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Pretende-se, com este trabalho, problema-
tizar o discurso da Folha de S. Paulo ac-
erca da China, país sede das Olimpíadas de
2008, e examinar as condições de produção
do discurso e as relações de poder que de-
terminam a imagem identitária desse país
frente aos brasileiros. Para tanto, utiliza-
se o método arqueo-genealógico de Fou-
cault, para investigar, nos recortes estabele-
cidos no corpus, como emergem os discur-
sos do órgão midiático em questão. Con-
siderando que a Olimpíada é um aconteci-
mento de grande relevância e de interesse
internacional, analisa-se o caderno Pequim
2008, trazendo três excertos desse discurso,
extraídos da reportagem “Made in China”,
de 09 de agosto, na tentativa de confirmar
nossa hipótese de trabalho de que esse mass
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media veicula um processo identitário, a par-
tir da imagem de um país fortemente milita-
rizado e autoritário.

1. Introdução
O presente trabalho, parte integrante da

pesquisa de dissertação do Programa de
Mestrado em Letras da UFMS – Campus de
Três Lagoas, pretende problematizar o dis-
curso da Folha de S.Paulo, jornal impresso
diário de maior circulação no país, acerca da
China, país sede das Olimpíadas de 2008, e
examinar as condições de produção do dis-
curso e as relações de poder que determi-
nam a imagem identitária desse país frente
aos brasileiros.

A China teve amplo destaque nas pági-
nas da imprensa nacional e internacional,
no ano de 2008, quer pelos Jogos Olímpi-
cos realizados entre 08 e 24 de agosto, quer
pelo seu espetacular crescimento econômico,
acima de 10% ao ano, entre 2006 e 2008.
Para o ano de 2009, mesmo afetada pela
crise econômica mundial que se instalou
desde setembro do ano passado, cujos re-
flexos podemos sentir até hoje, o FMI estima
um crescimento da economia chinesa entre 6
e 6,5%.
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Com essa taxa de crescimento, o país
asiático tornou-se a terceira maior econo-
mia do planeta, atrás apenas dos Estados
Unidos e Japão. Embora o acelerado desen-
volvimento econômico tenha reduzido dras-
ticamente a pobreza na China, as desigual-
dades sociais também cresceram nas mes-
mas proporções, com um PIB estimado em
mais de US$ 3 trilhões para o ano de 2009,
a renda per capita de US$ 3.180 a coloca em
104o lugar entre 178 países. Também o fato
desse gigante asiático ser um país comunista
o torna cheio de contrastes e controvérsias.

Para problematizarmos o discurso
midiático que vem construindo a identidade
desse país tão polêmico, para questões
metodológicas, utilizamos o método arqueo-
genealógico de Foucault, a fim de investigar,
nos recortes estabelecidos no corpus, como
emergem os discursos do órgão midiático
em questão. Considerando que a Olimpíada
é um acontecimento de grande relevância
e de interesse internacional, analisa-se o
caderno especial Pequim 2008, trazendo
três excertos desse discurso, extraídos da
reportagem “Made in China”, de 09 de
agosto, na tentativa de confirmar nossa
hipótese de trabalho de que esse mass media
veicula um processo identitário, a partir da
imagem de um país fortemente militarizado
e autoritário.

Para isso, recorremos aos fundamentos
teóricos da Análise do Discurso de linha
francesa (AD) a partir do conceito de for-
mação discursiva (FD) trazido por Pêcheux
(1988), da noção de acontecimento, de
poder/saber e vontade de verdade explici-
tadas por Foucault (2008) em “A ordem do
discurso”, bem como o conceito de silenci-
amento defendido por Orlandi (2007) para

analisar os excertos e assim comprovarmos
nossa hipótese de trabalho.

2. Fundamentação teórica
Pretendemos, aqui, discutir alguns con-

ceitos foucaultianos fundamentais para
nossa análise, bem como a concepção
pecheuxtiana de FD, tão cara para a AD
francesa. Trazemos tal conceito de Pêcheux,
pois qualquer análise no interior da AD
perpassa pelas FD nas quais se inscrevem o
sujeito, e pelas relações político-sociais que
determinam a incursão do sujeito nas FD.

A concepção de acontecimento discursivo,
segundo Foucault (2008, p. 28), implica
em “acolher o discurso em sua irrupção de
acontecimento, nessa pontualidade e disper-
são temporal”. O método arqueológico per-
mite compreender por que surgiram, em de-
terminada época, determinado discurso e não
outro em seu lugar (idem, p. 30), e busca
afirmar, na relação do discurso com seu ex-
terior, os conceitos de descontinuidade, rup-
tura e transformação. Foucault propõe que
os discursos sejam tratados como “acon-
tecimentos dispersos em sua historicidade”
e cabe ao analista do discurso perceber as
regularidades do discurso dentro dessa dis-
persão. Pautando-nos no método arqueo-
genealógico para nossa análise, consider-
amos as olimpíadas de Pequim como um
acontecimento discursivo no qual irrompe o
discurso de ameaça à hegemonia ocidental,
estabelecendo uma ruptura do discurso oci-
dental em relação à China.

2.1. Formação Discursiva
Ao trazer o conceito de FD para o interior

da AD, adaptando-o de Foucault, Pêcheux a
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relaciona com as lutas de classe e a ideolo-
gia, inscrito na relação com o materialismo
histórico. Pêcheux (1988, p.160) define a FD
como aquilo que

numa formação ideológica dada, isto é,
a partir de uma posição dada numa con-
juntura dada, determinada pelo estado da
luta de classes, determina o que pode
e deve ser dito (articulado sob a forma
de uma arenga, de um sermão, de um
panfleto, de uma exposição, de um pro-
grama, etc.).

Essa teoria de Pêcheux incide sobre a
semântica; vale dizer que o sentido de
uma palavra se constitui na e pela FD, de
modo que uma palavra modifica seu sentido
quando passa de uma formação discursiva
para outra. Assim, é imprescindível para o
analista do discurso identificar a FD na qual
o sujeito se inscreve e a partir da qual ele
enuncia seu discurso, refletindo a formação
ideológica que o atravessa.

Pêcheux defende, ainda, a materiali-
dade do interdiscurso como constitutivo das
FD, posto que “toda FD dissimula, pela
transparência do sentido que nela se consti-
tui, sua dependência com respeito ao ‘todo
complexo com dominante’ das FI” (1988, p.
162).

Os excertos apresentados por nós revelam
o discurso político ocidental no qual se in-
screvem os sujeitos enunciadores do referido
discurso. Sob a égide da democracia e
da liberdade ocidental, tentaremos mostrar
como o discurso veiculado pela Folha de-
sconstrói a imagem que a China tentou criar
para essa Olimpíada.

2.2. Vontade de Verdade
A constituição do discurso, para Foucault

(2008, p. 9) segue uma ordenação, segundo a
qual “não se pode falar de tudo em qualquer
circunstância, que qualquer um, enfim, não
pode falar qualquer coisa”, ou seja, o dis-
curso passa por interdições, uma das quais
é a vontade de verdade. Foucault defende,
ainda, que os discursos não revelam a ver-
dade, ao contrário a verdade não está posta,
é construída pelo discurso numa relação de
poder/saber. A vontade de verdade é, pois,
um sistema de exclusão, ela exclui os que
não concordam com ela e exerce sobre os
discursos um poder de coerção.

2.3. Silenciamento
Sobre o processo de interdição, Orlandi

(2007) apresenta também como uma de suas
formas o silenciamento, pois para a autora o
silêncio significa e pode ser categorizado em
duas formas: o silêncio fundante e a política
do silêncio. Interessa-nos esta última, se-
gundo a qual o sujeito enuncia seu discurso
a partir de um lugar e duma posição sujeito,
de modo que “ao dizer, ele estará, necessari-
amente, não dizendo outro sentido”, há, por-
tanto, uma íntima relação entre o dizer e o
silenciar. Para Orlandi (p. 53), “o silêncio
recorta o dizer” atribuindo-lhe uma dimen-
são política, uma vez que faz parte do pro-
cesso de significação.

A política do silêncio tem, segundo Or-
landi, duas formas de existência: o silencio
constitutivo e o silêncio local. Entende-se
o silêncio constitutivo como o ato de dizer
X para não dizer Y, ou seja, Y é silenci-
ado e constitui-se no sentido do que não é
dito. Assim, “aliados da China no cenário
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internacional, Paquistão, Cuba e Coreia do
Norte foram os mais aplaudidos” silencia
as outras 200 delegações participantes das
Olimpíadas, dentre as quais, destacam-se os
Estados Unidos, Japão e França, que não
compõem o espectro político comunista e,
portanto, não são aliados da China. Já o
silêncio local refere-se à interdição do dizer,
como a censura, manifestando, assim, de
forma mais visível o caráter político do si-
lenciamento.

3. Análise e discussão dos dados
(E1)

“Chegou lá suspenso por cabos. “Cam-
inhou” pela borda da cobertura, onde
projeções mostravam a tocha pelo
mundo – uma nova edição da história,
sem os protestos ocorridos em Londres,
Paris e San Francisco. História que,
a partir de hoje, a China tenta escr-
ever também no esporte, onde não há
edição”.

(E2)

“O desfile das 204 delegações de atle-
tas também fez lembrar que a festa era
política. Aliados d China no cenário in-
ternacional, Paquistão Cuba e Coréia do
Norte foram os mais aplaudidos – de-
pois, claro, da anfitriã. As passagens de
EUA, Japão e França mereceram mur-
múrios e aplausos polidos”.

(E3)

“Comandante do comitê organizador
de Pequim, Liu Qi falou em “aprofun-
damento do entendimento mútuo”. Isso
diante de jovens vestidos com trajes das

56 minorias étnicas chinesas, pintando
um retrato de harmonia que os protestos
de tibetanos e muçulmanos uigures in-
sistem em desmentir”.

O discurso antichinês vem corroborar a
crise identitária do capitalismo ocidental
(MUSTO, 2008). No contexto da economia
globalizada, com o fim da “ameaça comu-
nista” após a queda do Muro de Berlim e
a dissolução do bloco socialista sob a lid-
erança soviética, o crescimento vertiginoso
da China, a partir da abertura econômica no
final da década de 1970, impulsionado por
financiamentos externos, sobretudo de ban-
cos europeus, japoneses e americanos, além
da instalação de empresas multinacionais em
território chinês, irrompe uma nova ameaça
à hegemonia político-econômica ocidental
(MEDEIROS, 1999, p. 100-102), ameaça
que, agora, também se estende contra a
supremacia norte-americana no esporte.

O acontecimento olímpico faz emergir
o discurso ocidental antichinês, reforçado
pelos protestos contra o gigante asiático,
mundo afora, em razão da truculência chi-
nesa diante dos tibetanos e de outras mi-
norias étnicas sob seu domínio político, no
entanto, mais do que o autoritarismo con-
tra as minorias étnicas, o discurso midiático
ressalta as manobras do governo chinês para
demonstrar aos olhos do mundo uma har-
monia e serenidade com a qual a Folha de
S. Paulodiz não comungar, conforme exami-
namos em E1, demonstradas nas passagens
“uma aula de história editada pela rigidez
do governo de Pequim” e “onde projeções
mostravam a tocha pelo mundo – uma nova
edição da história, sem os protestos ocorri-
dos em Londres, Paris e San Francisco”.
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Vale dizer que o termo “editar” implica a
atitude de manipulação dos fatos por parte
do governo de Pequim, revelando autori-
tarismo e ausência de liberdade de infor-
mação. Também a expressão “pintando um
retrato de harmonia...” demonstra que essa
harmonia é “forjada”. O que vem contribuir,
ainda, para compor a imagem identitária de
autoritarismo, é a foto escolhida/editada para
ilustrar a abertura dos Jogos Olímpicos, com
militares hasteando a bandeira chinesa, em
posição de sentido.

A ameaça à supremacia americana no
esporte pode ser entendida na passagem
“História que, a partir de hoje, a China tenta
escrever também no esporte, onde não há
edição”. O verbo no presente do indica-
tivo “tenta” refere-se ao posicionamento ten-
dencioso do órgão midiático, não conferindo
à anfitriã a competência para dominar o
mundo esportivo; de um lado, o operador
argumentativo “também” evidencia o recon-
hecimento de que a China é a grande potên-
cia mundial do momento, e, de outro lado,
a expressão “onde não há edição” produz o
efeito de sentido de conferir ao país asiático
o desafio de se mostrar, verdadeiramente,
num evento em que não ocorrem “manobras
e maquiagens”, ou seja, os acontecimentos
são reais e transmitidos via satélite para o
mundo todo, sem chances de serem manip-
ulados, segundo o jornal impresso.

Observamos, em (E2), o silenciamento
dos países não aliados da China, ao men-
cionar “os aliados da China no cenário in-
ternacional (...) foram os mais aplaudidos”;
aqui se silenciam todos os outros países que
não o são, dentre os quais estão os Esta-
dos Unidos, Japão e França, que, segundo
o jornal, “mereceram murmúrios e aplau-
sos polidos”. Vale ressaltar que os referi-

dos países são tradicionais opositores do
regime comunista chinês, embora se apre-
sentem como parceiros comerciais. O silen-
ciamento desses países, sobretudo, dos Es-
tados Unidos, revela um confronto velado
entre a mais importante nação do mundo e
a mais nova superpotência mundial que ora
emerge.

Também são silenciadas pelo governo
chinês, segundo o jornal, as vozes das mino-
rias étnicas, conforme observamos em (E3).
Apresenta-se destacado, por meio de aspas,
parte do pronunciamento do presidente do
comitê organizador dos jogos, segundo o
qual era preciso “aprofundamento do en-
tendimento mútuo”, referindo-se aos confli-
tos e protestos envolvendo a China, teste-
munhados pelo mundo, nos meses que an-
tecederam o evento esportivo. De acordo
com Orlandi (2007), ao dizer algo, automati-
camente, se silencia o que não é dito, as-
sim, a expressão “entendimento mútuo” si-
lencia os conflitos, de certa forma, censura
os protestos e os direitos exigidos pelas et-
nias subordinadas a Pequim. Frente à as-
sertiva do jornal impresso de que “Isso [ocor-
reu] diante de jovens vestidos com trajes das
56 minorias étnicas chinesas, pintando um
retrato de harmonia que os protestos de ti-
betanos e muçulmanos uigures insistem em
desmentir”, a Folha vem conferir às palavras
do presidente do comitê organizador uma
“vontade de verdade”: a versão chinesa que
confere apenas aos chineses o status de ver-
dade vem implicar uma interdição da outra
versão dos fatos aos olhos do mundo.

O uso do termo referencial “isso”, en-
tendido, aqui, como uma anáfora indireta,
remete não apenas às palavras de Lui Qi, mas
ao fato de que o “aprofundamento do en-
tendimento mútuo” silencia os conflitos ét-
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nicos e, sobretudo, as perseguições sofridas
pelas minorias étnicas chinesas, ou seja,
“isso” remete ao amplo contexto histórico-
social que envolve essa questão tão conflitu-
osa, além disso, a expressão parece revelar
o espanto do sujeito jornalista diante de uma
afirmação julgada “mentirosa” acerca da au-
toridade chinesa.

4. Considerações finais
Diante do nosso objetivo de problematizar

os discursos midiáticos que trazem as marcas
identitárias nos discursos acerca da China,
em determinado contexto social e histórico,
homologamos que o discurso da Folha de S.
Paulo confere à abertura dos Jogos Olímpi-
cos de Pequim um caráter essencialmente
político e evidencia a FD de onde o sujeito
Folha enuncia seu discurso, qual seja, o cap-
italismo ocidental, marcado fortemente pelas
FI das nações ocidentais, o que vem cor-
roborar a construção de uma imagem nega-
tiva atribuída à China. Um país, segundo o
jornal, marcado pelo autoritarismo governa-
mental, ausência de liberdade de informação
e total desrespeito com as minorias étnicas,
evidenciando a marca identitária da desval-
orização social e política, entre outras.

Examinamos que as relações de poder
político e econômico ocidental determinam
o surgimento desse discurso antichinês, visto
que a Folha de S. Paulo, como quase todo
órgão midiático brasileiro, insere-se na cul-
tura e nos valores ocidentais e estão sob
égide do poder econômico do imperialismo
ocidental. Além disso, esse mass media é
considerado como um veículo voltado para
a imagem de um público leitor escolar-
izado e com senso crítico aguçado, de modo
que seus profissionais, cuja formação lhes

garante conhecimento político e econômico,
são capazes de perceber e de evidenciar o
cunho político de um evento festivo como a
abertura dos jogos olímpicos.

Por fim, compreendemos que essas
análises preliminares são ainda superficiais,
dadas as limitações do presente estudo;
nesse sentido esperamos fazer reflexões
futuras que possam melhor corroborar as
pesquisas em AD, no que tange ao discurso
midiático acerca de questões internacionais
de grande relevância, sempre de uma per-
spectiva discursiva e problematizadora dos
discursos que visam às questões identitárias.
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