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ABSTRACT: Through Lula specific symbolic representation, the midiatic 
discourse constructs social, cultural and national identities. In a specific moment 
of Brazilian history the construction of identity points out how the politic power 
could articulate a fragmental and descontinous identity. 
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0. Considerações Gerais  

Este trabalho visa questionar como a produção de identidade do 
Presidente Lula, em seus primeiros quatro meses de governo, se manifesta no 
discurso midiático, mais precisamente em jornais e revistas de circulação 
nacional. A temática se organiza por um caminho metodológico que constrói o 
indivíduo Lula enquanto sujeito social que reflete uma identidade político-
cultural de uma nação.  Este percurso, apesar de linear em sua descrição, faz-se 
por sobreposição, porquanto as fronteiras entre o mundo individual, social e 
cultural-nacional não apresentam uma relação de causalidade. 
  A discussão proposta vai se ater ao processo categorial, sob uma 
perspectiva pragmática, ou seja, a designação em linguagem, posicionada em 
contexto histórico, como eixo construtor da identidade. Daí a idéia de que 
identidade é um construto e como tal nunca acabada, mas em contínua 
construção.   
 
1. O individual social 
  A questão da diferença entre indivíduo e social, nesta argumentação, 
tem suas origens no mito atribuído a Protágoras de que os seres humanos 
(racionais) passam a existir pela aquisição de habilidades individuais que os 
permitem viver em sociedade. Habilidades práticas nascem do reconhecimento 
mútuo entre seres humanos individuais. Eles só podem exercer tais habilidades 
práticas através da distinção individual e da coerência social. Esta posição é 
questionada por Platão ao postular que atos não fazem o ser humano um ser 
racional, pois atos e sociedade não é privativo dos seres humanos, apenas o 
clamor de um conhecimento político permite a existência do ser racional. O que 
nos importa nessa discussão é que o indivíduo se manifesta no social, indicando 
que o individual não se fronteiriza com o social, pelo contrário, são duas 
dimensões que se mesclam para que ambos possam existir. 
 O texto de João Mellão Neto, Os Chatos do PT, Estado de São Paulo, 7 
de fevereiro de 2003, A2, deixa claro a existência de um indivíduo, em início de 
seu papel político, perdido na multidão social; tanto que junto a  seu nome Lula 
não se fez nenhum atributo político-social: 
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“ Para aqueles que estão perplexos com os rumos do novo governo, 
convém lembrar que Lula não é, em sua origem, um esquerdista. O 
marxismo não faz parte de seu DNA político. Foi incorporado depois.  
Eu bem me recordo da primeira vez que ouvi falar no ‘tal do Lula’.”  

  
 No entanto,  um tal de Lula é apreendido pelos seus dois aspectos : um 
homem que age no mundo, ou seja, indivíduo enquanto homem e social 
enquanto agente no grupo. Ele se mostra como indivíduo pela diferença e como 
social pela coerência. Diferença porque age contrário ao status quo, um período 
de regime militar, e coerente com o grupo social em que age, o sindicalismo na 
época da ditadura militar. Para entender melhor o processo do individual 
inserido no social, vale a argumentação sobre o processo  educacional de um 
indivíduo: o ser guiado é avaliado por seus atos individuais pois coloca em uso 
seus conhecimentos individuais já adquiridos; em seu crescimento também 
invoca o conhecimento social de normas sociais já adquiridas; o individual 
manifesta-se por atividades partilhadas: 
 

“ Presidente evoca dias de sindicalista. Foi o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva quem lembrou que fotos de visita de ontem a uma 
montadora na região do ABC paulista poderiam ser colocadas ao lado 
de ‘várias outras’ imagens de sua militância no Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, onde projetou sua carreira política, no final da 
década de 70. Nessa época, Lula era figura conhecida nas portas de 
fábricas da região comandando greves”. (Folha de São Paulo, 11 de 
março de 2003, A4).  

 
Sindicalista, militância, comandou mostram um ser em ação social, tanto que já 
era uma figura conhecida do grupo. Era coerente junto ao grupo sindicalista, era 
diferente enquanto indivíduo já que estava em oposição ao status quo; a 
individualidade é percebida pela diferença frente às atividades comuns 
dominantes do regime militar e a sociabilidade manifestava-se pela consciência 
de avaliações diferentes dentro de determinada situação. 
 Mesmo em situação, fora de cargo político, o individuo só existe no 
grupo: 
 

“ Quando cheguei a São Paulo, só tinha barriga e língua, de tão 
barrigudinho tomar água de açude com esquistossomose. Muitas vezes, 
nós, nordestinos, somos tratados como se fôssemos de segunda 
categoria”. (Revista Veja, 14 de maio de 2003, p. 49)  

 
Não é o fato de não representar um cargo político que faz o indivíduo perder sua 
natureza social que o habita. Enquanto criança, o barrigudinho, não exercia 
cargo sócio-político, no entanto a essa categorização também levanta a questão 
social, pois o barrigudinho é atributo que se manifesta no grupo social do 
nordestino, o grupo de segunda categoria, que vive uma vida de fome e 
dificuldades. Ele só é designado como barrigudinho, por que é identificado 
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como contrário ao Outro, os não-barrigudinhos, os não-nordestinos. Percebe-se 
que mesmo se falando de um eu-indivíduo, este só existe na relação partilhada 
com a diferença.  
  
2. Produção da identidade e o papel da diferença    
 A questão da identidade social começa pela própria questão de que a 
linguagem discursiva é um processo de construção social. O foco analítico é a 
construção do significado identitário agindo no mundo por meio da linguagem. 
O social estabelece-se pela própria natureza social da linguagem discursiva, que 
levanta duas questões centrais:  a alteridade e o contexto. 
 A alteridade aqui vai ser entendida como a negação do que é nomeado, 
o outro que aparece no momento que o eu se manifesta. No texto de Paulo 
Moreira Leite, Revista Época, 5 de maio de 2003, 
 

"Lula e a moderação. Por circunstâncias conhecidas, a Presidência de 
Luiz  Inácio Lula da Silva nasce predestinada a produzir eventos 
históricos. O mais recente ocorreu na quinta-feira, quando Lula 
compareceu a uma missa em São Bernardo do Campo, para festejar o 1º 
de maio.  Lula já celebrou a mesma data em ambiente hostil, em que a 
política atacava operários com cassetete e helicópteros faziam vôos 
rasantes. Em 2003, o operário-presidente tornou-se o comandante-em-
chefe dos helicópteros e, em última análise, de toda a máquina de 
segurança do país. Lula costuma ser apontado como um símbolo de 
mudanças ocorridas nas últimas décadas”.   

A identidade de operário só se realiza pela negação de não-operário, ou seja, o 
significado de operário só é operacionalizado pela diferença. A cadeia da 
negação é questão fundamental para se perceber a identidade que perpassa a 
categorização de sujeitos. Como o processo designativo se faz posicionado na 
história, o operário-presidente é entendido como tal porque na história do Brasil 
a categoria não-operário presidente existiu anteriormente a ele. O mesmo 
processo ocorre no caso de comandante e de moderação, negações existentes na 
história brasileira: houve presidentes que não se fizeram comandantes e outros 
que primaram pela não-moderação. “ Nesta perspectiva, a identidade é a 
referência, é o ponto original relativamente ao qual se define a diferença”. 
(Tadeu da Silva, 2000:75-6).  
 Evidentemente essa cadeia de referentes que aqui se postula como 
marca de diferença está em um contexto. O processo de categorização se curva, 
de alguma forma, aos ditames históricos em que se insere. Alteridade e contexto 
são níveis de construção de identidades que se sobrepõem no processo de 
categorização.     
  
3. O político e o jogo do poder 

Junto à questão do Outro e da História onde se insere, a identidade é um 
processo político, político não só porque está na esfera de movimentos 
partidaristas, mas políticos porque se estabelecem pelo poder. Ao indicar que 
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Lula é um operário-presidente, está se mexendo na questão de que a esquerda, o 
povão está no poder, representado por um  político que saiu do Nordeste, chegou 
a São Paulo criança de barriga grande. 

  Ao se definir Lula como operário, ainda na fase de líder sindicalista, 
está se fazendo uma exclusão. O ato de nomear é um ato de poder, pois ao se 
criar a diferença, está se fazendo uma ato de hierarquização, onde as fronteiras 
de incluídos e de excluídos se pontificam.  
 O interesse político é tão hierarquizado que ao se dizer que Lula não é 
de esquerda, é mostrar que ele foi de esquerda, ou que é de centro, ou que não 
briga com os interesses políticos de uma sociedade capitalista. Nesse jogo de 
diferenças, o espaço do poder age, comanda, subordina a cadeia identitária, 
privilegiando os interesses utilitarismo de um  momento político. Identidade, 
então, não marca seres do mundo, mas constrói sujeitos e suas respectivas 
identidades.      
 
4. Identidade  nacional  e representação cultural  
 Em um momento político em que o governo de “ esquerda” tenta 
mostrar a que veio, duas posições identitárias podem ser percebidas: a 
identidade de um governo que veio desestabilizar um processo político de direita 
anterior, ao mesmo tempo que tenta se estabilizar e fixar. Nenhum dos 
movimentos excluem um a outro, o processo de fixação e de desestabilização se 
abraçam. No fragmento de discurso de Lula,    
 

“ O mundo volta a acreditar no Brasil”. Meus amigos e minhas amigas: 
Há pouco mais de três meses, tomei posse como presidente da 
República. E, apesar de muito pouco tempo, acredito que vocês já 
começam a sentir que hoje o Brasil tem um governo  diferente.  Um 
governo que conhece muito bem o tamanho das nossas dificuldades, 
mas que acredita num futuro bem melhor para nosso país e para nosso 
povo.  Ao longo do meu governo quero, de quando em quando, 
conversar com vocês diretamente, como faço neste momento”.  Folha 
de São Paulo, 8 de abril de 2003, A6) , 

 
já se delineia um sujeito discursivo que ampara uma identidade nacional que se 
propõe a uma nova configuração, porquanto seu representante passa a conversar 
diretamente com o povo e que, apesar das dificuldades, é um governo diferente.    
 É como se desse início a uma outra fase com novo mito fundador de 
uma nação. De forma implícita faz alusão à história anterior do Brasil, a 
momentos políticos criticados pela então oposição. Uma figura “ providencial” 
passa a inaugurar bases de uma nova identidade nacional que desloca 
identidades anteriores. Tanto que metáforas são utilizadas para que esse mito 
fundador ganhe o estatuto de um símbolo cultural que veio para ficar; Lula é o 
novo comandande do Titanic, um navio que naufragou, mas que ele vem 
reerguer: 
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“ O comandante Luiz Inácio Lula da Silva anda dizendo que vai mover 
devagarinho o “ Titanic Brasil” para evitar um desastre. Lamento 
informar que o transatlântico já bateu no iceberg, presidente. Faz 
tempo, aliás. Talvez o senhor nem tivesse nascido ainda. Tanto já bateu 
que o senhor foi escolhido para novo comandante exatamente porque 
boa parte dos passageiros se sentia com a água perto da boca depois de 
experimentar os mais diferentes tipos de capitão”. (Clóvis Rossi, Folha 
de São Paulo, 14 de fevereiro de 2003, A2). 

 
A  criação da diferença se estabelece no contato com a mesmidade, pois a 
identidade nacional nova parece invocar um passado identitário de muitos outros 
comandantes, com o qual mantém correspondência  A diferença faz uma 
negociação com as rotas políticas já vividas.  A identidade nacional configura-se 
como um ponto de sutura  (Hall, 2000:111), e como diz Stephen Heath (apud 
Hall, 2000:112) “ uma intersecção” entre momentos históricos fruto de 
articulações de linguagem. 
 A identidade nacional se ancora nos parâmetros culturais dessa 
sociedade que, por sua vez, se utiliza e se alimenta do Imaginário Simbólico: 

 
“ No terceiro dia do feriado de Carnaval, o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva permaneceu dentro do Palácio da Alvorada com sua família 
frustrando as expectativas de centenas de turistas que esperavam na 
portaria para falar com o presidente ou apenas fotografá-lo. A 
cearense Maria de Lourdes de Oliveira, 48, era uma delas. Ela passou 
cinco horas na frente do Alvorada para entregar uma carta a Lula 
pedindo uma aposentadoria – ela diz ser “ doente do coração”. “ Tenho 
fé no Lula. Quem critica demais não sabe o que fala. Tem gente que 
não acredita em nada, mas o Lula é diferente.  Ele vai governar com 
muito amor no coração”, disse Oliveira, que trouxe um guarda-chuva 
para se proteger do sol”.  (Folha de São Paulo, 4 de março de 2003, 
A6)  

 
Como todo imaginário, ele se configura por representações simbólicas, que 
parecem não perfilar classes sociais, tanto que uma nordestina e um empresário 
rico articulam-se no imaginário na constituição da identidade nacional:  
 

“ Máscaras do presidente fizeram sucesso neste Carnaval; Pedro 
Jereissati se divertiu com este “ Lula” de camiseta decotada, também na 
Bahia. (Folha de São Paulo, 7 de março de 2003, Ilustrada, E2)  

 
Esperança do nordestino, alegria e cumplicidade da primeira classe, em todos os 
níveis, a figura simbólica de Lula expressa-se pela espera e na diversão. O eu 
nordestino e o eu Jereissati representam eus-coletivos, sociais e culturais de um 
Brasil de agora. Ou seja, 
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um eu coletivo capaz de estabilizar, fixar ou garantir o pertencimento 
cultural ou uma “unidade” imutável que se sobrepõe a todas as outras 
diferenças – supostamente superficiais.(Hall, 2000:108)  

  
 A representação da uma pseudo unidade nada mais é que uma 
articulação do poder, que por práticas de significação constroem supostas 
similaridades, fazendo com que o excluído pareça incluído e que o incluído 
recebe o excluído. No entanto, a diferença mostra o deslocamento de identidade, 
um espera e o outro brinca; divisões e desigualdades sociais continuam a se 
mostrar, até estigmatizando as partes. E a representação se desloca para a 
identidade. Representação e identidade são faces do processo de significação 
identitária. A espera do Messias – a nordestina - e o  Carnaval – a alegria dos 
ricos configuram a identidade do brasileiro .  
 Enfim, o que parece fixo, nada mais é que uma construção política, um 
processo de produção, um ato performativo de linguagem, pois como os 
próprios exemplos - a nordestina que espera o messias e o empresário 
despreocupado com a esquerda - elucidam como o construto identitário é 
fragmentado e instável.  A representação criada na linguagem, ratificada pelo 
imaginário cultural não aloja o significado do “ real”, mas cria significações em 
determinado tempo e espaço. “ Representar significa, neste caso, dizer: ‘essa é a 
identidade’, ‘a identidade é isso”  (Hall, 2000:90).  
 
RESUMO: O discurso midiático, através da representação  simbólica de Lula, 
constrói as identidades social, cultural e nacional. Em um momento específico 
da história brasileira o construto identitário mostra como o poder político 
articula a identidade fragmentária e deslocada.  
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