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Sabemos que a mídia ocupa um papel importante na sociedade contemporânea, seja nas relações 

sociais, políticas, culturais ou econômicas, de modo que os discursos nela produzidos geram 

efeitos de sentidos no espaço social. Destarte, pela importância que a mídia possui, este estudo 

pretende apresentar uma análise de práticas discursivas na campanha eleitoral realizada pelos 

seguintes partidos: PT, PSDB e PV no pleito presidencial em 2010. Com isso, procuramos 

verificar, essencialmente, os efeitos de sentidos, os pré-construídos, as formações ideológicas, 

formações discursivas e a historicidade produzida naquele contexto. Diante desse cenário, para 

Oliveira (2013), o discurso é um fenômeno social e político essencial para a construção e para a 

desconstrução das relações de poder e o sujeito é, assim, um ato constitutivo das relações 

discursivas. Soares (2017), ao descrever e interpretar os mecanismos de constituição dos sujeitos 

do sucesso, parte do princípio de que é necessário produzir um discurso dentro do qual se produza 

os efeitos do sucesso, de maneira que a mídia é compreendida como imprimindo o mesmo intento 

em diversas áreas e sob as variadas materialidades de que dispõe. Dessa forma, ao se pôr o 

discurso em marcha, fomenta-se ideologias, ao passo que podemos afirmar, que dados 

posicionamentos ideológicos constituem práticas discursivas de poder. Nesse contexto, as 

relações do sujeito político com o sujeito do sucesso midiático são construídas a partir de dadas 

formações discursivas que constituem, ao mesmo tempo no movimento histórico, os sentidos que 

surgem advindos de discursos que circulam na mídia e assumem um papel categórico do sucesso 

na política. Posto isso, o suporte de investigação dessa pesquisa se dará por meio de um dos 

veículos midiáticos de ampla circulação, a revista “Veja”, sendo que, os recortes do corpus dessa 

pesquisa de cunho qualitativo, pretendem mostrar, por meio dos fios discursivos analisados, a 

busca pelo sucesso político-midiático ancorado no suporte midiático, retratando um jogo de 

interesses. Para tanto, fazemos uso das bases teórico-metodológicas da análise do discurso de 

linha francesa postuladas por Michel Pêcheux e seu grupo, bem como de outros estudiosos que 

lhe engrossam seu potencial heurístico, a saber: ORLANDI (2007, 2011); FOUCAULT (2009); 

CHARAUDEAU (2015); BAUMAN (2007) e OLIVEIRA (2013).  
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