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Resumo: Este trabalho ao utilizar os conceitos de formação discursiva e de discurso 
como espaço de articulação entre saber e poder, analisa, a partir da trajetória de Teixeira 
de Freitas e das idéias preconizadas por ele no IBGE como se deu a criação de uma 
identidade ibegeana e, também,como se criou a noção de se ter a serviço do governo 
brasileiro as pesquisas estatísticas divulgadas pela instituição. Para tanto, recorre-se à 
Análise de Discurso de linha francesa, elaborada por Michel Pêcheux e bastante 
difundida no Brasil por Eni Orlandi. 
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Antes de mais nada, gostaria de ressaltar que este trabalho, tem por base a 

Análise de Discurso (AD) de corrente francesa elaborada por Michel Pêcheux. Para 

Pêcheux (2007) o quadro epistemológico do campo da Análise de Discurso (AD) 

abrange a articulação entre três regiões do conhecimento científico: o materialismo 

histórico, a lingüística e a teoria do discurso, enquanto teoria explicativa de como se dá 

a historicidade dos processos semânticos. Pêcheux (2007) enfatiza que, na Análise de 

Discurso, estas três regiões do saber são atravessadas e articuladas por uma teoria de 

subjetividade de natureza psicanalítica. O discurso, postulado por Pêcheux (2002, p. 7) 

e constantemente retrabalhado por Eni Orlandi, é uma forma de reflexão sobre a 

linguagem que aceita o desconforto de não se ajeitar nas evidências e no lugar já-feito. 

Segundo Orlandi (2003, p. 17), a linguagem não é translúcida, ou seja, ela não busca 

atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. A questão que ela aponta é: 

como este texto significa? Portanto, para compreender o discurso, é necessário também 

analisar as instâncias de sua ocorrência; ou seja, a Análise de Discurso não procura o 

sentido verdadeiro, mas o real do sentido em sua materialidade lingüística e histórica. 
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Já Bethânia Mariani (1998, p. 23, 10) ressalta que a Análise de Discurso tem como 

propósito investigar e reinvestigar as relações entre a linguagem, a história, a 

sociedade e a ideologia, a produção de sentidos e a noção de sujeito, o que possibilita 

compreender a construção de alguns discursos fundadores, dos discursos (re)produzidos 

na atualidade e de outro, oferece importantes elementos lingüísticos e discursivos que 

nos permitem analisar os vestígios que atravessam e constituem os movimentos 

identitários da memória institucional, que estabiliza, cristaliza, e o da memória 

constituída pelo esquecimento, que torna possível a ruptura, o diferente, produzindo 

outros sentidos.  

Assim, como observa Orlandi (2003, p. 10) pode-se reafirmar que os sentidos 

não estão soltos, porém, sim, sempre administrados: quem fala, fala de algum lugar, a 

partir de um direito reconhecido institucionalmente (Foucault, 1971). Esse discurso 

passa a veicular o saber institucional e gera poder, passando a selecionar e organizar 

vários procedimentos que possam ameaçar esse poder. Assim, um discurso, bem como a 

produção de seu sentido, está enraizado na história e resulta de práticas sociais, uma vez 

que o contexto, as condições sócio-históricas em que surge um discurso, também 

constitui a significação desse. Portanto, as condições de produção também regem a 

interpretação de qualquer discurso. 

Neste sentido, a prática social de produção de textos, ou seja, o discurso, não é 

uma construção individual, e, para sua análise é necessário considerar seu contexto 

histórico-social, suas condições de produção. Isto significa que o discurso reflete uma 

formação ideológica, essencialmente, vinculada à do(s) seu(s) autor(es) e à sociedade 

onde vive(m). E, conforme, Mariani (1998, p. 24) ao falarmos em discurso nos 

reportamos a um dos aspectos materiais da ideologia, ou seja, é no discurso que se dá o 

encontro entre a língua e a ideologia. Para Pêcheux (1997) os efeitos de sentido de um 

discurso estão sujeitos à formação ideológica a partir da qual o discurso é produzido. 

Isso porque o sentido de determinadas palavras depende dessas posições ideológicas, 

dos lugares sociais dos sujeitos que as empregam. 

Por sua vez, as formações discursivas são a projeção, na linguagem das 

formações ideológicas (ORLANDI, 2006, p. 17) e, segundo Pêcheux (1997, p. 166) as 

formações discursivas, inscritas em determinadas formações ideológicas, determinam o 

que pode e deve ser dito a partir de uma posição dada numa conjuntura, isto é, numa 

certa relação de lugares no interior de um aparelho ideológico [...].Assim, ao se 

considerar as formações discursivas de um discurso, é importante perceber que o 



funcionamento do discurso se dá a partir de determinadas regularidades, pois isso 

permite compreender o processo de produção dos sentidos e a sua relação com a 

ideologia. 

É importante acrescentar que os discursos são produzidos no interior das 

formações discursivas, permanentemente dialogam com outros discursos produzidos em 

outras formações discursivas, surgindo o interdiscurso. O que significa que todo 

discurso é uma dispersão de textos e que o texto é uma dispersão do sujeito porque se 

relaciona com outros discursos e os sentidos procedem dessas relações. Pode-se dizer 

que todo discurso é um estado de um processo discursivo mais amplo, contínuo, apóia-

se em já-ditos, que o sustentam e o remetem para outros futuros. Sabe-se que a 

interdiscursividade permite verificar que todo e qualquer discurso surge de um trabalho 

sobre outros discursos construídos e apreendidos nas relações históricas, sociais e 

culturais nas quais o sujeito se inscreve desde seu nascimento. 

Foucault (1970) apontou que a sociedade produz o seu próprio discurso, e o faz 

sob processos de seleção e controle. Para esse teórico, são as formações discursivas que 

determinam o que pode e deve ser dito a partir de uma determinada conjuntura, e 

posição. É por meio da seleção do que entra ou não em determinado discurso, que 

podemos verificar o embate ideológico, o que mostra a relação entre a língua e a 

história, uma vez que uma determinada produção discursiva só se dá sob condições 

materiais e históricas também determinadas. Segundo Foucault, analisar o discurso é 

fazer desaparecer e reaparecer as contradições, sendo que essas nos revelam as 

condições históricas e discursivas nas quais se constituem os sistemas de saber. Por 

questionar essas condições, a noção de formação discursiva de Foucault dá conta de 

uma análise em que se articulam língua e discurso. Dessa forma a partir da noção de 

formação discursiva de Foucault e pelo materialismo histórico Pêcheux que se unem 

língua, discurso e ideologia. Cabe à Análise do Discurso inscrever o discurso na relação 

entre língua e sua materialidade, procurando encontrar as marcas das contradições 

ideológicas. 

Embasando nossas discussões sobre Análise de Discurso em Foucault e Michel 

Pêcheux, iremos nos deter em observar algumas peculiaridades do discurso ibegeano, e 

notadamente em uma de suas figuras mais importantes, Teixeira de Freitas. A partir de 

alguns conceitos como formação discursiva e de discurso como espaço de articulação 

entre saber e poder verificaremos, pela trajetória de Teixeira de Freitas à frente do 

IBGE, como se deu a criação de uma identidade ibegeana, baseada nas idéias 



preconizadas por ele, e também como se criou a noção de se ter a serviço do governo 

brasileiro as pesquisas estatísticas divulgadas pela instituição.  

Criado após a Revolução de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, o IBGE 

foi primeiramente uma forma encontrada pelo governo de enfrentar o federalismo e 

centralizar os estudos estatísticos no Brasil. A partir da criação de um órgão 

responsável, em nível nacional, pela divulgação dos dados geográficos, sociais e 

econômicos de nossa sociedade, o governo poderia ter o auxílio da instituição para 

planejar suas estratégias. Nesse quadro, o IBGE (SENRA, 2008, p. 19) foi uma 

autêntica obra de relojoaria, na bonita imagem construída para dar conta da delicadeza 

e precisão necessárias a seu funcionamento, bem como a seu destino: produzir um novo 

tempo, que acelerasse o ritmo do Brasil, tirando-o do atraso e projetando-o para a 

modernidade sustentada em bases científicas (mensuráveis quantitativamente).  

Por ter servido, desde seu princípio, a interesses do governo, há uma estreita 

relação entre a instituição e o poder estatal, o que faz com que as esferas administrativas 

do IBGE tenham um papel muito importante em nossa análise. Como grande 

idealizador e articulador da criação de um órgão brasileiro de estatísticas, Teixeira de 

Freitas teve uma atuação essencial também na construção da imagem da instituição e da 

veiculação dessa ao discurso de modernidade e anti-regionalismo do governo de 

Getúlio Vargas. 

Dividindo os vários espaços incultos e ermos em territórios federais, sob a ação 
direta do governo federal, que os assistiria em todas as suas necessidades para 
aproveitamento integral de todas as suas riquezas seria o melhor caminho para 
transformar o espaço físico em espaço econômico.(LYSIAS, 1947, p. 59-60) 
 
A importância da criação de uma instituição como o IBGE para o seu idealizador 

e criador pode ser avaliada a partir do discurso de Teixeira de Freitas (1990, p. 78). Ao 

debruçar-se sobre o desafio que o contexto nacional impunha à época, já preconizava 

quadros dantescos, mas pouco perceptíveis para aqueles que pretendem observar e 

estudar o Brasil sob a luz ofuscante dos focos da exótica e superficial civilização das 

nossas capitais, sem habituar primeiro os olhos à escuridão. Ele almejava olhar na 

escuridão para visualizar os problemas, em todos os campos da atividade social, 

identificá-los e elaborar idéias com clareza e nitidez.  

Segundo Pêcheux, o que caracteriza um discurso fundador é que ele cria uma 

nova tradição (Orlandi, 2001, p. 13). Desse modo, ao apontar a idéia de que ainda não 

havia estudos mostrando a real situação do país e o quanto ainda se desconhecia sobre a 



nação, Teixeira de Freitas instaura um novo discurso nos estudos geográficos no Brasil, 

que seria o de se buscar o verdadeiro Brasil, inaugurando uma re-significação da 

tradição nacionalista. 

Essa re-significação também caracteriza o discurso fundador, pois ele se apóia 

em uma ideologia já existente para criar uma nova ordem de sentidos (Ibid, p.13). Em 

nosso caso, já havia no Brasil, desde o século XIX, uma tradição em se buscar uma 

compreensão das estruturas que formaram nossa sociedade; no entanto, foi a partir da 

criação do IBGE que os dados estatísticos começaram a servir de embasamento 

científico e apoio às pesquisas 

A produção e a divulgação desse saber eram consideradas tão importantes 

quanto os problemas educacionais e culturais, pois era sobre esses conhecimentos que 

assentavam todos os seus pensamentos e ações atuantes, objetivamente, na direção da 

realidade física e social brasileira. Observa-se aí um dos principais fatores de coesão do 

primeiro período da Era Vargas (1930-1945), o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, que era caracterizado por sua estrutura de representações, contemplando 

todas as instâncias de governo, o que pode ser definida com agência capilarizada do 

poder central, conferindo monopólio da informação e, ao mesmo tempo, oferecendo 

subsídios à elaboração das políticas públicas. Nesse sentido, o poder, expresso na forma 

de interesses dos diferentes grupos participantes de um cenário organizacional, interfere 

no processo de institucionalização de uma organização e pode gerar mudanças que, por 

sua vez, levam a uma alteração no grau de institucionalização da organização nos 

diferentes âmbitos de seu campo de referência (local, regional e nacional). Sabe-se que 

a institucionalização advém do poder.Vejamos os textos abaixo: 

A segurança de um Estado é, antes de tudo, uma função do grau de 
conhecimento que o mesmo Estado tem, de um lado, do seu espaço vital e de 
outro, de composição e estruturação, bem como de necessidades e possibilidades 
do grupo social a que der expressão política. Se um Estado conhece sua 
ambiência geográfica em todas as características e no Estado potencial de 
condições favoráveis à vida dos habitantes [...] determina com precisão os seus 
meios históricos, adquire consciência de sua missão [...] dirige com segurança 
sua política demográfica, sua economia, suas realizações sociais e culturais [...] 
(PENHA, 1993, p.100). 

 
[...] o IBGE (Geografia/Estatística) como sensorium do governo, ao identificar 
os problemas nacionais revelados pelos levantamentos físicos, populacionais, 
econômicos, teria por atribuição indicar as soluções, seja apresentando 
sugestões, seja encaminhando-as aos técnicos e órgãos competentes  é um órgão 
sensório. (PENHA, 1993, p.35). 
 



Como percebe-se, o conhecimento científico, a ciência estatística, que também 

traz a noção de discurso imparcial e modernizador, pois a própria idéia de ciência 

pressupõe um quadro de desenvolvimento e modernização, estaria agora, a partir de sua 

centralização e divulgação de dados em um órgão, a serviço de quem exercia, o poder 

político. 

Neste quadro, é importante ressaltar o quanto as formações discursivas recorrem 

ao uso de termos como nacional, sociedade brasileira e moderno para combater as 

idéias federativas, uma vez que se desejava uma estabilização em uma posição central, 

em que as dissidências regionais pudessem ser apagadas para que se fortalecesse um 

governo unificado e nacional. 

Desde o início, Teixeira de Freitas (1932, p.56) enfatizou a precariedade da 

organização estatística vigente no país, recorrendo aos resultados de suas conclusões 

para demonstrar que essa indiferença para com as pesquisas estatísticas prejudicava o 

conhecimento da realidade nacional. Sua preocupação predominante era criar um 

sistema que retratasse o Brasil, não apenas no que se refere à educação e à cultura, mas 

também em todas as áreas de atuação nacional. Sua visão o levava a afirmar a urgência 

de o Brasil conhecer-se para tornar-se senhor de seu destino, pois ignorava quase tudo 

de si mesmo e da soberba herança que lhe confiou a munificência
1
 divina: 

O Brasil, lamentavelmente, ainda é um país que ignora quase tudo de si mesmo. 
Os dados com que se possa caracterizar qualquer aspecto da vida nacional, ou 
não existem, ou são difíceis de encontrar, ou se acham elaborados fragmentária e 
lacunosamente, ou são antiquados, ou se contradizem, quando não se distanciam 
da verdade. E as indicações sintéticas das condições existenciais do país, que os 
povos cultos mantêm em dia, nos seus mapas geográficos, físicos e políticos, e 
nos seus Anuários Estatísticos, o Brasil praticamente não possui, porque só se 
podem assinalar neste particular, entre nós, tentativas insuficientes e sem a 
desejável continualidade e perfectibilidade. (REVISTA BRASILEIRA DE 
ESTATÌSTICA, 1961, p. 129). 
 

Também nos chama a atenção o uso dos termos estatística e ciência para mostrar 

a preocupação em estudar a realidade brasileira e, assim, por meio da verdade 

estatisticamente relatada e desvendada, se poderia chegar ao desenvolvimento e 

crescimento do Brasil. Esse aspecto, além de reforçar a idéia cartesiana, lógica e 

objetiva, da ciência, ajudou a criar a mística de que o país se destinaria naturalmente ao 

desenvolvimento, bastando para isso que se investisse em educação e conhecimento. 
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Diante do exposto acima, entende-se que o apagamento do quadro federativo e 

das diferenças regionais auxiliou na criação de uma imagem de nossa sociedade como 

algo uniforme e de uma identidade brasileira como única, reforçando a exaltação 

nacionalista e patriótica divulgada pelo governo do Estado Novo. 

Outro dado interessante a observar no combate ao federalismo é o de que foi 

nesse momento de nossa história que o IBGE começa a divulgar mapas com as regiões 

geográficas, inaugurando o uso da terminologia das regiões e da nação. Questões que 

podem ser observadas na citação abaixo: 

Assim, é o poder político dos estados que precisa ser atacado, não seu poder 
administrativo, no qual um esquema de descentralização pode se sustentar, sem 
ferir as bases do Estado Nacional. Nacionalismo não convive bem com 
federalismo, sobretudo o federalismo exacerbado de nossa tradição republicana; 
mas é bom companheiro de “consórcios interadministrativos”, que utilizam a 
terminologia das “regiões e da nação”. Por sinal,é esse o momento da invenção 
formal, pelo IBGE, das regiões geográficas, que não casualmente  são também 
socioculturais. Os primeiros mapas oficiais que representam o Brasil dividido 
em regiões, muito próximos dos que existem até hoje, datam de 1942. (SENRA, 
2008, p. 24)  
 

Esse uso da ciência estatística, como citado por Ângela de Castro Gomes no 

prefácio do livro História das Estatísticas Brasileira de Nelson de Castro Senra (2008, p. 

19), pode ser pensado como um dado do realismo político do Estado Novo, 

absolutamente ciente de seu poder centralizado, mas não menos cônscio dos limites do 

construtivismo político, em função da existência de realidades sociológicas e políticas. 

Estas precisavam ser conhecidas e levadas em conta, para a melhor eficácia de políticas 

públicas, aliás sempre muito grandiosas e, talvez por isso mesmo, com resultados muito 

aquém do imaginado por seus planejadores. A montagem do IBGE e do sistema 

estatístico, portanto, não se faz sem essa criativa articulação. A aproximação da ciência 

e da técnica, inclusive das estatísticas, com as idéias, e valores políticos se deu pela 

produção de conhecimentos sobre o Brasil, sob orientação de um ideário cívico, que 

remete a um lugar específico da constituição de sentidos no qual o pré-construído é 

assimilado, assujeitando ideologicamente o indivíduo, fazendo com que este se 

identifique com um suposto sujeito universal de uma formação discursiva. 

Dessa forma, muito do que temos como imagem e identidade do Brasil se deu 

pela criação do discurso ibegeano, científico, estatístico, apoiado nas idéias 

nacionalistas e centralizadoras do governo Vargas. Os textos produzidos por essa 

instituição naquele momento histórico fazem parte da formação de nossa identidade. 



Portanto, estudar esses textos, pela Análise do Discurso, não é apenas verificar os 

aspectos materiais que constituem o discurso ibegeano, mas também constatar o quanto 

o que pôde e teve de ser dito influenciou na construção da própria idéia que hoje temos 

do nosso país. 

 

 

Referências 

 

FREITAS, M. T. Estatística e educação. Revista Nacional de Educação. v., n.1, 
1932. p.56-59. 

 
______. Teixeira de Freitas: pensamento e ação. Rio de Janeiro: IBGE, 1990. 
 
______. Teses estatísticas. Florianópolis: Dep. de Estatística e Publicidade, 

IBGE, 1939. 
 
FOUCAULT, M. A ordem do discurso.  Aula inaugural no Collège de France , 

pronunciada em 2 de dezembro de 1970.  
FOUCAULT, M. Arqueologia do Saber. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1971. 
 
LYSIAS, Rodrigues A. A geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: BIBLIEX, 1947. 
 
MARIANI, Bethânia. O PCB e a imprensa: os comunistas no imaginário dos 

jornais (1922-1989). Rio de Janeiro: Revan, Campinas, SP: Editora Unicamp, 1998.  
 
Orlandi, Eni P. Análise de discurso. Princípios e procedimentos. Campinas, SP: 

Pontes, 5ª edição, 2003.  
 
______.  Discurso fundador: a formação do país e a construção da identidade 

nacional. São Paulo: Pontes, 2001, p. 13.  
 
______. A linguagem e seu funcionamento, São Paulo, Brasiliense, 1987. 
PÊCHEUX, MICHEL. O Discurso. Estrutura ou acontecimento. Campinas, SP: 

Pontes, 2002. 
 
 _______. Papel da memória. In: P. Achard (Org.). Papel da memória. 

Campinas: Pontes, 2007. 
 
PENHA, Eli Alves. A criação do IBGE no contexto da centralização política do 

Estado Novo. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.124p. (memória Institucional, 4) 
 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA. A Criação do IBGE. Rio de 

Janeiro: IBGE, v.22, n° 85/86, jan./jun., p. 125-146, 1961. 
 

           SENRA, Nelson de Castro. História das Estatísticas Brasileiras: estatísticas 
organizadas (C. 1936-C.1972). Rio de Janeiro: IBGE, 2008, Vol. 3.  


