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Resumo: A dissidência política do atual governador maranhense José Reinaldo do grupo 
liderado pela família Sarney, conhecida por manter uma espécie de poder oligárquico no 
Maranhão, abriu caminho para uma luta hegemônica entre os dois grupos, evidenciada pelos 
jornais locais. Neste trabalho, analisamos periódicos situados em pólos extremos desse 
embate político: O Estado do Maranhão e O Imparcial. Ao trazer à cena os mecanismos de 
construção do discurso jornalístico, pretendemos descrever os efeitos de sentido investidos 
pelas estratégias discursivas dos jornais para fazer crer em suas matérias.  
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1. Introdução 
 

O discurso jornalístico se autoproclama porta-voz da atualidade. De fato, o jornalismo 

é uma prática discursiva de construção de conhecimento. Sua legitimidade social se 

fundamenta num efeito de objetividade, que lhe garante um caráter de discurso que profere a 

verdade. Disso decorre sua importância nas sociedades contemporâneas como instrumento 

formador de opinião. Mas, essa objetividade existe apenas como efeito provocado por suas 

regras/estruturas enunciativas (referencialidade, narração em terceira pessoa etc.).  

A idéia de que os jornais retratam a realidade não se sustenta. Os acontecimentos 

permitem um leque de interpretações. Desse modo, sua tradução em notícia permeia uma 

cadeia de produção que não permite uma abordagem da totalidade. A produção noticiosa é 
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resultado de escolhas percepções, seleções e transformação da matéria-prima (os 

acontecimentos) num produto (as notícias).  

 

“(...) os jornalistas não são simplesmente observadores passivos mas 
participantes ativos no processo de construção de realidade. E As notícias não 
podem ser vistas como emergindo naturalmente dos acontecimentos do mundo 
real; as notícias acontecem na conjunção de acontecimentos e de textos [de 
relações]. Enquanto o acontecimento cria a notícia, a notícia também cria o 
acontecimento (TRAQUINA, 1993, p. 168). 

 

 Este autor português descreve a função do jornalista como processo de julgamento 

entre o que pode ou não ser noticiado. Ele (o jornalista) ordena o real a partir de seu relato, 

portanto através da linguagem e no interior de uma instituição. Uma prática de fala que 

quando organizada em discurso estabelece visões de mundo. É por meio dos discursos que se 

determinam modos de ver a realidade e lugares de poder. Foucault (1996) esclarece que o 

discurso é permeado continuamente por relações de poder, por uma luta de forças e de vozes 

que visam se difundir. Assim, quando se fala em discurso jornalístico não há como deixar de 

falar de embate pela conquista e manutenção do poder. “O discurso é não apenas o que traduz 

as lutas ou os sistemas de dominação, mas é a coisa para a qual e pela qual a luta existe, o 

discurso é o poder a ser tomado” (1996, p. 110). 

Com a pretensão de avançar nessa linha de exploração do discurso jornalístico, 

selecionamos como corpus de análise matérias veiculadas nas editorias de política dos jornais 

O Estado do Maranhão e O Imparcial, em suas versões on line, nos dias 24 e 25 de janeiro. 

Essas edições dão conta da divulgação do nome do ex-prefeito de São Luís, Jackson Lago 

(PDT), como candidato ao Governo do Estado pela chamada “Frente de Libertação do 

Maranhão” - articulação política liderada pelo atual governador José Reinaldo Tavares, com o 

objetivo de fazer “frente” ao Grupo Sarney.  

Os periódicos que analisaremos estão situados em pólos extremos do debate político. 

Esses jornais se configuram como campo de batalha para o embate entre os dois blocos 

político, e como meio estratégico de transmissão de ideologias e manutenção/conquista da 

hegemonia. Portanto, instrumentos de disciplina e controle da opinião pública.  

A escolha desse recorte se justifica por representar um momento importante de 

definição das diretrizes para a sucessão no executivo maranhense. Propício, então, para 

perceber porque o campo político recorre ao campo jornalístico para agir na sociedade. E 

ainda, compreender os critérios utilizados para a construção da realidade sobre a política do 

Maranhão.  
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Com a análise comparativa desses dois bens simbólicos, pretendemos identificar os 

mecanismos de construção do discurso jornalístico, para, a partir desse parâmetro, descrever 

os efeitos de sentido investidos pelas estratégias discursivas dos jornais para fazer crer em 

suas matérias.  

Basearemos-nos no referencial teórico-metodológico da teoria social do discurso, que 

consiste em reconstruir as estratégias adotadas por determinadas instâncias sociais na 

produção de sentidos. O discurso e a análise de discurso são aqui abordados segundo a 

acepção tridimensional de Fairclough, orientada social e lingüisticamente. “Qualquer ‘evento’ 

discursivo (isto é, qualquer exemplo de discurso) é considerado como simultaneamente um 

texto, um exemplo de prática discursiva e um exemplo de prática social” (2001, p. 22).   

Para evidenciar como acontece a apropriação do discurso jornalístico pela política, nos 

fundamentaremos nas categorias propostas por Maingueneu (2000) acerca das estratégias do 

discurso. Essas estratégias correspondem às “possíveis escolhas que os sujeitos podem fazer 

de enunciação do ato de linguagem”. Pela natureza de seus objetivos, organizam-se nas 

seguintes etapas: a) legitimação, que objetiva determinar a posição de autoridade do sujeito; 

b) credibilidade, que determina a posição de verdade do sujeito; c) captação, que visa a fazer 

o parceiro da troca comunicativa entrar no quadro de pensamento do sujeito falante.  

Nessa perspectiva, no primeiro capítulo apresentaremos os pressupostos teóricos que 

remetem à construção simbólica da realidade pela prática discursiva jornalística. Para 

investigar como o discurso jornalístico é utilizado visando à formação ideológica no 

Maranhão, apresentaremos, no segundo capítulo, o contexto sócio-político em que se dá a 

construção dos textos. Assim pretendemos demonstrar como a prática social interfere na 

prática discursiva. Em seguida faremos uma análise comparada entre os dois jornais, 

descrevendo as estratégias discursivas utilizadas pelas publicações, a fim de entender os 

possíveis efeitos de sentido construídos pelos nossos enunciadores.      

O estudo nos permitirá apontar que a produção no ticiosa no Maranhão possui como 

critério principal para definição da linha editorial dos jornais o jogo de interesse político. 

Ainda, que os políticos recorrem ao discurso autorizado e legitimado do jornalismo para 

difundir suas ideologias. 

 

2. O Jornalismo como Prática Discursiva 

 

Os objetos assim como os sujeitos sociais são moldados pelas práticas discursivas, 

constrangidas, segundo Fairclough (2001, p. 87), “pelo fato de que são inevitavelmente 
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localizadas dentro de uma realidade material, constituída, com objetos e sujeitos sociais pré-

constituídos”. Com isso, propõe ser preciso voltar atrás para a formação discursiva e para a 

articulação das formações discursivas nas ordens de discurso para explicar a relação contexto-

texto-significado.  

As nossas reflexões são guiadas pelo pressuposto de que a ordem social depende da 

partilha de significações constituídas por meio da linguagem. O homem só pode ser através 

dos signos, pois é pela linguagem que nosso pensamento é organizado e por ela nos 

constituímos no simbólico.  

 Mayra Gomes (2003) explica ser pela ordem simbólica que os costumes se organizam, 

são cristalizados, repassados e, sobretudo, legitimados. Quando nascemos já encontramos um 

mundo construído. “Sobre estes valores herdados emitimos juízos: isto é bom, aquilo é mal, 

justo ou injusto” (GOMES, 2003, p. 35/36). O real é acessado sempre por mediações, dado 

numa dimensão que não é dele, ou seja, no simbólico.  

 Ao ordenar o mundo pela linguagem, nos deparamos com uma operação de 

diferenciação/substituição. O ser humano interfere na dimensão objetiva para reorganizá- la. A 

nomeação das coisas exige que se diferenciem os elementos de que ela se compõe, segundo 

critérios de oposição. “Nomear é isolar campos, é instrumento não de representar o mundo 

como ele é, mas de recortar” (GOMES, 2003, p. 20). O ato de fala se dá pela seleção de 

signos pré-disponíveis na linguagem. Por ser social, o signo é diálogo. Na concepção de 

Bakhtin (1997, p. 112), “a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados”. O enunciador reproduz o dizer do seu grupo social. 

 O conjunto das nomeações tem como efeito o desenho do mundo a ser visto. Mas a 

realidade é axiomática, não pode ser completamente abarcada pelas construções simbólicas. 

Por isso, Bourdieu (1996) nos ensina que o poder simbólico, poder de constituir o dado pela 

enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo, 

depende de um reconhecimento, para que seja ignorado como arbitrário.  

 A construção dessa subjetividade e de seu reconhecimento se dá nos discursos que 

ordenam as relações sociais e o conhecimento de determinada época.  Nessa perspectiva, o 

jornalismo se configura como espaço privilegiado de construção/ordenação das realidades, já 

que nas sociedades contemporâneas essa prática se consolidou como modo de construção de 

conhecimento. Nas palavras de Meditsch, o jornalismo produz conhecimento sob o viés da 

singularidade e se difere, essencialmente, do conhecimento científico por essa característica. 

“O aspecto primordial desse gênero de conhecimento é a aproximação do real pela via da 

singularidade” (1992, p. 16). 
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 Cabe aqui uma breve reflexão sobre a configuração histórica do discurso jornalístico. 

Assim, poderemos compreender como esse discurso reflete e constitui processos de mudanças 

sociais. A partir de 1609 começaram a circular os primeiros jornais. Eles eram ligados à 

burguesia e serviam para difundir suas idéias. No início, o jornalista era essencialmente 

publicista. O estilo de texto predominante era parecido com os discursos e proclamações. 

Nessa época, o jornalismo político, cena genérica, já funcionava como meio de transmissão 

dos relatos políticos dos atores presentes no espaço público.  

 As transformações sócio-políticas ocorridas na Europa no século XIX provocaram 

mudanças radicais no exercício do jornalismo. As tiragens dos jornais multiplicaram-se com a 

instalação de fábricas (produção em escala). Cada vez mais pessoas podiam ter acesso aos 

impressos. “Foi necessário mudar progressivamente o estilo das matérias que os jornais 

publicavam. A retórica do jornalismo publicista era impenetrável para os novos leitores” 

(LAGE, 2001, p. 13). Desenvolveram-se duas vertentes: uma educativa e outra sensacionalista. 

Já no século XX, com a instauração do new journalism americano foram estabelecidas técnicas 

(lead, pirâmide invertida) que permitiram a profissionalização do jornalista e a busca pela 

objetivação. Esse fato contribuiu para que o jornalista entendesse seu papel de intérprete nas 

mediações entre o campo político e a sociedade. 

 As bases tradicionais do jornalismo – realidade, veracidade e atualidade - marcam essa 

forma de conhecimento. Assim pensado, o fator que produz o “reconhecimento” da 

legitimidade e autoridade do discurso jornalístico é a impressão de ele “reproduzir” a 

realidade e de forma objetiva.  

 

O poder do jornal está, pois, na sua capacidade em construir a ilusão de 
realidade, sendo certo que, na maior parte das vezes a matéria prima utilizada, 
isto é, a que chega à redação para ser convertida em notícia, é já ela, o 
resultado de uma cadeia enunciativa de dimensão indefinida (REBELO, 2000, 
p. 133).  

 

 Fala-se em ilusão de realidade porque a transformação dos acontecimentos em notícias 

segue critérios de noticiabilidade, que condic ionam a seleção, interpretação e escolha de 

abordagens/enfoques. As notícias são reconstruções simbólicas da realidade. Na verdade, os 

fatos já acontecem como elementos discursivos. Por isso, a prática jornalística é 

essencialmente discursiva. Mesmo com a forte vontade de proferir a verdade, fator que o 

legitima socialmente, o discurso jornalístico não consegue fugir da sua condição como 

formador de visões específicas do mundo. Os relatos dos jornalistas são, desse modo, 

impregnados de impressões e ideologias, configurando um lugar de intensa disputa de poder.
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 O poder se estabelece pelo funcionamento do discurso. Este reflete não só verdades 

como também o corpo social que nele está implicado. As vontades de verdade constituem o 

que pode ser visto, guiam o olhar e os limites do dizível. A prática jornalística constrói 

relações de poder que permitem extrair e constituir conhecimento. Ela é investida 

ideologicamente por incorporar significações que contribuem para a 

estruturação/reestruturação das relações de poder. “O poder está em toda parte; não porque 

englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares” (FOUCAULT, 1999, p. 88).  

 

3. Contexto 

 

Considerando o percurso metodológico da teoria social do discurso, seguiremos o 

estudo trazendo à cena o contexto referente aos ambientes sociais em que se deu a produção 

dos discursos analisados.  

 

A análise de um discurso particular como exemplo de prática discursiva 
focaliza os processos de produção, distribuição e consumo textual. Todos 
esses processos são sociais e exigem referência aos ambientes econômicos, 
políticos e institucionais particulares nos quais o discurso é gerado 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 99). 
 

As duas publicações em estudo podem ser classificadas como os principais jornais 

impressos do Maranhão. Estes estabelecem uma relação conflitante de discursos, refletindo o 

embate político travado entre os grupos aos quais são alinhados.  

A tendência de O Estado do Maranhão é refletir os interesses do grupo político do qual 

é propriedade. Fundado pelo senador José Sarney e por Bandeira Tribuzi, em 1959, então com 

o nome Jornal do Dia, só em 1973 recebeu a denominação atual. O seu público, entre 

assinantes e compradores em bancas, é formado na maioria pelas classes A e B. O jornal é 

parte do Sistema Mirante de Comunicação, dos mesmos proprietários, que abrange emissoras 

de rádios AM e FM, um portal na internet e uma emissora de televisão. O Sistema é apontado 

como principal fator para a manutenção do poder político desse grupo no estado.  

O Imparcial faz parte do Grupo dos Diários Associados, associação que reúne veículos 

de comunicação de todo o Brasil, criado pelo jornalista Assis Chateubriand. O jornal é um dos 

mais antigos do Maranhão, fundado em 1926. Ele também atinge, em sua maioria, as classes A 

e B. Os dois jorna is circulam em todo o estado.  

Depois da dissidência do governador José Reinaldo Tavares do Grupo Sarney, por 

volta de novembro de 2004, O Imparcial se alinhou à ala governista. Até aquele período, José 
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Reinaldo, atual governador do Maranhão, fazia parte do Partido da Frente Liberal (PFL), 

comandado por Roseana Sarney – A família Sarney é conhecida por manter uma espécie de 

poder oligárquico no Maranhão. 

O atrito entre o José Reinaldo e os Sarney teria sido provocado pelo não apóio do 

governador à candidatura de Ricardo Murad à Prefeitura de São Luís, nas eleições de 2004. 

Toda a disputa foi evidenciada por uma reestruturação no discurso de O Estado, que passou a 

criticar veementemente o Governo do Estado. O estopim, que resultou na desvinculação de 

Tavares daquele partido, foi provocado pela divulgação de uma charge em que sua esposa 

Alexandra Tavares aparecia vestida de “Mulher Gato”. Uma alusão à fantasia usada por ela na 

festa de Halloween daquele ano. Aliás, a ex-primeira-dama é apontada como causa dessa 

dissidência. Ela teria forte influência nas decisões do marido, inclusive no seu não apoio à 

Murad. 

As ideologias construídas nas convenções discursivas dos dois jornais são naturalizadas 

e automatizadas pelos leitores. Qualquer maranhense é capaz de apontar a qual grupo 

determinado jornal é alinhado e quais idéias defende. A nova conjuntura política definiu os 

rumos da enunciação proferida pelos dois jornais.  

 
As origens e as motivações imediatas da mudança no evento discursivo 
repousam na problematização das convenções para os produtores ou intérpretes 
(...) Tais contradições, dilemas e entendimentos subjetivos dos problemas em 
situações concretas têm suas condições sociais em contradições e lutas 
estruturais nos níveis institucional e societário (FAIRCLOUGH, 2001, p. 
127).    
 

A verdade e a realidade construídas pelos jornais analisados são condicionadas pelos 

interesses e ideologias aos quais servem. A rearticulação discursiva observada após a ruptura 

política de José Reinaldo com a família Sarney materializa um novo projeto hegemônico para 

a constituição de um novo conhecimento sobre a agenda política local. Este grupo domina a 

vida política do Maranhão há mais de 40 anos. Por sua vez, o PDT de Jackson Lago está a 

frente da Prefeitura de São Luís há pelo menos duas décadas.   

 

Hegemonia é um foco de constante luta sobre os pontos de maior instabilidade 
entre classes e blocos para construir, manter ou romper alianças e relações de 
dominação/subordinação que assume formas econômicas, políticas e 
ideológicas (FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). 

 

A proximidade das eleições deste ano torna mais expressivo o jogo de interesses e de 

poder que se projeta no discurso dos jornais maranhenses. A divulgação da pré-candidatura de 
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Jackson Lago mostra o recorte recorrente de cada um dos jornais para a construção da 

realidade acerca da política do Maranhão e a luta pela hegemonia. 

 A produção das notícias em análise aconteceu no bojo desse contexto político-social. 

Conhecer as práticas sociais que coincidem com a sua elaboração é fundamental para que 

possamos entender as estratégias discursivas adotadas. No corpo dos textos podemos 

encontrar pistas da ordem do discurso que ajudam a compreendê- los. Nesta etapa, procuramos 

evidenciar de que forma a situação em que ocorre o discurso é constitutiva dos efeitos de 

sentido que pode produzir. 

 

4. Seguindo as pistas de O Estado e de O Imparcial 

  

Os textos que analisamos segundo a teoria social do discurso são “um conjunto de 

‘traços’ do processo de produção, ou um conjunto de ‘pistas’ para o processo de interpretação” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 109). Eles compreendem a cenografia onde o jornalismo (cena  

englobante) político (cena  genérica) do Maranhão articula seus discursos para disputar a 

supremacia de sentidos. A comparação das matérias buscará pontos divergentes e convergentes 

acerca da atuação do discurso jornalístico e suas estratégias. “As pessoas fazem escolhas sobre 

o modelo e a estrutura de suas orações que resultam em escolhas sobre os significados (e a 

construção) de identidades sociais e relações sociais e conhecimento e crença” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p.104). 

Já mencionamos que o nosso corpus se constitui de matérias veiculadas nos jornais O 

Estado do Maranhão e O Imparcial (24/01 e 25/01), em suas versões on line, noticiando a pré-

candidatura do ex-prefeito de São Luís, Jackson Lago ao Governo do Estado. 

Estratégia assume, em análise de discurso, diversas noções, de acordo com as correntes 

de pesquisa, resumidas assim por Maingueneau (2000): Boulet considera que “as palavras 

entram em estratégias sociais (e) são índices e as armas de estratégias ou individualização”. 

Para Bonnafores e Tournier, “a estratégia faz parte das ‘condições de produção’ de um 

discurso”. Já Charaudeau observa “uma espaço de estratégias que correspondem às possíveis  

escolhas que os sujeitos podem fazer da encenação do ato de linguagem”.  

 Na matéria publicada na edição do dia 24 de janeiro de 2006 em O Estado do 

Maranhão, com o título “Acuado, José Reinaldo cede às pressões de Jackson e Castelo”,  

percebemos que o jornal escolhe estruturas lexicais centradas na estratégia de (des)legitimação 

do discurso/posição do governador. São utilizados termos com traços avaliativos intensos: 



 9
 

“Acuado”; “Enrosco que se meteu”; “Emparedado”. “As estratégias de legitimação visam a 

determinar a posição de autoridade que permite ao sujeito tomar a palavra” 

(MAINGUENEAU, 2000, p. 295). Nesse caso, a estratégia é deslegitimar o discurso do outro. 

Naquela matéria, o enunciador rompe com o contrato genérico da referencialidade. Não há 

entrevistas, citações; aspectos que garantem um efeito de real e remetem à objetividade do 

texto jornalístico. O Estado descarta qualquer possibilidade de o governador ter espaço de fala 

em suas notícias, como se este não possuísse autoridade para tal. A estrutura do texto remonta 

ao publicismo exercido nos primórdios do jornalismo. Parece muito mais um texto opinativo 

do que notícia.  

 O Imparcial do dia 24, por sua vez, apresenta uma abordagem mais referenciada sobre 

a candidatura de Jackson. Mas as divergências em termos de objetividade param por aí. A 

matéria deste jornal é igualmente tendenciosa à do anterior. A escolha das fontes e a seleção 

das citações são feitas de acordo com a subjetividade do jornalista e dos contextos situacionais 

e institucionais.  

No seguinte fragmento, temos:  

 

“O Jackson saiu feliz da vida e todos nós também ficamos igualmente satisfeitos. Ao contrário 

do que o grupo Sarney está espalhando, estamos mais unidos do que nunca. Eles estão 

divulgando afirmações como sendo minhas que jamais nem pensei em falar”, disse ontem, a O 

Imparcial, em tom de comemoração, o governador José Reinaldo.  

 

  O lead (aspecto singular) dessa matéria diz:  

 

A Frente de Libertação do Maranhão, composta de vários partidos dispostos a desmontarem o 

esquema sarneísta, que já completou 40 anos de mando, deu um salto rumo a definição do 

candidato a governador. 

 

No dia seguinte, os dois jornais trazem como suíte (desdobramento da notícia) matérias 

com a posição de dois deputados.  

O Estado do Maranhão: Dutra critica escolha de Jackson 

O Imparcial: Wilson Carvalho elogia Jackson  

 Ambos recorrem a vozes autorizadas para dar credibilidade às suas posições político-

editoriais. “No jornalismo o jogo da credibilidade se joga sobre o sucesso da referencialidade 

suposta” (GOMES, 2000, p. 30). A credibilidade é a segunda etapa das estratégias discursivas. 
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“É a noção que define o caráter de veracidade de propósitos de uma pessoa (“o que ele diz é 

verdadeiro”) ou de uma situação (“essa situação não é confiável”)” (MAINGUENEAU, 2000, 

p. 143). 

 Para conferir um efeito de objetividade, os jornais recorrem, ainda, à notação gráfica 

das aspas, marcando o discurso do outro no interior do discurso do jornalista. Recurso 

classificado por Authier-Revuz (1990) como heterogeneidade mostrada e marcada dentro do 

enunciado.  

Sobre esse aspecto destacamos o seguinte recorte de O Estado do dia 25 de janeiro:  

 

Dutra disse que nem ele, nem o presidente do PSB, Ribamar Alves, nem o do PPS, Paulo 

Matos, foram informados da definição em torno do nome do pedetista e do tucano. “Tem de 

haver a máxima comunicação entre os partidos. Fazer o contrário não ajuda. Só atrapalha”, 

criticou.  

 

Em O Imparcial da mesma data temos:  

 

Na avaliação de Wilson Carvalho, a tendência agora é que o nome de Jackson Lago  

experimente um forte crescimento. “Com o apoio das nossas lideranças no interior vamos 

alcançar a vitória”, prevê.  

 

 Meditsch (1992), atestando o jornalismo como forma de produção de conhecimento 

através da singularidade, destaca que a linguagem jornalística efetua construções da realidade 

tendo como parâmetro fragmentos da fala do outro. Mesmo assim, nos dois casos encontramos 

uma posição de engajamento dos enunciadores.   

 A produção da notícia se dá na relação entre jornalistas, fontes e leitores. O terceiro 

espaço de realização das estratégias de discurso é o da captação. Por ela, o enunciador visa a 

“seduzir ou persuadir o parceiro da troca comunicativa” (MAINGUENEAU, 2000, p. 93). Os 

(e)leitores são levados a partilhar valores e emoções sugeridos pela enunciação. O Estado do 

Maranhão intenciona a construção de um sentido negativo sobre o governador e sua relação 

com a Frente de Libertação do Maranhão, evidente nos seguintes trechos: 

 

A relação entre José Reinaldo e Jackson Lago azedou (...). Sentindo-se traído pelo 

governador, Jackson foi à Brasília (...). A posição reinaldista explodiu definitivamente a 

Frente de Libertação do Maranhão. 
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 Numa relação dialógica e conflitual, O Imparcial reconstrói o fato colocando a decisão 

pelo nome de Jackson como democrática e consensual entre os integrantes da Frente:  

 

Em apenas cinco dias suas principais lideranças se reuniram, uma vez em Brasília e duas em 

São Luís, de cujas conversas ficou acertado que o ex-prefeito Jackson Lago (PDT) disputará a 

eleição de governador em outubro.  

 

Na disputa pela supremacia de sentidos os jornais instauram uma relação contraditória. 

Um coloca a “decisão” como fruto de uma imposição. “O governador acuado decide”- O 

Estado do Maranhão. E o outro jornal a trata como consenso. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
     

A relação contraditória observada em nosso estudo revela a utilização do jornalismo 

local como espaço disciplinador por determinados grupos. Mostra uma disputa pelo poder de 

fazer ver e fazer crer nas visões dos políticos alinhados com o jornal. A intenção é provocar 

efeitos discursivos de convencimento nos (e)leitores.  

Nessa tarefa de disciplinar, a seleção ganha uma posição privilegiada. Para isso, os 

critérios de relevância são balizados pelos elementos que melhor constroem ou desconstróem a 

imagem do sujeito enunciado. Desse modo são construídos simulacros de realidade sobre a 

política maranhense, encobertos pela égide das estratégias discursivas do jornalismo. A 

verdade é constituída no interior do enunciado jornalístico, como singular, concreta e irrestrita. 

Vale ressaltar que o controle da opinião dos leitores não é absoluta. 

 

As sociedades modernas caracterizam-se pela pluralidade de interesses, 
contatos e afiliações, de modo que, por mais que seja um mecanismo de 
controle da opinião, ele não atingirá com a intensidade necessária todos os 
indivíduos (LAGE, 1998, p. 308). 

  

Tomando por base as formações discursivas e suas relações com o poder, tentamos 

demonstrar como a política se apropria do discurso jornalístico para se legitimar socialmente. 

Transitando pelas condições de funcionamento do discurso jornalístico, percebemos que este é, 

na sociedade contemporânea, espaço privilegiado de produção de conhecimento. Por essa 

característica, serve aos propósitos de disciplinamento dos políticos para convencer os 

(e)leitores. Um efeito de sentido condicionado pela autoridade do discurso jornalístico. 
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Mas como observamos, a prática jornalística não se configura como um relato do real tal 

como é, e sim uma reconstrução simbólica da realidade. Portanto, as notícias evidenciam 

visões privilegiadas pelo jornalista. 

No Maranhão essa prática é bastante evidente nos jornais. A ponto de eles mudarem os 

rumos de suas linhas editorias para se readequarem aos interesses dos políticos que com eles se 

alinham. A exemplo da mudança de discurso que ocorreu nos jornais O Estado do Maranhão e 

O Imparcial quando ocorreu o desligamento de José Reinaldo do Grupo Sarney. A análise 

contemplou textos elaborados num momento de grande efervescência política, em que são 

definidas as diretrizes da sucessão. 

O estudo demonstrou os esforços dos dois grupos para se legitimarem no espaço de fala do 

jornalismo. Como o objetivo final são as eleições, as urnas mostrarão quais jornais e 

respectivos políticos a que defendem foram mais eficazes na sedução dos (e)leitores. 

Salientamos que as observações feitas quanto à recepção são apenas sugestões de efeito de 

sentido. 

Dada a relevância do tema, fica a sugestão de pesquisas que possam investigar as rotinas 

produtivas desses jornais, para que possa se identificar os critérios de noticiabilidade adotados 

por esses jornais. E ainda, como se dá a recepção dos enunciados proferidos pelos jornais, de 

forma a perceber os graus de interferência das mudanças discursivas sofridas pelos jornais na 

sua credibilidade frente à sociedade. 

Enfim, esperamos com este trabalho ter contribuído para o desenvolvimento da pesquisa e 

do conhecimento acerca do jornalismo e da comunicação.     
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