a propaganda só difundem informações convenientes, favoráveis aos 
interesses particulares a que estão vinculadas” (CHAPARRO, 1998).
19 Do Aurélio (FERREIRA, 2004), versão eletrônica: “Relação entre os 
fenômenos pela qual estes se acham ligados de modo tão rigoroso que, a um 
dado momento, todo fenômeno está completamente condicionado pelos que o 
precedem e acompanham, e condiciona com o mesmo rigor os que lhe sucedem”.
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de comunicação contribuem para difundir nacionalmente a seca 
como elemento central do imaginário popular, do Nordeste e so-
bre o Nordeste; e de que a existência de um determinismo geográ-
fico nordestino serve para legitimar a atuação de grupos e como 
tentativa de conquistar maior participação em verbas do governo.

Mesclando determinismo e análise do conteúdo na observa-
ção de artigos de jornais do Centro-Sul em contraposição ao O 
Povo, de Fortaleza-CE, Ribeiro (1999) chega à conclusão de que 
o caráter trágico da seca é a tônica central do discurso da mídia, 
com enfoques regionalmente diferenciados. Enquanto no Centro-
Sul prevalecem críticas à indústria da seca, no Nordeste a tônica 
são os estragos e a busca por recursos federais.

Está demonstrado, nesta revisão bibliográfica, com ênfase 
para obras constituídas sob a ótica sociopolítica das causas e efei-
tos da seca no Nordeste e para trabalhos de análise do discurso, 
que a pesquisa sobre o papel ideológico do jornalismo impresso 
na construção da realidade do Nordeste seco é embrionária, care-
cendo de aprofundamento; e que a Linguística aplicada aos meios 
de comunicação ganha reforço teórico quando associada à Teoria 
da Comunicação.

Dentro dessa proposta teórica multidisciplinar, buscamos 
contribuir para a ampliação do entendimento acerca da postura 
da imprensa frente ao chamado “discurso da seca” e, assim, da 
própria constituição do Nordeste semiárido.
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Considerações sobre Análise 
do Discurso

O s estudos contemporâneos da linguagem, segundo Brandão 
(2004), partem das teorias de Saussure, seja para confir-

má-las ou rejeitá-las. Os franceses – e muito antes deles, Bakh-
tin – romperam com a concepção de língua como objeto único da 
Linguística e passaram a defender a necessidade do estudo da fala 
para a explicação semântica dos atos de comunicação verbal, levan-
do em conta o contexto em que o enunciado surge e se transforma.

“Bakhtin, aliás, não só coloca o enunciado como objeto dos 
estudos da linguagem”, afirma Brandão (2004, p. 8), “como dá à 
situação de enunciado o papel de componente necessário para a 
compreensão e explicação da estrutura semântica de qualquer ato 
de comunicação verbal”.

Tal afirmação reforça o conceito de que a intersubjetividade 
humana manifesta-se nos atos do enunciado e que, assim, o inter-
locutor não é elemento passivo no processo. Existe interação entre 
enunciador e interlocutor, tornando o signo algo dialético e dinâ-
mico. O indivíduo avalia o que dirá baseado no contexto social ime-
diato e no interlocutor. Por isso, os seguidores de Bakhtin defendem 
que a Linguística tenha um enfoque capaz de entender a base social 
da linguagem, porque é na palavra que se manifesta a ideologia.
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Como elemento de mediação necessária entre o homem 
e sua realidade e como forma de engajá-lo na própria 
realidade, a linguagem é lugar de conflito, de confronto 
ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade, 
uma vez que os processos que a constituem são histórico-
sociais. Seu estudo não pode estar desvinculado de suas 
condições de produção (BRANDÃO, 2004, p. 11).

Há duas instâncias na Linguística, o núcleo “rígido”, que es-
tuda propriedades formais da língua, e a “periferia instável”, que 
busca a linguagem como campo de interação socioideológica. A 
Análise do Discurso (AD) inscreve-se na periferia, mas não perde 
o núcleo de vista, observando-o, considerando também o caráter 
formal como ingrediente na produção dos sentidos.

A AD ganhou status de disciplina e reconhecimento como 
corrente teórica no final da década de 60 do século XX, com base 
nesse pensamento encarnado nos trabalhos realizados na França 
pelo linguista Jean Dubois e pelo filósofo Michel Pêcheux, envol-
vendo Linguística, Marxismo e Psicanálise na investigação da lin-
guagem como realidade social, da linguagem como intermediá-
rio entre homem e contexto, da língua fazendo sentido, da língua 
como mecanismo ideológico.

O grupo tentava responder, conforme Orlandi (2001, p. 20-
21), não apenas “o que o texto quer dizer”, preocupação dos ana-
listas de conteúdo, mas, e principalmente, “como” esse texto fun-
ciona, além de “compreender a língua fazendo sentido, enquanto 
trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do 
homem e da sua história” (ORLANDI, 2003, p. 15).
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Não há somente um segmento de Análise do Discurso. En-
quanto o francês origina-se da Linguística, serve-se do contato 
com a História, analisa o discurso escrito e avalia o sujeito pela 
ideologia em interação sócio-histórica, o outro, anglo-saxão ou 
americano, tem berço na Antropologia, privilegia a interação oral 
face a face e mantém contato estreito com a Sociologia.

Além disso, Mussalim (2003) divide a AD francesa em três 
segmentos: o primeiro, contrário à observação do funcionamento 
interno da língua; o segundo, defendendo ser preciso ocupar-se 
desse processo; e o terceiro, que se propõe a abordar o discurso 
em toda a sua complexidade.

O projeto de AD extrapola os limites fixados no estruturalismo, 
corrente de Saussure, que analisa a língua numa estrutura fechada, 
investigando relações no interior de um sistema linguístico. Quem 
a estuda do ponto de vista estruturalista desconsidera influências 
externas à estrutura textual. Na teoria, a língua é observada nos seus 
aspectos semântico, social, em sua função de formação do homem 
e da História, e de como ela serve de suporte à ideologia.

Com Saussure, a Linguística tornou-se ciência e atraiu inte-
resse de estudiosos como Althusser que, inserido no materialismo 
histórico, fez, em Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, uma 
releitura de Marx, na qual a linguagem é apontada como o lugar 
privilegiado em que a ideologia se materializa. Mas as bases da 
Linguística estruturalista não eram amplas o bastante para inves-
tigar o caráter ideológico da linguagem.
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O projeto Althusseriano, inserido em uma tradição 
marxista que buscava apreender o funcionamento 
da ideologia a partir de sua materialidade, ou seja, 
por meio das práticas e dos discursos dos AIE, via 
com bons olhos uma Linguística fundamentada sobre 
bases estruturalistas. Mas uma Linguística saussureana, 
uma Linguística da Língua, não seria suficiente; só 
uma teoria do discurso, concebido como o lugar 
teórico para o qual convergem componentes linguís-
ticos e socioideológicos, poderia acolher esse projeto 
(MUSSALIM, 2003, p. 104 e 105).

Veio a Análise do Discurso Francesa, veio Pêcheux, defen-
dendo que o discurso, para ser avaliado, necessita de teorias rela-
tivas à ideologia e ao sujeito, contestando Saussure, para quem a 
significação surge num sistema, e afirmando que a significação é 
construída de acordo com as posições sócio-históricas de produ-
ção do discurso.

A psicologia lacaniana também foi importante para o sur-
gimento da AD. Lacan utilizou o estruturalismo de Saussure e 
de Jacobson na releitura do sujeito freudiano dividido em duas 
esferas psíquicas, o consciente e o inconsciente, concentrando-se 
na segunda, que “se estrutura como uma linguagem, como uma 
cadeia de significantes latente que se repete e interfere no discurso 
efetivo” (MUSSALIM, 2003, p. 107).

O inconsciente é o lugar onde o sujeito ganha identidade a 
partir do discurso do outro. A contribuição de Lacan para a Aná-
lise do Discurso é justamente “uma teoria do sujeito condizente 
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com um de seus interesses centrais, o de conceber os textos como 
produtos de um trabalho ideológico não consciente” (MUSSA-
LIM, 2003, p. 110).

Penetrando esse inconsciente, as mensagens da mídia con-
tribuem para a constituição do homem do Nordeste seco, da ima-
gem que ele tem de si e que o outro, o homem do Sul e até mesmo 
o homem nordestino do litoral, possuem a respeito daquele. 

Eu atinjo autoconsciência, eu me torno ‘eu mesmo’ so-
mente pelo meu autodesvelar para outro, através de ou-
tro, com o auxílio de outro [...] Ser significa ser para o 
outro, e através do outro, ser para si mesmo (BAKHTIN, 
2002, p. 96).

Diante de tais considerações, supõe-se que a seca resumir-
se-ia à definição de fenômeno climático cíclico, não fossem as 
questões sociais, as posturas ideológicas, os interesses políticos e 
financeiros que a cercam e produzem o chamado discurso da seca, 
que é dinâmico e adapta-se ao momento histórico, “modernizan-
do-se” na retórica dos políticos, das igrejas, dos sindicatos, do la-
tifundiário, do sem-terra, do faminto e do que engorda às custas 
da miséria alheia.

Os meios de comunicação de massa, entre os quais o jornal 
impresso, aparecem como uma área de convergência e de possi-
bilidade de ressignificação das vozes e da ideologia da seca, confi-
gurando-se num lugar onde, à luz da Análise do Discurso, pode-
se trabalhar a relação língua-discurso-ideologia, na busca de se 
compreender “como a língua produz sentidos por/para os sujei-
tos” (ORLANDI, 2003, p. 17).
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A possível ocorrência de polifonia 
no campo jornalístico

S erá possível avaliar as vozes presentes no discurso do jornal 
impresso com base na polifonia bakhtiniana? De fato, Bakhtin 

(2005) desenvolveu a tese da polifonia para definir personagens do 
escritor russo Fiódor Dostoiévski, e fez questão de frisar que o autor 
de O Idiota, Crime e Castigo, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov 
“era acima de tudo artista (de tipo especial, é bem verdade) e não 
um filósofo ou jornalista político” (BAKHTIN, 2005, p. 2), que ino-
vou o pensamento artístico elaborando figuras caracterizadas por 
serem independentes e possuírem competência ideológica.

O questionamento remete, de início, às condições sócio-his-
tóricas da produção do discurso do próprio Bakhtin e “O dizer do 
homem”, como sugere Benetti (2007, p. 109), “é afetado pelo siste-
ma de significação em que o indivíduo se inscreve”. A imprensa da 
época e do espaço, dele e de Dostoiévski, talvez não se enquadras-
se – e ainda não se enquadre – na concepção de meio polifônico, 
por questão de modelo e em consequência da censura.

A teoria comunista soviética da imprensa, definida por Sie-
bert, Schramm e Peterson (apud KUNCZIK, 2002, p. 76-77), con-
sidera que 
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a tarefa principal da imprensa é apoiar a preservação e o 
progresso do sistema socialista e de seu partido. Os meios 
de comunicação de massa se encontram sob o controle 
direto do Estado e são, por definição, braços do governo.20

Em alguns países o jornalismo é predominantemente opina-
tivo. Embora goze de liberdade de expressão, o autor-jornalista 
tende a invocar personagens e a utilizar a simbologia de fatos na 
construção de um discurso monológico, no qual as vozes dos ou-
tros são reduzidas a ecos de sua própria voz, a não ser que consiga 
construir suas ideias em um espaço democrático, em que outras 
vozes se confrontem sem sofrerem enquadramentos forçados.

“Ele nunca demonstra as suas teses com base em outras te-
ses abstratas, não combina o pensamento segundo um princípio 
concreto mas confronta os posicionamentos e entre eles constrói 
o seu”, diz Bakhtin (2005, p. 95) sobre Dostoiévski, advertindo: “A 
literatura publicitária cria as condições menos favoráveis para que 
isto ocorra”. O jornalismo opinativo pode até ser polifônico, quem 
sabe, mas o terreno é movediço.

No modelo da Rússia, pátria de Bakhtin e Dostoiévski, o Es-
tado exerce controle sobre a produção midiática desde priscas 
eras e, mesmo após a suposta democratização do país, sufoca a 

20 Marx e Engels rejeitavam a censura, mas Lênin organizou a imprensa 
bolchevista subjugada às ordens do partido para “protegê-la” e às massas explo-
radas da “influência nefasta” dos patrões capitalistas.
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reprodução de consciências autônomas nos veículos de comuni-
cação social21.

A mídia, em ambiente controlado, continua a ser ideológica 
por natureza, mas se afasta do ideal polifônico. Pode veicular tex-
tos nos quais se verifique diversidade de vozes, mas não de vozes 
livres, e o autor-jornalista é quase sempre obrigado a trabalhar 
na perspectiva de uniformizar, não em função de sua linha de ra-
ciocínio, e sim no sentido de evitar que as vozes dos outros não 
destoem dos padrões estabelecidos pela ordem política vigente.

A liberdade de expressão e a abordagem factual da realidade 
são elementos essenciais para que a prática midiática seja entendi-
da como polifônica. Quanto mais independência e capacidade de 
reportar fatos sem impor sua vontade às personagens da notícia, 
mais capacidade de construir um texto polifônico o autor-jorna-
lista possuirá.

Assim como Dostoiévski, na visão de Bakhtin, criou perso-
nagens com liberdade e independência para se manifestar “como 
sujeito articulador do seu próprio discurso, veículo da sua cons-
ciência individual” (BEZERRA, 2005, p. 8), sem deixar de partici-

21 Faulconbridge (2006, web) informa: “O Sindicato Russo de Jornalistas 
afirma que 211 jornalistas foram assassinados na Rússia desde 1992. Destes, 
109 foram mortos enquanto o ex-presidente Boris Ieltsin estava no poder e 
102 foram mortos durante o governo de Putin”. Lembre-se, por oportuno, que 
Dostoiévski (1821-1881) e Bakhtin (1895-1975) foram perseguidos por crimes 
políticos e “assim como a sentença de Bakhtin à morte certa em Solóvki foi 
alterada para o exílio no Cazaquistão, do mesmo modo a morte de Dostoiévski 
por um pelotão de fuzilamento na Praça Semienóvski foi comutada para o des-
terro na Sibéria” (CLARK; HOLQUIST, 2004, p. 258).
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par do processo dialógico e sendo também organizador, o repórter 
diz, com suas palavras, as palavras de outros, esquematizando-as 
conforme juízo próprio e técnicas de edição para reconstituir no 
universo textual fatos cotidianos, com o compromisso ético de 
não interferir na independência discursiva das fontes.

O autor do romance constrói o que Bezerra (2005, p. 8) cha-
ma de “diálogo ideal da obra” a partir do “diálogo real da realida-
de” e o autor-jornalista transpõe o “diálogo real da realidade” para 
o diálogo ideal do texto noticioso ou o que Charaudeau (2006, p. 
41) chama de transposição do “mundo a significar” em “mundo 
significado”. Ambos são a consciência da consciência das persona-
gens e de seus universos.

Enquanto dominante artístico na construção da ima-
gem da personagem, a autoconsciência já se basta por si 
mesma para decompor a unidade monológica do mun-
do artístico, desde que a personagem seja realmente re-
presentada e não expressa enquanto autoconsciência, ou 
melhor, não se funda com o autor nem se torne veículo 
para sua voz, desde que, consequentemente, os acentos 
da autoconsciência da personagem estejam realmente ob-
jetificados e a própria obra estabeleça a distância entre a 
personagem e o autor (BAKHTIN, 2005, p. 50 e 51).

O tratamento dialógico do discurso do herói e sobre o herói 
em Dostoiévski é essencial para a formação do ambiente de liber-
dade em que a personagem torna-se sujeito e articula seu discur-
so. A postura do repórter também deve ser dialógica, para que 
o sujeito real tenha mantidas, na notícia, a posição de sujeito e a 
liberdade de articulação discursiva.
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Se no universo dostoievskiano o homem personagem é pro-
duto do discurso e está em diálogo com outras personagens, com 
o escritor e com o leitor, no universo jornalístico ele também é 
produto do discurso e também está em diálogo com outras fontes, 
com o repórter e com o leitor. Cada leitor, contudo, reage (ou dia-
loga) de forma particular.

A personagem não interessa a Dostoiévski como um fenô-
meno da realidade, dotado de traços típico-sociais e carac-
terológico-individuais definidos e rígidos [...]. Para Dos-
toiévski não importa o que a sua personagem é no mundo 
mas, acima de tudo, o que o mundo é para a personagem e 
o que ela é para si mesma (BAKHTIN, 2005, p. 46).

Questão crucial é a de que a fonte jornalística pode ser con-
clusiva, ao passo que o repórter a identifica, revelando-lhe nome, 
idade, endereço, profissão, pois ele também precisa mostrar a rea-
lidade social da fonte, o que ela é no mundo22. Entretanto, lembra 
Charaudeau (2006, p. 69): “‘[...] esses traços só podem ser levados 
em conta se estiverem numa relação de pertinência com o ato de 
linguagem. Não se trata aqui de fazer sociologia, mas de destacar 
os traços identitários que interferem no ato de comunicação”.

Quando se atém ao gênero, ao enredo e à composição, Bakh-
tin (2005, p. 101) é taxativo e põe em xeque a disposição de quan-
tos buscam analisar o texto jornalístico utilizando-se da polifonia: 

22  Em regra, o jornalista identifica e qualifica sua fonte, inclusive para 
dar maior credibilidade à informação, mas, especialmente nas situações de ris-
co, não está obrigado a fazê-lo. O sigilo da fonte é direito fundamental assegu-
rado no art. 5º, XIV, da Constituição Federal (CF).
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“Nem o herói, nem a ideia e nem o próprio princípio polifônico 
de construção do todo cabe nas formas do gênero, do enredo e da 
composição romanesca biográfico, psicológico-social, familiar e 
de costumes”. 

Nessas categorias, o herói é personificado e socialmente si-
tuado na revelação de elementos como classe social, posição fami-
liar e idade. Além do mais, “sua humanidade está tão concretizada 
e especificada pelo seu lugar na vida que por si mesma carece de 
influência determinante sobre as relações do enredo, podendo re-
velar-se somente nos limites rigorosos dessas relações” (BAKH-
TIN, 2005, p. 104). No romance polifônico, no entanto, a perso-
nagem está totalmente vinculada à ideia.

Nas observações metodológicas, Bakhtin distancia ainda 
mais o texto jornalístico do ideal polifônico. Segundo ele, não 
basta observar na formação discursiva a unidade de enunciação 
do autor e a unidade de enunciação da personagem, é necessário 
que sejam autônomas no diálogo. O que temos no jornalismo é 
um discurso referencial direto, no qual o contexto do autor obje-
tifica o discurso. O simples confronto de posições discursivas não 
caracterizaria a polifonia. 

As relações de acordo-desacordo, afirmação-comple-
mento, pergunta-resposta etc. são relações puramente 
dialógicas mas não são, evidentemente, relações entre 
palavras, orações ou outros elementos de uma enuncia-
ção, mas relações entre enunciações completas [...]. Neste 
caso, o contexto monológico não se interrompe nem se 
debilita (BAKHTIN, 2005, p. 188-189).
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Na biografia Mikhail Bakhtin, Clark e Holquist (2004, 
p. 259) parecem discordar do mestre ao apontar como exemplo 
de polifonia relações de acordo-desacordo entre ideias de outros 
críticos e o pensamento bakhtiniano sobre a obra de Dostoiévski.

O livro abre-se com uma demonstração de dialogismo em 
trabalho. Bakhtin procede com os outros críticos de Dos-
toiévski como este procede com suas personagens. Deixa 
que todos eles falem com voz própria, através de longas ci-
tações de cada um, mas assim agindo, os críticos expõem 
as posições que ele, Bakhtin, deseja que exponham.

Se na simples organização de vozes entre as quais manifesta o 
seu pensamento Bakhtin revela dialogismo igual ao de Dostoiévski 
e se a essência neste é a polifonia, a vinculação entre o eu e a palavra 
do outro, o texto jornalístico pode ser considerado texto polifônico.

E assim enxerga Maingueneau (1997, p. 76) concluindo que, ao 
escrever uma notícia na qual interaja com diferentes enunciadores 
responsáveis por seus próprios discursos, o jornalista constrói um 
texto polifônico, afinal, como diz, num resumo do pensamento de 
Ducrot, “há polifonia quando é possível distinguir em uma enun-
ciação dois tipos de personagem, os enunciadores e os locutores”.

Ele afirma ainda que, em Ducrot (MAINGUENEAU, 1997, 
p. 76), a voz do autor ganha o rótulo de discurso citante e as vo-
zes das personagens da notícia são mencionadas como discurso 
citado ou discurso relatado que “constitui uma enunciação sobre 
outra enunciação”. Além disso, entra em contradição com a ideia 
bakhtiniana de que a objetivação do discurso é característica do 
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monologismo ao explicar que a “enunciação citada” é “objeto da 
enunciação citante”.

Bezerra (2005, p. 194) também é sucinto quando aponta 
como principal característica da polifonia a posição do autor, que 
organiza as vozes envolvidas no diálogo sem tolher-lhes a autono-
mia, sem sujeitá-las ao seu discurso, permitindo que suas cons-
ciências definam-se no diálogo com outras consciências.

Ao se debruçar sobre o assunto, Brandão (2004, p. 62) esta-
belece a diferença entre a polifonia, na qual várias vozes manifes-
tam-se “simultaneamente sem que uma dentre elas seja predomi-
nante e julgue as outras”, e o ambiente monológico, em que “várias 
consciências presentes na obra são objetos do narrador”, recorren-
do ainda a Bakhtin (apud TODOROV, 1981, p. 165) para reforçar 
que “na abordagem monológica (sob forma extrema ou pura), o 
outro permanece inteira e unicamente objeto da consciência e não 
pode formar uma consciência outra”.

Mas Charaudeau e Maingueneau (2004) explicam que, na dé-
cada de 1980, muitos linguistas redescobriram Bakhtin e vários 
deles, a exemplo de Ducrot, desenvolveram noções próprias de 
análise polifônica, fato que explica a inobservância de princípios 
bakhtinianos em determinados trabalhos.

Ducrot inventou “uma noção propriamente linguística da 
polifonia” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004 p. 385),  es-
tabelecendo a distinção entre locutor e enunciador, sendo aquele 
responsável pelo posicionamento deste. É o locutor quem orga-
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niza os enunciados e seus respectivos pontos de vista, podendo 
constituir polifonia nas relações de acordo-desacordo.

A polifonia linguística se situa ao nível da língua, 
tornando-se, então, uma noção puramente abstrata; a 
polifonia da análise do discurso é um fenômeno de fala 
e, nesse sentido, concreto. A polifonia literária, enfim, 
que permanece na tradição bakhtiniana, diz respeito 
às múltiplas relações que mantêm autor, personagens, 
vozes anônimas (o “diz-se”), diferentes níveis estilísticos 
etc.: falaremos em “polifonia” se no texto se estabelece 
um jogo entre várias vozes. Ora, nada parece impedir a 
colaboração de diferentes abordagens (CHARAU-
DEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 388).

Segundo Charaudeau (2006, p. 41), “o sentido nunca é dado 
antecipadamente. Ele é construído pela ação linguageira do ho-
mem em situação de troca social”. Esse processo interativo, segun-
do o autor, comanda o processo de transformação. A informação 
constitui-se no diálogo entre consciências livres que exercem in-
fluências entre si, que existem porque se colocam em relação ao 
outro, nas assimilações e diferenças, e não podem ser objetivadas.

Vale mencionar Schulz (1976, p. 25, apud KUNCZIK, 2002, 
p. 248-245), que contesta a afirmação de que fonte e jornalista po-
dem reproduzir objetivamente a realidade.

Não se comparam os fatos reais com os informes a respei-
to deles nos meios de comunicação, mas só se comparam 
entre si informes procedentes de várias fontes (já que as 



IDEOLOGIA, PODER E DISCURSO DA SECA NA MÍDIA 

67

fontes podem empregar regas de seleção diversas, as quais, 
no entanto, não podem ser interpretadas como “corretas” 
ou “incorretas”, mas simplesmente como diferentes).

Na análise das matérias que formam o corpus desta pesqui-
sa, tentaremos mostrar que, apesar de socialmente situada e de ser 
plenamente humana, a personagem jornalística enquadra-se no pa-
drão polifônico bakhtiniano, por participar de uma interpretação 
da vida social formada por um grande e inconclusivo diálogo, que 
pode envolver, além de fontes, repórter e acontecimentos, a parti-
cipação de revisores, editores e diretores da empresa jornalística. 
Além disso, o autor-jornalista não é instância suprema. Ele tem pa-
pel de organizar as informações, mas como não estamos nos refe-
rindo à ficção, as vozes dos atores sociais são independentes e dia-
logam livremente com o autor e com outras personagens da notícia.

Para Bakhtin, nas palavras de Bezerra (2005, p. 11), “o autor é 
um demiurgo, é o sujeito que transforma a matéria bruta em dis-
curso humanizado e assim dá vida a novas criaturas que só con-
seguem humanizar-se no ato de fala”. O mesmo Bezerra (2005, p. 
194) reforça essa ideia afirmando não existir um “eu” solitário. A 
polifonia pressupõe multiplicidade e interação de sujeitos livres.

No texto noticioso, o discurso humano é ressignificado a par-
tir de novas relações dialógicas, de novos contextos, fazendo do 
homem-fonte um ser em formação. Nas duas situações, as per-
sonagens não são “apenas objetos do discurso do autor mas os 
próprios sujeitos desse discurso diretamente significante” e suas 
consciências são dadas “como a outra, a consciência do outro mas 
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ao mesmo tempo não se objetiva, não se fecha, não se torna mero 
objeto da consciência do autor” (BAKHTIN, 2005, p. 5).

As personagens do romance polifônico vêm de observações 
de mundo feitas pelo autor, elas não são inventadas, “o artista não 
inventa as pessoas que retrata” (BAKHTIN, 2005, p. 89). Podem 
perder o nome, mas não a condição de sujeito, a condição de par-
ticipante ativo do diálogo. As personagens da notícia também são 
frutos da observação de mundo feita por um autor. A diferença é 
que, neste caso, a identidade deve corresponder ao nome.

Quando o jornalista inventa o outro para lhe servir de porta-
voz, ele cria uma personagem monológica. A consciência do autor 
do texto polifônico, assevera Bakhtin, é presente e ativa, mas não 
pode “transformar as consciências dos outros (ou seja, as cons-
ciências dos heróis) em objetos nem faz destas definições acaba-
das à revelia” (2005, p. 68).

Não se aplica ao texto noticioso o rótulo de monológico, 
como ocorreria no caso do romance, quando o autor-jornalista 
lança dúvidas sobre as opiniões das quais não partilha. Nem a per-
sonagem da notícia deixa de ser plena diante do questionamento 
nem a fala do autor-jornalista tem caráter conclusivo na interação 
com o leitor. Há sempre uma situação de troca discursiva cujas 
condições constituem a informação.

A crítica, analisada por Bakhtin (2005), erra ao observar a 
obra polifônica tentando analisar a ideologia centrando-se na voz 
do herói, ignorando as consciências imiscíveis e considerando a 
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consciência plena da personagem como manifestação da cons-
ciência do autor. Equívoco semelhante aos que se arvoram a ana-
lisar o discurso jornalístico ignorando a multiplicidade de cons-
ciências e de elementos culturais envolvidos na notícia e, mais 
ainda, no processo de comunicação que não existe sem o dialogis-
mo, sem a combinação de vozes.

“A afirmação do ‘eu’ do outro não como objeto mas como 
outro sujeito”, apontada por Bakhtin (2005, p. 9) como princípio 
fundamental em Dostoiévski, é postulado ético do jornalista, que 
não pode fazer da fonte uma realidade psíquica objetivada.

A questão do outro é ponto chave na teoria de Bakhtin. As-
sim como o herói de Memórias do Subsolo “mais pensa é no que 
outros pensam e podem pensar a seu respeito” na tentativa de “an-
tecipar-se a cada consciência de outros, a cada ideia de outros a 
seu respeito, a cada opinião sobre sua pessoa” (2005, p. 52), nós só 
nos completamos como sujeito na linguagem e em função de nos-
sos interlocutores, pois a verdadeira substância da língua é cons-
tituída pelo fenômeno social da interação verbal e o ser humano é 
inconcebível fora das relações que o ligam ao outro.

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem 
uma importância muito grande. Na realidade, toda palavra 
comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige 
para alguém [...]. A palavra é uma espécie de ponte lançada 
entre mim e os outros [...]. A palavra é território comum 
do locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2004, p. 113).
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A comunicação mediada não é apenas uma ponte, mas um 
complexo viário com pistas em vários sentidos, promovendo rela-
ções coletivas, um território comum a locutores e interlocutores, 
em que a pessoa pode interagir refletindo-se nas ideias de outros 
ou refratando-as, em que o ser humano pode se descobrir no dis-
curso, nas histórias alheias. Partindo desse princípio, o leitor de 
jornal bombardeado por estereótipos veiculados pelos veículos de 
comunicação é uma espécie de “homem do subsolo”.

Na obra de Dostoiévski, segundo afirma Bakhtin, há uma luta 
contra a “coisificação do homem, das relações humanas e de todos 
os valores humanos no capitalismo” (2005, p. 62), o que lembra a 
crítica à teoria da comunicação de massa por ignorar a indepen-
dência das consciências envolvidas no diálogo “coisificando-as” 
como se fossem una, como se todos reagissem unissonamente ao 
processo dialógico. No bombardeio de estereótipos, cada leitor es-
pelha-se ou refrata ideias de forma pessoal, com base em diversos 
elementos socioculturais, históricos e psicológicos.

No contexto polifônico, a ideia deve se manifestar de manei-
ra nítida e precisa. O discurso da personagem é um discurso so-
bre si, no qual reflete sobre si mesmo e o mundo imediato, pois 
a verdade sobre o mundo é inseparável da verdade do indivíduo 
(BAKHTIN, 2005). O indivíduo não pode ser visto isoladamente 
do meio, do meio em que nasceu, do meio em que cresceu, do 
meio em que vive, do meio em que trabalha. E no pensamento 
sobre o mundo há quatro categorias fundamentais de autocons-
ciência, segundo Bakhtin (2005, p. 77), “aceitação e rejeição, re-
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volta ou resignação”, corroborando com a tese de que os efeitos do 
discurso são diferentes em cada consciência.

No contexto monológico, impõe-se ao herói ideias acabadas 
da realidade. Faz-se dele uma mímica intelectual do autor para di-
zer coisas que qualquer personagem poderia ser criada para dizer. 
Não há respeito à existência autônoma do outro. Os pensamen-
tos que não se enquadram na ideologia do autor são negados ou 
perdem força, tornando-se meros enfeites. Bakhtin afirma que, ao 
refutar a ideia do outro para negar-lhe a validade, o autor fecha 
ainda mais o processo de monologia no qual, negadas ou afirma-
das, todas as ideias representam o pensamento do autor.

Dizendo que “os princípios do monologismo ideológico en-
contram na filosofia idealista a expressão mais nítida e teorica-
mente precisa”, Bakhtin (2005, p. 79) contesta a visão segundo a 
qual “só o erro individualiza. Todo o verdadeiro se enquadra nos 
limites de uma consciência, isso ocorre de fato apenas por razões 
fortuitas e estranhas à própria verdade”. O monologismo filosófico 
concebe apenas a interação objetiva de consciências, na qual as 
pessoas são educadas para se enquadrar numa espécie de cons-
ciência coletiva reforçada pelo racionalismo europeu, “com seu 
culto da razão una e única”.

Por último, as ideias do autor podem estar esporadica-
mente difundidas em toda obra. Podem manifestar-se no 
discurso do outro como máximas isoladas, sentenças ou 
juízos inteiros, podem ser colocadas na boca de diferen-
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tes heróis, às vezes, como volumes grandes e compactos, 
sem se difundir, entretanto, com a sua individualidade 
(BAKHTIN, 2005, p. 83).

Assim como Dostoiévski, observado por Bakhtin, o autor-
jornalista deve representar precisão à ideia do outro (no caso, a 
fonte), respeitando sua plenivalência e mantendo-se distante o 
necessário para não lhe macular a consciência com pontos de vis-
ta autorais, o que destruiria o homem de ideias, reduzindo-o a 
fantoche discursivo. A liberdade ideológica da fonte só sobrevive 
em liberdade e interação com o outro.

A ideia não vive na consciência individual isolada de 
um homem: mantendo-se apenas nessa consciência, ela 
degenera e morre [...]. O pensamento humano só se torna 
pensamento autêntico, isto é, ideia, sob as condições 
de um contato vivo com o pensamento dos outros, 
materializado na voz dos outros, ou seja, na cons-
ciência dos outros expressas na palavra (BAKHTIN, 
2005, p. 86).

O repórter deve ser, como foi Dostoiévski, alguém capaz de 
auscultar o diálogo de sua e de outras épocas, promovendo o en-
contro de vozes do presente, do passado e até do futuro, pois, de 
qualquer modo, o discurso cristalizado, por exemplo, no papel, tem 
o potencial de interagir com outras consciências durante séculos.
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IDEOLOGIA E PODER 
NA CONSTRUÇÃO

E NO AGENDAMENTO 
DAS NOTÍCIAS
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Veículo ideológico por natureza

A seca na região Nordeste do Brasil é um fenômeno climáti-
co de efeitos ideologicamente produzidos e historicamente 

consolidados. Dessa forma, surge a ideia de estudá-la a partir de 
vozes presentes no jornal impresso, um meio que congrega a His-
tória e a palavra, esta compreendida como “fenômeno ideológico 
por excelência” e, portanto, “o modo mais puro e sensível de re-
lação social” (BAKHTIN, 2004, p. 36); e aquela vista na condição 
de registro de posturas e de momentos discursivos, “como trama 
de sentidos, pelos modos como eles são produzidos” (ORLANDI, 
1996, p. 77).

Ao comentar a relação entre os problemas da filosofia da 
linguagem e o desenvolvimento do método científico marxista, 
Bakhtin (2004) defende a existência material da ideologia, per-
meando a realidade onde estão os corpos físicos, os instrumentos 
de produção e os produtos de consumo, com a diferença de que o 
produto ideológico reflete e refrata uma realidade externa.

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (na-
tural ou social) como todo corpo físico, instrumento de 
produção ou produto de consumo; mas, ao contrário des-
tes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que 
lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significa-
do situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que 
é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia 
(BAKHTIN, 2004, p. 31).
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Ainda na concepção bakhtiniana, diferentemente da pala-
vra, com sua pureza semiótica, os corpos físicos, os instrumentos 
de produção e os produtos de consumo podem transcender suas 
particularidades físicas, suas funções específicas e suas destina-
ções naturais, ganhando caráter ideológico, quando revestidos de 
símbolos. Por exemplo, a pedra-bruta23 na ritualística maçônica, o 
facão24 na bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), o pão e o vinho25 na comunhão da Igreja Católica.

Observado por esse prisma, o jornal impresso é um produto 
ideológico, em todos os aspectos, mesmo enquanto corpo físico, 
instrumento de produção ou produto de consumo, e está sempre 
integrado às múltiplas realidades sociais. Trata-se, por essa carac-
terística, de uma fonte apropriada para os estudos linguísticos que 
consideram a História, as relações sociais e a ideologia como fato-
res importantes para a Análise do Discurso.

Como elemento de mediação necessária 
entre o homem e sua realidade e como 
forma de engajá-lo na própria realidade, 
a linguagem é lugar de conflito, de 
confronto ideológico, não podendo ser 
estudada fora da sociedade, uma vez 

23 A pedra-bruta, na concepção maçônica, simboliza a imperfeição do 
espírito, o homem imaturo que precisa ser lapidado e polido por meio do con-
hecimento filosófico.
24 O facão na bandeira do MST significa a luta e a abertura de novos 
caminhos.
25  O pão e o vinho, para os católicos, são uma metáfora do corpo e do 
sangue de Jesus Cristo.



IDEOLOGIA, PODER E DISCURSO DA SECA NA MÍDIA 

76

que os processos que a constituem são 
histórico-sociais. Seu estudo não pode 
estar desvinculado de suas condições de 
produção (BRANDÃO, 2004, p. 11).

Enquanto corpo físico, o jornal é um conjunto de imagens ar-
tístico-simbólicas e, segundo Bakhtin (2004, p. 31), “toda imagem 
artístico-simbólica ocasionada por um objeto físico particular já é 
um produto ideológico”.

O primeiro instrumento de produção de um jornal impresso 
é a mente humana, em que se processam os símbolos e a realidade 
é apreendida e ressignificada. As outras máquinas e o papel vêm 
em segundo plano, para dar suporte físico ao discurso presente 
em notas, reportagens, artigos, crônicas, anúncios, fotografias, 
charges etc.

Visto na condição de bem de consumo, o que está à venda 
não é um objeto de papel, um suporte que depois pode até ser 
utilizado com outras finalidades. No jornal, o que está à venda é 
um conjunto ideológico, são representações do meio social que, 
apesar de já haverem sido trabalhadas, produzirão novos reflexos 
e refrações, posto que o leitor, que também pode ser visto como 
interlocutor, é sujeito ativo no processo da comunicação e reage 
de forma individual aos estímulos da informação mediada.

Antes de explicar a cultura que legitima a ideologia jornalísti-
ca, Traquina (2005, v.1) lembra as quatro grandes transformações 
da profissão no século XIX: a industrialização, a predominância 
dos fatos sobre as opiniões, o surgimento de uma identidade pro-
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fissional e a definição de polos dominantes, quais sejam, o econô-
mico, embasado na comercialização da notícia, e o ideológico ou 
intelectual, com o jornalismo visto como instrumento essencial à 
democracia e à defesa dos direitos dos cidadãos.

Traquina (2005, p. 126) declara, a partir de Hughes (1963), 
que os integrantes de um campo profissional evoluem como gru-
po isolado com “ethos próprio” e demonstra, fundamentado em 
entrevistas, o que é característico e predominante na autocarac-
terização dos membros dessa comunidade. Em outras palavras, 
como eles se sentem envolvidos pela ideologia26 e pelo poder na 
caracterização do seu ofício.

O jornalismo aparece como “mercado de ideias”, em que 
fatos e opiniões podem ser divulgados e debatidos; na condição 
de “poder contra o poder”, protetor do cidadão contra os maus 
governantes; guardião do poder, adversário constante do poder 
político; e o “tipo ideal”, tratado assim, entre aspas, por Traquina 
(2005, v.1, p. 129), protetor da sociedade, guardião da democra-
cia, defensor da liberdade, comprometido apenas com os valores 
profissionais.

“Ser jornalista”, assevera o autor (TRAQUINA, 2005, v.1, p. 
130), “implica a partilha de um ‘ethos’ que tem sido afirmado há 
mais de 150 anos” e demonstra-se em crenças como as de que os 
jornalistas são defensores da liberdade, são autônomos em relação 

26  “Por ideologia, queremos dizer a existência de ‘sistemas de crença’ 
através dos quais os praticantes dão sentido à sua experiência de trabalho” 
(TRAQUINA, 2005, v. 2, p. 22).
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a outros agentes sociais, devem informar com exatidão, perseguir 
a verdade e ser objetivos aplicando procedimentos de rotina. A 
partilha do ethos, comparando-se à interação social de Bakhtin 
(2004), é uma espécie de consciência formada na interação de 
consciências individuais que partilham signos.

Outra característica do jornalismo contemporâneo que pode 
ser observada a partir da teoria bakhtiniana é a segmentação da 
notícia. Bakhtin refere-se a diferenças profundas no domínio 
ideológico, que é perpassado por signos religiosos, da formulação 
científica, da forma jurídica, da economia, da política partidária. 
E afirma:

Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio 
modo de orientação para a realidade e refrata a realidade 
à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria 
função no conjunto da vida social. É seu caráter semióti-
co que coloca todos os fenômenos ideológicos sob a mes-
ma definição geral (BAKHTIN, 2004, p. 33).

Os projetos editoriais são definidos a partir de estratégias 
ideológicas. Uma delas é subdividir o jornal por assunto, privi-
legiando-se áreas de maior impacto sobre o público-alvo de cada 
veículo. Os jornais de circulação nacional, por exemplo, tendem a 
destacar as sessões de política, economia e notícias internacionais. 
Os de interior, por sua vez, tendem a preencher os espaços nobres 
com assuntos locais.

Em ambos os casos, ao setorizarem o noticiário, tanto os veí-
culos grandes quanto os pequenos buscam uma forma de orga-
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nização da ideologia, com as características de cada setor. Desse 
modo, o leitor pode responder a um signo específico, de acordo 
com suas competências, porque “a compreensão é uma resposta a 
um signo por meio de signos” (BAKHTIN, 2004, p. 33).

Eventualmente, o sujeito pode se voltar para outras áreas, de 
acordo com a necessidade momentânea de se informar acerca de 
um determinado assunto. A notícia de escândalos políticos atrai-
rá à editoria específica leitores que normalmente leem apenas os 
resumos das novelas, do mesmo modo que informações acerca de 
uma peça de teatro, com atrizes e atores famosos, despertarão o 
interesse do público geralmente alheio a matérias culturais.

O jornal forma um elo de sujeitos que podem não se conhe-
cer, que respondem a estímulos diferentes ou aos mesmos estímu-
los de modo particular. Promove o encadeamento de consciên-
cias individuais em que emergem signos. Essa cadeia é vista em 
Thompson (1998, p. 79) como uma “quase-interação27 mediada” 
em que “as formas simbólicas são produzidas para um número 
indefinido de receptores em potencial” e na qual “o fluxo de infor-
mação é predominantemente de sentido único”.

Mesmo quando defende o caráter monológico da quase-in-
teração mediada, Thompson (1998, p. 80) reconhece que “ela cria 
um certo tipo de situação social na qual os indivíduos se ligam 

27 Thompson (1998) estabelece três tipos de interação: a direta, caracter-
izada pelo contato face a face; a mediada, que noutros autores inclui a mídia, 
neste caso refere-se a comunicações que permitem resposta direta, como a carta; 
e, por fim, a quase-interação mediada, feita pelos veículos de comunicação social.
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uns aos outros num processo de intercâmbio simbólico”, aproxi-
mando sua teoria dos postulados bakhtinianos, ao destacar:

Ela é uma situação estruturada na qual alguns indivíduos 
se ocupam principalmente na produção de formas sim-
bólicas produzidas para outros que não estão fisicamente 
presentes, enquanto estes se ocupam em receber formas 
simbólicas produzidas por outros a quem eles não podem 
responder, mas com quem podem criar laços de amizade, 
afeto e lealdade.

Além do intercâmbio simbólico estrito, a quase-interação 
mediada descrita por esse autor pauta relações de interação face a 
face no sentido lato, fornecendo elementos para as conversas do 
dia a dia e para a formação da consciência individual.

A consciência individual, segundo Bakhtin (2004, p. 35), é 
um fato socioideológico e, assim sendo, “adquire forma e existên-
cia nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas 
relações sociais”.

Do mesmo modo, a formação e a existência do jornalismo, 
em qualquer modalidade, dependem dos indivíduos socialmente 
organizados, pois, se a palavra é o fenômeno ideológico por exce-
lência, os meios de comunicação social podem ser chamados de 
veículos ideológicos por excelência.
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As faces do poder
no Quarto Poder

A classificação da imprensa no patamar de Quarto Poder data 
de 1828, sendo atribuída ao Lord McCaulay. A expressão 

cunhada por esse inglês com incursões na literatura, na pesquisa 
histórica e na política ressalta um papel do setor enquanto fiscal 
autônomo da estrutura do Estado tripartido sob influência das 
teorias de Montesquieu, em Executivo, Legislativo e Judiciário28.

Ao longo de quase dois séculos, a frase popularizou-se, trans-
formando-se em rótulo no imaginário popular, mas não apenas 
para os veículos impressos, alcançando também o rádio, a TV e os 
setores da Internet abertos ao jornalismo on-line.

Além disso, o termo ganhou pelo menos uma variante de sig-
nificação. Se do ponto de vista tradicionalista representava a defe-
sa da sociedade contra os excessos do Estado, passou igualmente 
a povoar a mente das pessoas enquanto símbolo da força dos ins-
trumentos midiáticos na formação da opinião pública, conforme 
os interesses ideológicos das elites.

Os teóricos da democracia, na lição de Traquina (2005, v.1), 
reservaram à imprensa o papel de informar e de ser guardiã do 
governo, de expressar as queixas em nome do povo contra os atos 
visíveis de tirania.

28 “Quando McCaulay se referiu ao ‘quarto’ état (o termo francês para 
estate) ou ‘poder’, tinha como quadro de referência os três états da Revolução 
Francesa: o clero, a nobreza e o trosième état, que engloba os burgueses e o 
povo” (TRAQUINA, 2005, v.1, p. 46).
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A teoria democrática, na sequência lógica “o poder 
põe em cheque o poder”, aponta para a afirmação também 
de uma liberdade negativa do jornalismo – o jornalismo 
como guardião dos cidadãos – em que os meios de 
comunicação social protegem os cidadãos de eventuais 
abusos por parte dos governantes (TRAQUINA, 2005, 
v.1, p. 129).

Na linha de McCaulay, Rui Barbosa afirma que “a imprensa 
é a vista da nação”. Por meio dela, “a nação acompanha o que lhe 
passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o 
que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam 
[...] e se acautela do que a ameaça” (apud ANDRADE, 1998, p. 84).

Já o escritor Samuel Butler declara que “o mais importan-
te serviço prestado pelos jornais e revistas é educar as pessoas a 
encarar matéria impressa com desconfiança” (apud ANDRADE, 
1998, p. 85). No mesmo sentido, o polêmico Oscar Wilde assevera 
que “antigamente os homens tinham o pelourinho. Agora temos a 
imprensa” (apud ANDRADE, 1998, p. 85).

“Vista da nação”, “pelourinho”, há diversas experiências e as-
sertivas em ambas as direções. A mídia, contudo, está longe de 
ser apenas esta ou simplesmente aquela estrutura monolítica, es-
gotável em definições superficiais que ignoram o jogo ideológico 
e a capilaridade das relações de poder no percurso entre o fato, a 
construção da notícia, a divulgação e seu impacto.

O equívoco repousa, portanto, na inobservância dos fluxos 
e refluxos da ideologia e do poder na transmissão das formas 
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simbólicas na quase-interação mediada, processo que Thompson 
(1998, p. 12) classifica de “organização social do poder simbólico”, 
com base no qual os meios de comunicação influenciam a menta-
lidade das sociedades modernas29, ao passo que, numa espécie de 
contrafluxo, são influenciados pelas transformações sociais.

Trata-se de um intercâmbio de formas simbólicas sem as li-
mitações do contexto face a face, de um jogo complexo com parti-
cipantes situados em diversas posições, personagens nem sempre 
identificadas, mas que, de algum modo, tanto exercem ascendên-
cia sobre outros jogadores quanto sofrem efeitos das ações reali-
zadas por estes, antes, durante e depois da partida.

Eis uma das grandes mudanças provocadas pelo desenvolvi-
mento da mídia. Antes dela, lugar e tempo comuns eram essen-
ciais à promoção das trocas de conteúdo simbólico. Depois, em 
especial a partir dos meios eletrônicos, o escambo ganhou pro-
porções incomensuráveis.

O potencial de extrapolar fronteiras espaçotemporais expli-
ca, por exemplo, porque determinadas notícias acabam incluídas 
na agenda de sociedades geográfica e culturalmente afastadas. Por 
esse motivo, situações ocorridas em determinada parte do mundo 
pautam diálogos cotidianos entre habitantes de regiões distantes, 
sem quaisquer vínculos com o lugar da ocorrência.

29 O autor rejeita a pós-modernidade. Na opinião dele, “há poucos sinais 
preciosos de que os habitantes do mundo neste final de século XX tenham entra-
do numa nova era, e que as portas abertas pelo advento das sociedades modernas 
se tenham definitivamente fechado atrás deles” (THOMPSON, 1998, p. 17).
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Assim, a seca nordestina aparece em órgãos de comunicação 
de outras regiões – e até de outros países –, povoando as mentes 
das pessoas que ressignificam o conteúdo conforme seus valores 
culturais e de acordo com o poder de que dispõem para receber e 
processar mensagens.

Percebendo-se que ter acesso a recursos de comunicação de 
largo alcance significa transitar por mecanismos de poder capazes 
de difundir ideias a milhares de indivíduos que, embora situados 
no polo passivo, atuam ativamente na relação, com os recursos de 
que dispõem, começa-se a se compreender que a mídia é poder 
crivado por poderes.

Emissor e receptor são apenas dois elementos do processo. 
Há de se observar as forças emanadas de vários segmentos, en-
tre as quais as dos proprietários das empresas de informação, dos 
profissionais do setor, com suas variadas formações humanísticas, 
das fontes de informação, dos anunciantes, com suas expectativas 
mercadológicas, e do próprio Estado, que estabelece padrões le-
gais a serem seguidos na reprodução dos fatos.

O poder é exercido em níveis e formas diferentes na socieda-
de, por meio de dispositivos diversos a serem analisados em forma 
de confronto de forças estabelecidas numa espécie de “guerra” ins-
titucional, tanto no âmbito interno quanto nas relações exteriores.

O poder de cada indivíduo, ressalte-se, determina sua posi-
ção no processo. No jornal, repórter, editor, diretor etc. Entre as 
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fontes, as do governo, as técnicas, as sem cargo30. Entre os leitores, 
os comuns e os dotados de senso crítico. “No exercício do poder”, 
diz Thompson (2004, p. 21), “os indivíduos empregam os recursos 
que lhes são disponíveis”.

Como o processo de comunicação é dialógico, não se deve, na 
análise, ignorar as origens e a intencionalidade que levam deter-
minadas vozes a se tornarem públicas. É preciso enxergar o texto 
mediado, seja de opinião “ou notícia, como uma ‘construção’, o re-
sultado de inúmeras interações entre diversos agentes sociais que 
pretendem mobilizar as notícias como um recurso social em prol 
das suas estratégias” (TRAQUINA, 2005, v. 1, p. 28).

Há, na perspectiva foucaultiana, outros dois pontos cruciais 
a serem mencionados: as regras do direito, entendidas como re-
gimento geral das sociedades e dos poderes; e o discurso da ver-
dade, pois “somos submetidos pelo poder à produção da verdade 
e só podemos exercer o poder mediante a produção da verdade”, 
esclarece o pensador (FOUCAULT, 1999, p. 28-29).

As verdades são padrões estabelecidos como tais pelos dita-
mes gerais do direito, pela força das tradições e pelas normas par-
ticulares de cada segmento, entrelaçados numa trama de poder.

Examine-se o exemplo do jornalismo, no qual circulam, den-
tre outras, as verdades da Lei, da cultura, da gramática, dos manuais 

30 Traquina (2005, V.1, p. 191) define “a autoridade”, “a produtividade” 
e “a credibilidade” como principais critérios utilizados pelos jornalistas na se-
leção de suas fontes.
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de redação, dos códigos de ética, dos postulados da ciência, da von-
tade das pessoas perseguida nas pesquisas de opinião pública.

Isso faz da mídia um centro de poder crivado por poderes 
que interage com outros centros de poder, perpassando-os e sen-
do por eles atravessado. O ponto chave, na avaliação foucaultiana, 
não está nas generalidades do sistema e sim no diagnóstico dos 
dispositivos com base numa série de fatores, entre os quais seus 
mecanismos, efeitos e lugar de ação. Ou seja, em vez de se con-
centrar no poder central, unitário, buscar respostas no conjunto 
de poderes emergentes nas relações sociais.

Ainda de acordo com Foucault (1999), em suas preocupa-
ções metodológicas, deve-se deslocar do centro do poder legíti-
mo e regulamentado para a observação das extremidades, para as 
instituições regionais, locais e materiais. Situar a mídia enquanto 
centro passa pelo mapeamento das veredas nas quais circulam os 
veículos de comunicação enquanto instâncias localizadas de po-
der que, embora se orientem por verdades gerais, mantêm pecu-
liaridades em conexão com situações materiais de poder local.

“Cada luta”, diz Foucault (2007, p. 75), “se desenvolve em ter-
mo de um foco particular de poder”, pequenos focos, pequenas 
chefias, como as de redação dos jornais, posto que

o poder não está localizado no aparelho de Estado e que 
nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder 
que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de Es-
tado a um nível muito mais elementar, quotidiano, não 
forem modificados (FOUCAULT, 1979, p. 149-150).
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Vale lembrar Thompson (1998), quando declara que o in-
divíduo produz formas simbólicas com o objetivo de atingir um 
receptor particular ou um grupo deles; bem como a lição de Mus-
salim (2003), que destaca o contexto da enunciação como parte 
do sentido do discurso.

O exercício efetivo e eficaz do poder na mídia ou pela mí-
dia depende do contexto histórico dos campos de interação com 
suas questões culturais, tudo começando do discurso, motivo pelo 
qual a notícia da seca modifica-se desde a escrita à visão sobre o 
problema e ao resultado, dependendo da posição do emissor, do 
interlocutor e do receptor.

Afinal, “a história de uns não é a história dos outros... A 
história dos saxões vencidos depois da batalha de Hastings não 
é a dos normandos que foram vencedores nessa mesma batalha” 
(FOUCAULT, 1999, p. 81).

Thompson (1998) concorda que a quase-interação mediada 
é um fenômeno social contextualizado, e essa contextualização é 
a História. O aspecto histórico das condições sociais de produção 
é essencial para a identificação do conteúdo simbólico bem como 
para a interferência do poder na forma, no conteúdo, na circula-
ção e na recepção.

Então, por não sentirem na pele as consequências da seca – ou 
mesmo conhecendo a realidade – os repórteres que escrevem para 
órgãos de comunicação situados em outras regiões do país quase 
sempre estão desvinculados do poder local. Para quem trabalha em 
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um pequeno jornal do semiárido, dependente da propaganda go-
vernamental para se manter em circulação, as coisas são diferentes.

Além disso, retoma Thompson (1998, p. 17), “a recepção de 
formas simbólicas – incluindo os produtos da mídia – sempre im-
plica um processo contextualizado e criativo de interpretação”.

A vida social ocorre em contextos estruturados, em campos 
de interação nos quais as instituições intervêm nas liberdades do 
cidadão, com base em regras, em configurações, em teias de signi-
ficados contextualizadas.

Detalhe interessante e desafiador. O conteúdo simbólico, de-
pendendo do meio, é capaz de atingir milhares de pessoas, em 
várias partes do mundo, em tempo real ou épocas diferentes, mas 
a recepção, situada por ingredientes culturais, não será igual nem 
no mesmo lugar, variando de receptor para receptor, conforme a 
capacidade interpretativa de cada um.

O contraposto traz à tona outro procedimento destacado 
por Foucault (1999): a focalização das práticas reais de poder em 
vez das questões subjetivas, a fim de se captar não o que pensam 
os emissores do discurso, mas como eles agem em suas estraté-
gias discursivas.

Segue-se a essa inquietação metodológica a sugestão de se 
desconsiderar o poder monolítico, homogêneo, e tomá-lo como 
encadeamento de ações e reações, como rede de indivíduos e ins-
tituições, que serve, a um só tempo, à transição e à transformação 
do poder. O poder da fonte em “vender” a pauta ao repórter, o 
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poder do repórter em ressignificar o discurso, o poder do editor 
em reformular o texto, o poder dos dirigentes de vetar ou liberar 
a veiculação, o poder do receptor em decodificar a informação 
quase mediada, acatando-a como verdade ou rechaçando-a, se-
pultando-a ou retransmitindo-a.

Necessário se faz identificar quem exerce, como exerce e até 
que ponto se exerce o poder, sem perder de vista a certeza de que 
ninguém ocupa posições exatas, dada a reciprocidade do relaciona-
mento. Ponto de vista, aliás, compartilhado por Revel (2005, p. 67), 
que, revisitando conceitos essenciais de Foucault, declara que “uns” 
e “outros” não estão fixados num papel, “mas sucessiva e até simul-
taneamente inseridos em cada um dos polos da relação” de poder.

Outra orientação é não partir da dedução linear do poder 
distribuído do centro para as extremidades. O ideal é buscar na 
História, no trajeto desses mecanismos, o entendimento sobre 
como eles servem ao poder ou são “investidos, colonizados, uti-
lizados, inflectidos, transformados, deslocados, entendidos etc.” 
(FOUCAULT, 1999, p. 36).

Por fim, destaca o autor, a produção ideológica está no cen-
tro do poder, nas grandes estruturas, a exemplo da Educação e da 
própria Comunicação Social. Na base, o que há são “instrumentos 
de observação, técnicas de registro, aparelhos de saber que não 
são acompanhamentos ou edifícios ideológicos” (FOUCAULT, 
1999, p. 40).
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Na mesma linha de Foucault, Thompson busca compreender 
o entrelaçamento dos poderes, da mídia e de um de seus elementos, 
por exemplo, com o poder econômico, político, bem como o resul-
tado desses encontros na recriação das relações sociais na família, 
na comunidade, nas instituições e até da pessoa consigo mesma.

De um modo fundamental, o uso dos meios de comu-
nicação transforma a organização espacial e temporal da 
vida social, criando novas formas de ação e interação, e 
novas maneiras de exercer o poder, que não está mais li-
gado ao compartilhamento local comum (THOMPSON, 
1998, p. 14).

Para ele, existem quatro tipos básicos de poder: o econômico, 
relativo às atividades produtivas; o político, ligado à coordenação 
dos indivíduos e dos padrões interativos; o coercitivo, com res-
peito ao uso da força, seja física, das armas, dos equipamentos, do 
poder militar, das leis do Estado; e o simbólico ou cultural, que se 
forma da mídia, das igrejas, das escolas, das associações etc.

O poder simbólico serve-se dos outros, aos quais permeia e 
aos quais, ironicamente, subordina-se. As forças econômicas, po-
líticas e coercitivas “vigiadas” pelo Quarto Poder são, por outro 
lado, norteadoras de suas possibilidades.

Os meios de comunicação constituem um poder com recur-
sos que interessam aos demais poderes. São meios técnicos que 
podem armazenar a informação, reproduzir símbolos em larga 
escala, permitindo afastamento quanto ao tempo e ao espaço.
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O poder exposto na mídia é visível e seus efeitos propagam-
se, por vezes, ao longe do momento da veiculação de determina-
das matérias. Além disso, destaca Thompson (1998), produz uma 
distribuição desigual de poder por uma série de fatores em qual-
quer dos campos, seja entre fontes, entre os operadores da mídia 
ou entre os destinatários do discurso.

Comentando Foucault acerca das prisões, onde muitos são 
visíveis a poucos, Thompson (1998, p. 121) alega que se a análi-
se fosse destinada à mídia demonstrar-se-ia que a “comunicação 
mediada forneceu os meios pelos quais muitas pessoas podem 
reunir informações sobre poucos e, ao mesmo tempo, uns poucos 
podem aparecer diante de muitos”.

Essa perspectiva de poder criou a preocupação com os au-
sentes, especialmente com o poder que os ausentes detêm de in-
terpretar a visibilidade, e modificou de modo profundo as estra-
tégias dos grupos e das pessoas que desejam difundir mensagens 
em larga escala.

Sim, pois a má administração dessa visibilidade provoca efei-
tos nefastos. Para aparecer – e aparecer bem – é preciso saber jo-
gar o que Traquina classifica de “xadrez jornalístico” (2005, v.1, p. 
26). Quem não se move adequadamente no tabuleiro, não pauta 
notícia e, se pauta, aparece mal.

Da preocupação com os ausentes, surgem os jornalistas rei-
vindicando para si o monopólio do poder de distribuir formas 
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simbólicas na quase-interação mediada, por meio da aplicação de 
estratégias editoriais próprias de homogeneização dos discursos 
das diversas áreas de poder, uma espécie de controle sobre a regu-
laridade dos enunciados.

Um controle que não incide, pois, sobre o conteúdo dos 
enunciados, sobre sua conformidade ou não com certa 
verdade, mas sobre a regularidade das enunciações. O 
problema será saber quem falou e se era qualificado para 
falar, em que nível se situa esse enunciado, em que con-
junto se pode colocá-lo e em que medida ele é conforme a 
outras formas e outras tipologias de saber (FOUCAULT, 
1999, p. 220).

Quando o jornalismo define-se como Quarto Poder, incor-
porando o epíteto concebido por McCaulay, ele pretende conven-
cer seus interlocutores de que domina a verdade, a verdade que 
“não existe fora do poder ou sem o poder” (FOUCAULT, 1979, p. 
12), e com ela pode desnudar não apenas os outros poderes, mas 
a própria sociedade.
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Ideologia e poder na teoria 
da agenda-setting

A genda-setting é o termo cunhado por McCombs e Shaw, em 
1972, para designar a suposta influência exercida pela in-

formação mediada na vida das pessoas, a partir do processo de 
seleção, disposição e incidência de notícias, fenômeno percebido 
antes deles, por outros autores, mas até então sem esquema. O 
caso esmiuçado por McCombs e Shaw foi o das eleições de 1968, 
nos Estados Unidos (cf. TRAQUINA, 2001).

O estudo evoluiu e se chegou à certeza de que a mídia afeta a 
sociedade e de que a sociedade afeta a mídia, pautando assuntos 
e enfoques. O processo de agendamento é uma via de mão dupla, 
sinalizada por paradigmas culturais, religiosos, pelo conhecimen-
to de mundo, pela capacidade produtiva e de interpretação sim-
bólica, pela abrangência e credibilidade dos veículos e por outros 
fatores. No primeiro sentido,

o agendamento é consideravelmente mais que a clássica 
asserção que as notícias nos dizem sobre o que pensar. 
As notícias também nos dizem como pensar nisso. Tanto 
a seleção de objetos que despertam a atenção como a se-
leção de enquadramentos para pensar esses objectos são 
poderosos papéis do agendamento (MCCOMBS; SHAW, 
apud TRAQUINA, 2001, p. 33 e 34).
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O sentido inverso ou “contra-agendamento”, no conceito de 
Silva (2007, p. 84), o público pautando a mídia, existe desde fato-
res sociais, alguns já mencionados, até o relacionamento fonte/
jornalista. A seleção, o enquadramento e a incidência das notícias 
têm sempre motivações externas ao fato, sejam elas de caráter eco-
nômico, de ordem ideológica consciente ou inconsciente, do grau 
de proximidade com o objeto da notícia, do relacionamento do 
repórter consigo e com o mundo.

Na concepção de Foucault (2004), o controle, a seleção, a or-
ganização e a redistribuição do discurso ocorrem por três pro-
cedimentos externos de exclusão – a interdição (ou a palavra 
proibida), a oposição razão loucura (ou segregação da loucura) 
e a oposição do verdadeiro com o falso (ou vontade de verdade) 
– que se interligam e modificam-se de acordo com os costumes 
de cada época e de cada região31 e fazem-se presentes em toda so-
ciedade, nitidamente ligados ao desejo e ao poder, com o objetivo 
de avaliar poderes, afastar perigos e dominar efeitos incertos da 
linguagem materializada.

Em termos gerais, a palavra proibida parte do princípio de 
que “não se pode falar de tudo em qualquer circunstância” (FOU-
CAULT, 2004, p. 9). Na segregação da loucura, o que está fora 
dos padrões tem grandes possibilidades de ser considerado nulo, 
não deve circular na mesma esfera de outros discursos, não pode 

31 Bakhtin (2003, p. 43-44) lembra que “cada época e cada grupo social 
têm seu repertório de formas de discursos na comunicação socioideológica”, 
porque “o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época 
e de um grupo social determinados”.
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servir de testemunho acerca dos acontecimentos. A vontade de 
verdade, antes discurso da Justiça e dos profetas, a cuja autoridade 
o homem deveria se submeter, é hoje subordinada a um conjunto 
de práticas e “reconduzida, mais profundamente sem dúvida, pelo 
modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valo-
rizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” (FOU-
CAULT, 2004, p. 17).

Há no jornalismo uma figura que se baseia na palavra proi-
bida, na segregação da loucura e na vontade de verdade, além 
das condições de produção para controlar o fluxo discursivo: o 
gatekeeper (em português, o selecionador). Wolf (2003) comenta 
que a teoria do gatekeeper, ou da ação pessoal, foi elaborada em 
1947 pelo psicólogo social Kurt Lewin, para explicar a rotina de 
aquisição de alimentos numa residência, e adaptada para o jorna-
lismo três anos depois, por David Manning White.

Nesta teoria, o processo de produção da informação 
é concebido como uma série de escolhas onde o flu-
xo de notícias tem de passar por diversos gates, isto 
é, ‘portões’ que não são mais do que áreas de decisão 
em relação às quais o jornalista, isto é o gatekeeper, 
tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não 
(TRAQUINA, 2005, v. 1, p. 150).

As conclusões de White foram de que o selecionador decide 
de maneira subjetiva. Revendo os dados da pesquisa, McCombs 
e Shaw (1972, apud TRAQUINA, 2005, v.1, p. 151) afirmam que 
na maioria das 1.333  posições tomadas por “Mr. Gates” durante a 
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análise de White, havia a influência das normas da empresa. Gie-
ber (1956, apud TRAQUINA, 2005, v.1, p. 152), que acompanhou 
o trabalho de 16 (dezesseis) jornalistas em funções de comando, 
também considera a estrutura burocrática mais presente nas deci-
sões sobre o que se publicar ou não do que as avaliações pessoais. 

As decisões de gatekeeper ocorrem pelos dois motivos, valen-
do lembrar que normas editoriais obedecem a critérios subjetivos 
de quem os elabora, de outro modo jornais árabes e americanos 
guiar-se-iam pelos mesmos critérios. Seria bom delimitar as vá-
rias instâncias de poder decisório na hierarquia da empresa de 
comunicação, desde o repórter ao editor geral. Os editores e di-
retores só decidirão se algo será publicado a partir daquilo que o 
repórter escreve e como escreve.

O como se escreve é outro detalhe a se considerar, pois de-
monstra que a seleção atinge o global e os detalhes da notícia. 
Donohue, Tichenor e Olien (1972) definem que o processo de 
gatekeeping ocorre tanto nas decisões acerca das permissões e ex-
clusões globais, quanto nos pormenores, nos detalhes escolhidos 
para compor ou não a mensagem.

A escolha feita pelo repórter acerca do assunto e dos detalhes 
do assunto depende primeiramente, na maioria das vezes, de sua 
visão de mundo, construída a partir de valores adquiridos e trans-
formados desde a infância. O idealismo profissional é apenas um 
dos elos dessa corrente significativa, porque “a consciência adqui-
re forma e existência nos signos criados por um grupo organizado 
no curso de suas relações sociais” (BAKHTIN, 2004, p. 35).
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Estamos, portanto, diante de uma relação de poder e ideolo-
gia na qual quem decide, decide com base em critérios subjetivos 
ou profissionais de quem é hierarquicamente superior; uma re-
lação de poder e ideologia na qual o poder “não é mais, essen-
cialmente, uma instância repressiva e transcendente [...], mas 
uma instância de controle, que envolve o indivíduo mais do que o 
domina abertamente”, segundo Foucault, nas palavras de Lebrun 
(1984, p. 85), uma relação de poder e ideologia legitimada tam-
bém por conceitos de uma cultura profissional.

O gatekeeping não é o único processo que revela relações de 
poder. Walter Lippman (1922) destaca o papel de intermediário 
entre fatos e leitores; McCombs e Shaw (1972), após 20 nos aper-
feiçoando a teoria do agendamento, concluíram que a mídia nos 
diz no que pensar, como pensar e o que pensar; Molotch e Lester 
(1974) garantem que o jornalista tem o poder de divulgar tópicos 
enquadrados de forma a gerar discussão pública.

Na Teoria da Ação Política, “as notícias são distorções siste-
máticas que servem os interesses políticos de certos agentes so-
ciais bem específicos que utilizam as notícias na projeção da sua 
visão de mundo, da sociedade, etc.” (TRAQUINA, 2005, v.1, p. 
162). A mídia pode ser usada – e frequentemente o é – por gru-
pos interessados em estabelecer relações de dominação ideológi-
ca, afinal, o discurso, conforme Foucault, nas palavras de Brandão 
(2004, p. 37), é:
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[...] jogo estratégico e polêmico... de ação e de reação, de 
pergunta e resposta, de dominação e de esquiva e tam-
bém como luta [...]. É o espaço em que saber e poder se 
articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de 
um direito reconhecido institucionalmente. Esse discur-
so, que passa por verdadeiro, que veicula saber (o saber 
institucional), é gerador de poder.

O poder de decidir enquadramentos remete à teoria do news-
making, que estabelece critérios de noticiabilidade e valores-notí-
cia, categorizados como “código ideológico” por Hartley (1982, p. 
80). Bordieu (1997, p. 12) diz em suas reflexões que “os jornalistas 
têm os seus óculos particulares através dos quais vêem certas coi-
sas e não outras, e veem de uma certa maneira as coisas que veem. 
Operam uma seleção e uma construção daquilo que é seleciona-
do”. Para Foucault (2004, p. 8-9):

Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída 
por certo número de procedimentos que têm por função 
conjurar seus poderes e perigos, dominar seu conhecimen-
to aleatório, esquivar sua pesada e temível variedade.

Embora abra espaço para a manifestação de atores sociais, 
o jornalista atua sobre tais vozes, selecionando trechos e posicio-
nando-os conforme critérios subjetivos e arbitrários, frutos da 
formação cultural e da ideologia profissional, e “se a língua é de-
terminada pela ideologia, a consciência, portanto o pensamento, 
a ‘atividade mental’, que são condicionados pela linguagem, são 
moldados pela ideologia” (BAKHTIN, 2004, p. 16).  
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Wolf (2003, p. 202) define noticiabilidade como o “conjunto 
de elementos por meio dos quais o aparato informativo controla 
e administra a quantidade e o tipo de acontecimentos que servi-
rão de base para a seleção das notícias” e os valores/notícia como 
parte da noticiabilidade que respondem à questão: “quais aconte-
cimentos são considerados suficientemente interessantes, signifi-
cativos, relevantes, para serem transformados em notícias?”. Os 
valores-notícia, segundo Wolf (2003, p. 208-300), dividem-se em:

1 – critérios substantivos: importância das pessoas envolvidas 
no episódio a ser noticiado, proximidade, quantidade de pessoas 
que o acontecimento envolve, relevância no tocante ao desenrolar 
de determinada situação;

2 – critérios relativos ao produto: disponibilidade, enquadra-
mento em condições técnicas, brevidade, notícia como resultado 
ideológico, novidade, frequência, qualidade da história;

3 – critérios relativos ao meio: boa qualidade de imagem, som, 
texto, formato, questões relativas ao tipo de veículo (jornal im-
presso, revista, TV, rádio, Internet);

4 – critérios relativos ao público: o que os jornalistas imagi-
nam conhecer do público para, com vistas a atendê-lo, utilizar os 
demais critérios de noticiabilidade.

5 – critérios relativos à concorrência: exclusividade e expecta-
tivas recíprocas.
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Após todas essas abordagens teóricas, não resta dúvida de 
que a construção da notícia realiza-se em teias de ideologia e 
poder. Além disso, tais reflexões levam a supor que o poder do 
Quarto Poder reside na possibilidade, como diz Walter Lipmann, 
citado em Traquina (2005), de a mídia ligar os acontecimentos à 
formação da representação destes na mente das pessoas, por meio 
do enquadramento do que se projeta para o debate público.
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O AGENDAMENTO 
DO DISCURSO 

POLIFÔNICO na 
 “FOLHA DE S. PAULO”:

 ANÁLISES
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“Lavoura arcaica”

A os 16 de janeiro de 2005, a Folha de S. Paulo publicou a re-
portagem de título “Governo não possui plano para combate 

à seca, diz professor”, antecedido pelo chapéu32 “Lavoura arcai-
ca” e pelo sobretítulo33 “Estiagem deste ano foi prevista em 2004; 
para historiador, semiárido precisa de intervenção” (SALINAS, 
2006, web).

Veiculada no caderno Brasil, essa é a décima quarta referên-
cia do jornal ao tema, num ano sui generis, em que a seca entrou 
com força na agenda midiática, não apenas por causa do Nordes-
te, mas também em função dos prejuízos acarretados pela escas-
sez de chuvas no Rio Grande do Sul.

Texto rico para a Análise do Discurso Francesa. Nele, perce-
be-se a relação entre o fato noticiado e a História, a língua fazendo 
sentido no duelo ideológico de vozes marcadas pelo poder, bem 
como elementos relativos à reconstrução da realidade no jornalis-
mo da Folha.

A matéria centra-se em declarações de Marco Antonio Villa, 
professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e autor 
de “Vida e Morte no Sertão – História das secas no Nordeste nos 

32 De acordo com o Novo Manual de Redação (1992), chapéu é o termo 
utilizado pela Folha para definir a expressão situada acima do título para indic-
ar o assunto da matéria.
33 A expressão sobretítulo designa, no padrão editorial da Folha, a 
frase que aparece entre o chapéu e o título. Quando abaixo deste, é chamado 
linha-fina.
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séculos 19 e 20”, que se mostra crítico ferrenho do governo Lula e 
das elites regionais.

Na concepção de Villa, o presidente Lula – nordestino, como 
se sabe – não possui projetos para a região nem plano de combate 
aos efeitos da estiagem. Para completar, aliou-se aos coronéis da 
política nordestina, tratados como representantes do atraso e ex-
ploradores da miséria.

A notícia dá conta de que a seca espalhou suas consequên-
cias por 402 municípios nordestinos e gaúchos, com a diferença 
de que os primeiros, onde as pessoas vivem abaixo da linha de 
pobreza, não teriam a capacidade de recuperação dos últimos, de 
melhores condições financeiras.

O processo histórico revela-se em diversas oportunidades. 
Passagens como “Estiagem deste ano foi prevista em 2004”, “Eter-
na política assistencialista dos governos” e “O governo Lula aca-
bou se mostrando uma mera reprodução do que é mais arcaico na 
política brasileira” fazem a inter-relação entre o registro jornalís-
tico e fatos antecedentes, demonstrando que o “discurso da seca” 
é, de fato, historicamente constituído e marcado por elementos do 
interdiscurso.

Ideologia

Quatro posturas ideológicas destacam-se na unidade em 
análise, a começar pelo viés tomado pelo repórter ao classificar 
o semiárido nordestino de “lavoura arcaica”. A expressão alude 
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ao livro homônimo escrito por Raduan Nassar, adaptado para o 
cinema por Luiz Fernando Carvalho, cuja narrativa desenvolve-
se no meio rural antiquado e decadente.

A posição do narrador34 assemelha-se a dos articulistas do 
jornal O Estado de S. Paulo, mencionada em Albuquerque Júnior 
(2001, web), ao representarem o Nordeste para os seus leitores 
como região do atraso, da falta de higiene e da miséria, em con-
traposição ao Sul das maravilhas, da abundância. Aproxima ainda 
mais, quando, apropriando-se da voz do entrevistado, estabelece 
o seguinte comparativo:

Para Villa, a diferença entre a situação do pequeno pro-
prietário do semiárido e a do Sul do país, que também 
está sendo prejudicado pela seca, é que, no Sul, as pessoas 
não vivem abaixo da linha de pobreza e têm condições 
de se recuperar dos prejuízos no ano seguinte, o que não 
acontece com o morador do semiárido nordestino (SA-
LINAS, 2006, web).  

Curioso. “Lavoura arcaica” é frase isolada no chapéu do títu-
lo. O jornalista não a retoma na íntegra, mas a citação, que induz 
o leitor a pré-visualizar imagens negativas, permanece implícita 
ao longo do texto, nos mecanismos editoriais utilizados para hie-
rarquizar informações, de modo a endossar o raciocínio expresso 
pela fonte principal.

34 O repórter Marcelo Salinas, que assina a matéria, é natural de São 
Paulo-SP.
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O termo “arcaico” aparece sozinho, de passagem, citado por 
Marco Antonio Villa, cuja atitude ideológica é predominante na 
reportagem, podendo ser demarcada parágrafo a parágrafo. Se-
gundo ele, as mazelas do Nordeste resultam da falta de programas 
de governo e do desinteresse das chamadas elites locais, que se 
beneficiam da tragédia alheia.

O governo, para o professor, também erra ao se aliar à 
“elite política nordestina” para compor sua base de sus-
tentação no Congresso: “O governo Lula acabou se mos-
trando uma mera reprodução do que é mais arcaico na 
política brasileira, que é a aliança dos governos centrais 
com os coronéis, que, na verdade, não querem que o ser-
tanejo se transforme em cidadão” (SALINAS, 2006, web).

“Arcaico”, no discurso do entrevistado, é especificamente o 
enlace entre governo central e lideranças regionais, estas interes-
sadas em manter o sertanejo dependente de favores. Na enuncia-
ção do repórter, o adjetivo toma outras proporções, em face da 
interligação com a obra de Nassar, alcançando a região e seus ha-
bitantes com a pecha de antiquados.

Esse trecho do discurso de Villa traz à tona outras duas cor-
rentes ideológicas, a do governo central e a da “elite política nor-
destina”, que subsistem de forma passiva, sem enunciadores defi-
nidos na superfície textual. Quem as define é o entrevistado, que 
as critica por alimentarem uma “eterna política assistencialista”.
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Poder

Governo e elites seriam, pois, esferas ideológicas com estraté-
gias voltadas à manutenção de suas respectivas posições de poder, 
unidas por conveniência momentânea. O governo, para compor 
sua base no Congresso Nacional e facilitar a aprovação de seus 
projetos, alimenta os interesses dos coronéis, fornecendo-lhes ins-
trumentos políticos e econômicos para manobrar os degredados 
filhos da seca.

Os poderes atribuídos ao governo e aos coronéis não inter-
ferem na produção da notícia. Suas vozes sequer foram ouvidas 
pelo autor-jornalista que, ao silenciá-las, demonstra seu próprio 
poder, o poder de divulgar fatos por sua ótica, selecionando e va-
lorando informações, ainda que não com total liberdade, posto 
que seu ponto de vista subordinar-se-á sempre à orientação de 
forças maiores, entre as quais a da linha editorial da empresa.

O repórter acolheu o raciocínio da fonte principal, revestida 
de autoridade, para dominar as verdades do tema. Diante desse 
poder da autoridade, desse poder da verdade, as ideias contrárias 
seriam inúteis, além do que, existe sempre uma posição de des-
confiança em relação ao lado oposto, o lado do poder político. 
Tanto que as falas dos representantes do governo aparecem di-
luídas em discursos indiretos, contextualizadas em benefício da 
parte adversária, como se observa:
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Há um ano, o professor alertava para uma “grande seca 
em 2005”, em artigo publicado na Folha. Foi chamado de 
“catastrofista” pelo presidente do Banco do Nordeste, Ro-
berto Smith. Até sexta-feira, o número de cidades que de-
cretaram situação de emergência era de 402, nas regiões 
Nordeste e Sul (SALINAS, 2006, web).

O fragmento desvela a intenção de se demonstrar quem pos-
sui competência para interpretar e ressignificar a realidade. Afinal, 
Marco Antonio Villa, historiador, professor universitário, autor de 
um livro abordando a problemática da seca e colaborador da Folha 
de S. Paulo, encontra-se institucionalmente habilitado a exercer o 
poder que também lhe assegura acesso preferencial à mídia.

Não é à toa que, a todo instante, tais competências são enfati-
zadas, a exemplo da passagem “essa é a visão do historiador Marco 
Antonio Villa, professor da UFSCar (Universidade Federal de São 
Carlos) e escritor de ‘Vida e Morte no Sertão – História das Secas 
no Nordeste nos séculos 19 e 20’” (SALINAS, 2006, web).

O próprio Villa evoca para si o poder da autoridade, ao sus-
tentar um discurso constituído por críticas severas a determinados 
segmentos, ao fazer previsões acerca do Nordeste, ao considerar 
“fracassadas” determinadas providências, como a transposição do 
rio São Francisco, e ao apontar soluções técnicas, segundo a maté-
ria, para “resolver a questão da falta de água”.
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Polifonia

Talvez por se revestir desse poder, dessas competências, desse 
domínio da verdade, a integridade do discurso de Villa tenha sido 
respeitada pelo autor-jornalista, enquadrando-se no ideal poli-
fônico defendido com fundamento na teoria de Bakhtin.

A fonte, transformada em personagem da notícia, pensa por 
si. Sua voz é independente, sem subordinação a interesses estilísti-
cos ou ideológicos do repórter da Folha, que se limita a reproduzi
-las, muitas vezes literalmente, conforme se demonstra na severa 
crítica à atuação do Banco do Nordeste, que “faz de tudo, financia 
atividades artísticas e a edição de livros, menos sua atividade fim, 
que é a de financiar o pequeno proprietário”.

A plenivalência35 não se manifesta somente nas transcrições 
literais, nas enunciações aspadas. Ela se estabelece, de igual ma-
neira, na liberdade de raciocínio para se firmar enquanto sujeito 
articulador do próprio discurso, privilégio, aliás, que se nega aos 
donos das demais vozes incluídas na história, que acabam reduzi-
das a fantoches narrativos.

A faculdade do repórter e a consciência de Villa mantêm-
se autônomas, até quando aquele se apropria das palavras deste 
e as interpreta para o leitor, afirmação facilmente verificável no 
trecho “o governo Lula não tem um projeto político para o desen-

35  Termo usado por Bakhtin (2005, p. 4) e que, segundo nota do tradutor, 
Paulo Bezerra, significa pleno de valor, “que mantêm com as outras vozes do dis-
curso uma relação de absoluta igualdade como participantes do grande diálogo”.



IDEOLOGIA, PODER E DISCURSO DA SECA NA MÍDIA 

109

volvimento do Nordeste nem um plano para combater o efeito das 
secas no semiárido. Essa é a visão do historiador Marco Antonio 
Villa [...]” (SALINAS, 2006, web).

O mesmo não ocorre com os discursos da elite sertaneja e 
do governo federal, ambos monológicos, dada a interferência do 
narrador. A primeira subsiste nas entrelinhas e, embora silencio-
sa, pode ser contextualizada como defensora do assistencialismo 
que lhe garante perpetuação no controle econômico e político da 
região. Verifique-se que, “para o professor, o semiárido precisa de 
uma intervenção do governo federal que se contraponha ao su-
posto descaso das ‘elites regionais’” (SALINAS, 2006, web).

A voz do governo emerge na superfície textual subjugada pelo 
autor-jornalista para estabelecer conexões ideológicas em reforço 
às ideias de Villa, conforme demonstrado no seguinte recorte:

Uma das soluções propostas pelo governo para aca-
bar com a seca no Nordeste − o projeto de trans-
posição das águas do Rio São Francisco – já nasce 
fracassada, na opinião do historiador. As obras, de acordo 
com o Ministério da Integração Nacional, devem começar 
em abril (SALINAS, 2006, web).

Enquanto os coronéis exercitam a eloquência do silêncio e o 
governo sobrevive de migalhas discursivas, Villa tem o direito de 
pensar por si e, muito mais do que isso, seu discurso norteia os 
passos do repórter, do início à conclusão da reportagem, atenden-
do aos pré-requisitos da polifonia.
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“O carteiro e o poeta”

A parecida de Goiás-GO, terça-feira, 25 de janeiro de 2005, 
inauguração do Centro de Tratamento de Cartas e Enco-

mendas. O presidente Luís Inácio Lula da Silva, vestindo camisa 
dos Correios, ocupa a tribuna e dirige-se à plateia de carteiros, 
empresários e políticos, com um discurso otimista e de crítica aos 
pessimistas, aos que se incomodam com a ascensão dos pobres e 
aos que enriquecem na “indústria da seca”.

As declarações de Lula repercutem em vários órgãos de co-
municação do país. A Folha de S. Paulo, dia seguinte, traz o assun-
to no caderno Brasil, sob o título “Lula ataca ‘madonas choronas’ 
e pede o ‘redesenho do Brasil”. Antes do título, o sobretítulo “Em 
discurso otimista, presidente critica ‘indústria da seca’”; e antes 
do sobretítulo, o chapéu “O Carteiro e o Poeta” (DUAILIBI, 2006, 
web), ironizando tanto o discurso quanto a farda.

A matéria da enviada especial Julia Duailibi baseia-se no dis-
curso do presidente, especialmente nas frases de efeito emprega-
das para incrementar as ideias de que o Brasil está no caminho 
certo e de que as pendências sociais serão resolvidas. Para isso, diz 
a receita lulista, necessário se faz abandonar o pessimismo, sonhar 
com o que se deseja construir e acreditar em si como sujeito capaz 
de redesenhar o mapa do país.

As “madonas choronas” são os adversários da facção políti-
ca que Lula, Presidente da República, representa, o Partido dos 
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Trabalhadores (PT), dentre os quais o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB). De acordo com a repórter, Fernando Henrique Cardoso 
não é explicitamente citado, mas seria contra ele a crítica acerca 
de alguém que prometera a transposição das águas do Rio São 
Francisco, sem honrar a palavra empenhada.

Antes das águas, o orador transpõe o discurso para o Nor-
deste. Segundo ele, a seca transformou-se numa indústria de “en-
ricar” políticos que crescem a custa da miséria alheia. Em pro-
nunciamento anterior, ressalta o texto, “Lula já havia feito ataques 
aos políticos do Norte e do Nordeste, ao dizer que as respectivas 
bancadas no Congresso votam de acordo com o interesse do Sul 
e do Sudeste”.

A reportagem divide-se em duas partes. A segunda, demar-
cada pelo intertítulo36 “São Francisco e biodiesel”, destaca tais pro-
jetos como importantes para o nordestino. Além disso, Lula fala 
do Programa Universidade para Todos (ProUni), a ser lançado na 
mesma data, em São Paulo, e da divergência de interesses entre 
pobres e ricos, estes utilizando-se da mídia para criticar as ações 
sociais do governo porque desejam que aqueles permaneçam para 
sempre na pobreza.

36  Também chamado entretítulo, serve para demarcar subdivisões do 
texto jornalístico.
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Ideologia

O chapéu do título liga a cena em Goiás à novela Ardiente 
Paciencia, do chileno Antonio Skármeta, adaptada para o cinema 
como Il postino e trazida para o público brasileiro – em livro e 
filme – com a denominação de O Carteiro e o Poeta37. Misto de 
realidade e ficção, a obra narra o encontro entre Mario Jiménez, 
o pescador quase analfabeto que virou carteiro, e Pablo Neruda, 
durante o exílio do poeta na Ilha Negra. A narrativa é romântica, 
bucólica, sem perder o tom da luta de classes e da efervescência 
política da época.

A remissão reveste-se de dupla ironia, sem coincidências 
com a obra de Skármeta, a não ser com o título abrasileirado. O 
que se verifica é o movimento sutil de elementos interdiscursivos 
que desembocam no discurso do repórter, cuja conduta ideoló-
gica fundamenta-se no argumento do papel social da mídia, qual 
seja, o do poder que vigia poderes, para satirizar o visual e as men-
sagens de Lula no pronunciamento em Goiás.

Carteiro e poeta são a mesma pessoa: o chefe da nação. Cartei-
ro porque resolveu aparecer em público vestindo a farda dos Cor-
reios, transmitindo recados aos oponentes – nenhuma relação entre 
o figurino e a origem humilde da personagem. Poeta na concepção 
de sujeito idealista, loquaz, dado a devaneios, sentidos plenamen-

37 SKÁRMETA, Antonio. O carteiro e o poeta. Trad. Beatriz Sidou. Rio 
de Janeiro e São Paulo: Record, 1996.
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te contemplados nos melhores dicionários da língua portuguesa, a 
exemplo de Houaiss (2001) e Ferreira (2004) – nenhuma relação 
com a verve ou com as inclinações esquerdistas de Neruda.

Por outro lado, o gesto de se fardar e os recados que tanto 
chamaram a atenção da repórter, a ponto de provocar a inter-
discursividade com a obra do autor chileno, expõem estratégias 
ideológicas do governante. O fardamento talvez seja, no contexto 
apresentado, o mais eloquente discurso. Vestindo-o, Lula aproxi-
ma-se dos interlocutores, como se dissesse: “Sou um de vocês”.

A chance de o “discurso da roupa” haver sido absorvido dessa 
maneira é das melhores, pois a História o favoreceu. Com FHC, 
intelectual de origem “burguesa”, a estratégia dificilmente funcio-
naria por faltar, na trajetória dele, elementos históricos que en-
quadrassem o gesto no momento. Lula, por sua vez, vem de baixo, 
foi trabalhador braçal, atuou durante décadas como líder sindical 
e se comunica utilizando a língua do povo.

O discurso do presidente deve ser avaliado como algo so-
cialmente constituído dentro de circunstâncias espaçotemporais, 
para que, seguindo Thompson (1998), possa-se compreender 
como nele, e a partir dele, circulam formas simbólicas. Afinal, 
“para entender a constituição significativa das formas simbólicas, 
devemos examinar seus aspectos intencional, convencional, es-
trutural e referencial” (THOMPSON, 1998, p. 212).
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Há intencionalidade nessa apreensão da linguagem do povo 
– a do outro – por parte de um homem que há anos pauta seus 
gestos públicos de acordo com as orientações do marketing políti-
co. O discurso do homem público é assim, crivado pelas imagens 
do outro, a fim de convencer e conquistar. Ele se apropria da lín-
gua do povo para que o povo o veja como igual. É o que Bakhtin 
chama de a força do interlocutor na orientação do discurso e é o 
que se observa quando o presidente declara:

É preciso que a gente acredite e que a gente redesenhe, 
na nossa cabeça, o Brasil que nós queremos construir, 
porque, se a gente ficar como um bando de madona 
chorona, que levanta todo dia achando que nada vai dar 
certo, é melhor nem sair de casa. É melhor levantar de 
bom humor. Se não acreditam no presidente, pelo menos 
acreditem em vocês e façam o Brasil do tamanho que 
vocês esperam que ele seja (apud DUAILIBI, 2006, web).

No trecho em destaque, Lula estimula as pessoas a serem oti-
mistas no tocante aos rumos administrativos do Brasil, ridicula-
riza os incrédulos – quem reclama é “madona chorona38” –, como 
estratégia para silenciar as vozes contrárias e, na mesma linha, 
tenta formar o juízo de que o futuro do país é responsabilidade 
de cada cidadão que, em vez de se queixar dos problemas, precisa 
trabalhar resignadamente para saná-los.

38 A propósito, o substantivo feminino madona, do italiano madonna 
(minha senhora), é sinônimo de Nossa Senhora, podendo também significar 
imagem ou pintura da mãe de Jesus Cristo.
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O Nordeste reaparece em seguida na condição de pano de 
fundo para novos embates entre o “eu” e o “outro”. Contrapõe-se, 
então, Lula, na iminência de realizar a transposição do Rio São 
Francisco, e FHC, que prometeu, mas não concretizou a obra em 
seus oito anos de mandato. Confronta-se, ainda, o nordestino po-
bre igual a tantos banidos da terra natal pela miséria e os inescru-
pulosos exploradores da “indústria da seca”.

Poder

O jogo ideológico do “eu” e do “outro” manifesta-se além da 
estrutura sintática, impregnando o campo de interação, os recur-
sos enunciativos, as regras, as convenções, os esquemas, a histori-
cidade latente no interdiscurso, para elucidar as relações de poder 
na formação de grupos ideologicamente dominantes e domina-
dos. Lembre-se de que, segundo Thompson (1998 p. 201),

Um indivíduo emprega recursos, baseia-se em regras e 
implementa esquemas com o objetivo de produzir for-
mas simbólicas para um receptor particular ou para um 
conjunto deles, e a expectativa de recepção de tais formas 
faz parte das condições de produção [...] Um artista pode 
modificar o estilo de seu trabalho tendo em vista alcançar 
uma determinada clientela.

A sabedoria para alcançar a clientela é a mágica do exercício 
do poder e, nisso, qualquer político carismático e bem-assesso-
rado, com acesso frequente a pesquisas de opinião pública, tem 
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chance de ser mestre ao nível de Lula. Há décadas ele deixou de 
ser povo, de ser da classe trabalhadora, e se inscreveu na elite, 
mas, sendo um “poeta”, no dizer da Folha de S. Paulo, continua a 
causar empatia nas classes menos favorecidas, dominando-as com 
a ilusão de que representa o povo no poder.

A construção de afinidades com o interlocutor é ferramen-
ta eficaz. Exige, todavia, a argamassa do interdiscurso utilizada 
na dosagem correta para atribuir verossimilhança ao discurso no 
contexto enunciativo. A suposição de conhecimento da trajetória 
do indivíduo, a partir daquele “eu” que os “outros” pensam que 
“sou”, dos estudos de psicanálise, confere, põe em dúvida ou tira 
por completo a credibilidade do sujeito.

A aura de quem veio de baixo e se tornou presidente da Re-
pública sem perder a cara de povo aproxima o atual ocupante do 
Palácio do Planalto das pessoas humildes, que veem nele o pai, o 
irmão, o filho, o amigo, o vizinho, o colega de trabalho, o igual, a 
própria face.

A palavra de um chefe de Estado produz consequências so-
ciais em quaisquer circunstâncias. Em tempo de globalização, 
transformações até de caráter internacional. E se tal mandatário 
veio de baixo, afirmações do tipo “a seca virou uma indústria para 
‘enricar’ determinado tipo de político” ou “para eles, pobre tem 
que ser pobre a vida inteira”, carregam em sua construção a verda-
de de quem supostamente conhece a dor dos desvalidos.
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Por isso, as palavras de Lula agregam a autoridade institucio-
nal e a autoridade da identificação com maioria de seus interlo-
cutores, inclusive com aqueles que não o conhecem por fora dos 
episódios ressignificados pela mídia.

Polifonia

No campo jornalístico, a Folha de S. Paulo vigia o poder 
oficial, cumprindo o papel que lhe cabe, segundo as convenções 
democráticas e o ethos da profissão. Com esse intuito, a autora-
jornalista demarca os pontos-chave da inauguração do Centro de 
Tratamento de Cartas e Encomendas de Aparecida de Goiás, or-
ganiza o enquadramento das informações e seleciona períodos do 
discurso presidencial, sem ferir-lhe a alteridade.

Em pelo menos quatro oportunidades, abrem-se generosos 
espaços para a personagem manifestar-se livremente, e de modo 
direto. O primeiro trecho, já transcrito, cita o “bando de madona 
chorona”. O segundo ironiza FHC, afirmando que o ex-presidente 
não levou sequer um copo de água para o Nordeste. O terceiro 
defende que o São Francisco “não vai ficar menor” por causa de 
“60m de água por segundo”, e o quarto encerra a matéria:
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Vocês já começam a ver críticas em alguns meios 
de comunicação, porque no Brasil é assim: toda vez 
que o pobre começa a ter um mínimo de ascensão, 
aparecem os de cima e começam a fazer crítica. Para 
eles, pobre tem que ser pobre a vida inteira (apud 
DUAILIBI, 2006, web).

Nenhum dos trechos aludidos serve de muleta ao ponto de 
vista do jornal ou se altera diante das críticas sutis da redatora, em 
passagens como a do chapéu “O CARTEIRO E O POETA” e como 
as palavras aspadas no título “Lula ataca ‘madonas choronas’ e 
pede o ‘redesenho’ do Brasil”. Em suma, a Folha induz o leitor a 
desconfiar da intencionalidade contida no gesto e nas palavras da 
fonte. Não fere, contudo, a independência enunciativa, detalhe 
que atesta o caráter polifônico do discurso de Lula.
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Situação de emergência

A repórter Sílvia Freire, da Agência Folha, enviou notícias 
preocupantes para os leitores da Folha de S. Paulo sobre as 

consequências sociais da seca no Nordeste. O lide39 da matéria 
“Estiagem faz 25% de Alagoas viver situação crítica”, publicada em 
3 de março de 2005, no caderno Brasil, informa que 25 dos 101 
municípios alagoanos decretaram emergência e outros 12 prepa-
ravam documentação para fazer o mesmo.

Diga-se de passagem, os critérios para se reconhecer a situa-
ção de emergência ou o estado de calamidade pública estão rela-
cionados em cartilha editada pela Secretaria Nacional de Defesa 
Civil, órgão ligado ao Ministério da Integração Nacional. São con-
siderados, em ambos os casos, elementos como danos humanos, 
danos materiais, danos ambientais, prejuízos econômicos e pre-
juízos sociais.

Por ironia do destino, as áreas mais atingidas pelos efeitos 
da estiagem foram duramente castigadas pelo excesso de chuvas 
no ano anterior, em que as elevadas precipitações pluviométricas 
arrombaram diversos açudes, provocaram seis mortes e deixaram 
cerca de 3.100 desabrigados. Dezesseis localidades, quinze do se-
miárido, entraram na lista da emergência.

39  Primeiro parágrafo do texto jornalístico, cujo objetivo é introduzir o 
assunto respondendo as principais questões de um fato – o quê, quem, quando, 
como, onde e por quê.
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Não fosse o rompimento dos reservatórios, declara a Defesa 
Civil do Estado, daria para se armazenar água o bastante para ven-
cer dois anos sem inverno. Seria desnecessário, então, socorrer as 
famílias que não possuem água encanada, abastecendo suas resi-
dências com carros-pipa.

Embora curto, o texto retrata o sofrimento dos residen-
tes naquele recanto nordestino, onde estiagens e enchentes su-
cedem-se, acentuando o drama social. Além disso, o discurso 
midiático explícito faz inter-relações com antecedentes históri-
co-discursivos implícitos, produzindo uma espécie de déjà vu, 
a impressão de que nada existe de novo, de que tais problemas 
estão apenas sendo revistos.

Ideologia

O déjà vu jornalístico, a sensação de que a notícia desvelada 
com o rótulo de novidade é apenas a repetição de algo, surge no 
interdiscurso. No caso da seca no Nordeste, reforçado por práticas 
discursivas de diversos setores do conhecimento humano, inclu-
sive da mídia, que costuma enfocar o assunto com base em ideias 
preestabelecidas.

Um simples estudo diacrônico demonstraria a reincidência 
de ideologias constituídas em torno da seca, emaranhadas em 
teias de sentidos que afetam redatores e leitores, como diria Or-
landi (2003, p. 34), “ao sabor do inconsciente [...] por conta da his-
tória e do acaso [...] por nossa experiência simbólica e de mundo”. 



IDEOLOGIA, PODER E DISCURSO DA SECA NA MÍDIA 

121

O texto assinado por Sílvia Freire divulga números novos, 
enquadrados no velho panorama do assistencialismo. Ao descre-
ver a situação crítica de Alagoas, ela pode se imaginar no processo 
de esquecimento ideológico, a origem do que acabou de escrever, 
mas o seu discurso é a mera retomada de antigas considerações.

Há ideias pré-formatadas para explicar o drama do Nordeste 
semiárido, discorrer sobre seus efeitos, defender providência X ou 
Y e justificar porque, após séculos de debates e promessas, insiste-
se na adoção de paliativos em vez de soluções duradouras.

A revelação de que “até ontem, 25 prefeituras haviam decreta-
do situação de emergência” e “outros 12 municípios estão preparan-
do a documentação para o decreto” (FREIRE, 2006, web) mostra a 
agonia dos prefeitos em busca de recursos estaduais e federais.

As verbas perseguidas por grupos políticos regionais, sob o 
pretexto de socorro humanitário, são o combustível de uma má-
quina poderosa de controle ideológico, a famosa “indústria da 
seca”. No comando desse aparelho, o gestor público inescrupuloso 
age de modo a sujeitar ideologicamente as pessoas de baixa renda 
com um prato de feijão e uma lata d’água.

Poder

O controle ideológico exercido por meio da “indústria da 
seca” funciona alimentado por relações de poder. Não aquele po-
der repressivo atribuído às instituições nas teorias do Estado e sim 
o poder exercido em focos particulares e instáveis situados nas 
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extremidades, “nas suas formas e instituições mais regionais e lo-
cais” (FOUCAULT, 1979, p. 182).

Na investigação do poder e seus efeitos, ainda de acordo com 
Foucault (1979, p. 186), vislumbra-se historicamente o funciona-
mento dos mecanismos em práticas reais, além de pontos como 
“dominação, os operadores materiais, as formas de sujeição, os 
usos e as conexões da sujeição pelos sistemas locais e os dispositi-
vos estratégicos”.

A “indústria da seca” é mantida com recursos viabilizados 
nas instâncias do poder institucionalizado, distribuídos no eixo 
vertical União-Estado-município. Isso é suposto quando a Folha 
informa que na enchente de 2004 e na seca de 2005 vários municí-
pios decretaram “emergência” e que o governo destinou “recursos 
financeiros para auxiliar famílias” (FREIRE, 2006, web).

Os gerenciadores de tais recursos circulam nessa malha, 
prontos para exercer ou sofrer a ação do poder, seguindo a fórmu-
la de Foucault (1979), com maior percepção nos sistemas locais. 
Aqui, as formas de sujeição ganham aplicabilidade. A distribuição 
de comida, “o abastecimento de famílias que não têm água... feito 
com caminhões-pipa” (FREIRE, 2006, web), são práticas reais de 
poder realizadas com base em estratégias de dominação.

Os milhares de alagoanos desabrigados em consequência da 
seca estão vulneráveis à ação ideologizante do discurso dos indiví-
duos transformados em centros de transmissão do poder.
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A sabedoria popular, à margem do conhecimento científico, 
ensina que “em terra de cego, quem tem um olho é rei”. A história 
da “indústria da seca” demonstra que, nos rincões nordestinos, 
onde milhares de seres humanos sobrevivem abaixo da linha de 
pobreza, castigados pela fome e pela sede, quem distribui comida 
e água é imperador.

Polifonia

A voz da autora talvez seja a única individualizada na ma-
téria, sem se descartar o discurso subjacente dos doutrinadores 
da profissão e das diretrizes da empresa jornalística. No campo 
das personagens, os sujeitos diluem-se na coletividade. Suas ideias 
emergem em coro e na condição de “discurso relatado”, na termi-
nologia de Brandão (2004, p. 87). 

O discurso da autora-jornalista é o de quem cumpre o dever 
social de informar a verdade, com o máximo de precisão e impar-
cialidade, conforme rezam os estatutos da profissão. O da Folha 
de S. Paulo, no campo do não dito, é o de quem, zelando pela ma-
nutenção dos padrões éticos, possibilita a interação entre pessoas 
situadas em diferentes realidades sociais.

As fontes não possuem nome, sobrenome, profissão, endere-
ço, idade ou sexo. No trecho “pelo menos um quarto dos 101 mu-
nicípios alagoanos já decretou situação de emergência desde no-
vembro de 2004 por causa da seca” (FREIRE, 2006, web), podem 
ser ouvidos o clamor dos nordestinos vitimados e os argumentos 



IDEOLOGIA, PODER E DISCURSO DA SECA NA MÍDIA 

124

dos gestores públicos em busca de recursos estaduais e federais 
para minimizar o problema.

Mais à frente, a Defesa Civil demonstra a abrangência da tra-
gédia, que atingia pessoas de 37 municípios, 25 em emergência 
e 12 buscando reconhecimento oficial dessa situação. Mostra-se 
surpresa, no entanto, pois “esperava que a região não sofresse com 
a falta de água” (FREIRE, 2006, web), por causa do excesso de chu-
vas no ano anterior.

Por fim, o governo de Alagoas, nas palavras da repórter, “afir-
ma ter destinado recursos financeiros para auxiliar as famílias” 
(FREIRE, 2006, web). Os discursos do Estado e da Defesa Civil 
não se originam num só sujeito, são conjuntos vocais sintetizados 
por meio de porta-vozes.

Sintetizado não quer dizer homogeneizado, posto que os dis-
cursos contidos no resumo não se excluem. Pode-se dizer, ilustra-
tivamente, que o anúncio da administração alagoana ocorre numa 
formação, na soma de práticas discursivas levadas a efeito por po-
líticos, economistas, técnicos, funcionários públicos, empresários, 
daquele tempo e de épocas passadas.

Cabe também defender o ponto de vista de que o discurso 
relatado não estabelece, por si, o caráter monológico de um dis-
curso. A voz da personagem pode ser polifônica, embora descrita 
nas palavras de outra pessoa, desde que o enunciado permaneça 
intacto, imune a manipulações ideológicas que lhe roubariam a 
heterogeneidade e o próprio sentido de existir.
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“O certão virará praia...”

A profecia do líder messiânico Antonio Conselheiro, dando 
conta de que o sertão transformar-se-ia em praia e a praia 

em sertão antes do limiar do século XX, como sinal do fim do 
mundo, é o ponto de partida para a reportagem assinada por Léo 
Gerchmann, no caderno Dinheiro, da Folha de S. Paulo, em 19 de 
março de 2005.

“ESTIAGEM NOS PAMPAS”, destaca o chapéu, seguido por 
“falta de chuva neste ano traz prejuízos de R$ 678 milhões e leva 
desespero aos pecuaristas”, sobretítulo que abre espaço para o tí-
tulo “Seca faz Rio Grande do Sul virar Nordeste”.

No lide, o redator identificado como correspondente da 
Agência Folha, em Bagé-RS, define a estiagem no Rio Grande do 
Sul como subversão de “uma das mais lembradas frases da lite-
ratura”, dita, segundo ele, por Euclydes da Cunha, no clássico Os 
Sertões (GERCHMANN, 2006, web): “Em vez de o sertão virar 
mar, conforme previra Euclydes da Cunha (1866-1909) em ‘Os 
Sertões’, são os pampas gaúchos que estão adotando cenários do 
seco sertão nordestino”.

Ato falho. O escritor carioca, que também era jornalista, so-
ciólogo, historiador e engenheiro, não criou a predição, transcre-
veu-a de cadernos encontrados nas ruínas de Canudos, elencando
-a entre os anúncios catastróficos do líder dos revoltosos: “[...] Em 
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1896 hade rebanhos mil correr da praia para o certão; então o cer-
tão virará praia e a praia virará certão” (CUNHA, 1938, p. 171)40.

Se o repórter leu a citada obra, não o fez com a merecida aten-
ção. O equívoco de referência, por estranho que pareça à primei-
ra vista, torna a intertextualidade mais interessante para a análise 
da construção sócio-histórica do discurso. Sim, pois demonstra 
que a frase, parodiada na maioria das vezes na forma “O sertão 
vai virar mar e o mar vai virar sertão”, com ideia aproximada ou 
nenhuma noção de sua origem, ganhou amplitude no imaginário 
coletivo para distinguir a região seca e o lugar da fartura de água.

Vale ainda para a investigação dos sentidos. A praia do beato 
de Monte Santo41 tornou-se, na simbologia desenvolvida em tor-
no do Nordeste seco, sinônimo de território da abundância. Não 
será o mar a invadir o Nordeste, mas a fartura propiciada pela es-
tação chuvosa. Por outro lado, em vez de a praia, o sertão invadirá 
o Sul com a trágica representação da fome.

Nas duas perspectivas, o erro referencial reforça o pressupos-
to de que a imagem do Nordeste, tanto para o sulista quanto para 

40 Euclydes da Cunha afirma, no rodapé da referida página, haver copia-
do as profecias do caderno pertencente ao secretário de Antonio Conselheiro. 
A grafia dessa e de outras passagens pinçadas do “Os Sertões” respeita a escrita 
original da edição de 1938.
41  O lugar onde se ergueu o arraial de Canudos chama-se Piquaraçá, 
mudando para Monte Santo, segundo Cunha (1938, p. 145), por designação do 
missionário Apollonio de Todi, que se impressionou “tanto com o aspecto da 
montanha, ‘achando-a semelhante ao calvário de Jerusalém’, que planeou logo 
a ereção de uma capela”.
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o nordestino, é, de fato, fenômeno histórico-discursivo consolida-
do em prosa e verso através do tempo.

Voltando à sequência do texto em análise, Gerchmann (2006) 
segue em diálogo com a epopeia euclydiana, agora no que diz res-
peito à exaustiva caminhada pela área castigada pela estiagem, em 
busca de informações. Do mesmo modo que Euclydes da Cunha, 
a serviço d’O Estado de S. Paulo, percorreu o agreste baiano para 
cobrir a campanha de Canudos, o emissário da Folha foi ao sul 
gaúcho, a partir da divisa com o Uruguai, para observar in loco os 
problemas advindos da baixa precipitação pluviométrica. 

Em lá chegando, ele relata haver encontrado “cenários típicos 
de Nordeste”, nos quais “famílias mostram o desalento” e em que 
“Até o gado, que mantém aparente normalidade, é causa de afli-
ção” (GERCHMANN, 2006, web).

No percurso pelo território ameaçado de nordestinização, 
surgem personagens como Mauro Friederich, 30, que vive entre 
as cidades de Santana do Livramento e Dom Pedrito, com a mãe 
Imgard, 70, e se diz preocupado com o fato de o gado não haver 
acumulado calorias para enfrentar a estação fria e com os prejuí-
zos provenientes da quebra da safra de grãos.

Pai de quatro filhos, José Aquino Gomes, 49, “mostra sinais 
de desespero” (GERCHMANN, 2006, web) com prejuízos de 70% 
no peso do rebanho bovino e se manifesta inseguro quanto à per-
manência da prole nos bancos escolares.
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Na mesma linha, José Teixeira, pecuarista de Bagé, reclama 
de que o gado está emagrecendo – prejuízo de R$ 150,00 por ca-
beça – e conta sua via-crúcis por bancos e cooperativas em busca 
de crédito para sanar as dificuldades financeiras do período.

O autor-jornalista encerra a matéria contando que a seca nos 
pampas produziu um rombo de R$ 678 milhões na pecuária de 
corte e de R$ 4,4 milhões na agricultura, “segundo a Emater”. Não 
há, como se percebe nas coberturas da seca no Nordeste, preocu-
pação com a fome, com a sede e nem com a aplicação de recursos 
emergenciais oriundos do governo federal.

Ideologia

Vale lembrar, aproveitando a deixa do repórter, que Euclydes 
da Cunha definiu o vaqueiro nordestino como a antítese do gaú-
cho. Enquanto este é “filho dos plainos sem fins, affeito às corre-
rias faceis nos pampas e adaptado a uma natureza carinhosa que o 
encanta” (CUNHA, 1938, p. 118), aquele “criou-se em condições 
oppostas em uma intermittencia, raro perturbada, de horas felizes 
e horas crueis, de abastança e miserias”42 (CUNHA, 1938, p. 119).

O título da matéria segue nesse mesmo sentido e lembra o 
enunciado de Bakhtin (2002, p. 96) para quem “Eu atinjo auto-
consciência, eu me torno ‘eu-mesmo’ somente pelo meu autodes-
velar para outro, através de outro, com o auxílio de outro [...] Ser 
significa ser para o outro, e através do outro, ser para si mesmo”.

42 Mantida a grafia original.
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Ao afirmar “Seca faz Rio Grande do Sul virar Nordeste”, o 
repórter sulista, acostumado à “natureza generosa” dos pampas, 
posiciona-se em relação ao nordestino, criatura sofrida pela hos-
tilidade do semiárido. Ele compara a fim de diferenciar, estabe-
lecendo sua linha ideológica no confronto com o outro, postura 
retomada logo no primeiro parágrafo.

A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul está subver-
tendo uma das mais lembradas frases da literatura bra-
sileira. Em vez de o sertão virar mar, conforme previra 
Euclydes da Cunha (1866-1909) em “Os Sertões”, são os 
pampas gaúchos que estão adotando cenários do seco 
sertão nordestino (GERCHMANN, 2006, web).

“Virar Nordeste”, do ponto de vista da notícia, significa re-
baixar o Sul ao nível do subdesenvolvimento, da calamidade. Por 
isso, o desespero, a aflição. Os substantivos fome e miséria não se 
apresentam na superfície clara do texto, mas saltam das entreli-
nhas aos olhos da memória, como integrantes do repertório bá-
sico das concepções preestabelecidas acerca do território da seca, 
como se percebe no trecho a seguir:

A Folha atravessou o sul do Estado, a partir de Santana 
do Livramento (fronteira com o Uruguai), e viu cená-
rios típicos do Nordeste. Famílias mostram desalento. 
Até o gado, que mantém aparente normalidade, é causa 
de aflição. Apesar das chuvas do último fim de semana, 
que melhoraram as pastagens e o abastecimento de água 
em alguns municípios, as perdas são irreversíveis (GER-
CHMANN, 2006, web).
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O que são “Cenários típicos de Nordeste”? A questão é válida, 
posto que, embora com área delimitada por convenções geopolí-
ticas, o Nordeste comporta culturas e ecologias diferentes. Há o 
Nordeste do litoral, o Nordeste canavieiro, o Nordeste do turismo, 
o Nordeste da fome, o Nordeste da fartura, o Nordeste da “indús-
tria da seca”, o Nordeste da indústria cultural. 

A visão genérica esboçada tanto no título quanto nesse frag-
mento é um bom exemplo da materialização da ideologia no dis-
curso. Ou melhor, de um discurso crivado por ideologias, consi-
derando-se que o conjunto articulado de ideias sobre o Nordeste é 
trabalhado pelo repórter, com base no seu próprio conhecimento 
de mundo, na linha editorial da empresa e no sistema de valores 
profissionais do campo jornalístico.

A ideologia da empresa norteando os passos do repórter está 
expressa no trecho “A Folha atravessou o sul do Estado” (GER-
CHMANN, 2006, web), no qual a identidade do veículo de comu-
nicação sobrepõe-se à identidade do seu emissário. É como se ele 
dissesse “Eu sou a Folha”. Não é o jornalista, é o jornal, com suas 
regras procedimentais, com sua linha ideológico-editorial, tradu-
zindo para leitores em diversas posições socioculturais o signifi-
cado do Sul que virou Nordeste.

Poder

O complexo ideológico constituído na formação do noticiá-
rio sobre a seca que ameaça nordestinizar o Sul revela-se próximo 
ao poder, em várias configurações, tais como:
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– A empresa fazendo valer a linha editorial, enquadrando o 
profissional em suas normas de conduta e em suas agendas, “suge-
rindo” pautas que são, na verdade, o roteiro a ser seguido nas re-
portagens e proporcionando a distribuição do material simbólico 
para um grande número de pessoas.

– O repórter, com a fé do ofício para ressignificar a realidade, 
ordenando fatos e selecionando discursos, promovendo intertex-
tualidades, determinando pontos de reflexão para os leitores.

– As fontes, no caso três agricultores, cuja vivência com a 
falta de chuva os autoriza a falar sobre o assunto; e o Instituto 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Nor-
te – Emater, com o potencial técnico-institucional para avaliar os 
prejuízos.

– O leitor que, ao receber a informação quase mediada proces-
sa-a de acordo com as competências adquiridas em sua formação 
cultural e com as condições em que apreende o discurso, formando 
imagens sobre a questão dos efeitos da seca no Sul e no Nordeste.

O repórter, ao caracterizar-se como a própria Folha em busca 
da verdade sobre a seca nos pampas, enfatiza não apenas a linha 
ideológico-editorial que orienta seus passos. A expressão Folha 
suscita pelo menos duas relações de poder. De forma restrita, o 
poder de mando ao qual se subordina o profissional. De modo 
amplo, o poder da credibilidade de um dos veículos de comunica-
ção mais importantes do Brasil, com representantes e distribuição 
de conteúdo impresso em vários países. O “Eu sou a Folha” signi-
fica, agora, “Eu represento o poder da Folha”.
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Sem abandonar a perspectiva da organização e da transmis-
são do poder simbólico, a intertextualidade com o discurso de 
Antonio Conselheiro – confundido com o discurso de Euclydes 
da Cunha – traz à baila o poder do mito conferido ao beato de 
Monte Santo. A profecia não partiu de qualquer pregador, par-
tiu do líder religioso que, no imaginário popular, foi massacrado 
juntamente com seus seguidores por defender suas crenças e por 
desafiar a gigantesca força do Estado que sobre eles se abateu.

O contexto da enunciação – a Guerra de Canudos – deu ao 
discurso de conselheiro a faculdade de vencer o tempo e o espaço, 
perpetuando-se no “Os Sertões”, na música, na literatura de cor-
del, no teatro e, porque não dizer, no texto jornalístico no qual se 
afirma que “em vez de o sertão virar mar... são os pampas gaúchos 
que estão adotando cenário seco de Nordeste” (GERCHMANN, 
2006, web).

Polifonia

O distanciamento ideológico entre o autor-jornalista e as 
personagens denota a manifestação de vozes polifônicas na ma-
téria em análise. Embora pudesse dirigi-las com perguntas que 
levassem os entrevistados a reforçar a ideia de que a seca trans-
formou o Rio Grande do Sul em Nordeste, isso não se verifica. Os 
discursos das fontes são livres, independentes e funcionam, diria 
Bezerra (2005), como veículos individuais de cada sujeito.

Para o repórter, Nordeste significa calamidade, desalento e 
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aflição em consequência da seca. Nordestinizar-se é algo trágico 
para as plagas gaúchas. Os discursos das personagens, mesmo vol-
tados à problemática da estiagem nos pampas, não endossam tal 
ponto de vista e não sugerem, sequer nas entrelinhas, traços com-
parativos das realidades socioeconômicas dos agropecuaristas das 
duas regiões.

– O problema do gado está no inverno. Agora, ele deveria se 
alimentar bem e acumular calorias para enfrentar o frio – afirma 
Mauro Friederich (apud GERCHMANN, 2006, web). 

– Qualquer perda de peso no gado é prejudicial, diminui seu 
valor – opina José Teixeira (apud GERCHMANN, 2006, web).

 – Já estou vendendo as coisas. Meu gado está saindo por 30% 
do preço. A escola das crianças? Ainda mantenho. Ainda... – de-
clara José Aquino Gomes (apud GERCHMANN, 2006, web).

A unidade nos três discursos é a preocupação com os pre-
juízos na atividade agropecuária, dada a baixa precipitação plu-
viométrica, patenteando que, embora não seja dos leitores mais 
atentos de Euclydes da Cunha e alimente uma concepção estereo-
tipada de Nordeste, Gerchmann respeita a plenivalência de seus 
entrevistados, assegurando-lhes liberdade para dialogar com a di-
versidade incalculável de interlocutores.
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“...E a praia virará certão”

A Folha de S. Paulo concluiu em março que a seca transfor-
mou o Rio Grande do Sul em Nordeste, reduzindo a fecunda 

paisagem dos pampas no cenário estéril do semiárido nordestino, 
onde habitam desalento e aflição. A circunstância inusitada, se-
gundo a matéria, subvertia o vaticínio de Antonio Conselheiro 
– por acaso confundido com Euclydes da Cunha – para quem o 
sertão viraria praia e a praia viraria sertão.

Menos de dois meses depois, especificamente em 8 de maio 
de 2005, cumpria-se nas páginas do caderno dinheiro o ciclo da 
profecia “subvertida”. Graças à obstinação e superioridade técnica 
de desbravadores sulistas, o Piauí, terceiro entre os Estados com 
pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, con-
vertera-se em campo de fartura, como se o mar da prosperidade 
houvesse alagado o sertão.

O texto do enviado especial Mauro Zafalon43 destaca avanços 
no agronegócio piauiense. O chapéu “FRONTEIRAS AGRÍCO-
LAS” e o sobretítulo “Enquanto os do Sul sofrem devido à seca, 
os que foram para o Nordeste nunca colheram tanto” servem de 
degraus para o título “Piauí vira o novo eldorado para os gaúchos”.

A expressão “novo eldorado” é um bom exemplo de interdis-
curso, aquele dizer, conforme leciona Orlandi (2003), armazena-

43  Jornalista e cientista social, à época com 22 anos de trabalho na Folha 
de S. Paulo.
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do na memória e trazido para significar em determinada situação 
discursiva. No caso, evocado do repertório do autor-jornalista 
para simbolizar a descoberta inesperada de um vale de riquezas 
no coração da miséria.

A lenda do Eldorado remonta ao século XVI, à época em que 
Hernán Cortez, sobre o pretexto de expandir as fronteiras espa-
nholas, comandou o massacre de milhares de índios na América 
Central, dando cabo inclusive do Império Asteca. Naquele tempo, 
entre as narrativas fantásticas feitas aos colonizadores pelos nati-
vos, estava o Eldorado, país em que tudo era construído de ouro e 
abundavam tesouros inimagináveis.

Procurado durante séculos por inúmeros aventureiros, em 
várias regiões do Novo Mundo, desde o deserto de Sonora, no 
México, o “lugar pródigo em delícias e riquezas” (FERREIRA, 
2004) foi encontrado onde menos se esperava: no sofrido Nordes-
te. E isso, conforme enfatizado, por causa do colonizador gaúcho 
que saiu de sua terra para redesenhar as fronteiras agrícolas no 
mapa do Brasil.

Definido o enfoque, posto que o título, de acordo com o pa-
drão Folha, deve sintetizar de modo preciso a informação central 
da matéria, a narrativa segue revelando os sinais do progresso na 
nova área de produção. Enquanto os gaúchos do Sul sofrem as 
consequências da estiagem, afirma o repórter, os do Nordeste co-
lhem os frutos das condições favoráveis. 
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A produtividade alcançada no Piauí, 3.200 quilos de soja por 
hectare, é 5,71 vezes maior do que a do Rio Grande do Sul, com 
apenas 560 quilos no mesmo espaço agrário. Assim, enquanto os 
gaúchos vivem a indecisão quanto a manter ou reduzir a área de 
produção, seus conterrâneos radicados no sertão querem ampliá
-la em 20%.

Nada disso, no entanto, é mérito do nordestino. Relegado ao 
silêncio quase absoluto, ele aparece nas frestas do discurso como 
sujeito incapaz de trabalhar para vencer a penúria. Os responsá-
veis pela expansão daquele espaço semiárido são os aventureiros 
que, chamados até de loucos, trocaram o Sul pelo Nordeste, le-
vando consigo os ares do progresso e a capacidade de transformar 
terra seca em ouro.

Ideologia

Pela historicidade arraigada no tênue espaço entre o dito, o 
não dito e o que se está dizendo, a Folha de S. Paulo estabeleceu 
elos daquele discurso de que a seca fez o Rio Grande do Sul virar 
Nordeste com este de que, em contrapartida, a bonança fez um 
pedacinho de Nordeste virar Rio Grande do Sul, contemplando a 
paráfrase da profecia de Antonio Conselheiro.

Trilhando o caminho inverso – o do Nordeste que virou Sul 
–, a Folha mantém-se fiel ao posicionamento ideológico esboçado 
no discurso sobre o Sul que virou Nordeste. O confronto perma-
nece porque “o sentido é histórico” (ORLANDI, 2003, p. 95) e se 
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constrói aos poucos no eixo vertical do interdiscurso, no acúmulo 
de vivências culturais, até se manifestar, em dado momento, no 
eixo horizontal do intradiscurso, no que está sendo dito.

E o que está sendo dito é “Piauí vira o novo eldorado para os 
gaúchos” (ZAFALON, 2006, web) e o que impulsiona tal assertiva 
são ideias preestabelecidas, contrapostos entre riqueza e pobreza, 
choques culturais entre o sulista e o nordestino. Tudo desenca-
deado não apenas pelo aspecto simbólico, mas também pelo in-
grediente político, tudo engendrado no interdiscurso. Observe-se:

Tudo o que deu errado para os gaúchos do Rio Grande do 
Sul nos últimos dois anos está dando certo para os gaú-
chos do Piauí. No Sul, a seca jogou por terra a produtivi-
dade agrícola. No Piauí, o clima nunca foi tão favorável.

Os gaúchos do Sul estão com produtividade de 560 
quilos de soja por hectare. Os do Piauí conseguem 
3.200 quilos. Por isso, o humor dos produtores do 
Piauí é bem diferente daquele dos do Sul (ZAFA-
LON, 2006, web).

Percebe-se nos parágrafos acima, correspondentes ao lide e 
ao sublide44, a ideologia dando contornos ao discurso. Verifica-se, 
de cara, a ruptura de dois conjuntos articulados de ideias: o sul 
das maravilhas e o nordeste da miséria, aquele castigado por um 
fenômeno típico do Nordeste e este impulsionado pela pujança 
típica do Sul.

44  Desdobramento num segundo parágrafo, das questões que deveriam 
ser respondidas no lide.
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Mesmo sabendo que a análise da ideologia na perspectiva da 
linguagem não se dá pela visão de mundo, e sim pela compreen-
são do processo de construção do discurso, vale enfatizar que os 
“gaúcho-piauienses” são vistos de forma diferente pelo nordestino 
e, de fato, sentem-se assim, a ponto de se isolarem numa comu-
nidade própria. “A três horas de Uruçuí, por estradas de terra”, 
corrobora a reportagem, “está o povoado de Nova Santa Rosa, 
formado por 80 famílias de pequenos produtores, vindos do Sul” 
(ZAFALON, 2006, web).

Não obstante morarem e trabalharem no semiárido, eles man-
têm uma distância confortável das pessoas do lugar, unindo-se em 
comunidades para preservar as raízes ideológicas que devem nor-
tear o modo de vida tanto na velha quanto na Nova Santa Rosa.

Poder

Óbvia também é a exclusão do nordestino da geografia hu-
mana do seu território-mãe. Há o gaúcho do Sul e o gaúcho do 
Nordeste, medindo forças como gigantes numa arena, porque his-
toricamente são eles os detentores do saber para produzir soja. 
Desse modo, o sucesso do agronegócio piauiense deve-se exclusi-
vamente ao know-how gaúcho.

O nordestino concorda, sem avaliar circunstâncias político-
culturais que constituíram tal clichê ao longo dos anos, com o fato 
de sucessivos governos beneficiarem determinadas regiões com 
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expressiva maioria dos investimentos públicos em ciência, tecno-
logia e incremento da produtividade, relegando outras ao sobejo 
das eleitas.

Para ele, a produtividade é boa por causa dos sulistas que 
transportaram “para as novas fronteiras as colheitadeiras que es-
tão sendo pouco utilizadas no Sul” (ZAFALON, 2006, web). Os 
discursos do paraibano Alzir Aguiar Filho e do presidente do Sin-
dicato Rural de Uruçuí-PI, Altair Domingos Fianco, trazem esse 
entendimento:

Em tom de brincadeira, Alzir Aguiar Filho, um paraibano 
que trocou o plantio de abacaxi, na Paraíba, pelo de soja, 
em Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, diz que os gaúchos 
do Rio Grande do Sul vão ter que reaprender a plantar 
soja com os do Piauí.

[...]

A produtividade é boa na região porque os agricultores 
aprenderam as primeiras lições do Sul, se aprimoraram 
no Centro-Oeste e já chegaram “formados e experientes” 
ao Piauí, diz Fianco (ZAFALON, 2006, web).

A relação de poder exposta na matéria centra-se, portanto, na 
questão da competência. “Os sinais de pujança do Nordeste” são 
proporcionados por saberes específicos de uma gente que conse-
guiu reverter o cenário de indigência. O rio-grandense-do-sul José 
Antônio Görgen “foi chamado de louco” quando anunciou a deci-
são de se mudar. Hoje, cultiva 10,3 mil hectares no Piauí e 2.100 no 
Maranhão, empregando “um batalhão de 250” nordestinos.
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Polifonia

Na opinião de Alzir Aguiar Filho (apud ZAFALON, 2006, 
web), “os gaúchos do Rio Grande do Sul vão ter que aprender a 
plantar soja com os do Piauí”. Para Altair Domingos Fianco (apud 
ZAFALON, 2006, web), os “agricultores aprenderam as primeiras 
lições do Sul, se aprimoraram no Centro-Oeste e já chegaram ‘for-
mados e experientes’ ao Piauí”.

Na sequência, Antoninho Trento (apud ZAFALON, 2006, 
web) declara: “Já sinto o corpo cansado, mas quando a coisa vai 
bem, me empolgo”. Zezão defende a receita “produzir mais com 
custos menores”. Anacleto Barrichelo lamenta: “Pena que não vim 
para cá dez anos antes”.

As vozes das personagens, distribuídas ao longo do texto, 
comportam praticamente o mesmo panorama interdiscursivo, 
Césares do agronegócio anunciando Veni vidi vici – Vim, vi e ven-
ci – após a ousada conquista de uma região inóspita. Além disso, 
encaixam-se na linha de raciocínio do autor-jornalista, para quem 
“Tudo o que deu errado para os gaúchos do Rio Grande do Sul 
nos últimos dois anos está dando certo para os gaúchos do Piauí” 
(ZAFALON, 2006, web).

Difere da matéria anterior, na qual as manifestações discursi-
vas das fontes denotam distanciamento ideológico em relação ao 
repórter, e põe a investigação da polifonia em duas perspectivas. 
De um lado, pode-se imaginar que o discurso das personagens foi 
enquadrado para chancelar as afirmações do jornalista. De outro, 



IDEOLOGIA, PODER E DISCURSO DA SECA NA MÍDIA 

141

que o repórter posicionou-se discursivamente com base nos re-
latos obtidos com as fontes, seguindo-as em vez de direcioná-las.

Se entendidos nos termos da primeira linha de raciocínio, 
os discursos transcritos do texto-base devem ser considerados 
monológicos, por não representarem sujeitos livres, com plena 
independência linguística. Se a opção for pela segunda possibili-
dade, na qual a aparente concordância não ocorre por manipula-
ção ideológica, permanecendo os enunciadores senhores de suas 
consciências, as vozes são polifônicas.

A escolha não é simples, mas o conhecimento da aplicação da 
técnica jornalística pode abrir os horizontes da pesquisa, definin-
do o rumo ideal para se comprovar se o entrevistador respeita a 
plenivalência dos entrevistados. Neste caso, detectado o domínio 
da técnica, a experiência do profissional e a própria disposição 
dos elementos textuais, pressupõe-se respeito ao discurso alheiro, 
pressupõe-se polifonia na concepção de Bakhtin. 
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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Os resultados descritos neste livro podem clarear o papel da 
História na formação da identidade do povo nordestino e 

dos estereótipos criados para defini-lo por brasileiros de outras re-
giões. Ensejam também melhor compreensão da influência dos en-
cadeamentos de ideologia e poder nas formações discursivas e nas 
posições de sujeito em ambiente de quase-interação mediada, além 
de um olhar midiático sobre a polifonia nos moldes bakhtinianos.

O caráter interdisciplinar da estrutura teórico-metodológica 
foi essencial na verificação dos pressupostos e no preenchimento 
das questões de pesquisa. Conhecimentos específicos do campo 
da Comunicação Social, a exemplo dos estudos de agenda-setting, 
ampliaram as possibilidades da Análise do Discurso Francesa, do 
ramo da Linguística Aplicada, favorecendo o exame do corpus 
constituído por reportagens do jornal Folha de S. Paulo.

A investigação, respaldada por doutrinas de ambos os seg-
mentos, demonstra que agendamento é realmente via de mão du-
pla. Se por um lado a mídia estimula o debate público, divulgan-
do tópicos enquadrados, por outro é a sociedade quem fornece 
assuntos e fontes para a composição do repertório jornalístico. 
Em 2005, tais subsídios não surgiram apenas no Nordeste. O Rio 
Grande do Sul, vivenciando uma rara estiagem, somou-se ao coro 
de “vozes da seca”.

Os argumentos fornecidos tanto pelo Nordeste quanto pelo 
Sul em relação à estiagem e aos problemas dela provenientes fo-
ram ressignificados dentro de uma construção histórica. O crité-
rio noticioso do “ineditismo”, revelado em dizeres do tipo “Seca 
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faz Rio Grande do Sul virar Nordeste”, é por si uma referência ao 
passado, muito mais se a informação original acerca de ocorrên-
cia contemporânea aparece eivada por chavões produzidos e repe-
tidos ao longo dos anos.

Em linhas gerais, o Nordeste da Folha de S. Paulo é ambiente 
ecológica e culturalmente homogêneo, sem haver sequer as clássi-
cas distinções entre o litoral e o sertão, oprimido nas fronteiras do 
atraso, da fome, da miséria, da ignorância, contraposto ao Sul do 
progresso, das riquezas e das possibilidades. O Nordeste que dá cer-
to, segundo o jornal, é o Nordeste produtor de soja dos gaúchos; e o 
Sul que dá errado é o Sul com “cenário seco do sertão nordestino”.

Esse ponto de vista não surgiu do nada. A observação indi-
ca que ele é a soma de discursos emergentes na superfície textual, 
de modo explícito ou implícito, eivados por cargas ideológicas en-
gendradas no interdiscurso, na associação do fato a conhecimentos 
antecedentes. O texto jornalístico é, por assim dizer, porção turva 
sob a qual ideologias diversas, de atores em posições distintas, inte-
ragem e reproduzem sentidos em face da historicidade do presente.

As reflexões pertinentes à formação e à materialização da 
ideologia no percurso entre o inter e o intradiscurso levaram-nos 
também a perceber uma espécie de ausência ideologicamente ati-
va. São “entidades” alheias ao fato e às personagens da notícia, mas 
que produzem efeitos de sentido sobre toda e qualquer matéria. 
Citem-se, para exemplificar, os códigos de ética da comunicação, 
o etos profissional e as normas ideológico-editoriais das empresas.
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Assim como a ideologia surge dos encadeamentos interdis-
cursivos e funciona em tramas de significação, o poder observado 
no discurso da imprensa em relação à seca no Nordeste manifes-
tou-se em complexas teias fiadas nas relações sociais. O Quarto 
Poder não é foro monolítico, absoluto na imposição da força, é 
sim uma instância por onde transitam poderes particulares de 
segmentos e indivíduos, formando relações várias, desde o acor-
do ao desacordo.

As vozes dos que se aproximam ou se repelem na esfera do 
Quarto Poder serão polifônicas se suas respectivas competências 
ideológicas forem mantidas quando transportadas para o bojo da 
matéria. Pouco importa se aparecem entre aspas ou no discurso 
indireto. Necessário é cada sujeito permanecer independente, se-
nhor das próprias ideias. Manipulada para servir aos caprichos do 
autor, a enunciação da personagem torna-se monológica.

A distinção entre os discursos percebidos em cada fragmento 
do corpus, avaliados a partir da autonomia do sujeito em termos 
polifônicos ou monológicos, mostrou-se importante no fechamen-
to das análises. De um lado, ajudou a desnudar estratégias de ideo-
logia e poder mascaradas na técnica jornalística. De outro, fornece 
argumentos para se questionar o comportamento do repórter em 
relação à fonte, ao leitor e ao exercício ético da profissão.

Chegamos até aqui apoiados na inteligência daqueles que se 
dignaram a nos conduzir na fascinante – e nem por isso suave 
– estrada do conhecimento, sem a ilusão de esgotarmos a temáti-
ca trazida. Esperamos, no entanto, que a comunidade acadêmica 
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veja nos frutos desse esforço uma contribuição aos estudos que 
problematizam as práticas da linguagem incidindo sobre o discur-
so da mídia no processo de construção de sentidos.

É importante lembrar que respostas definitivas não cabem 
no fazer científico, especialmente nas ciências humanas, onde as 
descobertas significam em contextos fixados no tempo e no es-
paço, ao sabor das transformações sociais. Do contrário, restaria 
ao pesquisador cruzar os braços, dominado pela terrível sensação 
de que não há mais nada a ser perseguido, pois os enigmas estão 
decifrados e o homem perdeu a determinação para interferir na 
própria realidade.
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