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RESUMO 
 
O artigo busca identificar como o discurso jornalístico constrói o imaginário do novo 
nas matérias dos jornais A Gazeta e A Tribuna, de circulação regional no Estado do 
Espírito Santo. A metodologia inscreve-se nos limites da Análise do Discurso (AD) 
como método que permite interpelar o texto (do seu ponto de vista formal) e o contexto 
(ou as determinações e deslocamentos sócio-históricos presentes nas condições de 
produção do discurso). Em outras palavras, uma análise da língua fazendo sentido. O 
objetivo é entender como as marcas cronológicas do tempo na enunciação operam a 
construção do sentido daquilo que é tomado como “novo” a partir de um marco 
temporal no acontecimento discursivo jornalístico. 
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CORPO DO TRABALHO 
 

O artigo se situa num campo de interseção entre a história, a sociologia e as 

ciências da linguagem. A partir de seu objetivo principal, que é buscar identificar como 

o discurso jornalístico constrói o imaginário do novo, buscamos uma abordagem teórica 

que pudesse nos oferecer um arcabouço que envolvesse, por um lado, a instrumentação 

necessária para apreensão do sentido no texto, e por outro, o retorno obrigatório às 

determinações extratextuais.  

Nesse sentido, buscamos reunir um aporte teórico e epistemológico que 

permitisse: a) abandonar a visão funcionalista na análise, partindo do principio de que 

em toda comunicação existe um processo de troca simbólica; b) buscar nos indícios 

textuais, naquilo que aparece e desaparece, as marcas de uma construção sócio-histórica 

que extrapola a própria constituição do verbal; e c) analisar o sentido como estando 

sempre vinculado a um mecanismo de exercício de poder, ainda que esse sentido possa 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do X Encontro dos Grupos/Núcleos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM). Escola de 
Comunicação e Artes (ECA), Universidade de São Paulo (USP); bolsista da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Email: anamielki@yahoo.com.br 
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ser sempre re-elaborado, re-significado e negociado por meio da intervenção dos 

sujeitos no discurso.  

A metodologia inscreve-se nos limites da Análise do Discurso (AD) como uma 

metodologia que permite interpelar o texto (do seu ponto de vista formal) e o contexto 

(ou as determinações e deslocamentos sócio-históricos presentes nas condições de 

produção do discurso). Em outras palavras, uma análise da língua fazendo sentido.  

 
A análise de discurso não pretende se instituir em especialista da interpretação, 
dominando “o” sentido dos textos, mas somente construir procedimentos 
expondo o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito (tais 
como a relação discursiva entre sintaxe e léxico no regime dos enunciados, 
com o efeito do interdiscurso induzido nesse regime, sob a forma do não-dito 
que aí emerge, como discurso outro, discurso de um outro ou discurso do 
Outro) (PÊCHEUX, 1999, s.p.). 

 
Logo, os sentidos não existem a priori e sim são construídos socialmente. A 

construção do sentido (a forma de se dar do sentido) só poderá ocorrer dentro daquilo 

que Pêcheux vai chamar de formação discursiva, conceito que toma de empréstimo de 

Foucault (2008). A formação discursiva seria como uma comunidade de discursos, um 

espaço regular e regulador daquilo que pode e deve ser dito, e que, conseqüentemente, 

determina a maneira como o dito será compreendido, interpretado.  

As formações discursivas, ainda que em determinados momentos históricos 

possuam limites muito bem estabelecidos, não são estruturas fechadas; são abertas, e a 

depender das relações que exercem entre si, nas brechas e no embaçamento das 

fronteiras, podem ser espaços de constantes deslocamentos de sentidos. É nas formações 

discursivas que a ideologia se inscreve enquanto materialidade discursiva. Sendo assim, 

dirá Pêcheux (1988), a toda formação discursiva corresponderá uma formação 

ideológica. 

É nesse sentido que buscamos, a partir de uma pesquisa mais extensa realizada 

no mestrado, mapear as formas com o discurso do novo emerge de matérias jornalistas 

escritas entre os anos de 2003 e 2006 no Estado do Espírito Santo, visando reconhecer 

como se constrói o imaginário do crescimento. São matérias dos jornais regionais A 

Gazeta e A Tribuna, selecionadas a partir de um material mais vasto, do qual se 

destacam aqui seis notícias3, que seguem abaixo:   

• Decisão sobre royalties na 2ª (AT, 14.02.2003) 

• Petrobras explora novos poços (AT, 10.06.2003) 
                                                 
3 Cf. MIELKI, Ana Claudia. A construção do imaginário social do progresso no Espírito Santo deste 
início de século. Pesquisa de mestrado. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP), 2010. 
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• Estado na frente de novo (AT, 25.12.2004) 

• Estado atrai novos negócios (AT, 08.10.2006) 

• Petrobras triplica produção no Estado (AG, 10.06.2003) 

• Indústria do petróleo abre mercado para capixabas (AG, 24.08.2004) 

 
Uma conjuntura sócio-histórica  
 

A história recente da região foi marcada por uma série de turbulências, que vão 

desde o sucateamento das instituições, atrasos nos pagamentos, rolamento de dívidas, 

até o envolvimento de agentes públicos em esquemas de corrupção e crime organizado. 

Para se ter uma ideia, em 2002, o Ministério da Justiça4 enviou ao Estado uma missão 

especial de combate ao crime organizado para investigar casos de violência e de 

desrespeito aos direitos humanos. Durante a missão, metade dos suspeitos investigados 

era de servidores ou autoridades públicas5. 

É importante lembrar um fato que ficou nacionalmente conhecido, o assassinato 

do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 32 anos, em 24 de março de 2003. 

Alexandre havia descoberto dois anos antes que seu superior hierárquico, juiz titular da 

Vara de Execuções Penais (VEP) do Estado, integrava uma quadrilha especializada em 

mortes por encomenda. Nela, vários nomes de vulto da segurança pública estadual. 

Mas o período também foi marcado pela articulação de setores da sociedade 

civil, em especial entre os anos de 1999 e 2002, o que levou à constituição do Fórum 

Reage Espírito Santo. Havia ainda uma articulação por parte dos empresários, que 

lutavam contra a crise de investimentos, e por último, parte dos agentes públicos, 

forçados a se articular, diante da impossibilidade de negociar economicamente por um 

Estado desacreditado – no início de 2003, o Estado acumulava um déficit de cerca de 

R$ 1,2 bilhões6. 

 Desse movimento por mudança e da confluência de interesses é eleito, em 2002, 

o governador Paulo Hartung (na época no PSB, hoje no PMDB), com 54% dos votos 

válidos e com apoio diversos segmentos da sociedade capixaba, o que caracterizou uma 

certa “retomada” da política capixaba. Mas este não foi um resultado obtido sem 

                                                 
4 A missão contava com a participação do Ministério Público Federal e da Policia Federal. 
5 Não foi a primeira vez que autoridades públicas foram relacionadas ao crime no Estado. Entre os anos 
de 1980 e 1990 existiu a Scuderie Le Coc, associação com registro em cartório responsável pelo 
extermínio de centenas de pessoas, da qual faziam parte policiais civis, militares e federais, funcionários 
públicas, promotores, juízes, desembargadores, políticos, empresários e banqueiros do jogo do bicho. 
6 ESPÍRITO SANTO 2025: Plano de Desenvolvimento. Vitória: SEP, 2006, p. 37 
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disputa. Ao contrário, se estabeleceu a partir de uma disputa regional entre dois grupos 

políticos, e conseqüentemente, entre dois discursos que se pretendiam hegemônicos na 

ocasião, ainda que historicamente, não fossem antagônicos. 

A grosso modo, os grupos estavam divididos entre uma elite política 

“conservadora”, ligada a partidos de direita – não apenas isso, eram ainda dentro de seus 

próprios partidos, vistos como uma corrente política a ser superada –, e um grupo que 

buscava a via do desenvolvimento socioeconômico regional, esse bastante heterogêneo, 

reunia alas “progressistas” dos partidos de direita, mas também uma boa fatia das 

esquerdas regionais. Esse segundo grupo tinha no Fórum Reage Espírito Santo – 

fundado em 1999 para combater o crime organizado no Estado – o lugar de organização 

do discurso da mudança.  

Levando-se em conta a conjuntura nacional, vale ressaltar também a importância 

do discurso da mudança construído em torno da candidatura de Luis Inácio Lula da 

Silva à presidência em 2002 e que se refletiu em discursos por mudanças também nos 

estados da Federação. A campanha para a eleição de Lula ao posto de chefe-maior do 

Estado Nacional representou, do ponto de vista discursivo, uma formação na qual, 

palavras como “mudança” e “esperança” ganham um status especial e se alternam em 

na construção de sentidos a outros enunciados como “otimismo”, “progresso” e 

“crescimento”.  Há uma aderência no discurso regional, mas que tem “pregnância” 

nacional, e que se desenvolve em torno também de um projeto de futuro (redentor) para 

o qual ruma o país. 

 
Um marco de “fundação” 

 

Os sentidos construídos pelo movimento dos enunciados no interior de um 

discurso podem ser infinitos, desde que dialogados pela relação que se estabelece pelo 

contexto de enunciação. Na matéria Decisão sobre royalties na 2ª (14.02.2003), cuja 

temática é a decisão sobre os royalties de petróleo no Espírito Santo, existem vários 

enunciados que marcam a presença no discurso, de um “algo que está fora”, mas que se 

manifesta “dentro”. Em outras palavras, evoca um “já sempre aí” do discurso, estão 

entre elas: “otimismo” e “progresso”.  

O primeiro enunciado aparece palavra aparece no quarto parágrafo quando diz 

“Com o mesmo otimismo está o governador do Estado, Paulo Hartung, que espera 

arrecadar mais de R$ 300 milhões com a venda dos royalties de petróleo.” Neste 
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trecho, a palavra “otimismo” aparece precedida pela palavra “mesmo” que, neste caso, 

visa a retomar as palavras dita pelo presidente do PT no Estado, segundo as quais 

haveria um “[...] vento soprando a favor do Espírito Santo na capital brasileira”. Se a 

aproximação entre esse dois momentos do texto é realizada de forma direta, pelos 

aspectos da coesão textual que operam na utilização da palavra “mesmo”, do ponto de 

vista do discurso, há um sentido sendo construído.    

A palavra “progresso” por sua vez é retirada da citação direta do governador 

Paulo Hartung, que a opera em sentido de comparação com o Estado do Rio de Janeiro. 

Ao dizer “Não somos contra o progresso daquele estado”, é como se dissesse “que 

aquele estado não seja, portanto, contra o progresso do nosso”. Isso fica evidente na 

sentença imediatamente anterior em que Hartung introduz “Nunca reclamamos do 

apoio dado pelo governo federal ao Rio de Janeiro [...]”.   

Além disso, o fato de dizer que “nunca reclamamos” do apoio que o governo 

federal deu ao Rio de Janeiro “nem quando eles conseguiram antecipação de 20 anos 

de royalties” também aponta para o discurso de que “Essa é a hora e a vez do Espírito 

Santo”, discurso usado nas peças da campanha publicitária institucionais do governo do 

Estado a partir de 2003. É estabelecida, portanto, uma relação de paráfrase discursiva.   

Por paráfrase discursiva é possível entender aquele retorno aos mesmos lugares 

do dizer, que geram certa estabilização. Do ponto de vista da pragmática, a paráfrase 

seria a relação de sinonímia entre sentenças. No entanto, o conceito de paráfrase a ser 

articulado ao objeto será aquele proveniente da tradição, que se estabelece enquanto 

paráfrase discursiva constitutiva do efeito de sentido e de relação a um referente que 

implique esse efeito e pode ser apresentado segundo a definição de Henry: 

 
[...] si le discours était entièrement déterminé du point de sa production et de 
son interprétation par la langue, il n'y aurait pas de place pour la notion de 
paraphase discursive. Nous avons posé plus haut qu'il fallait considérer la 
paraphrase discursive comme étant constitutive des effets de sens. On peut 
alors expliquer que des formulations différentes quant à leur matérialité 
puissent être liées à um même effet de sens sans pour autant que ces différentes 
formulations puissent êtres considérés comme entretenant les unes avec les 
autres des rapports qui relèveraient de l'autonomie relative de la langue 
(comme ce qu'on appelle "paraphrase" au sens linguistique du terme). Il faut 
être clair sur ce point, La notion de paraphrase discursive est une notion 
"contextuelle" en ce sens que lês paraphrases discursives dépendent des 
conditions de production et d'interprétation, c'est-à-dire  des formations 
discursivees diverses auxquelles le discours peut être rapporté pour en produire 
le sens (HENRY, 1975, p. 95). 
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Assim, se as paráfrases estão diretamente vinculadas às formações discursivas 

diversas, algumas delas aparecem nos jornais analisados como materialidades, ou seja, 

estão presentes na forma mesmo de se enunciar as notícias. Alguns enunciados 

estabelecem uma relação direta de paráfrase, como acontece na matéria Petrobras 

explora novos poços (AT, 10.06.2003), cuja temática é sobre o aumento da produção de 

petróleo pela Petrobras. Há um eixo semântico regulador posto em voga pelo uso da 

palavra “esperançoso”, que carrega forte apelo, pois, neste caso, funciona como “um nó 

em uma rede” (FOUCAULT, 2008) de outros discursos, isso por que: 

 
• Em 2003 – “a esperança venceu o medo”; temática apresentada campanha e 

assunção de Lula ao cargo de presidente da República; 

 
• No Espírito Santo, a eleição de Paulo Hartung (guardadas as ressalvas de 

possíveis comparações) também acumula um saldo de esperança, devido à 
situação em que se encontrava o Estado em período imediatamente anterior; 
 

• Em virtude da situação em que se encontrava o Estado do Espírito Santo – 
completamente quebrado e em crise institucional – a descoberta de novas fontes 
de petróleo e, conseqüentemente, o recebimento dos royalties delas 
provenientes, era ao cabo uma das poucas possibilidades de recuperação de curto 
prazo vislumbradas à época; 
 

• Estabelecendo relações ainda mais longínquas de uma memória discursiva que 
opera pelo esquecimento, a adjetivação “esperançoso” ainda remete ao trecho do 
hino do Espírito Santo que diz “Somos nós a falange do presente. Em busca de 
um futuro esperançoso”. 

 

A assunção do governo de Paulo Hartung no Estado do Espírito Santo está, 

portanto, inserido numa dinâmica estadual e nacional da mudança, o que corrobora para 

a constituição de uma cadeia de significações acerca do crescimento. No âmbito 

regional, basta observar, por exemplo, as propagandas institucionais que passam a ser 

veiculadas a partir de 2003. O slogan “A HORA É ESSA” (assim mesmo em caixa alta) 

que passa a fazer parte de todas as peças de propaganda institucional. O slogan 

simboliza um marco inicial, funcionando como mito fundador que separa, na ordem do 

discurso, aquilo que está no plano do ontem e deve ser abandonado, daquilo que está no 

plano do agora, o ponto de onde se deve partir. 
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Muitas matérias utilizam esse marco inicial pelo uso de embreantes de tempo no 

enunciado promovendo assim uma marcação no tempo histórico que remete ao “tempo” 

de fundação simbólica da mudança. Esses marcadores datados implicam aquilo que 

Pêcheux (2007, p. 52) chamou de pré-construídos ou pressupostos. 

 
[...] aquilo que face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem 
restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, 
elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura 
necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível. 

 
É o que já está presente como “coisas do mundo”, enquanto enunciados 

concretos que se estabelecem por relação, uns com os outros, numa rede de 

significações a qual se chama interdiscurso. Nas palavras de Pêcheux (1988, p. 162) 

“‘algo fala sempre ‘antes, em outro lugar e independentemente’”. Para o autor, o 

interdiscurso é um real exterior (Outro simbólico), aquilo que já foi dito. O 

intradiscurso enquanto discurso-transverso atravessa e põe em conexão entre si os 

elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto pré-construído, que 

fornece, por assim dizer, a matéria-prima na qual o sujeito se constitui como ‘sujeito-

falante’ com a formação discursiva que o interpela7 (Ibidem). 

A memória vem, apesar da vontade dos sujeitos, pois ela fala antes e opera às 

vezes, pelo esquecimento. Segundo Pêcheux (1988), o sujeito se constitui pelo 

esquecimento daquilo que o determina. Em outras palavras, pela filiação involuntária a 

uma determinada formação discursiva, fundadora da unidade imaginária do sujeito 

[ego]. O ego como imaginário – onde se realiza uma “distensão”: a relação imaginária 

do sujeito com a realidade.  

Trata-se, portanto, do esquecimento nº 28 que é realizado quando o sujeito-

falante seleciona no interior de uma formação discursiva que o domina, isto é, no 

sistema de enunciados, formas e seqüências, relações de paráfrase, enunciados etc., e 

não outros. Assim, “[...] o esquecimento número dois, “é da ordem da enunciação: ao 

                                                 
7O sujeito de linguagem é descentrado, funciona pelo inconsciente (é atingido pela real da língua e pelo 
real da história). O inconsciente é tomado como sendo “essa parte do discurso concreto enquanto 
transindividual, que falta na disposição do sujeito para reestabelecer a continuidade de seu discurso 
consciente” (LACAN, 1978, p. 123). “[...] É preciso decidir-se a isso, entretanto. O inconsciente não é 
primordial, nem o instintual, e de elementar ele conhece apenas os elementos do significante”. Portanto, 
“se eu digo que o inconsciente é o discurso do Outro com O maiúsculo, é para indicar o para além onde se 
prende o reconhecimento do desejo ao desejo de reconhecimento (Ibidem, p. 253-255). 
8 Pêcheux fala também no esquecimento nº 1 como o que está relacionado ao sonho de origem (adâmico) 
de que o sujeito é primeiro no dizer. É uma característica posta (e necessária) na instância do inconsciente 
que nos faz crer que o que dizemos está sempre na origem.  
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falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra, e, ao longo de nosso dizer, 

formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer sempre podia ser outro 

(ORLANDI, 2007, p. 35). 

Na matéria Estado na frente de novo (AT, 25.12.2004), por exemplo, matéria 

que trata o Estado ocupar boa posição em termos de arrecadação, há o seguinte 

enunciado “Com esse aumento na receita, o Estado pulou da 11ª posição no ranking de 

arrecadação de ICMS do País, em 2002 [...]” é possível estabelecer uma relação de 

pressuposição de sentido instaurada na utilização da locução adverbial de tempo “em 

2002”.  A simples introdução desse dêitico implica um processo de articulação de pré-

construídos por meio da memória discursiva, que localiza o leitor no momento histórico 

em que o Espírito Santo estava na 11ª posição.  

Sobre a memória discursiva é preciso deixar claro, não se trata de uma memória 

individual psicologizada, mas de uma memória que opera por meio dos pré-construídos, 

dos já ditos. Assim, a memória discursiva não deve ser nunca entendida como uma 

“esfera plana, cujas bordas seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um 

sentido homogêneo” (PÊCHEUX, 2007, p. 56). Ao contrário, o autor afirma que a 

memória só consegue ser articulada como deslocamento, disjunções, retomadas e 

conflitos.  

Assim, introduzir o dêitico “em 2002” confirma o sentido de que existe uma 

superação em curso “há dois anos” no Estado, levando em consideração o presente da 

enunciação. O que de fato aponta para uma formação discursiva, segundo a qual o 

Estado começa a superar seus problemas a partir de 2003, com a eleição do governador 

Paulo Hartung. Não por acaso, o discurso citado que aparece no Box “O que disse José 

Teófilo” que acompanha a matéria traz a expressão “nos últimos dois anos” repetidas 

vezes. É uma memória discursiva que toma a forma da repetição. Repetição que serão 

estabelecidas por efeitos de paráfrase.  

Ao descrever a importância do marco cronológico na fixação das derrotas dos 

adversários na política, a historiadora Capelato afirma: 

 
A importância das datas decorre não tanto de uma transformação evidente, mas 
de uma intenção transformadora. Elas expressam um ajuste de contas com o 
tempo anterior cujas possibilidades consideram-se esgotadas. Expressam 
também que é necessário romper com vínculos do passado e investir num 
futuro, organizando-o a partir de um presente pleno de intenções (CAPELATO, 
1989, p. 19). 
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Vale lembrar a importância das propagandas institucionais que circulam também 

como “outros discursos”. (É claro que nosso corpus de análises não compreende as 

propagandas institucionais, estando restrito àquilo que fora produzido pelos jornais 

analisados). No entanto, é importante apresentar o texto de uma das primeiras 

propagandas institucionais televisivas exibidas em 2003, que de alguma forma ilustram 

o discurso da época:  

 
Era uma casa aos pedaços, não tinha teto, não tinha chão 
Uma casa abandonada, um mar de desilusão 
Mas um dia a voz de todos trouxe o vento da mudança, 
que ergueu as paredes da casa e nos devolveu a confiança 
Botamos a mão na massa, em cada tijolo nosso coração 
Abrimos portas e janelas, entrou a luz da reconstrução 
As obras da casa não param, transformam o campo e a cidade 
iluminam cada recanto, plantando prosperidade. 
A gente aqui trabalha e confia,  
nossa casa arrumada é a maior alegria. 

 

 

Trata-se da letra de uma canção que embala uma propaganda institucional. Nela 

os desenhos vão sendo montados de acordo com o desenvolver da música. Não por 

acaso, as palavras “mudança”, “confiança”, “reconstrução” e “prosperidade”, aparecem 

escritas no vídeo, uma forma de marcar a ideia que está sendo cantarolada.  

É interessante perceber como a propaganda marca uma passagem entre o que era 

uma “casa aos pedaços”, ou seja, um Estado marcado por anos e anos de descontrole do 

governo sobre a administração pública, de falta de investimentos públicos, com uma 

política de descendência oligárquica, e uma população com dificuldades de lidar com 

sua própria identidade, e uma “casa arrumada” que é assimilada em relação a um 

imaginário do progresso.  

Se por um lado, não é prodigioso aceitar a economia como exclusiva 

moduladora desse imaginário de crescimento, por outro, é o discurso da economia, 

contemporâneo à época e presente nas manchetes dos jornais – com as descobertas de 

novas bacias de petróleo e gás natural, e conseqüentemente, o recebimento por parte da 

União dos royalties de petróleo9 – que se tornam fundamentais para a constituição desse 

imaginário de crescimento. 

                                                 
9A primeira bacia de petróleo descoberta pela Petrobras no Espírito Santo data do ano 1959 no poço em 
Conceição da Barra, norte do Estado. No entanto, é no início do século XXI que as descobertas 
introduzem uma alteração significativa na economia capixaba. Primeiro, em 2001, com a descoberta do 
campo marítimo de Jubarte, no sul do Estado, depois em 2003, com a descoberta do campo de Golfinho, 
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A construção de sentido de prosperidade e mudança, presentes na canção da 

propaganda, aparecem também na retranca (sub) da matéria Decisão sobre royalties na 

2ª (AT, 14.02.2003) ao dizer que “Produção de petróleo aumenta”. A notícia é 

amparada em um fato estatístico já vivido “A Petrobras produziu 44.759 barris de 

petróleo no Espírito Santo no mês passado”. Apesar do embreante de tempo ser relativo 

ao passado o sentido do texto dado pelo enunciado concreto “aumento” designa uma 

projeção de futuro.  

Nesse caso, o mês passado refere-se ao mês anterior a enunciação, havendo um 

passado mais antigo, com o qual é comparado que o “mês de dezembro de 2002”. Dessa 

forma, ainda que a embreagem localize o coenunciador para uma leitura do passado, é 

sobre o futuro que se está enunciando, pois esse “mês passado” que é retomado 

inclusive no segundo parágrafo como “No primeiro mês de 2003”, incide sobre um 

aumento da produção de petróleo que está em pleno curso.  

Encontra-se indícios desse discurso de prosperidade em muitas matérias. Em 

Petrobras triplica produção no Estado (AG, 10.06.2003) aparece o enunciado 

“satisfeito” usado pelo governador Paulo Hartung para qualificar a reunião que teve 

com o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, e o sintagma “audiência positiva” 

que também qualifica a mesma reunião. Nessa matéria aparece pela primeira vez – entre 

as análises – “província petrolífera do Espírito Santo” que indica o local onde fica a 

BC-60, em Presidente Kennedy.  

O mesmo sentido aparece novamente em Indústria do petróleo abre mercado 

para capixabas (AG, 24.08.2004), que fala da abertura do mercado aos capixabas a 

partir das novas descobertas de petróleo e gás natural. Nela encontram-se as seguintes 

formulações “[...] seguimento da indústria que mais irá crescer nos próximos anos”, 

referindo-se a indústria petrolífera, e também, “O projeto da Petrobras prevê que, em 

2010, a produção capixaba chegará a 380 mil barris por dia, o que mostra o 

crescimento nos próximos anos”. O crescimento da produção de petróleo e gás natural é 

tido então como um marco histórico que coloca o Estado em posição privilegiada, o que 

                                                                                                                                               
que apresenta reserva de óleo leve (mais nobre) em águas profundas. Esses dois campos juntos levaram 
em 2006 à produção recorde de 100 mil barris.  Além desses dois, houve ainda em 2003 a descoberta dos 
campos marítimos de Baleia Franca, Anã e Azul, na área conhecida como Parque das Baleias, no litoral 
sul do Estado. Em 2004 chegou ao Estado a Plataforma P-34 da Petrobras; em 2005 houve a descoberta 
do campo terrestre de Inhambu e do campo marítimo de Canapuao e em 2006 foram inauguradas 
plataformas, terminais de carga/descarga e gasodutos para dar vazão à crescente produção.( Não estão 
sendo levadas em conta as descobertas posteriores ao ano de 2006 que incluem o pré-sal. 
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é reforçado pelo enunciado “[...] o Estado é o mais promissor em função das últimas 

descobertas”, trecho, modalizado em discurso segundo, que indica a fala do gerente-

geral da Petrobras no Estado, Márcio Felix Carvalho Bezerra. A mesma fonte reafirma o 

discurso quando diz:“‘Tudo isso pode ampliar as possibilidades de negócios, inclusive 

aumentar em muito o número de fornecedores locais’”. 

A memória discursiva é simbolicamente “manejada”, ou seja, trata-se de uma 

operação de legitimação da administração que toma posse a partir de 2003. O 

coenunciador é, portanto, convidado a compactuar com o sentido que é construído 

sempre em relação a outros discursos, pois na esteira de se crer no crescimento 

econômico está implicada a crença também no novo governo. 

 

O discurso do novo  

 

Se as marcas do tempo instauram o “novo”, o próprio enunciado “novo” é 

também utilizado para determinar o fato de o Estado do Espírito Santo estar passando 

por novo ciclo de desenvolvimento inaugurado, portanto, pelas novas descobertas de 

poços de petróleo e gás natural. Em hipótese alguma podemos sugerir que a formação 

discursiva do novo seja a única presente nos textos analisados. Ela existe em relação 

direta no intradiscurso com uma formação discursiva de crescimento. 

O eixo discursivo construído pela ideia de novidade diz que tudo que é novo é 

bom. Isso fica evidente já na manchete “Estado atrai novos negócios” (AT, 

08/10/2006). Novos negócios que só podem ser efetivados e só puderam constituir-se 

em sucesso porque foram encabeçados por uma “Nova geração de empresários” que 

apostou no Espírito Santo. Essa nova geração de empresários é “jovem” e está 

“aproveitando o boom econômico” proporcionado pela “ascensão no mercado 

petrolífero”. Interessante que do ponto de vista interdiscursivo, esse foi o eixo das peças 

publicitárias do governo estadual a partir de 2006: “Um Novo Espírito Santo”. 

A promoção do “novo” como um discurso constitutivo de uma sociedade que se 

pretende forjar, seja por aspectos políticos, econômicos ou simbólicos, não é original 

desta análise. Capelato, ao analisar a instauração do “Estado Novo” na Imprensa 

Paulista da época, afirmou que “os artífices” da política estadonovista viam nessa 

instauração a “superação definitiva do atraso, o fim do caos, da anarquia, da 

improvisação, da irracionalidade [...]” (1989, p. 210).  
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Havia, no período analisado pela autora, uma ideia, muito bem promovida pelos 

getulistas, de que 1937 era um marco de concretização do progresso, Getúlio Vargas, 

era, portanto, o promotor desse progresso. Toda a dúvida e todas as incertezas acerca do 

desenvolvimento do país fora aos poucos sendo substituída pela crença no futuro. Nesse 

sentido, era comum o aparecimento de termos tais como “nova política” e “nova 

educação” (CAPELATO, 1989). 

Não se trata, porém, de estabelecer relações de comparação entre os períodos ou 

entre as políticas citadas (algo que certamente redundaria em leviandade), mas de 

apresentar exemplos, de como, em alguns momentos da história, o discurso do “novo” 

emerge para por fim ao passado, estabelecer um marco fundante e criar uma perspectiva 

no futuro. O slogan “UM NOVO ESPÍRITO SANTO” empreendido em 2006 é 

exemplo disso. Como nos mostra outra propaganda institucional televisiva, exibida em 

2006, que enquadra, portanto, na formação discursiva do novo.  

 
O Espírito Santo bateu um recorde em 2006 
Teve o maior crescimento de empregos com carteira assinada do Brasil 
Com atração de novos negócios e expansão dos já existentes 
Investimentos em infraestrutura e capacitação profissional 
Mais de 31 mil empregos foram criados 
Isso é fruto da união dos capixabas, que hoje vivem num Estado sério, 
confiável e pronto para crescer ainda mais 
Pode comemorar, este é o Novo Espírito Santo (grifo nosso)10 

 

Para um Novo Espírito Santo é necessário um novo ciclo de desenvolvimento. É 

assim que toma forma o discurso de que o Estado estaria passando por um 3º clico de 

desenvolvimento, que teria sido iniciado ainda no final dos anos 1990 para só ganhado 

corpo de fato, a partir de 2003. Ainda que do ponto de vista da ciência histórica pouco 

se tenha dito a respeito, tendo em vista a incipiência do distanciamento temporal em que 

estamos, é possível encontrar nas recorrências do discurso jornalístico, os indícios que 

remetem a tal formação discursiva. A esse respeito, é o próprio governador Paulo 

Hartung que ratifica a ideia em entrevista a um jornal local11 ao afirmar que “nós 

estamos vivendo um outro ciclo de desenvolvimento, que nós estamos caracterizando 

como o terceiro ciclo de desenvolvimento do nosso Estado”. 

É importante salientar que as características presentes no discurso correspondem 

ao efeito de uma conjuntura histórica determinada, que permite a circulação de 
                                                 
10 Cf. CAMPANHA Um Novo Espírito Santo. Propaganda Institucional de TV. Vitória: Secretaria de 
Estado da Comunicação (Secom), 2006. Cf. Referências Bibliográficas.  
11 A FORÇA do Espírito Santo: o desenvolvimento produtivo na Grande Vitória. TV gazeta. Jornal ES 
TV 1ª Edição. Cf. Referências Bibliográficas.  
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terminados enunciados, o que não quer dizer que seja determinante ou impositiva, na 

medida em que está circunscrita em formações discursivas diversas, ora coincidente, ora 

conflitante. Com isso, apontamos para o fato de que os enunciados em circulação em 

uma formação discursiva específica estão diretamente correlacionados às condições 

históricas de produção do discurso.  

Cabe ressaltar também destacar que a compreensão aqui exposta sobre o que são 

as condições de produção do discurso não se assemelha aquela segundo a qual é uma 

espécie de cena/cenário, situação ou teatro12. Distanciar também “da irresistível atração 

que toda pesquisa, especialmente sobre a enunciação no discurso, parece ter por uma 

definição de CP em que domina a referência a uma situação psicossociológica da 

comunicação” (COURTINE, 2009, p. 51).  

A abordagem aqui expressa as condições históricas de produção segundo a 

existência histórica de um discurso que se materializa sempre numa articulação com 

uma memória – memória discursiva. Assim, as condições históricas de produção do 

discurso são exatamente aquilo que permitem o objeto discursivo aparecer. Não são 

condições internas ao discurso, nem tampouco externas a ele. Estão, de alguma maneira, 

no limite do discurso. 

Ora, a existência de um 3º ciclo de desenvolvimento, prevê a existência de 

outros dois antecedentes. O discurso da história refere-se ao 1º ciclo do 

desenvolvimento como sendo aquele instaurado a partir do final do Século XIX. Após 

longo período de estagnação de sua economia durante quase todo o período colonial o 

Espírito Santo – Estado desde 1889 – vê a emergência da cafeicultura, ou o início do 

chamado ao “ciclo do café”, no século XIX – cultura agrícola que encontrou em terras 

capixabas terreno fértil para se desenvolver – foi o primeiro impulso para um período de 

desenvolvimento que se estende até 193013.  

O declínio contínuo da monocultura cafeeira, que implicou, inclusive, na década 

de 1960, na erradicação de cafezais improdutivos, levará o Estado do Espírito Santo a 

                                                 
12 Segundo Courtine, “encontram-se traços dessa concepção em Maingueneau (1976, p. 133-138), mas ela 
se origina na noção de pressuposição em Ducrot” (2009, p.52).  
13 Não obstante, do ponto de vista político, é de onde emergem as tradicionais oligarquias rurais, ou seja, 
as oligarquias mercantis-exportadoras, que se consolidam hegemônicas na condução política do Espírito 
Santo (ZORZAL E SILVA, 1995). Tradição que se considera fator de influência, se não política, pelos 
menos cultural, até os dias atuais. De onde surgiram sujeitos históricos significativos, como coronel que 
figurativizou o chamado coronelismo, presente também em outros estados brasileiros. É um período em 
que política e economia estão vinculadas a uma elite prioritariamente agrária, que se sustentou até meados 
da década de 1950, sobretudo, na região sul do Estado. 
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buscar novos caminhos para o desenvolvimento de sua economia, iniciando um 

processo de diversificação dos setores produtivos. Fato que encontrará eco na política 

econômica nacional – a essa altura controlada pelo Regime Militar – que busca 

alternativas para burlar os efeitos do declínio do que veio a ser chamado de milagre 

econômico brasileiro e do primeiro choque do petróleo em 1973. 

Regionalmente, isso resultará no que ficou conhecido como 2º clico de 

desenvolvimento, estando, portanto, diretamente ligado aos grandes projetos, em 

especial durante a década de 1970 e início da década de 1980 do século XX. Vale 

ressaltar que esses dois “ciclos de desenvolvimento” são marcados por intransitivas 

diferenças na política regional, estando o segundo vinculado ao capital externo, neste 

caso, nacional e estrangeiro, investidos no setor industrial. A política ficava, portanto, 

mais vinculada a um aparato técnico urbano e não às oligarquias rurais de outrora. 

O discurso do Novo Espírito Santo, que começa em 2006, faz emergir também 

essas “histórias”. O enunciado “novo” traz muito mais sentidos aos capixabas do que 

apenas efetuar um marco de transição entre dois governos. Retornando à matéria Estado 

atrai novos negócios (AT, 08.10.2006), quando um dos entrevistados, Marcos***, 36 

anos, diz “No início, a empresa tinha apenas 10 funcionários. Cinco anos depois já 

tínhamos um efetivo de mais de 200 pessoas”. Vejam que a expressão “no início” 

remete a “há cinco anos”.  A fala da outra entrevistada, a empresária Maria***, 41 anos, 

corrobora com o sentido ao dizer que “Há quatro anos, os projetos eram desenvolvidos 

no Rio de Janeiro [...]”. Neste caso, é possível reconhecer dois passados: um que é 

enfatizado como um passado ruim, de perdas, de prejuízos amargados: “cuja 

construção civil amargou prejuízos durante três anos e começa agora a ter saldo 

positivo”.14 

Levando em conta que a matéria fora publicada quase no final de 2006, é 

possível localizar “há quatro anos”, como sendo em 2002, ou seja, no governo anterior. 

O sentido é construído numa legitimação do governo em vigor em 2006, sempre 

comparado ao governo anterior, que não é mencionado no discurso, a não ser como um 

passado a ser superado, um passado que não quer ser lembrando a não ser que seja para 

significar a importância do presente.  

Há, portanto, um posicionamento no discurso que opera pela formação 

ideológica do crescimento. Mudança, crescimento e prosperidade se instauram como 

                                                 
14 Os três asteriscos após o primeiro nome dos entrevistados foi apenas para não identificá-los diretamente 
no artigo, tendo em vista que não se tratam de pessoas públicas, como as outras fontes relatadas. 
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verdades históricas e empenham-se na instituição de um discurso político, empenhado 

pela eleição de um novo governador no final de 2002.  

É nesse sentido, que, portanto, que o poder simbólico – atuando a partir de um 

imaginário social do crescimento, que tem “pregnância” social – cumpre a função 

política de instrumento de imposição ou de legitimação da dominação, contribuindo 

para assegurar a dominação de um grupo sobre outro. Como afirma BOURDIEU, é 

somente “na medida em que tem como sua função lógica e gnosiológica a ordenação do 

mundo e a fixação de um consenso a seu respeito”, é que a cultura dominante preenche 

sua função ideológica – isto é, política –, “de legitimar uma ordem arbitrária” (2005, 

passim).  

É a tentativa de instaurar um marco fundador de nova visão de mundo. Assim o 

novo contrapõe ao que é velho, atrasado, provinciano, oligárquico. Opera-se, portanto, 

uma memória discursiva que vê no passado um limite a ser transposto, uma ideia a ser 

destituída de valor. É importante destacar que não se trata, por seu turno, de uma 

demanda manipulada, ou de intenção deliberada da imprensa de funcionar como 

aparelho, mas de práticas coletivamente orquestradas sem serem o produto da ação 

combinada de um maestro (BOURDIEU, 2005); operações arbitrárias, orquestradas na 

linguagem pelo sujeito do discurso, que por sua vez também é atravessado pela 

ideologia.  
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