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Resumo 
 
Este artigo propõe o estudo do Jornalismo como instituição republicana e como prática  
discursiva, concebendo discurso como uma conjugação de lugares, onde encontramos 
os sujeitos da enunciação. Situamos nossa questão central nas relações entre Poder e 
Saber, mediadas pelo discurso produzido pela instituição jornalística. Supomos o 
discurso jornalístico como organizado por uma pragmática híbrida de ciência e ficção, 
que contribui na promoção de identificações imaginárias e construção dos laços sociais. 
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Corpo do trabalho 
 
Introdução. Situamos o Jornalismo na área das Ciências da Linguagem, nos estudos 

sobre o discurso, sob a ótica da Lingüística de F. de Saussure, aliada à  noção de 

“inconsciente”, de S. Freud, introduzida por J. Lacan nesses campos de estudos. Com 

essa fundação, cremos poder adotar uma abordagem distinta do problema da 

Comunicação, situando-a no espaço público, concebido como simbólico, no qual aquela 

se manifesta como “prática significante”, segundo depreendemos de postulado de J. 

Kristeva (1988, 1974). Conforme essa abordagem, ampliada por L. Quéré, na 

Comunicação, 

[...] está em jogo não mais uma capacidade técnica de codificação-
decodificação, ou de aplicação de métodos; mas uma competência 
muito mais complexa, feita da habilidade para empregar mediações 
simbólicas [...]" O jogo social só pode ser concebido como sendo 
indireto, isto é, mediatizado simbolicamente (1982:45-46).  

Adotamos como objeto de estudo o jornal O Imparcial, da cadeia Diários 

Associados, editado há 80 anos em São Luís, capital do Maranhão. Nosso objetivo é 

analisar o modo como o jornal ordena seu discurso acerca do político José Sarney, 

presidente da República (1985-1990) e dirigente da política no Maranhão há quatro 

décadas. 

Optamos por um trajeto que nos conduza a não apenas tentar equacionar 

problemas conjunturais e/ou regionais, pois cremos que nossa questão demanda a 
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elaboração de um modo de pensar o Jornalismo de forma a equacionar problemas que se 

nos apresentem no campo das relações de poder e de saber, relações essas, 

interdependentes, e que têm o Jornalismo como a instituição que lhes faz a mediação. 

A metodologia parte do  modelo actancial, de J. Greimas (1973), este, resultante 

de três outros modelos de estrutura da narrativa: a proposta de sintaxe do conto popular, 

de V. Propp (1970), a qual Greimas modificou, reduzindo as dimensões do modelo; o 

“modelo sintático” proposto por L. Tesniére; e o modelo canônico aplicado ao estudo do 

processo da comunicação. A estrutura narrativa oferece, assim,  um primeiro nível de 

leitura, e a partir daí procuramos deduzir o estabelecimento dos laços sociais, 

articulados pelas estruturas discursivas.  

Por limitação de espaço, incluímos neste trabalho apenas extratos da análise da 

narrativa em que se verifica a configuração do presidente.  Deixamos de fora, pois, a 

análise sobre a conjuntura política em nível nacional e regional. 

Aos métodos de análise provenientes da semiótica narrativa, agregamos outros 

conceitos-chave provenientes de outras áreas, que complementam nossa discussão, 

quais sejam: ainda nas Ciências da Linguagem: os conceitos de enunciação e enunciado, 

de É. Benveniste (1989), visando a encontrar os sujeitos implicados no discurso; o de 

inconsciente, como tendo estrutura de linguagem e cuja manifestação verifica-se no 

discurso; da Teoria Política, com a qual tratamos dos problemas da liderança, extraídos 

dos postulados de M. Weber (1968), e da hegemonia, provenientes de A. Gramsci 

(1978, 1989), pela qual estudamos a questão da dominação política. 

Cremos que, pela operação com os conceitos da metodologia e a fundamentação 

adotada, poderemos alcançar o objetivo de propor um modo de conceber o Jornalismo, 

apresentando-o como duplamente determinado: pela sua condição de instituição, ou 

seja, como um dos modos pelos quais se institui o poder político; e também como  

discurso, isto é, como uma das maneiras de organizar um discurso sobre esse poder. 

Essa fundação nos oferece dois caminhos, apontados acima, mas que nos fazem 

apreender nosso objeto em um único lugar: o discurso. Assim sendo, concebemos o 

Jornalismo como prática discursiva institucional, isto é, o modo pelo qual a instituição 

jornalística se manifesta enquanto tal, como é apreendida pelos sujeitos humanos. 

Instituição. Para trabalhar nossa hipótese, vamos examiná-la em duas etapas. A 

primeira diz respeito à proposição do Jornalismo como instituição. Para situá- la, 

recorremos inicialmente ao postulado de Quéré (1982), que recobre integralmente nossa 

hipótese: “A economia da escrita jornalística [...] é um fato de instituição. E  suas 
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determinações [...] provêm de um sistema sócio-cultural cujas orientações são 

atualizadas por instituições, por jogos de papéis e por formas de discurso.”  

Concebemos o Jornalismo como instituição simbólica, e a realidade social, o 

referente do jornal, como uma construção na linguagem. A construção da realidade, na 

concepção lacaniana, é construção discursiva, feita das combinações entre os elementos 

constitutivos da cadeia significante. É aí mesmo que se concebe a questão da existência, 

já que isto explica a existência na linguagem. Lacan explicita essa noção no 

pressuposto, radical: “Não há realidade pré-discursiva. Cada realidade se funda e se 

define por um discurso (1985:45)”. 

O conceito de instituição aqui adotado se funda em C. Castoriadis (1995), como 

uma instância estabelecida na estrutura social, resultante de processos históricos de 

legitimação e de legalização, construídos simbolicamente. Mas, ao mesmo tempo, 

constata Castoriadis, “[...] o social implica alguma coisa que jamais pode ser dada como 

tal”. Essa indefinição, instabilidade, da instituição provém dos “movimentos do real”, 

“daquilo que está fora da língua, mas que insiste em emergir, formando os novos e 

incessantes encadeamentos, novas tramas ideológicas que re-ordenam os significados 

sociais”. Como tal, as instituições se acham em permanente devir, como instâncias 

“instituintes”, produzindo-se e [re]produzindo-se. 

Em se tratando da relação do Jornalismo com o Estado, propomos situar as 

origens da instituição jornalística na sociedade republicana, moderna, capitalista e 

industrial. Interessa-nos, pois, entender as relações que mantém com o Estado, 

instituição típica da organização política das sociedades a partir da Era Moderna. 

Objetivamos ainda entender o discurso jornalístico, na sua tarefa de representar o 

Estado e a sociedade, mediando as relações entre eles, ou seja, como a instituição 

jornalística se posiciona nesse processo sócio-político. 

A questão do Poder torna-se o ponto central a ser analisado, haja vista tratarmos 

das relações entre instituições políticas e sociais; necessário se torna analisar, também,  

as relações do campo do Saber, pois ambas acham-se implicadas na problemática do 

Estado. 

Publicização. As instituições republicanas, dentre elas, o Jornalismo, se 

caracterizam por terem inaugurado um mecanismo peculiar de gestão, o espaço público, 

cujo objeto é a res publica, e cujo discurso, institucional, tem como objetivo “o tornar 

público”, publicizar os debates e as decisões daí decorrentes. 
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Tal processo revolucionário, resultando em leis e práticas transparentes e tendo 

como fundamento a Razão, é mediado pela emergente instância dos intelectuais, 

representada pela opinião pública, que se incumbe de “assegurar uma eficácia política à 

Razão”. Essa função se exerceria de duas formas: iluminada pela Razão, a opinião 

pública seria competente para escolher e para julgar; a essa instância privilegiada 

caberia o papel de esclarecer as mentes (do Povo) para o exercício político racional. De 

modo contraditório, porém, essa instância também falaria do lugar do Poder, situando-se 

em lugar perspectivo, de onde veria o Poder, descreveria suas ações, veria, enfim, o 

mundo pelo olhar do Poder (Quéré, 1982).  

Supomos ser o Jornalismo essa instância ocupante desse duplo lugar, que se 

caracteriza como “um duplo fictício”, ao representar um e se colocar no lugar do outro. 

Desse lugar – representativo, teatral – se origina a figura do “jornalista-narrador”, hábil 

no emprego de “mediações simbólicas”, assentado em dois princípios, liberais, que 

norteiam a construção das narrativas: na Modernidade, o “Princípio de Publicidade”, 

cuja função é tornar o Poder “visível”; na Pós-Modernidade, o “Princípio da 

Inteligibilidade”, visando a tornar o Poder “inteligível” (Quéré, 1982). 

Dessa forma, o Jornalismo surgiu como um mecanismo engendrado pelos novos 

atores políticos para tornarem exeqüível um dos fins do regime que se implantava. Os 

mídias são, pois, ao mesmo tempo, testemunhas desse processo e a instância 

responsável pela vigilância quanto ao cumprimento dos acordos – as leis, isto é, o 

contrato simbolizado, transformado em discurso –; discurso sobre o pacto, o pacto 

possível; discurso sobre a natureza das relações vigentes; relações que dão forma às 

instituições; discurso sobre as relações que gestam as mudanças nos laços vigentes; 

discurso que faz a história do dia-a-dia, dia a dia; discurso ad infinitum. 

Na discussão da segunda parte da nossa hipótese, vamos tratar do discurso, com 

o apoio de J. Lacan, J. Kristeva e É. Benveniste. 

Noções de discurso. Para tratar do discurso, recorremos à teoria da origem do 

sujeito, com a introdução, por Lacan, do conceito de relação dual entre Mãe e infans, 

como se só existisse essa relação: Eu – Tu. Essa relação é a matriz imaginária do Eu, e a 

Mãe, a alteridade absoluta, o Outro (A). Mas nessa cons telação se insere também um 

terceiro, o Pai, o representante da Lei, que determina a renúncia a essa relação, 

resultando daí a instauração, no sujeito, da falta estrutural ou vazio daquilo que parece 

preenchê- lo.  
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O ser falante, estruturalmente faltante, atua como sujeito dividido entre os seus 

enunciados e o lugar da enunciação (Benveniste, 1989:81), o qual Lacan chama o lugar 

do Outro, ou seja, as instituições, o social, de onde provêm os enunciados ou discursos. 

Cada um de nós é, para o outro, o significante que é sempre a falta daquilo que um dia 

teria sido. Assim, o sujeito, dividido, emergindo na relação entre os dois, busca nas falas 

a presença do Outro (A), a qual só imaginariamente se preenche no lugar do Outro (A). 

A relação Eu-Outro, que na teoria lacaniana refere-se ao Real, é imaginária, como 

dissemos, pois o Real mantém com o discurso uma relação de impossibilidade: o Real aí 

falta.  

No lugar do Outro, segundo Lacan, os significantes articulam-se em cadeia, 

formada do Significante Primeiro (S1), Segundo Significante (S2), Sujeito do 

inconsciente ($) e do a. Os pequenos objetos a representam como metonímias a relação 

primeira com o Outro (A). Os objetos a são também aquilo que move a cadeia 

discursiva, aquilo que é causa para o desejo do sujeito. Essa causação permite relacionar 

a noção lacaniana dos objetos a à informação, problemática do objeto da produção 

jornalística, da qual trataremos adiante. 

Tratar do discurso é também conceber a língua, com Lacan, como constituinte 

da ordem humana, da cultura, da socialidade. Isso de certo modo aponta para o que 

vemos em Castoriadis: “As instituições não se reduzem ao simbólico, mas elas só 

podem existir no simbólico, são impossíveis fora de um simbólico [...] e constituem 

(sic) cada qual sua rede simbólica (1995:142)”. Algo mais há que sustenta o convívio 

social, pois, segundo Lacan, o sujeito humano se estrutura em três registros: Real, 

Simbólico e Imaginário (RSI). 

Considerando discurso como “a manifestação da língua na comunicação”  

(Kristeva, 1988) e como formas singulares de apropriação da língua (Benveniste, 1989),  

entendemos esse ato como causado pelo objeto a, como o dissemos acima. Assim, o 

discurso se estrutura entre esse a substitutivo da Coisa Real e o sujeito, em busca do 

objeto causa do desejo. O discurso do sujeito do inconsciente é submetido aos 

mecanismos da linguagem, fazendo o trânsito entre “o cada um” e a instituição (o 

social). Por isso o discurso faz laços. Essa relação, que Lacan chama de “fantasma”, é 

representada pela fórmula $ <> a, em que a tela (écran) é o espaço de mediação 

exercida pelo Jornalismo, na sua tarefa de descrever ao público os objetos provenientes 

dos lugares do Poder e Saber, objetos que, imaginariamente, atendem às carências de 

informação do sujeito. 
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Os atos de fala não são lineares, mas mobilizam uma conjugação de quatro 

lugares: do agente (locutor), do outro (interlocutor), da produção (de algo, de efeito de 

significado, isto é, o resultado da relação das duas primeiras instâncias) e da verdade 

(sobre algo). Podemos representá- los assim: 

    Agente         Outro  
 Verdade  Produção  

Os dois lugares à direita dão sustentação ao discurso dos dois primeiros. Esses 

lugares são fixos, e o que vai caracterizar a diversidade dos discursos é a articulação das 

categorias significantes que deslizam sobre os lugares. De acordo com a ordenação dada 

aos discursos, temos na contemporaneidade, segundo Lacan (1992; 1986), quatro 

diferentes articulações discursivas: com o S1 no lugar de agente, temos o discurso do 

Senhor, ou do Poder; com o S2 no lugar de agente, temos o discurso do Saber instituído 

ou Universitário; com o $ no lugar de agente, temos o discurso da Ciência ou do 

Sujeito; e com o a no lugar de agente temos o discurso da produção do a-mais. Cada um 

desses diferentes lugares discursivos é determinado pelo significante que se achar no 

lugar de agente, pois este determina toda a lógica do discurso. Tratemos de cada um 

deles, em particular.  

O S1 não é “[...] um significante qualquer. Ele é a ordem significante, no que ela 

se instaura pelo desenvolvimento pelo qual toda a cadeia subsiste (Lacan, 1985:196)”.  

Nas sociedades modernas, o discurso do S1 se instala no início da cadeia, institui-se 

como Lei e Verdade, e é o ordenador dos demais: em relação a ele todos os outros 

discursos estão em posição de submissão. Assim, a verdade em um discurso qualquer se 

altera segundo se modifica o significante ordenador da cadeia.  

Na civilização ocidental, o discurso é marcado pela relação escravo/senhor ou 

trabalho/capital ou fazer/saber, que se caracteriza pela expropriação: na Antigüidade, a 

expropriação do saber do escravo; na contemporaneidade, a expropriação da mais-valia 

produzida pelo trabalhador. Há, porém, um resto, não expropriado, ou significante do 

Saber (S2), saber próprio sobre a verdade: o desejo. Este significante é “sujeito suposto 

saber”, pois a relação entre o lugar da Produção e o lugar da Verdade é ideal inatingível: 

a verdade, diz Lacan, é sempre um “semi-dizer”; a verdade é não toda, porque ela 

provém do Real, o impossível de dizer (1985:123-127; 1993:11). 

Narrativa fundadora. Supomos, com Quéré (1982), que o Jornalismo produz 

um discurso estruturado por uma pragmática híbrida, nas formas das narrativas 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 7 

científica e popular. Isso decorre do fato de o “jornalista-narrador” ser um duplo 

representante do público e do poder, ao mesmo tempo, como vimos antes.  

A pragmática da ciência, na era atual, assume a tarefa de produzir, armazenar e 

distribuir conhecimento ou informação. Segundo J.-F. Lyotard, nesse social, destaca-se 

o papel das instituições, que determinam as regras discursivas que devem ser cumpridas, 

"[...] para que os enunciados sejam declarados admissíveis [...] E [as regras] privilegiam 

certos tipos de enunciados, por vezes um único, cuja predominância caracteriza o 

discurso da instituição: há coisas que devem ser ditas e maneiras de dizê-las (1986:31)”.  

O saber assim regulado é exterior ao sujeito e por isso busca legitimação. Em 

decorrência, a tarefa de produzir conhecimento supõe do “jornalista-narrador” uma 

competência cujos critérios são atribuídos pela sociedade. 

A pragmática da narrativa, por outro lado, é caracterizada pela variedade de 

enunciados, enunciados de saber.  A competência do narrador provém de critérios 

presentes na pragmática da própria narrativa. A legitimação do narrador é intrínseca ao 

próprio relato, atribuída pelo ato mesmo de relatar. 

Dessa forma, no discurso jornalístico convivem estruturas remanescentes das 

formações sociais tradicional, moderna e  pós-moderna. O produto jornalístico, segundo 

Quéré, por ter essa estrutura, se caracteriza como ciência-ficção (1982). Ao conceber 

assim o discurso jornalístico, supomos que as articulações produzidas no objeto ora 

analisado evidenciam: de um lado, as posições (discursivas) atribuídas ao Estado e à 

sociedade, bem como o lugar do “jornalista-narrador”; de outro lado, o lugar 

(discursivo) do presidente da República. 

Assim organizado, o discurso produz dois efeitos de significado. Um deles é a 

construção da imagem do presidente como líder “tradicional” e “carismático” (Weber, 

1968). Tal configuração propicia a legitimação e mantém a hegemonia (Gramsci, 1978, 

1985) do grupo que ocupa o lugar do Poder. O outro diz respeito à legitimação também 

do próprio discurso do jornal, enquanto discurso que produz um saber, tanto ao tomar 

como referência preferencial os representantes do Poder, quanto ao usar 

simultaneamente elementos da ciência e da narrativa. O discurso jornalístico é discurso 

de Saber sobre o Poder.  

Essa noção de discurso permite-nos pensar a narrativa como a forma discursiva 

que descreve o Poder sempre como o sujeito agente das ações e como aquele que sabe 

como reparar o “dano”, ou repor a “falta” provocada pelas situações conflituosas 

próprias das relações nas sociedades atuais. O Poder é, assim, apresentado como aquele 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 8 

que sabe quais objetos são demandados e que se oferece como aquele que pode atender 

a tais demandas, para promover o “bem comum” (Quéré,1982). Configura-se aí o 

discurso da competência, o discurso de quem “pode fazer” e “sabe fazer”, conforme nos 

ensina a semiótica de Greimas (1976).  

Os recursos tecnológicos de que o jornal dispõe hoje superdimensionam e 

planetarizam a fala e as imagens, bem como seus efeitos. Trazendo Freud (1976) para 

esta discussão, supomos que os mídias potencializam um processo, inconsciente, de 

identificação narcísica, imaginária, portanto, entre o público e as personalidades-

personagens expostas em suas páginas ou telas. O jornal, segundo esse entendimento, 

seria  o espelho em que o público, olhando-se, vê na sua imagem a representação do 

Poder, da fama e sucesso. 

Em eras primitivas, o ritual do sacrifício do animal totêmico era realizado na 

suposta presença da divindade do clã; na atualidade, a cerimônia identificatória nada 

tem de diferente: os mídias constituem-se como altar, onde se realizam rituais, 

constituintes do processo de produção de informação, nos quais os líderes e outras 

celebridades se entregam ao "sacrifício" de serem "devorados" pela “massa” (eleitores, 

fãs), que lhes "extrai" os atributos, obsessivamente descritos, com os quais se 

identificam (Freud, 1974). 

Um discurso assim ordenado favorece o processo, segundo Gramsci (1978, 

1985), de adesão a um projeto político bem-sucedido, mediante o “consentimento 

ativo”, a “vontade”, dos segmentos não-hegemônicos. Propomos que esse 

“consentimento ativo” decorre de um processo de identificação com os ideais 

dominantes na sociedade. Entendemos que a luta pela hegemonia, que se trava no 

campo ideológico, consiste no emprego, pela classe dirigente, de estratégias 

(discursivas, tendo como instrumento principal, na contemporaneidade, os mídias), no 

sentido de conseguir a identificação das demais classes com sua concepção de mundo. 

A “vontade” que move as “classes subalternas” a aderirem, a legitimarem, portanto, 

segundo Weber (1968), o projeto das classes dominantes é construída no processo da 

identificação, identificação não mais apenas individual, mas também coletiva. 

Por outro lado, o discurso jornalístico também é estruturado racionalmente, pelo 

recurso à coerência. Sua finalidade é produzir um saber sobre como o Real é instituído e 

de onde, imaginariamente, a História tem origem. Paradoxalmente, o discurso institui o 

Real como possibilidade que, saindo do discurso, instala-se e instaura o social. A 
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verdade nesse discurso é encarnada pelo Estado, o ideal da Razão, definido como “um 

conjunto de determinações racionais (Castoriadis, 1995:207)”. 

Podemos dizer que é a imagem desse Poder, assim construída no jornal, que 

pode dar-se ora como fonte das identificações, ora configurando sua onipotência, 

atributo do Outro (A), representação perfeita do que o Poder faz, diz e pensa. Desse 

modo, mesmo quando o jornal fala do seu saber, a informação, ele fala do S1, do seu 

discurso “totalizante”, segundo A. Juranville (1987:299): 

Discurso por excelência, uma vez que sua tese é que tudo deve 
submeter-se à lei, que há um mundo como totalidade exclusiva 
ordenada pela lei. Há um saber sobre tudo. É a tese que encontramos 
no discurso político em geral, que é a forma essencial do discurso do 
Senhor. A idéia de que o saber possa constituir uma totalidade é, diz 
Lacan, imanente ao político. 

Por isso, por tudo isso, o Jornalismo, concebido aqui como prática discursiva 

institucional, faz laços sociais (Lacan, 1966; 1985; Freitas, 1992). O discurso é veículo 

de um saber que resulta na promoção de determinado “vínculo social” (Lyotard, 1986), 

vínculo ou laço que se altera permanentemente, ensina Castoriadis (1995). Essa 

articulação discursiva, como resultado do percurso feito neste trabalho, supomos 

encontrar no discurso do jornal O Imparcial, dos mídias, na atualidade. 

A leitura do jornal. Passamos a uma segunda parte deste trabalho, para onde 

trazemos alguns recortes da leitura que fizemos do texto do jornal O Imparcial. Essa 

análise tem como suporte a semiótica narrativa, complementada com a Teoria das 

Identificações e a classificação dos líderes, de Weber (1968). Esse procedimento 

permite evidenciar também, na leitura do corpus, a relação entre Real, Simbólico e 

Imaginário, os efeitos do trajeto do significante, bem como a relação entre Saber e 

Poder, nossa questão central. 

Iniciamos definindo a estrutura da narrativa, a partir dos estudos de Lyotard, 

sistematizados por J. Ataide: 

Uma realidade, no relato, é construída em três tempos distintos: a 
seqüência ou situação inicial, que se refere a um ANTES, quando um 
dano ocorreu, desencadeando o percurso do herói; a seqüência 
intermediária, que faz a mediação entre os momentos positivos e 
negativos (as vitórias ou fracassos do herói); e a seqüência ou situação 
final, situação de transformação da situação inicial (1998:73). 

A partir da noção apresentada acima, vamos construir a narrativa do presidente, 

conforme depreendemos do discurso do jornal. As duas análises feitas a seguir são 
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retomadas de trabalho anterior.3 Dada a natureza da narrativa que logo a seguir vamos 

relatar, os tempos que ela recobre correspondem a determinados momentos da história 

política brasileira. Numa segunda etapa, vamos analisar a figura do presidente 

construída pelo jornal, com base na teoria weberiana, esta em diálogo com a teoria 

advinda do “modelo actancial”, de Greimas (1976). 

Narrativa Jornalística Constituinte da Figura do presidente 

1º. Tempo: Situação Anterior – Constituição de 1949, democrática. 

                                                      Jovem Sarney militante estudantil; jornalista; 

deputado; governador. 

Tempo Mítico: tempo desaparecido. 

2º. Tempo: Situação Inicial – Constituição de 1967, autoritária: DANO à sociedade. 

 - Ações na Sociedade Brasileira: Movimento “Diretas Já” (movimento “instituinte”, 

deflagrado pela sociedade) 

   - Pacto daí decorrente: Aliança Democrática , o “destinador” de Tancredo Neves 

   - Efeito do Pacto: Eleição de Tancredo (daí em diante, o movimento “instituinte” 

torna-se “instituído”, por ser legitimado). 

   - Percurso Narrativo de Sarney:  

    - Ocorre um “Dano” em relação à Aliança Democrática, à nova sociedade surgida 

desse movimento: a morte de Tancredo. 

   - Provas:  

     - 1ª. Prova: Impasses decorrentes do Pacto: Ambigüidades de Sarney; Ambigüidades 

do PMDB 

     - 2ª. Prova: Extinção da Aliança Democrática 

       “A Aliança Democrática foi extinta”. “A Aliança Democrática foi esfacelada, 

rachada no seio do Congresso-constituinte (O Imparcial, 22.11.87, p.3(1); O Imparcial, 

28.12.87, p.3(1), apud Ataide, 1998: 96)”.  

   - Reconhecimento: Sarney firma pacto com a sociedade. 

De um lado, o presidente José Sarney, conduzindo a transição, 
cumprindo todos os compromissos assumidos pela Aliança 
Democrática [...] De outro lado, a Constituinte concluindo o trabalho 
de leitura da Constituição, que resultará num país mais democrático e 
politicamente mais ordenado (O Imparcial, 06.09.89, p.4, apud Ataide, 
1998:103). 

                                                 
3 Trata-se do trabalho “Discurso jornalístico: da carta ilegítima à carta cidadã, no entremeio da política e do 
jornalismo no Maranhão. Brasil: 1985-1990”, tese de doutorado apresentada à Universidade de São Paulo, em 1998. 
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3º. Tempo: Situação Final – Constituição de 1988, produto do trabalho do Congresso 

Constituinte, convocado pelo presidente. A Constituição, chamada simbolicamente de 

Carta cidadã, restaura a democracia no País. Vejamos um registro feito pelo jornal: 

[...] pesquisa de uso interno garante que sobe o número de brasileiros 
e brasileiras que reconhecem o papel do presidente na consolidação do 
processo democrático, completando a transição entre o regime militar 
imposto em 1964 e a plena liberdade do país (O Imparcial, 06.09.89, 
p.4, apud Ataide, 1998:103). 

Vamos discutir a seguir a questão da liderança, sobre a qual deduzimos que o 

discurso jornalístico atribui ao presidente as características de líder “carismático” e 

“tradicional”, que justificam a legitimação do Poder, dando ao político o status de líder 

sincrético.  

Como estratégia de exposição, vamos recortar trechos do trabalho citado e do 

discurso do jornal, que consideramos relacionados às características atribuídas ao 

presidente. Vamos tratar da liderança carismática e, em seguida, da tradicional. 

A “[...] questão da administração macroeconômica e das finanças do país [...]” 

nos remete “[...] à posição de líder em que o discurso jornalístico situa o presidente.” 

(Ataide, 1998:103) 

Como o presidente Sarney já possuía um carisma todo especial aos 
desta terra [São Luís], que sempre souberam compensar o seu verbo 
inflamado, depositando nas urnas o seu nome, redobraram nele as 
esperanças, transformando-o em uma lenda próxima à do 
sebastianismo [...] aquele que voltará para nos dar a paz e o progresso.  

[...] tudo indica que na condição de líder maior de uma poderosa força 
política no Estado [...] (O Imparcial, 28.12.87, p. 4 (2); O Imparcial, 
12.10.89, p.3 (2), apud Ataide, 1998:103-104) 

“Ao situarmos o presidente também na classe dos líderes tradicionais, propomos 

que [...] os traços que fazem dele um líder não provêm da ordem da democracia, mas do 

reino da necessidade. [...] Temos presente [...] que Sarney se acha no meio de um 

turbilhão político [...] em que política e economia se misturam [...]”. Duas das suas 

preocupações incessantes são típicas da política paternalista, concretizada pela figura do 

patriarca. Uma delas é ‘deixar um caixa alto’ no Tesouro Nacional. Daí os vários planos 

econômicos terem como algumas das metas prioritárias a contenção dos gastos públicos 

[...]”. O jornal anota a posição segura do governo, dando voz ao presidente: 

O presidente José Sarney garantiu, ontem, que o governo vem 
gastando somente o que recebe, e negou que as contas públicas (e a 
economia) estejam descontroladas. Sarney criticou o Congresso 
Nacional por não cooperar totalmente com o combate ao déficit 
público e ter aumentado as despesas [...] (O Imparcial, 10.06.89, p.2 
(1), apud Ataide, 1998:104-105). 
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“A outra preocupação constante de Sarney é com a produção de alimentos e o 

conseqüente abastecimento. [...] É preciso [...] suprir a ‘casa’ do necessário para o 

sustento daqueles que dele dependem, com “[...] estoques estratégicos de alimentos [...], 

o suficiente para o abastecimento nacional. No seu último ano de governo, Sarney já se 

mostra mais confiante: [...] o abastecimento está normal, com exceção de alguns 

produtos, que já estão voltando ao mercado. Ele disse que está sendo mantido um 

controle nos oligopólios, monopólios e empresas estatais (O Imparcial, 13.01.90, p.2; O 

Imparcial, 10.06.89, p. 2 (2), apud Ataide, 1998:105).” 

“Os lemas pelos quais Sarney identifica seu governo junto ao povo são voltados 

para motivações sociais, humanistas e cristãs.” Itens dessas ordens são prioritários na 

agenda da política social do governo. Embora em várias passagens o jornal acolha 

críticas ao programa governamental, encontramos manifestações de apoio. Vejamos 

inicialmente registro desta última ordem: “[...] o embrião, fio condutor do sentido 

governamental ‘tudo pelo social’ ou ‘opção pelos pobres’ [...] (O Imparcial, 28.12.87, 

p.4 (1), apud Ataide, 1998:105-106)”.  

“Sarney reconhece que a crise econômica produz ‘reflexos na área social, e 

cobrou a colaboração dos congressistas, para o governo enfrentar a crise [...]’ Dias 

depois, “[...] disse que a vinculação dos aumentos ao salário-mínimo [como quer o 

Congresso] ‘é expressamente proibida pela Constituição’, e com isso vai liquidar as 

possibilidades de ‘ajudar os mais pobres’ [...] (O Imparcial, 05.05.89, p.2.; O Imparcial, 

10.06.89, p.2 (1), apud Ataide, 1998:106-107)”. 

Eis a crítica do jornal:  

A fórmula encontrada pelo governo para estabelecer o reajuste salarial 
dos trabalhadores e servidores públicos (...) representa uma redução de 
vencimento[s] [...], o que contraria frontalmente a própria política 
social de Sarney, de impedir o agravamento das injustiças. E de 
estabelecer o equilíbrio cristão entre capital e trabalho (O Imparcial, 
13.09.87, p.4 (2), apud Ataide, 1998:106). 

“A área social do governo Sarney tem como principal atividade o Programa do 

Leite, sobre o qual chegou a confidenciar ‘a amigos que foram lhe visitar (sic) [...] que 

estava satisfeito com um índice atingido em seu governo: distribuiu mais de 1 bilhão de 

litros de leite, gratuitamente [...] Nove meses antes de deixar o cargo, Sarney, dirigindo-

se ao povo, não parecia ‘satisfeito’, e ‘desabafou’: ‘E protegi os pobres’ (O Imparcial, 

10.06.89, p.2 (2), apud Ataide, 1998:106)”. 

“O sentimento de Sarney em relação às crises política e econômica é reiterado e 

sintetizado na sua última “Conversa ao Pé do Rádio, com aqueles com quem dizia haver 
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feito um pacto: assegura- lhes que ‘[...] tem a consciência do dever cumprido.’” 

Retomamos aqui a noção de “superego”, de Freud, instância que diz respeito ao dever 

moral: “Sarney antes havia afirmado algo semelhante, num dos momentos em que 

mandava ‘recados sutis aos setores [...] descontentes com os rumos político-econômicos 

do país’. Diz, com muita convicção: ‘Deus não me traria de tão longe se eu não tivesse 

forças para resistir aos nossos problemas e procurar resolvê- los’. (O Imparcial, 

13.01.90, p.2; O Imparcial, 13.08.87, p.1ª, apud Ataide, 1998:107)”. 

“Em termos de estrutura dos grandes relatos, podemos relacionar esse enunciado 

ao eixo Destinador → Destinatário, de acordo com o ‘modelo actancial’, de Greimas 

(1976)”, que adaptamos ao presente texto. “Sarney considera-se [e o jornal assinala] um 

governante portador de uma destinação de ascendência divina. Ilustraremos com um 

gráfico esse momento estrutural da narrativa [...] (Ataide, 1998:107)”: 

 
“Reunimos aqui Greimas, Quéré e Lacan, para inserirmos o jornalista, na sua 

função de narrador. [...] ele é um ‘suposto saber’, que detém o conhecimento do ‘antes’ 

e, para informar o público, utiliza-se do relato estruturado como narrativa, que é o 

caminho percorrido (ações programadas, realizadas, dificuldades enfrentadas) pelo 

‘herói’ para reparar o ‘dano’ ou suprir a carência. Segundo a teoria lacaniana do 

discurso, podemos ilustrar o enunciado referente à destinação da seguint e maneira 

(Ataide, 1998:108)”:  

 Agente (S1)      outro  
    Poder  Povo  

Como ator sincrético, Sarney (estudante combativo, o mais jovem governador, 

deputado, presidente, senador, pai de dois outros políticos) tem sido também, como nas 

narrativas, ficcionais ou não, o “destinador” do povo do Maranhão, há quatro décadas. 

O jornal O Imparcial, por sua vez, completa oito décadas, jornal que teve, no seu quadro 

de repórteres, a figura da qual ora tratamos. Resta a pergunta: Qual será a “Situação 

Final” a ser construída para essa narrativa? 
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