
A IDENTIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: UMA QUESTÃO 

POLÊMICA

Marly Lima Pereira

NEAD/UEMS

Marlon Leal Rodrigues

UEMS/NEAD/UNICAMP

0. Introdução

A proposta deste trabalho é analisar a proposta que o governador José Orcírio 

Miranda “Zeca do PT”, fez para a mudança do nome do Estado do Mato Grosso do Sul 

para Estado do Pantanal no ano de 2004.

O corpus deste trabalho é constituído por diversos discursos (Pêcheux, 1997) 

encontrados em jornais, revistas e Internet rede mundial de computadores, falando sobre 

a identidade (Hall, 2003) do Estado de Mato Grosso do Sul por ela estar “ameaçada” ou 

“escondida” atrás da identidade do Estado do Mato Grosso.

Discutir sobre este assunto tem a ver com a instância política, poder e também 

sobre a identidade sulmatogrossense, ou seja, discursos.

Este debate ficou registrado em livros, jornais, revistas e Internet,  entender e 

compreender um pouco mais sobre o Estado e o que aconteceu aqui, pois o mesmo 

aconteceu com o Estado do Tocantins, sendo desmembrado do Estado de Goiás  e  o 

Estado  do  Paraná  que  foi  desmembrado  do  Estado  de  São  Paulo,  mas  ninguém se 

confunde  com  seus  nomes,  pois  são  totalmente  diferentes  em  suas  estruturas 

sintagmáticas. Esta questão também foi lembrada pelo governador Zeca do PT “Vê o 

exemplo do Tocantins com Goiás agora imaginem se eles se chamassem Goiás do Norte 

todo mundo ia chamar tudo de Goiás, Tocantins já nasceu com identidade”. 

A discussão sobre o nome de Mato Grosso do Sul existe desde sua divisão, o 

então Presidente da República general Ernesto Geisel (1977), recebeu várias sugestões 

de  nomes  à  nova  unidade  federativa,  mas  ele  era  um general  poderoso  e  não  quis 

debater sobre o assunto para apressar o processo de divisão.

Em 2004 o governador propôs um plebiscito junto com as eleições municipais, 

mas o plebiscito  não aconteceu porque algumas pessoas se posicionaram a favor da 

mudança do nome do Estado, mas a maioria se posicionou contra. Algumas pessoas 

defendem que há implicação da mudança do nome e o custo seria de 123 milhões ao 



governo e as empresas privadas outros dizem que seria necessário mais 20 anos para 

conseguir identidade espetacular, consolidado o nome, pois já temos 27 anos e ainda 

não somos reconhecidos.

Mas as pessoas que defendem o nome, dizem que o Pantanal é símbolo de um 

santuário ecológico e que o nome está muito na moda ultimamente e vai pegar, outras 

pessoas defendem que devemos desvincular definitivamente a nossa imagem de Mato 

Grosso e  existem pessoas que dizem que a  mudança  de nome acabaria  com toda a 

confusão já que os turistas  e empresários  costumam sempre lembrar  do velho Mato 

Grosso na hora de se referir a Mato Grosso do Sul.

1. Objetio e Objetivo

O objetivo desse trabalho é fazer análise do discurso do governador “Zeca do 

PT” sobre a mudança do nome do Estado.

Tentar entender através das análises se a posição discursiva que ele teve de 

mudar o nome do Estado se deu através de um discurso econômico ou um discurso 

turístico, pois se os turistas soubessem que a maior parte do Pantanal é aqui no nosso 

Estado eles acabariam sendo atraídos.

Outro ponto que quero verificar com este trabalho é saber como os sujeitos 

(Pêcheux, 1997) se posicionam quando a identidade sul matogrossense é confundida 

com a identidade matogrossense.

São discursos  do  governador  “Zeca  do  PT”,  registrados  na  mídia  (jornais, 

revistas),  Internet  de  personalidades e  pesquisas  durante  a  campanha  em  que  o 

governador pretendia mudar o nome do Estado de Mato Grosso do Sul para Estado do 

Pantanal, alguns discursos foram relatados naquela época e também durante o grande 

debate que houve sobre a mudança.

1.1 Justificativa

O presente trabalho procura analisar a identidade do Estado de Mato Grosso 

do Sul por estar “ameaçada” ou “escondida” atrás da identidade de Mato Grosso, devido 

esta confusão de nomes o governador “Zeca do PT” tentou defender que o Estado de 

Mato Grosso do Sul tivesse uma identidade própria.

1.2 Metodologia



- Recorte dos enunciados;

- Agrupamento dos enunciados;

- Estudos dos sentidos dos discursos;

-Análise dos enunciados definidos;

- Considerações das formações discursivas e ideológicas dos discursos analisados;

-Verificação  da  identidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  de  acordo  com  os 

enunciados agrupados.

2. Breve História da Análise do Discurso de linha francesa

Nos  anos  60,  a  Análise  do  Discurso  Francesa,  que  de  agora  em  diante 

passaremos a nos referir a ela como AD se constituiu no espaço de questões criadas pela 

relação entre três domínios disciplinares que são ao mesmo tempo uma ruptura com o 

século  XIX:  a  AD  é  herdeira  destas  três  regiões  de  conhecimento  –  Psicanálise, 

Lingüística e Marxismo – não é de modo servil e trabalha uma noção, a de discurso, que 

não se reduz ao objeto da lingüística,  nem se deixa absorver pela Teoria Marxista e 

tampouco  corresponde  ao  que  teoriza  a  psicanálise.  Interroga  a  lingüística  pela 

historicidade  que  ela  deixa  de  lado,  questiona  o  Materialismo  perguntando  pelo 

simbólico e se demarca da psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade 

trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida 

por ele (Orlandi, 1999).

A AD, trabalhando na influência desses campos de conhecimento, irrompe em 

suas fronteiras e produz um novo recorte de disciplinas, constituindo um novo abjeto 

que vai afetar essa forma de conhecimento em seu conjunto: este objeto é o discurso.

Para a AD não se trata apenas de uma transmissão de informação, nem há essa 

linearidade  na  disposição  dos  elementos  da  comunicação,  como  se  a  mensagem 

resultasse  de  um processo assim serializado:  alguém fala,  refere-se a  alguma coisa, 

baseando-se em um código, e o receptor capta a mensagem decodificando-a (Orlandi, 

1999).

A AD se constituiu a partir dos estudos de alguns teóricos entre eles Michel 

Pêcheux, a AD a tem ideologia, o discurso e o sujeito como conceitos principais.

De acordo com Orlandi (1999)

“A AD, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata 
gramática,  embora  todas  essas  coisas  lhe  interessem.  Ela  trata  do 



discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia 
curso, percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim a 
palavra  em  movimento,  prática  de  linguagem:  com  o  discurso 
observa-se o homem falando”.(Pág.15)

Segundo Pêcheux (1997)

“o papel da memória  permite  um encontro entre  temas diferentes, 
pois são acontecimentos históricos, os elementos históricos exteriores 
que  vem  e  inscrevem-  se  na  continuidade   interna,  no  espaço 
potencial de coerência próprio a uma memória.A memória não pode 
ser  entendida  como  individual,  mas  sim  como  uma  memória 
entrecruzada entre memórias místicas, social inscrita em práticas e da 
memória construída do historiador”. (Pág. 49 e 50).

A  enunciação,  de  acordo  com  Cardoso,  “é  o  singular,  o  irrepetível”,  o 

acontecimento (em data, lugar determinado). Assim, cada vez que o nosso enunciado é 

repetido  pelo  mesmo  indivíduo  ou  por  indivíduos  diferentes,  trata  se  de  uma  nova 

enunciação. (Pág. 37 e 38).

O discurso (Pêcheux, 1997) se reproduz e se transforma, tudo se repete, mas a 

forma é a mesma, mudando somente o sujeito porque o discurso é histórico. Nós sempre 

somos sujeitos de um discurso, todo indivíduo para falar tem que se instituir sujeito de 

um discurso.  Os discursos  são sistemas  de  restrições  semânticas  das  práticas  sócio-

históricas.

De acordo com Pêcheux (1997) o sujeito não é fonte de seu discurso, o sujeito 

resulta de um processo de apagamento necessário interior do sujeito como causa de si o 

indivíduo é interpelado em sujeito, existe o processo de interpelação - identificação que 

produz o sujeito no lugar deixado vazio.

Em Cardoso (1999, p. 51) 

“palavras, expressões e proposições mudam de sentido segundo 
posições  sustentadas  por  aqueles  que  as  empregam,  o  que 
significa  que  elas  tomam  seu  sentido  em  referência  a  essas 
posições, isto é, em referência as formações ideológicas nas quais 
essas posições se inscrevem. Tanto o sentido como o sujeito não 
são dados a priori mas constituídos no discurso”.



A formação discursiva Pêcheux (1997) é aquilo que numa formação ideológica a 

partir  de  uma  posição  numa  conjuntura  determinada  pelo  estado  da  luta  de  classes 

determina o que pode e deve ser dito, formação discursiva é o lugar da constituição do 

sentido. (Pág.160).

As  ideologias  não  são  feitas  de  idéias,  mas  de  práticas,  a  ideologia  não  se 

reproduz, pois senão ela se imporia de maneira homogênea á sociedade, é impossível 

atribuir a cada classe a sua ideologia, só existe ideologia pelo o sujeito e para o sujeito, 

a ideologia é uma estrutura e um funcionamento tais que fazem dela uma realidade não 

histórica.

O interdiscurso (Pêcheux, 1997) enquanto discurso transverso atravessa e põem 

em conexão entre si os elementos discursivos construídos pelo interdiscurso enquanto 

pré- construído que fornecem matéria prima na qual o sujeito se constitui como sujeito 

falante. 

(Pág. 167).

De  acordo  com  Pêcheux  (1983)  “a  possibilidade  do  novo  é  garantida  em 

primeiro plano pelo próprio equívoco da língua a que todo enunciado está exposto, de 

modo que todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar–se outro, diferente de 

si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para outro”.(Pág. 53)

De acordo com Pêcheux “as palavras mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas  por  aqueles  que  as  empregam,  o  efeito  de  sentido  tem  referência  nas 

formações ideológicas nas quais, essas posições se inscrevem”. (Pág.160)

Segundo Pêcheux (1997)

“a formação imaginaria é a modalidade do “como se” (como se 
eu que falo tivesse no lugar onde alguém me escuta) modalidade 
na qual  a “incorporação” dos elementos do interdiscurso pode se 
dar  até  o  ponto   de  confundi-los,  de  modo  a  não  haver  mais 
demarcação entre o que é dito e aquilo a propósito do que isso é 
dito”. (Pág.168)

3. Identidade 

Para  Stuart  Hall  (2003)  as  opiniões  no  interior  da  confraria  sociológica, 

encontram-se profundamente  dividas  em relação  a  estas  questões,  as  tendências  são 

muito recentes e muito ambíguas e o próprio conceito com o qual estamos lidando a 



identidade é muito complexo, e pouco desenvolvido e mal compreendido na ciência 

social contemporânea para ser definitivamente testado.

Foram  as  paisagens  culturais  de  gênero,  sexualidade,  etnicidade,  raça  e 

nacionalidade,  que  nos  deram  localização  sólidas  com  indivíduos  sociais,  as 

transformações  modificam  as  identidades  pessoais  chamados  de  deslocamentos  e 

descentramentos do sujeito.

Desde  o  iluminismo,  tem  sido  tomado  para  definir  o  próprio  núcleo  ou 

assência do nosso ser e para, fundamentar  nossa existência como sujeitos humanos.

O sujeito do iluminismo está baseado em uma concepção da pessoa humana 

como indivíduo totalmente  centrado e  unificado,  dotado das  capacidades   de  razão, 

consciência  e  ação,  cujo  centro  consistia  em um núcleo  interior  que  emergia  pela 

primeira vez com o nascimento do sujeito e desabrochava com ele.

O sujeito sociólogo refletia a complexidade crescente do mundo moderno e a 

compreensão de que este núcleo do sujeito interior não era autônomo e auto-suficiente, 

mas formado em relação a outros significados que mediavam o sujeito pelos valores, o 

sujeito tinha uma identidade unificada e estável mas esta se tornando fragmento não só 

de uma mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou mal resolvidas.

O sujeito  pós  -  moderno  é  conceituado  como  isento  de  identidade  fixa,  a 

identidade tornou-se uma festa móvel.

De  acordo  com  Hall  (2003)  o  sujeito  assume  identidades  diferentes  em 

momentos  diversos,  pois  sabemos  que  a  identidade  totalmente  segura,  completa, 

unificada e coerente é uma fantasia, as transformações acontecem por causa do tempo e 

do espaço, Lacau argumentava que os deslocamentos têm traços positivos.

Em Geraldi (2003) unicidade incerta, pois se compreendermos com palavras 

que antes de serem nossas, foram e são também dos outros, nunca teremos  certeza se 

estamos falando algo ou se algo fala por nós. (Pág. 12)

4. Histórico

Estado brasileiro da região Centro Oeste, com a capital em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul, constituí a parte a parte meridional do Estado do Mato Grosso, da 

qual foi  desmembrado por lei  complementar  nº 31,  do diário  Oficial  da União,  ano 

CXV, nº 196 seção 1, parte 1 de 1977, está localizado dentro da Amazônia legal, cuja 

área que antes ia até o paralelo 16, se estendeu mais para o sul, a fim de beneficiar com 

seu incentivos fiscais a nova unidade de federação.



A  área  que  corresponde  hoje  ao  território  de  Mato  Grosso  do  Sul  foi 

efetivamente  povoada  quando  os  fortes  militares  usados  na  guerra  do  Paraguai 

(1864-1870) transformaram – se, após o conflito, em núcleos urbanos, como Dourados, 

Miranda e Coxim.

Até 1978, a história de Mato Grosso do sul se funde com Mato Grosso. A idéia 

do desmembramento dos dois Estados surgiu no século XX. E expressava interesses e 

aspirações  emancipacionistas  tiveram um marco  importante  em 1932,  porque  o  sul 

aderiu   a revolução constitucionalista  sob a  condição de que esta,  um vez vitoriosa 

tornasse realidade  a divisão do Estado.

A  decisão  do  governador  pela  separação  do  Estado  foi  comunicada  pelo 

presidente  Ernesto  Geisel  ao  governador  José Garcia  Neto  em 4  de  maio  de  1977, 

conforme projeto de lei o novo Estado se chamaria Campo Grande. Ao ser aprovada a 

lei  pelo  Congresso  Nacional  e  sancionada  pelo  Presidente  da  República  em 11  de 

outubro do mesmo ano, mudou-se o nome para Mato Grosso do Sul.

O governo Federal justificou o desmembramento com duas razões;

1º  o  fato  do  Estado  de  Mato  Grosso  ser  demasiado  grande  para  comportar  uma 

economia eficaz;

2º a diferenciação ecológica entre duas áreas, sendo Mato Grosso do Sul uma região de 

campos para a agricultura e pecuária, e Mato Grosso na entrada da Amazônia para a 

agricultura  uma  região  bastante  menos  habitada  e  explorada  e  em  grandes  partes 

cobertas de florestas.

A  idéia  da  divisão  do  Estado  era  antiga,  pois  Mato  Grosso  tinha  muitos 

espaços  vazios,  (despovoados).  Ao  norte  existiam  grandes  espaços  de  terras  não 

ocupadas, ao sul predominava uma região bem mais povoada e uma área apropriada 

para agricultura.

Os  problemas  acentuavam–se  á  medida  que  o  governo,  centralizado  em 

Cuiabá, desconhecia as dificuldades do sul, assim mato grosso apresentava geográficas 

sócias e econômicas entre norte e sul.

O Pantanal é a maior reserva biológica do mundo em terras contínuas. Ocupa 

uma área de 240 mil quilômetros quadrados. Suas terras são fertilizadas por produtos o 

orgânicos que são arrastados pelas águas,  que fornecem a formação do maior  pasto 

natural de todo o país.

O Mato  Grosso  do  Sul  é  banhado  por  rios  importantes,  que  pertencem às 

bacias do rio Paraná e Paraguai.



Segundo  a  tradição  o  Mato  Grosso  do  Sul,  Aleixo  Garcia  foi  o  primeiro 

homem branco a pisar em terras do Sul Mato-grossense, a ambição de glórias, honras e 

riquezas, faziam com que os bandeirantes enfrentassem perigos em longos caminhos 

fluviais para chegarem a região Centro Oeste, bandeiras eram expedições particulares 

que partiam de São Paulo rumo ao interior e foram bandeiras desse tipo que partiram de 

São Paulo rumo ao nosso estado, o objetivo dessas expedições era encontrar metais e 

pedras preciosas,  assim  foi através do bandeirismo que se iniciou a colonização de 

Mato Grosso do Sul, o gado foi outro fator que contribuiu para a ocupação que foi lenta 

mais progressiva, ocupação esta nos grandes espaços vazios da região.

Foi no início do século XX que Mato Grosso, atingiu efetivamente um período 

de equilíbrio e desenvolvimento, o Estado de Mato Grosso de Grosso foi beneficiado 

com implantação  da estrada  Noroeste  do Brasil,  facilitando  uma importante  relação 

comercial com o Estado de São Paulo, em conseqüência surgiram ao longo da ferrovia 

novas vilas e cidades.

Três lagoas, Água Claras, Ribas de Rio Pardo, Porto Esperança e Sidrolândia. 

Com a ferrovia a cidade de Campo Grande tornou-se centro econômico do Centro-Oeste 

brasileiro. Poucos Estados tem um potencial turístico igual ao de Mato Grosso do Sul, a 

fauna e a flora do Pantanal são exuberantes, as grutas de Bonito, as Sete Quedas de Rio 

Verde,  os  cassinos  e  as  compras  nas  fronteiras  também contribuem bastante  para  a 

economia.

Com a divisão do Estado, Mato Grosso do Sul ficou no prejuízo, pois muitas 

pessoas de outros estados ou até mesmo de outros países vêm ao Pantanal e na hora de 

expressar  o  nome dizem que foram ao  Mato Grosso,  sendo que  2/3  da  região  esta 

localizada no Mato Grosso do Sul.

Então José Orcilio Miranda, economista, advogado, foi vereador da capital, foi 

deputado sendo também líder do Partido dos Trabalhadores chegando ao governo do 

Estado, lançou sua posição devido á mudança do nome do Estado, pra o governador é 

uma “lástima”, o constante erro com nome do Estado dentro do próprio país, e ele ainda 

ressalta que não podemos continuar sendo anexo do Mato Grosso.

Foi no início de seu segundo mandato que “Zeca do PT” propôs um plebiscito 

para definir o nome do Estado, não sei se tem que ser estado do Pantanal, ou estado de 

Campo Grande ou estado de Maracajú ou Bodoquena, mas um equívoco abrir mão do 

maior patrimônio do Estado, disse Zeca.



Para deixar a questão de divisão dos Estados temos campanhas até mesmo em 

musicas, como é o caso da música “Meu Veneno”, de Renato Teixeira. Nesta música, 

Renato canta que foi a Mato Grosso e quando se refere a Mato Grosso do Sul, diz que 

em Mato Grosso do Sul tem Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, etc, sendo assim o 

cantor define as cidades que fazem parte de cada Estado.

Um outro caso que podemos perceber claramente a confusão existente entre os 

nomes dos dois estados é sobre o horário, quando uma pessoa pergunta que horas são e 

quer saber mais detalhadamente, pergunta Paulista ou Mato Grosso, neste caso pela sua 

localização  dentro  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  o  correto  seria  Paulista  ou 

sulmatogrossense.

5. Análise: caracterização dos discursos

5.1 Enuniados

(1) “A História de Mato Grosso do Sul e as cabeças pequenas”.(JP101-05-20062 MBS3 

3);

(2) “Durante  o  encontro,  para  minha  surpresa,  em  uma  mesa  composta  por  dois 

debatedores, foi proposta a mudança do nome do Estado de Mato Grosso do Sul 

para  Estado  do  Pantanal,  o  que  gerou  calorosa  discussão,  com  vaias  e  outras 

intervenções” (JP 01-05-2006 MBS);

(3)  “Uma das maiores polêmicas surgiu quando um dos dois debatedores taxou – de 

maneira deselegante – os participantes, incluindo os alunos presentes, de “cabeças 

pequenas”, isto é, “desinformados” no que diz respeito da história de Mato Grosso 

do Sul”.(JP 01-05-2006. MBS.).

(4) “O debate ficou tão caloroso que teve de ser controlado pelo coordenador da mesa, 

um  aluno  de  graduação,  sob  pena  dos  ânimos  ainda  ficarem  mais  acirrado”. 

(JP.01-05-2006.MBS).

(5) “O que mais me intrigou foi ouvir que professores de história, segundo um dos 

debatedores, não ensinam e não sabem nada sobre a cultura e a história de Mato 

Grosso do Sul”.(JP. 01-05-2006. MBS.).

1 JP: Jornal Progresso.
2 01: Página; 05: mês; 2006: ano.
3 MBS: Matias B. dos Santos.
2

3



(6) “Mesmo que os livros didáticos trazem pouco sobre a história de Mato Grosso do 

Sul, não se deve em nenhum momento culpar os professores como responsáveis 

por essa situação, mas entender a história como sendo um agente dela, sempre re-

avaliando os conceitos e entendendo as constantes transformações por que passa 

nossa sociedade”.(JP. 02-05-2006.MBS.).

(7) “Não se deve considerar e nem dizer que não temos produzido nada sobre a história 

do  Estado  para,  a  partir  daí,  propor  a  mudança  do  nome  do  Estado”.

(JP.02-05-2006.MBS.).

(8) “Deputados são contra a mudança do nome de MS”.(JP.01-05-2006.WA4.).

(9) “O que precisamos é ser autênticos, incentivar o turismo e atrair novas indústrias, 

mas não mudar o nome do Estado, é fazer um marketing bem feito, discordou Zé 

Teixeira, líder da bancada ruralista na casa”.(JP.01-05-2006.WA.).

(10) “O governo gastou 1 milhão durante o carnaval e acabou divulgando o nome do 

Estado de Mato Grosso”.(JP.01-05-2006.WA.).

(11) “Na tentativa de sondar o interesse da opinião sobre a possibilidade de mudar o 

nome do estado, o governo já encomendou uma pesquisa, que deverá ser divulgada 

em breve”. (JP.02-04-2006.WA.).

(12) “A confusão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é natural só se desfaz em cima 

de  uma  grande  campanha  de  informação,  o  que  falta  é  informação”. 

(JP1.01-05-2006.WA.).

(13) “Porque senão vai precisar de mais 20 anos para avisar que aquilo que era Mato 

Grosso do Sul passou a ser chamado Pantanal”. (JP.02-05-2006.WA4.).

4WA: Willians Araújo

(14) “Mato  Grosso do Sul  está  começando agora,  está  se  formando  uma identidade 

cultural, não é mudando de nome que você vai estabelecer uma identidade, isso não 

diz nada”. (JP.02-05-2006.WA.).

(15) “O nome de Mato Grosso do Sul deve ser mudado para expandir, buscar novos 

investimentos, por meio de atração de grandes indústrias”. (JP.01-02-2004WA.).

(16) “Turistas e empresários costumam lembrar do velho Mato Grosso na hora de referir 

a Mato Grosso do Sul”. (JP.01-02-2004WA4.).

(17) “O Pantanal é símbolo de um santuário ecológico,  o nome está muito na moda 

ultimamente e vai pegar”. (WWW.C.G.C.BR5.01-02-2004.DP6 e VN7.).

http://WWW.C.G.C.BR.01-02-2004.DP/


(18) “Ninguém fala Mato Grosso do Sul fora do estado. Em qualquer outro lugar do 

País o sulmatogrossense vira matogrossense”. (WWW.C.G.C.BR.01-02-2004.DP e 

VN.). 

(19) “O publicitário  Roberto  Dualib,  defendeu que  a  escolha  do nome na  época  da 

divisão foi ditatorial”. (WWW.C.G.C.BR.01-02-2004.DP e VN.).

(20) “Não basta ficar conflitando; do sul, do sul, é preciso que a cada erro o cidadão 

explique  a  posição  geográfica  onde  a  pessoa  está  situada”. 

(WWW.C.G.C.BR.04-02-2004.DP e VN.).

(21) “Sou favorável á mudança pelo constrangimento que muitas pessoas passam ao 

serem confundidas ao seu Estado de origem”. (WWW.C.G.C.BR.04-06-2004.DP e 

VN.).

(22) “Sávio avisou que a mudança  do nome já havia  sido definida pelo publicitário 

Roberto Dualib em 1978. (WWW.C.G.C.BR. 06-06-2004.VN e DP.).

5www.c.g.c.br. WORDWIDEWEB.campo.campograndenews.comércio.brasileiro
6DP: Daniel Pedra
7 VN: Viviane Nunes

(23) “Além de ser “agressão a auto-estima”, o engano tem como conseqüência prejuízo 

econômico, pois o Pantanal acaba sendo conhecido por Mato Grosso, embora 2 /3 

da região esta localizado em Mato Grosso do Sul”.(WWW.C.G.C.BR.07-06-2004 

SF8).

(24) “Zeca diz que o nome a ser escolhido vai depender do povo, mas considera um 

equívoco  abrir  mão  do  maior  patrimônio,  referindo-se  a  uma das  propostas  de 

adotar o como denominação Estado do Pantanal”. (WWW.C.G.C.BR.07-06-2004 

SF). 

(25) “População  deve  definir  a  mudança  do  nome  do  Estado,  diz  Zeca  do  PT”. 

(WWW.C.G.C.BR.07-07-2004 SF). 

(26) “Apesar do Estado completar no ano que vem 26 anos de criação, ainda não possui 

uma  identidade  cultural  definida,  e  que  a  mudança  de  nome,  pra  desvincular 

definitivamente  a  imagem  de  Mato  Grosso,  seria  um  passo  decisivo  nesse 

processo”. (WWW.C.G.C.BR.08-05-2003 FF9).

(27) “Esse é o velho dilema na falta de identidade cultural. Por que não temos o Mato 

Grosso  do  Norte.  Nós  precisamos  trocar  o  nome  do  nosso  Estado”. 

(WWW.C.G.C.BR.09-05-2003 FF).
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(28) “Não devemos ser anexos do Mato Grosso, e nem ser tratados como sucursal”. 

(WWW.C.G.C.BR.09-07-2003.DRFF10).

(29) “Muda MS ou muda o nome de MS”.(JCE11.01-06-2004AA12.).

(30) “Estado do Pantanal, ou Estado do PT”.(JCE.03-06-2004AJ13).

8 SF: Sílvia Frias
9FF: Fernanda França
10DR: Da Redação

5.2 Discursos Contra

(08)  “Deputados são contra a mudança do nome de MS”.(JP.01-05-2006.WA7.).

(09) “O  que  precisamos  é  ser  autênticos,  incentivar  o  turismo  e  atrair  novas 

indústrias,  mas  não  mudar  o  nome  do  Estado,  é  fazer  um  marketing  bem  feito, 

discordou Zé Teixeira, líder da bancada ruralista na casa”.(JP.01-05-2006.WA.).

(13) “Porque senão vai precisar de mais 20 anos para avisar que aquilo que era Mato 

Grosso do Sul passou a ser chamado Pantanal”. (JP.02-05-2006.WA4.).

(21) “Sou favorável  á  mudança  pelo  constrangimento  que muitas  pessoas  passam ao 

serem confundidas ao seu Estado de origem” ”. (WWW.C.G.C.BR.04-06-2004.DP 

e VN.).

Esses enunciados marcam o discurso contra a mudança do nome do “Estado de 

Mato Grosso do Sul”. Para “Estado do Pantanal”, em “vai precisar mais de vinte anos”, 

o  discurso  diz-respeito  ao  sentido  do  tempo  para  “convencer”  os  habitantes  ou 

sulmatogrossense do novo nome do Estado, no discurso há palavras como “avisar” e 

“aquilo” que estão significando e produzindo sentido na posição sujeito  contra  para 

convencer o outro a posicionar contar também.

Em “deputados são contra”, podemos perceber que o sentido diz respeito a 

uma posição contra, pois os projetos de Lei passam por uma votação na Assembléia 

Legislativa, que não haverá mudança por que são eles que votam as leis e ao usar o 

plural de discurso produz um efeito de que “todos” eles são contra.

11JCE: Jornal Correio do Estado.
12AA: Augusto Assis.
13AJ: Antônio João.
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Em um “marketing” bem feito e “autêntico” o discurso aborda a questão que o 

governo  não  esta  fazendo  seu  trabalho  com  deveria  ser  fazer,  e  que  não  somos 

“autênticos” ao fazer as coisas, pois se o estado tivesse “turismo” e “novas industrias” 

não teríamos “nenhum problema”, quanto a identidade do Estado, o sentido aqui é de 

crítica  a  autoridade,  ao  governo  Estadual,  que  pertence  ao  “PT”  Partido  dos 

Trabalhadores.

Em  “líder  do  bancada  ruralista”  o  discurso  quer  indicar  o  sentido  ao 

interlocutor, demonstrando que até mesmo “um líder” de bancada é contra, condição 

que marca uma posição de sujeito, pois, ser “líder” ocupar espaço de poder. Assim o 

outro também deve ocupar esta posição.

5.3 Discursos a Favor

(15) “O nome de Mato Grosso do Sul deve ser mudado para expandir, buscar novos 

investimentos, por meio de atração de grandes indústrias”. (JP.01-02-2004WA.).

(16) “Turistas e empresários costumam lembrar do velho Mato Grosso na hora de referir 

a Mato Grosso do Sul”. (JP.01-02-2004WA4.).

(17) “O Pantanal é símbolo de um santuário ecológico, o nome está muito na moda 

ultimamente e vai pegar”. (WWW.C.G.C.BR5.01-02-2004.DP6 e VN7.).

(18) “Ninguém fala Mato Grosso do Sul fora do estado. Em qualquer outro lugar do 

País  o  sulmatogrossense  vira  matogrossense”.  (WWW.C.G.C.BR.01-02-2004.DP e 

VN.). 

(20) “Não basta ficar conflitando; do sul, do sul, é preciso que cada erro o cidadão 

explique  a  posição  geográfica  onde  a  pessoa  está  situada”. 

(WWW.C.G.C.BR.04-02-2004.DP e VN.).

(21) “Sou favorável á mudança pelo constrangimento que muitas pessoas passam ao 

serem confundidas ao seu Estado de origem” ”.  (WWW.C.G.C.BR.04-06-2004.DP e 

VN.).

(25) “População deve definir a mudança do nome do Estado, diz Zeca do PT”. 

(WWW.C.G.C.BR.07-07-2004 SF). 

(26) “Apesar do Estado completar no ano que vem 26 anos de criação, ainda não 

possui uma identidade cultural definida, e que a mudança de nome, pra desvincular 

definitivamente a imagem de Mato Grosso, seria um passo decisivo nesse processo”. 

(WWW.C.G.C.BR.08-05-2003 FF9).
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(27) “Esse é o velho dilema na falta de identidade cultural. Por que não temos o Mato 

Grosso do Norte. Nos precisamos trocar o nome do nosso Estado”. 

(WWW.C.G.C.BR.09-05-2003 FF).

Os enunciados marcam um discurso a favor da mudança do nome do Estado, 

podemos perceber em “deve ser mudado pra expandir” e “atração de grandes industrias” 

apontam os sentidos para a razão de mudança: “expandir” e “atração”, o que significa a 

possibilidade de desenvolvimento econômico do Estado.

Em “costumam lembrar  do velho  Mato Grosso na  hora de referir-se  Mato 

Grosso do Sul, possível compreender a confusão que existe por causa de nomes quase 

semelhantes tendo apenas a marca “Sul” para diferenciar, e assim deixam sempre de se 

referir ao “Sul” para complementar o nome do nosso estado, ou seja, um discurso de 

referência de quem nasce no Estado de Mato Grosso do Sul, quem é sulmatogrossense, 

e é tomado como matogrossense ou até mesmo na própria referência geográfica.

No  discurso  “Nós  precisamos  trocar  o  nome  do  nosso  Estado”  ao  usar  o 

pronome e marcador discursivo “nós” vem significar que “nós” também ocupamos a 

posição de estar a favor. Outra marca é o verbo “precisamos” que vem com o sentido de 

ordem imperativo que cai sobre todos os sulmatogrossenses.

Em “anexo” o discurso indica que somos um pedaço ou parte de Mato Grosso 

que seria tratado neste caso como algo secundário ou apêndice. A palavra “sucursal”, o 

sentido é o que o Estado de Mato Grosso do Sul fosse filial ou dependente do Estado 

vizinho, ou seja, o sentido desse discurso ofusca a identidade sulmatogrossense.

Em “para desvincular definitivamente a imagem do Mato Grosso” podemos 

perceber que este discurso propõe a mudança do nome como parte da afirmação de 

quem nasce no Estado. 

5.4 Discurso de Crítica

(30) “Estado do Pantanal, ou Estado do PT”.(JCE.03-06-2004AJ).

O discurso de crítica do governo ao atual governo do “Estado do Pantanal” é 

possível considerar que o governo quer colocar na abreviação do novo nome do Estado 

a sigla do partido do que ele faz parte, quer dizer que se o nome fosse “Pantanal” a sigla 

seria colocado como “PT” é o Partido dos Trabalhadores.

http://WWW.C.G.C.BR.08-05-2003/


Esse discurso possui o sentido de que o governo quer mudar  o nome para 

beneficiar a si mesmo, ou seja, um governador do Partido dos Trabalhadores que teria a 

sigla do nome do Estado coincidindo.

5.5 Discurso de Divulgação do Nome do Estado

(12) “A confusão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é natural só se desfaz em 

cima  de  uma  grande  campanha  de  informação,  o  que  falta  é  informação”. 

(JP1.01-05-2006.WA.).

(13) “Porque senão vai precisar de mais 20 anos para avisar que aquilo que era Mato 

Grosso do Sul passou a ser chamado Pantanal”. (JP.02-05-2006.WA4.).

(15) “O nome de Mato Grosso do Sul deve ser mudado para expandir, buscar novos 

investimentos, por meio de atração de grandes indústrias”. (JP.01-02-2004WA.).

(20) “Não basta ficar conflitando; do sul, do sul, é preciso que cada erro o cidadão 

explique  a  posição  geográfica  onde  a  pessoa  está  situada”. 

(WWW.C.G.C.BR.04-02-2004.DP e VN.).

(23) “Além de ser uma “agressão a auto-estima”, o engano tem como conseqüência 

prejuízo econômico, pois o Pantanal acaba sendo conhecido por Mato Grosso, embora 2 

/3 da região esta localizado em Mato Grosso do Sul”.(WWW.C.G.C.BR.07-06-2004 

SF8).

Os  enunciados  dos  discursos  que  divulgam  o  nome  do  Estado,  podem 

significar  que  em “campanha”  e  “informação”  podem acabar  com a  confusão  ,  ou 

minimizá-las.

Em “não basta ficar conflitando, do sul, do sul” expressa que a desordem e o 

barulho não conseguem definir para o outro, as pessoas, qual é a diferença entre estados 

e  sim  deve  se  deixar  claro  a  diferença  com  as  divulgações,  pois  os  dois  Estados 

possuem identidades próprias.

No  discurso  “pois  o  Pantanal  acaba  sendo  conhecido  como  Mato  Grosso, 

embora 2/3 da região seja localizado em Mato Grosso do Sul” o sentido é que a falta de 

informação e divulgação é a causa desta confusão e também e em “localização” diz que 

a maior parte do Pantanal esta fixada, no estado de Mato Grosso do Sul, o Pantanal ou 

sua única posição fica conhecida como Estado do Mato Grosso.

O  enunciado  de  divulgação  do  carnaval  (2004)  “gastou”  e  “acabou” 

divulgando o estado de Mato Grosso”.O sentido é que o governo desperdiçou o dinheiro 

http://WWW.C.G.C.BR.07-06-2004/
http://WWW.C.G.C.BR.01-02-2004.DP/


por que não fez a divulgação direito que deveria ter feito e quando uma propaganda não 

e´ feita corretamente confunde os outros.

5.6 Discursos da História em Relação ao Nome 

(01)  “A  História  de  Mato  Grosso  do  Sul  e  as  cabeças  pequenas”.

(JP1.01-05-20062.MBS3);

(05) “O que mais me intrigou foi ouvir que professores de história, segundo um dos 

debatedores, não ensinam e não sabem nada sobre a cultura e a história de Mato Grosso 

do Sul”.(JP.01-05-2006.MBS.).

 (06) “Mesmo que os livros didáticos trazem pouco sobre a história de Mato Grosso do 

Sul, não se deve em nenhum momento culpar os professores como responsáveis por 

essa situação, mas entender a história como sendo um agente dela, sempre re-avaliando 

os conceitos e entendendo as constantes transformações por que passa nossa sociedade”.

(JP.02-05-2006.MBS.).

(07) “Não se deve considerar e nem dizer que não temos produzido nada sobre a história 

do  Estado  para,  a  partir  daí,  propor  a  mudança  do  nome  do  Estado”.

(JP.02-05-2006.MBS.).

Os enunciados da história em relação ao nome do Estado mostram que em “A 

História  de  Mato Grosso  do Sul”,  que  o período  da existência  do  Estado e´  muito 

importante e que o Estado de Mato Grosso do Sul também tem sua história,  uma vez o 

Mato Grosso ofusca o Mato Grosso do Sul pela nomeação, o que acaba afetando não só 

pelo efeito  de sentido da identidade,  mas também está relacionada ao turismo,  e ao 

comércio.

Em “não ensinam e não sabem nada sobre a cultura e a história” nos mostra 

que existe um sentido de recusa quanto a história de Mato Grosso do Sul e que não 

transmitem  o  conhecimento  para  os  outros,  ou  seja,  nem  nas  escolas  de  ensino 

fundamental e médio são ensinados a história do Estado.

Em enunciados “considerar” e “produzindo” o sentido se implica que pensar 

na história do Estado e criar mais que é que já está sendo feito e deve continuar a fazer 

para dar continuidade na historia que o estado já tem.

5.7 Discurso sobre a Mudança / Debate



(02)  “Durante  o  encontro,  para  minha  surpresa,  em  uma  mesa  composta  por  dois 

debatedores, foi proposta a mudança do nome do Estado de Mato Grosso do Sul para 

Estado do Pantanal, o que gerou calorosa discussão, com vaias e outras intervenções” 

(JP 01-05-2006 MBS); 

(03) “Uma das maiores polêmicas surgiu quando um dos dois debatedores taxou – de 

maneira  deselegante  –  os  participantes,  incluindo  os  alunos  presentes,  de  “cabeças 

pequenas”, isto é, “desinformados” no que diz respeito da história de Mato Grosso do 

Sul”.(JP 01-05-2006.MBS.).

(04) “O debate ficou tão caloroso que teve de ser controlado pelo coordenador da mesa, 

um  aluno  de  graduação,  sob  pena  dos  ânimos  ainda  ficarem  mais  acirrado”. 

(JP.01-05-2006.MBS).

Os sentidos dos enunciados desses discursos sobre o debate da mudança são 

possíveis  que as  “pessoas  ou sujeitos”,  possuam “opiniões”  discursos  diferentes  em 

“gerou calorosa discussão”, pois, a visão que se tem é que o sentido do debate causou 

polêmica ou controvérsia entre os participantes, sujeitos de posição a favor.

Em “debate”  é  possível  considerar  que  existe  uma  troca  de  opiniões  com 

interesses opostos,  e “acirrados” nos permite  considerar  também que os debatedores 

ficaram irritados, pois, cada qual defendia sua posição discursiva.

Em “deselegante” e “desinformados” existe um sentido de crítica às pessoas 

ou posição de sujeito que não defendem as mesmas opiniões.

5.8 Discurso de Opinião da População

(11) “Na tentativa de sondar o interesse da opinião sobre a possibilidade de mudar o 

nome do estado, o governo já encomendou uma pesquisa, que deverá ser divulgada em 

breve”. (JP.02-04-2006.WA.).

(24) “Zeca diz que o nome a ser escolhido vai depender do povo, mas considera um 

equívoco abrir mão do maior patrimônio, referindo-se a uma das propostas de adotar o 

como denominação Estado do Pantanal”. (WWW.C.G.C.BR.07-06-2004 SF). 

Nos  enunciados  há  um sentido  de  opinião  da  população  em “pesquisa”  e 

“encomendou”, pois o sentido de opinião da população também é significativo muito 

importante e que o governo encarregou alguém de investigar a opinião dos outros, ou 

seja fazer pesquisa de campo.

http://WWW.C.G.C.BR.07-06-2004/


Em “depender”  e  “povo”  que  significa  no  discurso  do  senso  conjunto  de 

“habitantes” que constituem uma comunidade, uma sociedade, etnia ou nação expressa 

o grau de importância que o “povo” tem,  e que o “povo” faz parte da decisão de mudar 

ou não o nome do Estado, ouseja o “povo” é sujeito no processo de mudança.

5.9 Discurso sobre a Identidade

(14) “Mato Grosso do Sul  está  começando agora,  está  se  formando uma identidade 

cultural, não é mudando de nome que você vai estabelecer uma identidade, isso não diz 

nada”. (JP.02-05-2006.WA.).

(26) “Apesar do Estado completar no ano que vem 26 anos de criação, ainda não possui 

uma  identidade  cultural  definida,  e  que  a  mudança  de  nome,  pra  desvincular 

definitivamente a imagem de Mato Grosso, seria um passo decisivo nesse processo”. 

(WWW.C.G.C.BR.08-05-2003 FF9).

(27) “Esse é o velho dilema na falta de identidade cultural. Por que não temos o Mato 

Grosso  do  Norte.  Nos  precisamos  trocar  o  nome  do  nosso  Estado”. 

(WWW.C.G.C.BR.09-05-2003 FF).

Temos também os discursos sobre a identidade em “ainda não possui  uma 

identidade  cultural  definida”  o  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  a  representação  do 

sulmatogrossense está comprometida, e que não está formada, este é um dos efeitos de 

sentido,  no  entanto,  o  que  está  em  questão  não  é  a  formação  cultural  do 

sulmatogrossense, mas a sua representação discursiva.

Em “falta identidade cultural”,  o Estado de Mato Grosso do Sul “tem uma 

privação quanto à sua identidade”,  porque tanto internamente quanto externamente a 

representação da identidade que sobressai à representação discursiva do matogrossense, 

condição que ofusca a identidade do sulmatogrossense.

Em “está se formando” expressa o sentido de que o Estado ainda não tem uma 

identidade pronta.

6. DISCURSO SOBBRE A ECONOMIA

(09) “O que precisamos é ser autênticos, incentivar o turismo e atrair novas indústrias, 

mas  não  mudar  o  nome do Estado,  é  fazer  um marketing  bem feito,  discordou  Zé 

Teixeira, líder da bancada ruralista na casa”.(JP.01-05-2006.WA.).
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(16) “Turistas e empresários costumam lembrar do velho Mato Grosso na hora de referir 

a Mato Grosso do Sul”. (JP.01-02-2004WA4.).

(23) “Além de ser uma “agressão a auto-estima”, o engano tem como conseqüência 

prejuízo econômico, pois o Pantanal acaba sendo conhecido por Mato Grosso, embora 2 

/3 da região esta localizado em Mato Grosso do Sul”. (WWW.C.G.C.BR.07-06-2004 

SF8).

Temos  os  discursos  sobre  a  economia,  em  “engano”  e  “prejuízo”  os 

enunciados vem a identificar que Mato Grosso do Sul acaba perdendo economicamente 

pela confusão entre os nomes dos Estados, uma vez que é representação discursiva.

Em  “turistas”  e  “empresários”  temos  pessoas  que  fazem  investimentos  e 

contribui para a economia do Estado e que as pessoas vem em Mato Grosso do Sul 

porque  tem interesse  em conhecer  esta  região  e  as  pessoas  que  podem estabelecer 

empresas e com isso geram e capital que gira a economia do Estado.

Considerações finais

Com a realização deste trabalho foi possível constatar  o quanto à mudança 

causa polêmicas, discussões, debates, pois, cada indivíduo tem suas opiniões próprias e 

as defendem.

Após  as  análises  percebi  que  os  sujeitos  posicionam-se  de  acordo  com  o 

discurso, ou seja, o sujeito não é fonte de seu discurso e neste caso os sujeitos estão 

participando de discursos sobre a mudança do nome do Estado de Mato Grosso do Sul 

para Estado do Pantanal.

Um outro fator que percebi é que a decisão acaba sendo sempre de acordo com 

a maioria da população que neste caso estavam contra, então a mudança não ocorreu.

Outro  fator  é  a  identidade  do  Estado de Mato  Grosso  do Sul  que  está  na 

maioria das vezes ofuscada pelo Estado de Mato Grosso.
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