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Resumo: Através da teoria discursiva, pretende-se observar neste ensaio como foi possível 
a  inscrição  de  tantos  sentidos  na  ordem  do  poder,  tendo  como  objeto  a  iconografia 
representativa  sul-mato-grossense  e  a  inscrição  do  enunciado  “Mato  Grosso  do  Sul  – 
Estado  do  Pantanal”,  bem  como  a  inscrição  de  um  discurso  hegemônico,  totalitário, 
pedagógico.  O Estado toma a  palavra,  rompe  com os  procedimentos  de interdição  dos 
discursos e dos sujeitos, vai para o embate social e discursivo e faz que com que o seu 
discurso  circule,  dando  a  materialidade  dos  sentidos  (Foucault,  2001).  É  importante 
ressaltar que o advento de um discurso novo é um acontecimento não muito comum ou 
corriqueiro na história da humanidade. É válido afirmar que o Estado consegue fundar seu 
próprio discurso, o que pode ser considerado como algo relevante socialmente. O Estado se 
coloca como aquele capaz de falar, de contar a sua realidade, de impor seu discurso; essa é 
uma das condições e efeito que possibilitam que o discurso faça sentido. Nessa interação 
cujas  relações  sociais  se  dão  na  e  pela  linguagem  a  comunicação  procura  sufocar  a 
identidade  do sul-mato-grossense,  a  origem e as  tradições,  havendo aí  um processo de 
ressignificação do sentido e do sujeito.
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Introdução: 
 (...) é possível que este modelo de sujeito polêmico, 

 ocupando um mandato denunciador, ligado às formas  
do pathos e da eloquência estremada, esteja sendo 
substituído por um outro tipo de ‘crítica radical’ (...) 
apoiada no prestígio de um saber técnico e não mais 
embasado nas verdades da boa-fé e da coragem 

individual.
(ANGENOTT, 1982, p. 320)

Pêcheux (1997, p.160) argumenta que “as palavras, as expressões, as proposições, 

etc. mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam”, 

isto é, o sentido também está relacionado à posição que o sujeito ocupa no discurso, na sua 

relação constitutiva com as formações discursivas que os constituem. Em outras palavras, o 

sentido  está  para  a  posição  sustentada  pelo  sujeito,  assim  como  o  sujeito  está  para  a 

formação discursiva que o interpela em alguma “região” ou espaço ideológico que marca 

determinada posição, ou seja, uma posição-sujeito; esta posição-sujeito constitui as disputas 



pelos  sentidos  e  pelos  espaços  sociais.  Essa  posição-sujeito  é  condição  necessária  que 

permite  ao  sujeito  enunciar  nos  espaços  das  relações  sociais,  marcados  pelas  disputas 

históricas. A posição-sujeito “determina o que pode e deve ser dito” (Pêcheux, 1977, p. 

190), o que constitui um intrincado jogo de estratégias, dentre elas, as estratégias que o 

sujeito pode e deve constituir no embate social. A posição-sujeito pode também afetar o 

mecanismo  de  interpelação  ou  sentido  de  outras  formações  discursivas  em  disputas, 

provocando  uma  mudança  de  posição-sujeito,  de  formação  discursiva  ou  mesmo  de 

formação ideológica. Devido às “condições ideológicas de reprodução\transformação das 

relações  de  produção”  (Pêcheux,  1977,  p.  143)   e  das  “relações  de  contradição-

desigualdade-subordinação”  (idem,  p.  145)  a  posição-sujeito  possui  um  caráter 

heterogêneo. 

Ainda, para Pêcheux (1997, p. 166) “é no ‘fio do discurso’, enquanto discurso de 

um sujeito” ou “intradiscurso”,  isto é,  o funcionamento do discurso com a relação a si 

mesmo  (idem)  que  é  possível  flagrar  alguns  dos  aspectos  em  que  o  espaço  vai  se 

ressignificando e ao mesmo tempo vai configurando – um discurso e uma posição-sujeito. 

No nosso caso, o Estado, representado pelo Governo Popular de Zeca do PT  instituído 

como  sujeito,  ocupando  determinada  posição  –  e  posição  institucional  –  produzindo 

discursos eivados de ideologias. No “fio do discurso” o Governo Popular de Zeca do PT 

consegue escrever  na “agenda política  do Estado” o discurso  “Mato Grosso do Sul  – 

Estado do Pantanal”, estabelecendo estrategicamente uma relação discursiva com outros 

discursos iconográficos. Assim, o sujeito do discurso – Governo Popular de Zeca do PT - 

filia o enunciado “Mato Grosso do Sul – Estado do Pantanal” a uma rede de símbolos e 

signos – bicharada de cimento – justificando e qualificando sua prática como positiva no fio 

do discurso, e, ao mesmo tempo, produz um discurso geográfica e ecologicamente correto. 

Essa  procura  de  sentido  encontra,  no  fio  do  discurso,  um  amparo  discursivo  que  dá 

sustentação ou serve de justificativa para legitimar a prática do sujeito, dando visibilidade 

não somente  à  ressignificação,  mas  também à  materialização  dessa prática,  procurando 

estabilizar-se, impondo uma ordem discursiva própria,  que não apenas procura dar uma 

identidade  ao  povo  sul-mato-grossense,  mas  também  procura  legitimar  esse  discurso. 

Sujeito  e  sentido  são  ressignificados,  legitimando-se  como  prática  discursiva  ocupando 

espaços sociais como forma de existência e resistência na ordem política do Estado. Os 



sentidos não são para reivindicar ou para levar os habitantes desse espaço geográfico a 

refletir,  mas  sim  um  espaço  político  de  representação.  Esse  acontecimento  discursivo 

eivado de signos iconográficos  representativos  pode significar  que esse projeto está  in-

significado ou com sentidos em suspenso. Na ordem do discurso político, o isolamento é 

uma condição de de-significação, por isso é necessário a adesão de outros sujeitos à causa. 

Conquistar a confiança e a adesão da população significa dar visibilidade a sua causa, isto 

é, são tentativas de fazer sentido na ordem do discurso político. Na ordem política, invocar 

a população ou determinados grupos sociais para a adesão à causa ajuda a solucionar ou 

amenizar  a  aversão  de  outros  grupos.  Assim,  funda-se  o  discurso  da  unificação  como 

condição de conquista não somente da simpatia da população desse espaço geográfico em 

prol da adesão ao novo gentílico, mas, sobretudo, do discurso de aliança e da força política 

representado  pelo  Governo  Popular.  O  Governo,  ao  enunciar  desse  espaço,  e  com  o 

discurso identitário homogêneo, indica que o discurso identitário sul-mato-grossense sofre 

um “furo” na memória discursiva e se estabiliza, sem muita tensão, na “agenda política do 

Estado”. Essa estabilização garante um lugar político e simbólico para enunciar não apenas 

como Governo do Estado,  mas como liderança política,  condição que está  implícita  na 

implantação  do  acontecimento  discursivo,  enquanto  vanguarda,  enquanto  um  discurso 

novo, constituído no bojo das relações políticas e de discussões sobre identidade. Não se 

trata apenas de se constituir como sujeito do discurso ou liderança política, mas afirmar sua 

posição na ordem do discurso político.

Quando, para  o sul-mato-grossense, o sentido do espaço de discussões identitárias, 

no espaço estabilizado, transborda para fora desse espaço geográfico, pela pressão do real 

histórico,  demanda outros sentidos:  o  de que o “de fora” tenha uma impressão do “de 

dentro”, esboçando um simulacro. Assim, as imagens cooptadas pelo Estado - a iconografia 

representativa  sul-mato-grossense  –  ou  textos  imagéticos  -  tomadas  como  discursos 

produzidos  num  determinado  contexto  histórico-político-social  homogeiniza  as 

possibilidades de representação da identidade fazendo com que o Outro (o de fora) tenha 

uma “impressão’  do de dentro,  esboçando uma visão do povo equivocada  e distorcida. 

Nesse processo de produção discursiva, a forma como o discurso pedagógico toma o lugar 

do discurso performativo no processo de representação da identidade sul-mato-grossense 

contrapõe ao real  histórico,  pela  pressão do real  que procura se  inscrever  em redes  de 



memórias históricas. O discurso pedagógico funda sua autoridade narrativa dando ao povo 

um sentido homogêneo, coeso, já o discurso performativo intervém na soberania da “auto-

geração” da nação e lança uma sombra entre o povo como “imagem” (homogênea) e sua 

significação como signo diferenciador do Eu, distinto do Outro e do Exterior.

 Quando nessas redes discursivas há uma aceitação dos discursos “disponíveis” que 

se contrapõem ao real histórico surge o  acontecimento   de ruptura com outros discursos 

como furo nas redes de memória. 

Para o sujeito se enunciar como liderança depende da ruptura que vai demandar 

sentidos  e  ressignificar  a  sua  presença  física  e  simbólica  perante  o  Estado e  diante  da 

sociedade como um todo. O processo de ruptura atinge seu ápice quando o espaço em 

debate  é ressignificado não mais como Mato Grosso do Sul, mas como Estado do Pantanal, 

inscrito na ordem das legalidades pelo mesmo sujeito que se enunciou como liderança. Essa 

filiação na ordem discursiva continua como um processo de ruptura entre o que era e o que 

é. Não é sem efeito que o sujeito, em sua campanha política, usava o slogan “Um Novo 

tempo pra Mato Grosso do Sul”. Ao instaurar o acontecimento o sujeito enuncia a partir de 

um discurso  histórico,  até  então  atrelado  ao  Estado  de  Mato  Grosso,  rompe  com esse 

discurso identitário  produzindo um discurso novo, estranho à sua historicidade,  mas no 

limite da legalidade.

Os discursos veiculados na iconografia representativa marcam a imagem, um tom 

de um sujeito que enuncia com certo poder, que lhe foi dado pelo Estado, conquistado via 

eleições legalmente constituída, condição que se configura como um efeito de sentido; não 

se trata de discutir, de levar os habitantes desse espaço geográfico a aceitar, mas de impor e 

de  enunciar  seus  “projetos”,  que  são  as  formas  de  efetivar  sua  liderança  política, 

prerrogativa dos chefes legislativos, via ‘democracia’.

Um dos  sentidos  que  advém dessa  posição-sujeito  é  articular  em seu  interior  e 

marcar não apenas a posição do sujeito como ponto de ruptura, mas sobretudo, quem é o 

seu  interlocutor,  um  interlocutor  não-resistente,  passivo  por  pressão  dos  Aparelhos 

Ideológicos do Estado, dentre eles, o próprio Estado, agremiações, sindicatos, mídia, meios 

oficiais e outros; um interlocutor que, dada a conjuntura, não consegue articular a pressão 

política e as questões identitárias que reclamam sentidos, e que se colocam no limiar de 

uma  estabilidade.  A  quebra  de  uma  certa  ordem  estabilizada  pelo  Estado  diante  das 



questões identitárias sul-mato-grossenses e a circunscrição de um debate em torno de um 

gentílico surgem como discursos reivindicando sua existência e condições de circulação e 

ritualização, mesmo considerando que o Estado, por sua posição, tem por função não deixar 

que um discurso venha disputar ou compartilhar espaço numa mesma ordem.

Entende-se  por  ruptura  um deslocamento,  um movimento  brusco  de  espaço,  de 

posições sujeito e de discurso, ou seja, é o processo também brusco de “transformação” de 

um conjunto de crenças, de valores, de discursos de uma ordem discursiva para outra, se se 

considerar que a discursividade que o debate promove é ideológico. A ruptura é, ao mesmo 

tempo,  trabalhada  intrinsecamente  na\da  sua  relação  com  o  exterior,  como  efeito  de 

acontecimento, uma vez que a discursividade trabalha no\o acontecimento, mas como algo 

sem cálculo, sem previsão de sua irrupção discursiva.

O discurso do Estado – vide iconografia representativa – rompe com os discursos 

anteriores, mas também  impõe certos limites, se vai continuar se constituindo como um 

acontecimento somente o tempo poderá dizer.

1.2 - Materialidade dos lugares

A materialidade dos lugares exerce um certo tipo de pressão sobre os sujeitos, isto é, 

os sujeitos se constituem a partir de certos lugares, falam de determinados lugares sociais. 

Esse espaço material de onde o sujeito enuncia acaba por se constituir numa demanda de 

pressão do “real histórico” (Orlandi, 1999, p. 67). A iconografia representativa,  tomada 

como acontecimento exige a demanda de sentidos, precisa cruzar com\na discursividade e 

estabelecer com ela relações interdiscursivas, não para significar o já significado, mas para 

estabelecer relações de possíveis alianças, de trocas, de ressignificações, de afirmação que 

lhe  dê  sustentação.  Para  Pêcheux  (1999,  p.  52)  o  acontecimento precisa  “perturbar  a 

memória”, isto é, impor-se perante ela; se assim não o for, será absorvido por ela como se 

nunca  tivesse  ocorrido.  A  iconografia  representativa,  tomada  enquanto  acontecimento 

constitui  um  efeito  de  demanda  histórica.  Produzido  a  partir  do  espaço 

governamental\constitucional  se  constitui  em um real  ao  “abrir  um furo”   na  memória 

discursiva e nas redes de filiação histórica a  respeito  do sentido de espaço de onde se 

enuncia. Para Pêcheux (2002, p. 29) “o real: a gente se depara com ele, dá de encontro com 

ele, o encontra”. Os espaços urbanos, canteiros centrais onde estão dispostas a “bicharada 



de  cimento”  ou  os  “bichos  do  pantanal”  é  um  espaço  próprio  ocupado  pelo  Estado, 

representado  pelas  prefeituras  das  cidades  do  Estado  que  aderem  a  essa  “cruzada 

iconográfica”  que,  de  certa  forma,  aderem  em  suas  especificidades  discursivas  e 

ideológicas. 

Essa “cruzada iconográfica” (material, espacial, real, histórica), significando em sua 

complexidade, demanda certa discursividade, permite que os sentidos, discursos e sujeitos 

passem a significar-se a partir do que possa significar esse espaço, tomado em seu processo 

de constituição e em sua estabilidade de significação; nesse embate, o Estado é o principal 

“agenciador”  na  tentativa  de  tornar  esses  símbolos  e  signos  significativos  em  todo  o 

território sul-mato-grossense. Através de um complexo processo de significação (objetos, 

temas, sujeitos, discursos, signos, símbolos, slogans) que constituem, que se cruzam, que se 

significam e se ressignificam nesse espaço, a partir das redes de memória e do interdiscurso 

(pré-construído e articulado), em suas diversas relações (aliança, afirmação, silenciamento), 

o Estado promove uma ruptura que, em seus aspectos de sustentação político ideológica, 

utiliza  sutilmente  dos  Aparelhos  Ideológicos  de  Estado,  adquirindo  diante  do  povo  a 

sustentação e legitimidade.

Essa subversão dos sentidos não é aleatória; ela se sustenta na liderança político-

ideológica  em que  o  Estado  se  constitui,  considerando que  a  organização  se  constitui, 

também, de um sentido e de uma condição fundamental, um tipo de poder em que o Estado 

se firma como sujeito.  Há um sentido significativo nesse discurso: o fato do Estado se 

enunciar como liderança e como vanguarda política. Isso representa que o Estado provoca 

um redirecionamento  dado às  condições  contextuais  e  históricas,  uma vez que a  nação 

(povo)  se  acha  sem voz,  em silêncio  –  mas  significativo.  Se  o  discurso  do  Estado se 

constitui a partir de uma relação de discursividade, o discurso  “Mato Grosso do Sul – 

Estado do Pantanal” não é apenas um trabalho de re-configuração discursiva, mas já se 

configura em um  discurso novo,  um  acontecimento  discursivo,  em relação  aos  demais 

discursos  identitários  produzidos  no  interior  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  que 

antecederam o Governo Popular de Zeca do PT, o que não quer dizer que o novo, enquanto 

acontecimento,  seja  totalmente  independente  dos  anteriores,  ou  seja,  livre  das  redes  e 

filiações históricas.  Esse discurso  novo representa,  entre outros aspectos,  a contribuição 

histórica  do  processo  de  construção  identitária  sul-mato-grossense.  Esse  acontecimento 



culmina por fundar uma nova prática social para o Estado cujo enunciado de base é “Mato 

Grosso  do  Sul  -  Estado do  Pantanal”. As  unidades  desse  enunciado  representam os 

objetivos e concepções do Estado que é a implantação de um novo gentílico para o jovem 

estado de Mato Grosso do Sul, isto é, uma transição do nome de estado de Mato Grosso do 

Sul, para Estado do Pantanal.

Além  dessas  considerações,  torna-se  importante  ressaltar  que,  para  enunciar 

determinados discursos, o sujeito não pode ser qualquer um; precisa investir-se de poder e 

ser reconhecido  pelo seu interlocutor,  condição que,  em muito,  representa  o  Estado.  O 

reconhecimento do Estado representa que o próprio estado pode impor,  isto é, o Estado 

impõe sua prática, sua presença, seu discurso, através de sua luta política,  silenciosa. O 

discurso  do  Estado  é  de  fundamental  importância  e  relevantemente  estruturado,  pois 

nenhum grupo ou categoria  que queira  permanecer  como agente  de debate  de questões 

políticas localizadas pode prescindir da união interna, da coesão, ou da união externa, uma 

vez que a união diz respeito ao tipo de organização. A união é constituída a partir do tipo de 

ideologia  que constitui  os  sujeitos  e  seus  discursos.  Dito  de  outra  forma,  cada  tipo  de 

sujeito e de discurso se configura em um tipo específico de organização. Não é sem efeito 

que  o  Estado  estabelece  uma  relação  de  interdiscursividade com  os  discursos  que 

constituem  um sentido positivo para o cidadão brasileiro (Orlandi,  1997). Esse tipo de 

relação  discursiva  não  corresponde a  um simples  “ajuntamento”,  mas  sobretudo,  a  um 

posicionamento  ideológico  enquanto  estratégia  discursiva  e  de  ação  (pragmática). 

Reivindicar  algumas  questões  sociais  localizadas  sem  estar  unido  e  organizado  pode 

conduzir  ao  isolamento,  ao  esvaziamento  político,  condição  que  enfraquece  a  sua 

relevância social. O Estado assimilou muito bem esse discurso, uma vez que o alcance do 

seu discurso de união possui interlocutores: um é o próprio Estado; outros são os próprios 

habitantes desse espaço geográfico que assumem esse discurso seja em forma de adesivos 

divulgadores em veículos, seja em placas indicativas, seja na iconografia nas entradas das 

cidades sul-mato-grossenses, nas músicas, nas artes plásticas, na mídia de uma forma em 

geral.



O discurso e o sujeito, a partir de certas filiações ideológicas irrompem ou não nos 

trajetos sociais com tudo que esse trajeto puder demandar de sentidos, de equívocos, de 

deslizamentos,  de  rupturas,  etc.  Assim,  o  espaço,  o  sujeito  e  o  discurso  são  tomados 

enquanto processo de movimento de rupturas de significação para a significação:  Mato 

Grosso do Sul – Estado do Pantanal:  do nome de Estado de Mato Grosso do Sul para o 

nome de Estado do Pantanal: de uma forma de representação identitária heterogênea, para 

uma  forma  de  representação  identitária  homogênea  que  não  dá  conta  de  abarcar  as 

diferenças  que  constituem  a  identidade  do\no  Mato  Grosso  do  Sul.  Analisando  o 

acontecimento nos sentidos de significação e ressignificação a partir  de uma conjuntura 

dada,  esse  acontecimento irrompe  como  rupturas  desestabilizando  todo  um  complexo 

discursivo em torno das questões identitárias do\no Mato Grosso do Sul, reivindicando uma 

existência  na  ordem do discurso,  desestabilizando  uma certa  rede  de  filiação  histórica, 

“perturbando a rede de memória” (Pêcheux, 1999, p. 53).

É de grande relevância observar que esse acontecimento é um discurso novo e que é 

esse caráter de novo que faz dele um acontecimento,  no entanto, esse novo não está livre 

das filiações históricas e nem sua irrupção se dá em espaço material de existência vazio. 

Para Pêcheux (2002, p. 56) o sentido se dá nas “redes de memória e dos trajetos sociais”, 

isto é, o que era o discurso antes de ser e de se constituir no que na contemporaneidade é? 

Foucault (2001, p. 47) se interrogava porque este e não outro discurso surgiu em seu lugar? 

Para Pêcheux (2002, p. 56) o efeito de sentido é produzido num complexo discursivo de 

“coisas a saber” – enquanto que para Orlandi (1999, p. 67) é um  “saber discursivo” em 

relação a outros discursos:  “fragmentos  (...)  vestígios” (Orlandi,  2002, p.  92) de outros 

discursos.  Nesse sentido a instauração do  acontecimento instaura,  também, um tipo de 

demanda  de  sentido  no  espaço  e  nos  sentidos  construídos  historicamente  sobre  a 

representação identitária do\no Mato Grosso do Sul.

Enquanto acontecimento, para Pêcheux (2002, p. 56-7):

Todo discurso marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas 
redes  e  trajetos:  todo discurso é  índice  potencial  de uma agitação  nas  filiações 
sócio-históricas de identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo 
um efeito dessas filiações e um trabalho (...) de deslocamento no seu espaço: não 
há identificação plenamente bem sucedida, isto é, ligação sócio-histórica que não 
seja afetada, de uma forma ou de outra (...) sobre o outro, objeto de identificação.



O  discurso  para  Pêcheux  (1969,  p.  77)  “é  sempre  pronunciado  a  partir  das 

condições de produção dadas”; podendo “ser um ato político”,  que se “conjuga sempre 

sobre um discurso prévio, ao qual ele atribui um papel de matéria-prima” (idem). Portanto, 

os  discursos  que  se  revestem  da\na  iconografia  representativa  sul-mato-grossense  são 

práticas discursivas que correspondem a certos efeitos de sentido das condições ideológicas  

de reprodução\transformação das relações de produção (PÊCHEUX, 1977), irrompendo a 

partir das “redes de memória e dos trajetos sociais (PÊCHEUX, 2002, p. 56). A iconografia 

representativa  sul-mato-grossense  pertence  ao  acontecimento  discursivo que  funda  o 

enunciado  “Mato  Grosso  do  Sul  –  Estado  do  Pantanal”. Portanto,  constituem 

enunciações filiadas nas redes de memória que, dadas as condições sociais,  históricas e 

políticas, se inscreveram com certos efeitos de sentido e não com outros, situando-se “no 

ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (COURTINE, apud PÊCHEUX, 

2002, p. 17). Um outro efeito de sentido é a tentativa de denunciar as condições de descaso 

e esquecimento políticos em que se encontrava o Estado de Mato Grosso do Sul, quando da 

eleição de Zeca do PT ao governo do Estado e a inauguração de “Um Novo Tempo pra 

Mato Grosso do Sul”. Esses discursos partilham, em algum sentido, da posição discursiva 

que,  de  certa  forma,  procura  dar  visibilidade  ao  acontecimento. A  iconografia 

representativa  sul-mato-grossense constitui  um acontecimento  gerador  de discursividade 

por sua inscrição no espaço político e da demanda de sentidos: divulgação de ideários, a 

possibilidade  de  estabelecer  um tipo  de  interlocução  por  aliança,  parcial  ou  não,  para 

marcar  um  espaço  de  existência\resistência  política.  A  implantação  do  acontecimento  

discursivo e sua rede discursiva marca um processo tenso para se significar, para construir 

sentidos ou expressividade. Esta tensão corresponde, de um lado, a própria iconografia em 

se representar; de outra, à possibilidade de produzir sentidos de afronta ao seu outro, ao seu 

opositor, devendo lembrar que esse acontecimento instaura um grande debate no Estado de 

Mato Grosso do Sul em torno da questão de troca do gentílico.

1.3 - O Lugar do Sujeito

Para Pêcheux (1997, p. 160-1), a constituição do sujeito se dá na e pela a linguagem, 

ou seja,  a  formação discursiva o interpela  na mesma medida  em que o constitui.  Essa 

existência do sujeito implica de certos lugares sociais marcados, lugares que em alguma 



instância determinam certos tipos de enunciação de que um sujeito precisa para formar sua 

identidade social. Nesse sentido o sujeito é constituído historicamente nas relações, e só 

nelas, nas “redes de memória e dos trajetos sociais” (PÊCHEUX, 2002, p. 56). O sujeito é, 

ainda,  efeito  e  sentido  de  suas  práticas,  “uma vez  que  não  existe  prática  sem sujeito” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 213). Considera-se que o Estado, ao inscrever seu sentido na história 

e conseqüentemente na memória discursiva (pelo menos nesses trinta anos), termina por 

garantir  uma identidade a partir   de alguns lugares e discursos específicos.  Sendo uma 

constituição histórica, o sujeito Estado  ocupa certos lugares e enuncia certos discursos a 

partir de conjunturas políticas específicas após o Governo Popular Zeca do PT. Assim, os 

discursos que lhe dão identidade apontam também os lugares sociais de sua enunciação e 

suas conjunturas sociais e históricas. O que se busca analisar é um tipo de transformação, 

de gradação e de posições que se formam ao longo da existência do estado de Mato Grosso 

do Sul, incluindo as posições em que o Estado, em sua prática, promove uma ruptura, onde 

os lugares sociais lhes são dados, assim como os discursos que o constitui.

Vários são os sentidos de “lei” no discurso que marcam uma estratégia enunciativa e 

conjuntural; detemos-nos aqui no Sentido de Desconfiança na Lei (FOUCAULT, 1998) em 

que desconfiar das leis é o mesmo que desconfiar do Estado que as organiza, controla e 

aplica. Ao se posicionar de forma contundente, o Estado constrói uma postura de crença. 

Ora, o direito e as leis nos sistemas ditos democráticos são, de certa forma, postos como 

ideais, como algo a ser alcançado. Assim, para que se cumpram muitos desses ideais, a 

mobilização política tem sido, em grande medida,  uma das ‘soluções’ para o Estado. O 

poder conquistado pelo Estado é constituído na ordem discursiva da legalidade, concedido 

pelo próprio Estado, considerando a sua organização, o tipo de relação estabelecida, e de 

alguns  Aparelhos  Ideológicos  do  Estado  como   associações,  partidos  políticos, 

colaboradores, mídia, além de algumas personalidades artísticas, que, em certa instância, 

são verdadeiras instituições enquanto efeito de sua posição social. Esse poder, o Estado tem 

conseguido,  em grande  parte,  pela  sua  atuação  instável  e  silenciosa,  quer  no  nível  do 

discurso, quer no nível de uma instância empírica e pragmática. Nessa relação, o que está 

em jogo não são questões de reivindicação de aspectos identitários, mas o próprio discurso 

e o de desejo de poder (FOUCAULT, 2001, p. 10). O Estado oscila, estrategicamente, entre 

a  ordem do  discurso  da  legalidade,  tentando  impor  procedimentos  por  vias  oficiais  – 



logotipos,  patrocínios  de eventos regionais  (Festival  de Inverno de Bonito,  Festival  das 

Águas,  etc)  e  por  meios  não  oficiais,  via  bicharada  de  cimento  em canteiros  centrais, 

exposições artísticas e culturais, adesivos, folders, camisetas e ainda com o apoio da grande 

mídia. Esses  procedimentos  procuram  ‘ocultar’  não  só  a  questão  do  gentílico  e  seus 

sentidos,  mas  sobretudo,  a  fragilidade  do  discurso  hegemônico  da  globalização  e  do 

neoliberalismo, atrelado aos discursos de “Santuário Ecológico do Mundo” e “Patrimônio 

Natural da Humanidade”, dentre outros.

O conceito  de ideologia  é reelaborado por Althusser (1985) com a finalidade de 

mostrar que é por meio desse mecanismo que a burguesia pode reproduzir sua dominação 

em relação ao proletariado. A ideologia não somente fornece a estrutura em que as pessoas 

vivem sua relação com a realidade, mas também torna os indivíduos em sujeitos do sistema. 

Althusser  analisa  os  aparelhos  ideológicos  de  Estado  como  sendo  a  base  material  da 

ideologia dominante, uma vez que eles desempenham um papel essencial no processo de 

reprodução das condições de produção. Como a classe dominante se esforça para manter 

esse sistema de reprodução com a finalidade de manter seu poder e de continuar a explorar 

o trabalho da classe dominada,  os aparelhos ideológicos intervêm como mecanismo por 

meio do qual a ideologia da classe dominante se realiza.

Para Foucault (1998), o poder está em todos os lugares, disseminado no interior das 

instituições criadas pelo homem. Em vista disso, ele não fala em ideologia determinando 

aquilo que o sujeito pode e deve falar, mas em sistemas de interdição, em procedimentos 

que criam um jogo de fronteiras, de limites e de supressões que tentam controlar a produção 

dos  discursos  da  sociedade.  Quem  tem  direito  de  entrar  na  ordem  do  acontecimento 

discursivo? Para Foucault (idem) não é qualquer sujeito que pode sustentar um discurso. É 

preciso, antes, que lhe seja reconhecido o direito de falar, que fale de determinado lugar 

reconhecido pelas instituições, que possua um estatuto tal para proferir discursos e o Estado 

tem essas prerrogativas.

Ao entrar na ordem do discurso, o sujeito é levado a fazer uma espécie de escolha, 

de seleção de elementos discursivos, de palavras, de conceitos, de estrutura lingüística, de 

valores,  de  crenças,  etc.  Trata-se  daquilo  que  Foucault  chama  de  prática  discursiva  – 

conjunto de regras anônimas e históricas que irá determinar as condições do exercício da 

função enunciativa, o que confere ao discurso o caráter histórico. 



Através  do  exposto  até  aqui  pode-se  observar  como  foi  possível  a  inscrição  de 

tantos  sentidos  na  ordem  do  poder.  Inscrição  de  um  discurso  hegemônico,  totalitário, 

pedagógico.  O Estado toma a  palavra,  rompe  com os  procedimentos  de interdição  dos 

discursos e dos sujeitos, vai para o embate social e discursivo e faz que com que o seu 

discurso  circule,  dando  a  materialidade  dos  sentidos  (Foucault,  2001).  É  importante 

ressaltar que o advento de um discurso novo é um acontecimento não muito comum ou 

corriqueiro na história da humanidade. É válido afirmar que o Estado consegue fundar seu 

próprio discurso, o que pode ser considerado como algo relevante socialmente. O Estado se 

coloca como aquele capaz de falar, de contar a sua realidade, de impor seu discurso; essa é 

uma das condições e efeito que possibilitam que o discurso faça sentido. Nessa interação 

cujas  relações  sociais  se  dão  na  e  pela  linguagem  a  comunicação  procura  sufocar  a 

identidade do sul-mato-grossense, a origem e as tradições.

Nesse processo de ‘aculturação’, percebe-se a construção de um sujeito sul-mato-

grossense, o qual, por um lado, a fim de se sentir parte integrante do grupo, procura utilizar 

o discurso coletivo, eximindo sua verdadeira opinião, mas por outro, negando a sua cultura, 

o que leva a uma identidade perturbadora pelo viés da palavra. 

Na relação entre discurso pedagógico e   identidade cultural percebe-se que o Estado 

tem o discurso – a ideologia do político hospedado dentro de si - e que acaba falando pelo 

povo. Assim, a sociedade acaba incorporando esses discursos e,  enquanto o cidadão sul-

mato-grossense não conseguir  garantir  o direito de falar  por si,  a relação de submissão 

histórica nos aspectos culturais existentes nunca serão superadas, pois é a partir do fato de 

ser diferente que nós adquirimos identidade, pois ela se define em relação a algo que lhe é 

exterior, diferente. Somente a partir da superação do discurso pedagógico, hegemônico e 

homogêneo, somente a partir da consciência de que a construção identitária é heterogênea, 

performativa e inclusiva teremos uma democrática visão capaz de incluir todo o amálgama 

que constitui a identidade sul-mato-grossense.

O sul-mato-grossense  se  apresenta  como um sujeito  que  ora  se  identifica  como 

diferente,  mas  que  é  obrigado  a  ser  semelhante;  assim  o  conflito  se  instaura/instala 

mediante a linguagem, pois a construção da nossa imagem se faz a cada interação mediante 

a linguagem e aquilo que pensamos que somos ou que acreditamos que os outros imaginam 



de nós, constrói-nos. O que nós pensamos dos outros, o que o Pantanal significa e como ele 

é construído discursivamente nos constrói e nos direciona.  

Assim,  problematiza-se  a  questão  da  representação  da  identidade  sul-mato-

grossense,  buscando  criar  uma  representação  identitária  homogênea 

nas suas formas de representação via mídia e objetos vide bicharada de cimento. Que vozes 

são encontradas no texto jornalístico e textos imagéticos a fim de abordar uma questão tão 

particular como a identidade? A do sul-mato-grossense? A das entidades, dos advogados, 

dos  universitários,  dos  pesquisadores,  da  instituição  jornalística?  Que  voz  fala?  Que 

imagem é construída?   Já que se calar ou ter as ações modalizadas pelo discurso do outro 

pode  provocar  um  conflito  ou  uma  tentativa  de  distanciamento  e  esvaziamento  da 

identidade sul-mato-grossense, uma construção imagética, uma “verdade”.

O que se percebe é a tentativa de preservação de uma identidade, a fim de que sejam 

reconhecidos como são, com suas semelhanças e diferenças, pois já não é possível  mais ser 

“diferente”  tendo  em vista  o  fato  de  que,  primeiro,  todo  discurso  é  um fragmento  do 

discurso alheio  e,   segundo,   porque,  no ato da enunciação,  a  representação,  o sentido 

nunca está completo, pois, ao interagir mediante a linguagem, tem-se os fatores  históricos, 

o conhecimento  de mundo e os fatores pragmáticos envolvidos na enunciação, os quais 

proporcionam a perda do controle do significado.

Dessa forma, nosso trabalho surge da necessidade de estudar mais a fundo, à luz da 

teoria  discursiva,  a  questão  das  formas  de  representação  identitária  vide  bicharada  de 

cimento, verificando como essas imagens constrói o sentido; quais vozes são buscadas para 

dialogar com os enunciatários e seus efeitos de sentido; o percurso da iconografia,  bem 

como os simulacros  criados  por essas imagens para manipular  seus leitores,  analisando 

discursivamente, procurando averiguar nos vários suportes discursivos (placas indicativas, 

bicharada de cimento, etc) e nos gêneros discursivos utilizados, buscados para noticiar o 

acontecimento.

Percebemos também as invariantes, as formações discursivas que caracterizam as 

imagens que a iconografia  constrói acerca da representação identitária sul-mato-grossense, 

assim como as formações ideológicas que estão subjacentes a estas formações discursivas 

presentes nos discursos imagéticos, pois a unidade está na dispersão, e o texto é atravessado 



por várias formações discursivas que materializam as várias posições do sujeito, sendo a 

polifonia um dos lugares onde se dá essa relação. Dessa forma, “o texto é heterogêneo e se 

apresenta como uma unidade, dada sua relação com o discurso e sua inscrição em uma 

formação  discursiva  específica  que  confronta  com  outras”.  (ORLANDI,  1999,  p.  60). 

Sendo nele que se estudam os sistemas de dispersão geradores do sentido.

Nosso  trabalho  se  justifica  tendo  em  vista  a  necessidade  de  destacar  as 

significações,  de-significações  e  ressignificações  presentes   no  discurso  imagético, 

buscando  compreender  os  efeitos  de  sentido  instaurados  mediante  a  presença  desse 

discurso, considerando que a  não manifestação do povo, a ausência da sua voz funciona 

como uma omissão, o que contribui para  o apagamento de suas referências identitárias.

Cada um de nós esforça-se por proteger a sua intimidade contra as intromissões de 

outrem. O  que não impede que, apesar desta profilaxia, todo o encontro seja uma aventura 

que  nos  pode  levar  longe  porque,  segundo   Hugo  Von  Hofmannstahl,  “cada  encontro 

desmembra-nos e recompõe-nos.”(apud GUSDORF, 1995, p.59)

Desse modo,  pode-se afirmar  que  comunicar  significa  revelar-se,  sem perder  de 

vista que, nenhum discurso equivale realmente à verdade, mas sim a um simulacro que se 

constrói  através  do  próprio  texto,  ou  seja,  uma  tentativa  de manipular  opiniões.  Ora o 

homem busca se opor a toda formulação definitiva e ora a utiliza para esconder, ou melhor, 

não deixa transparentes suas verdadeiras intenções e opiniões, já que, se assim não agir, 

pode não promover ações necessárias no outro. Assim, mediante a linguagem, o texto, o 

homem procura omitir, criar sentidos que sejam propícios aos seus interesses. 

Ao  identificarmos  as  estratégias  de  construção  de  sentido  e  de  manipulação 

utilizadas  nos  textos  imagéticos  ou  verbais  que  abordam as  temáticas  relacionadas  ao 

processo  divisionista  e  identitário  sul-mato-grossense,  passamos  pelas  “competências 

discursivas  de  actorialização,  espacialização  e  temporalização”,  (FIORIN,  2002)   bem 

como os  mecanismos  argumentativos  e  seus  efeitos  de sentido”,  ou seja,  as  formações 

ideológicas e discursivas presentes nos textos, a fim de oferecer uma possível contribuição, 

via linguagem, para uma reflexão e compreensão da construção do sentido  e da imagem 

que a iconografia cria do sul-mato-grossense por meio da veiculação dessa rede discursiva.



Considerações Finais:

A presente discussão em torno do assunto “Mato Grosso do Sul – Estado do 

Pantanal” não se esgota aqui, mas suscita outras e tantas questões. O objetivo é polemizar 

as  formas  de  representação  identitárias  produzidas  no  interior  do  estado  a  partir  da 

implantação do Governo Popular de Zeca do PT e a produção de sentidos que daí emergem. 

O  Estado  consegue  inscrever\escrever  na  ‘agenda  política  do  Estado’  o  debate  “Mato 

Grosso do Sul – Estado do Pantanal”. Sendo a Análise do Discurso um campo de pesquisa, 

a mesma tem demonstrado sua fertilidade em inúmeros trabalhos,  tendo como premissa 

teórica  que  o  discurso  é  determinado  pelo  tecido  histórico-social  que  o  constitui. 

Inscrevendo-se num objetivo político, a Lingüística oferece meios para abordar a política, 

assim,  procuramos  situar  a  Análise  do  Discurso  dentro  dos  Estudos  Lingüísticos  e,  ao 

mesmo tempo, fora dos mesmos, ou seja, o objeto de suas reflexões não é a materialidade 

lingüística, mas a constituição dos discursos e a possibilidade de serem enunciados além de 

que o mesmo é determinado pelo tecido histórico social que o constitui. Assim, cabe ao 

analista devolver ao discurso sua espessura histórica.

Sendo uma das tendências da atualidade, em relação aos Estudos Lingüísticos, de 

tomar como foco central o processo de produção do discurso, as estratégias discursivas para 

a materialidade discursiva e manifestação da ideologia, este ensaio procurou analisar como 

o processo de produção discursiva, a forma como o discurso pedagógico, estatal toma o 

lugar do discurso perfomativo, do povo no processo de representação da identidade sul-

mato-grossense  homogeneizando  as  possibilidades  de representação  identitárias  fazendo 

com o Outro, o de fora, tenha uma ‘impressão’ do de dentro; o que nos leva a refletir sobre 

a  ordem do discurso  situando o  sujeito  na  ordem da  língua  e  da  História:  o  sujeito  é 

descentrado tendo a ilusão de ser fonte. 

Analisando  o  discurso  e  ideologia  presentes  nestes  textos  imagéticos,  suas 

condições de representação, sua forma de materialização discursiva e seu efeito de sentido, 

alguns questionamentos se impõem: que condições materiais de existência propiciaram seu 

surgimento? Considerando que o novo é uma ruptura com algo já existente, ruptura com 

qual  discurso,  como  se  dá  essa  ruptura?  Quais  acontecimentos  históricos  a  sua  volta 

propiciaram\tentaram  sua  irrupção?  Quais  enunciados  colocaram em prática  o  jogo  de 



regras  que  definem o  que  pode  e  o  que  não  pode  ser  constituído  como  elemento  do 

discurso? 

Sendo os meios de comunicação espaços de enunciação e contexto dos discursos e 

constituídos  também  deles,  convem assinalar  que  a  própria  forma  de  circulação  desse 

discurso: “Mato Grosso do Sul – Estado do Pantanal” e o discurso enunciado pela própria 

sociedade marcam posições discursivas distintas: tanto a negação quanto a afirmação desse 

discurso se se considerar a tensão das questões de representação identitárias no interior do 

Estado de Mato Grosso do Sul. 

Em relação ao suporte material  do discurso, instrumento material do discurso ou 

meio,  compreendido  aqui  como  o  lugar  material  específico  para  a  realização  ou 

materialização dos discursos enquanto espaço de difusão, toma-se como esse meio para 

circulação  desse  discurso:  cartazes,  painéis,  prospectos  de  eventos  regionais,  rádio, 

televisão, outdoors, os espaços urbanos ornamentados com requintes pantaneiros e orelhões 

em forma de esculturas vide bicharada do pantanal, além das placas indicativas nas entradas 

das principais  cidades do Estado.  Esses espaços funcionam como suportes materiais  do 

discurso  do  Estado,  configurando-se  em  lugares  de  materialização\constituição  dos 

discursos do Estado.

Pelo fato de a Análise do Discurso não possuir uma metodologia específica,  um 

modelo, um esquema já dado que permita ou pudesse apenas ‘enquadrar’ os dados, nem 

uma  forma  de  trabalhá-los,  cabe  ao  analista  adotar  “princípios  e  procedimentos” 

(ORLANDI, 1999, p. 59) a partir das perguntas e dos objetivos em relação aos dados. A 

construção de  dispositivos (id.) de análise é condição,  a princípio, para desenvolver um 

conjunto  de  práticas  sobre  os  dados,  de  formas  de  trabalhar  os  dados  que  por  fim se 

constituem  em  procedimentos  metodológicos:  levantamento  de  algumas  hipóteses,  um 

objeto do discurso, um corpus a ser recortado ou construído e, desse recorte extrair somente 

o que for significativo  e relevante  para as questões elaboradas.  Assim,  optou-se para a 

elaboração  desse  projeto  uma  proposta  metodológica  que  privilegia  uma  abordagem 

equilibrada entre as materialidades discursivas e a abordagem histórica tendo em vista que, 

em muitos trabalhos de Análise do Discurso, o analista privilegia ou uma abordagem das 

materialidades discursivas ou uma abordagem mais histórica. Assim, procuramos analisar 



alguns aspectos das materialidades discursivas como também relacioná-las à historicidade 

que a constituem, depreendendo daí que os discursos veiculados pelo Estado irrompe a 

partir das “redes de memória e dos trajetos sociais” (PÊCHEUX, 1997, p. 164), provocando 

um “furo” neles enquanto acontecimento discursivo. São enunciações filiadas nas redes de 

memória que, dadas as condições sociais, históricas e políticas, se inscrevem com certos 

efeitos de sentido e não com outros. Para Foucault (1998) o discurso não é fruto de um 

sujeito que pensa e sabe o que quer. É o discurso que determina o que o sujeito deve falar, é 

ele que estipula as modalidades enunciativas. Logo, o sujeito não preexiste ao discurso, ele 

é uma construção do discurso, sendo este um feixe de relações que irá determinar o que 

dizer, quando e de que modo; o sujeito é funcionário do discurso, sendo falado por ele. As 

instituições históricas e os discursos, nesse sentido, são considerados como categorias que 

se constituem mutuamente, no entanto, com base em mecanismos e com funcionamentos 

específicos, mas não independentes; no caso do Governo Popular de Mato Grosso do Sul – 

instituído por Zeca do PT, por mecanismos da ordem do discurso político, filiado a uma 

rede de signos e símbolos – vide bicharada de cimento – justificando e qualificando sua 

prática  como positiva  no fio  do discurso e,  ao mesmo tempo,  produzindo um discurso 

geográfica, política e ecologicamente correto. Essa procura de sentido encontra um amparo 

discursivo que dá sustentação ou serve de justificativa para legitimar a prática do sujeito, 

dando  visibilidade  não  somente  à  ressignificação,  mas  também  à  materialidade  dessa 

prática, procurando estabilizar-se, impondo uma ordem discursiva própria, que não apenas 

procura dar uma identidade ao povo sul-mato-grossense,  mas também procura legitimar 

esse discurso. Sujeito e sentido são ressignificados, legitimando-se como prática discursiva 

ocupando espaços  sociais  como forma de existência  e  resistência  no ordem política  do 

Estado.
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	1.2 - Materialidade dos lugares
	O discurso e o sujeito, a partir de certas filiações ideológicas irrompem ou não nos trajetos sociais com tudo que esse trajeto puder demandar de sentidos, de equívocos, de deslizamentos, de rupturas, etc. Assim, o espaço, o sujeito e o discurso são tomados enquanto processo de movimento de rupturas de significação para a significação: Mato Grosso do Sul – Estado do Pantanal:  do nome de Estado de Mato Grosso do Sul para o nome de Estado do Pantanal: de uma forma de representação identitária heterogênea, para uma forma de representação identitária homogênea que não dá conta de abarcar as diferenças que constituem a identidade do\no Mato Grosso do Sul. Analisando o acontecimento nos sentidos de significação e ressignificação a partir de uma conjuntura dada, esse acontecimento irrompe como rupturas desestabilizando todo um complexo discursivo em torno das questões identitárias do\no Mato Grosso do Sul, reivindicando uma existência na ordem do discurso, desestabilizando uma certa rede de filiação histórica, “perturbando a rede de memória” (Pêcheux, 1999, p. 53).

