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RESUMO 

 

A política piauiense se prepara para mais um momento de decisão, mas antes mesmo de a 

população comparecer às urnas, os jornais locais circulam em torno do nome a ser indicado 

pela base aliada para substituir o então governador Wellington Dias. A escolha de um 

sucessor pelo Partido do Trabalhador e os processos de construção da base governista foram 

os assuntos analisados neste artigo, que utiliza como metodologia a Análise de Discursos 

proposta pela Teoria dos Discursos Sociais, de Milton José Pinto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: análise dos discursos; base aliada; pré-campanha; sucessão; 

estratégias de comunicação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A escolha do tema deste artigo decorre do projeto de Iniciação Científica - “A 

sucessão estadual em 2010 nos jornais diários de Teresina: discursos e campanhas”, 

desenvolvido no período de agosto de 2011 a 2012, pelos alunos do grupo Jornalismo e 

Discursos (Jordis), ligado ao  Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação (Nujoc) da 

Universidade Federal do Piauí. 

As eleições estaduais de 2010 na base aliada governista, formada por mais de 12 

partidos, encabeçados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) do então governador da época, 

Wellington Dias, foi o foco de maior visibilidade dada pela imprensa piauiense desde o 

final da campanha eleitoral de 2006. A conjuntura do bloco do governo tomou conta do 

agendamento nos jornais diários da capital, que acompanhava o desenrolar das negociações. 

Neste momento, intensificaram-se as especulações sobre qual nome assumiria o posto a ser 
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deixado, ou não, por Wellington Dias ao completar seus oito anos de mandato em 2010, e 

que havia a possibilidade de sua saída para se candidatar ao senado. 

Sabendo que o Estado passaria brevemente por um processo de sucessão, os jornais 

locais (Meio Norte, O Dia e Diário do Povo) acompanhavam em várias de suas páginas, de 

forma intensa os desdobramentos e acordos na base aliada governista, o que aqui definimos 

como período de “pré-campanha”. 

Além da imagem do governador Wellington Dias, visto como líder do partido e 

aquele que detém o poder de decisão do seu sucessor, a base do governo é inicialmente 

formada por quatro pré-candidatos: pelo secretário estadual de Educação, Antônio José 

Medeiros (PT); o senador João Vicente Claudino (PTB); o então vice-governador Wilson 

Martins (PSB); e o deputado federal Marcelo Castro (PMDB). 

Por ser um período em que as negociações aconteciam sucessivamente, será possível 

identificar aqui como o conceito de sucessão foi posto e construído nos periódicos, 

descrevendo os temas agendados que possuem maior relevância para os três jornais diários, 

assim como identificar as estratégias enunciativas utilizadas pelos jornais no campo da 

política para ofertar aos leitores os seus possíveis candidatos. 

O processo de produção de sentidos do que seria a “base aliada” se caracterizou pela 

diversidade de opiniões que o campo comunicacional tem posto para a sociedade, ainda que 

haja o poder do capital financeiro interferindo na construção de sentidos dos meios, 

principalmente na realidade local piauiense.  

A metodologia utilizada será a Análise de Discursos, cujo discurso é considerado 

uma prática social de produção de sentidos. Conforme Pinto (1999), a análise de discursos é 

sustentada por teorias e metodologias que são desenvolvidas a partir da semiótica ou 

semiologia. A análise de discursos estuda e procura explicar o porquê daquilo que o texto 

diz e mostra e leva em consideração o uso da linguagem em contextos. Os textos veiculados 

nos jornais serão analisados de acordo com o contexto situacional que corresponde à 

sucessão governamental. 

2. COMUNICAÇÃO E POLÍTICA 

A relação entre os campos da comunicação e da política é permeada por forças 

sociais de embate que se materializam com a formação da opinião pública. Fernando 

Azevedo (1998) identifica duas vertentes para o tratamento desses campos. A primeira 

aponta a informação e discussão dos temas políticos sendo substituídos por um tratamento 
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marcado pela banalização, vulgaridade, sensacionalismo e espetacularização; e outra que 

sustenta a positividade do conceito de sociedade de massa e do papel dos meios de 

comunicação na construção das modernas sociedades democráticas, ressaltando uma nova 

conformação das práticas políticas e uma reformulação do conceito de democracia, sendo 

que uma sociedade democrática é aquela em que há espaço público para todos, em 

determinado processo de interação.   

Outros paradigmas analíticos, fincados na economia e no conceito de mercado, 

reduzem o campo político ao processo eleitoral, em que os atores políticos – candidatos - 

disputam a preferência do eleitor, aqui sendo visto como consumidores. Sendo assim, é 

possível notar que a comunicação oferece visibilidade a esses atores para que a sociedade 

faça suas escolhas enquanto consumidor/eleitor.  

Os jornais impressos locais utilizam-se das regras de produção do seu campo 

midiático para propor seus candidatos, construindo-o discursivamente a fim de que seja 

eleito pela mídia antes do dia da eleição, pode-se assim dizer. Considera-se assim a mídia 

enquanto nova instância de poder capaz de penetrar na sociedade contemporânea, 

produzindo representações e dimensões articuladas que se configuram a partir do espaço 

público, dos atos de fala, das materializações discursivas e do trabalho de recepção e 

interpretação da mídia na sociedade, e vice-versa.  

O ator político deve existir socialmente para que possa disputar um cargo público, 

e para que isto ocorra é de fundamental importância a imagem pública, que é conquistada 

pelo embates com os adversários e também com as forças sociais. Tomando como 

referência a mídia local é como se “o controle e o tendencial monopólio do ato de 

publicizar e dar visibilidade aparece como um dos novos momentos de inscrição do poder”. 

(RUBIM, 1994, 69). Tomando isso como um norte, os atores políticos piauienses utilizam 

também a mídia como um campo capaz de prestar a eles a visibilidade desejada durante o 

processo de negociações que desencadeará nas eleições.  

3. ANÁLISE DOS DISCURSOS E CONTRATO DE LEITURA 

O discurso pode ser definido como um objeto de conhecimento construído a partir 

de produtos culturais empíricos (como anúncios publicitários, capas de periódicos, 

programas televisivos e de rádio, entrevistas médicas, entrevistas de emprego, textos 

jornalísticos impressos, discursos políticos, cartilhas para prevenção de doenças, 

organização dos espaços de uma cidade) que são chamados de textos, porém não se trata 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

apenas de textos verbais, orais ou escritos, pois envolvem outras semióticas, como as 

imagens.  

Desde a Arqueologia do Saber (1969) de Michel Foucault, o discurso é também 

definido como prática social de produção de textos que surgem no bojo das práticas sociais 

a quais nos engajamos no interior das instituições sociais.  

Na análise dos discursos surgem termos como Polifonia, definido por Mikail 

Bakhtin como a multiplicidade de vozes que podem aparecer no texto e tais vozes são a 

presença de outros textos dentro de outro; Heterogeneidade, que é definida a partir do fato 

de que nenhum texto nasce “livre de influência”, ou seja, um discurso é criado a partir de 

outros discursos pré-existentes. E por fim a enunciação, considerado como o ato de 

produção de textos e enunciado seria o produto cultural produzido.  

É por meio das modalidades do dizer que se estabelece o contrato de leitura – um 

dispositivo de enunciação adotado por um suporte que tem por finalidade estabelecer um 

vínculo com o público, que neste caso são os jornais. No contrato o que importa na relação 

entre um suporte e seu público são as estratégias utilizadas na construção discursiva. Os 

discursos de cada suporte são diversos percursos oferecidos ao leitor. Assim, o Contrato de 

Leitura, se constitui num laço estabelecido entre o enunciador e destinatário, e é 

estabelecido por meio de três dispositivos: o primeiro deles é a imagem de si no discurso, 

ou seja, o modo como se constrói a imagem daquele que fala (enunciador). Imagem aqui 

designa lugar, ou lugares, que aquele que fala atribui a si. O segundo dispositivo refere-se à 

imagem do Outro, a quem o discurso é dirigido. E o terceiro elemento é a relação entre 

enunciador e destinatário, que se constrói no e pelo discurso. 

A análise do contrato de leitura abrange consequentemente, todos os aspectos da 

construção de um suporte e sua ligação com o leitor: cobertura, relação texto/imagem, 

modo de classificação do material redacional, dispositivos de chamadas (títulos, subtítulos, 

chapéus, etc.), modalidades de construção das imagens, tipos de percursos propostos ao 

leitor e as variações que são produzidas. 

Na comunicação de massa o contrato de leitura é sempre proposto pelos meios de 

comunicação. Verón acredita que cada suporte propõe aos seus públicos os diferentes 

modos de estabelecer as relações de crença e confiança, que sustentam o contrato de leitura. 

Ao propor um contrato de leitura, o suporte de imprensa tem que obedecer a três condições: 

dinâmica dos leitores, evolução sócio-cultural e concorrência entre os suportes. 
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4. CONJUNTA DA BASE ALIADA NA SUCESSÃO ESTADUAL DE 2010 

A mídia local já tratava das eleições de 2010 quatro anos antes, ano no qual 

Wellington Dias do PT conquistou a reeleição. Após divulgação dos resultados do pleito, os 

jornalistas já indagavam o governador sobre qual o próximo nome a disputar o governo do 

Estado.  

Passados quatro anos, outra situação viria a chamar atenção da mídia local, mais 

especificamente o jornal Diário do Povo. Um projeto de lei complementar que, caso votado 

e aprovado, daria ao governador Wellington Dias (PT) segurança pessoal, isto ao fim do seu 

segundo mandato. O governador foi alvo de duras críticas vindas da oposição e do jornal 

Diário do Povo, levando o petista a retirar o projeto da pauta das votações.  

A renúncia de Wellington foi um caso a parte, já que antes de renunciar o ex-

governador declarou publicamente que permaneceria no cargo, desistindo da candidatura ao 

senado, objetivando unir a base aliada. As recomendações vinham principalmente do 

presidente Lula (PT), que pedia a descompatibilização do governador petista para disputar o 

senado. 

A oposição também investia na sua candidatura e já definia o nome de Sílvio 

Mendes (PSDB) para concorrer ao pleito. A união da base seria fundamental para 

estabelecer a competitividade no período de pré-campanha, diante do tucano que lidera as 

pesquisas de intenções de votos em todos os cenários possíveis. O senador João Vicente 

Claudino (PTB) alega descartar qualquer possibilidade de se aliar com Sílvio Mendes no 

pleito, afirmando que tem um lado que pertence à base aliada. Já Sílvio Mendes e o PTB 

parecem pensar diferente, visto que há uma parceria a nível municipal, na Prefeitura de 

Teresina, onde o vice do tucano é Elmano Férrer, do PTB. 

Sílvio Mendes, ainda como possível candidato da oposição, afirma sua intenção de 

preservação do atual processo administrativo estadual, projeto desenvolvido pelo Partido 

dos Trabalhadores, caso entrasse na disputa e fosse eleito. Wilson Martins nesse mesmo 

período afirma um comportamento semelhante ao de Sílvio, na manutenção do projeto de 

módulo petista. Isso tudo é mostrado na semana que vai do dia 17 ao dia 24 de março de 

2010 no Jornal Meio Norte.  

 Afunilando o processo de decisão do candidato da base aliada, o vice-governador 

Wilson Martins (PSB) teve seu nome como o mais cotado. Até aqui foram feitas antes do 

veredicto final, várias especulações acerca de possíveis chapas, compostas por Sílvio 

Mendes e um peemedebista: Themístocles Filho ou Marcelo Castro; e pela situação Wilson 
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Martins e Assis Carvalho, entre outras. João Vicente Claudino enquadrado aqui na 

oposição, tendo o apoio tucano para a reeleição de Elmano Férrer. 

 O contexto político é de extrema indecisão, tornando até mesmo dificultoso precisar 

nomes e candidaturas, já que o pré-candidato selecionado terá que possuir muito prestígio, 

aliado ao poder e boa vontade em obedecer nos mínimos detalhes os critérios estabelecidos 

por Wellington e os demais da base. 

A indefinição sobre qual o nome da base aliada iria disputar as eleições de 2010 

era recorrente em toda mídia estadual. Wilson Martins (PSB), então vice-governador, 

colocava-se como candidato, o senador João Vicente Claudino (PTB), também se admitia 

ser candidato, este com o apóio do ministro Alexandre Padilha e do governador Wellington 

Dias. Alguns nomes “corriam por fora” da disputa sem muita visibilidade, eram os petistas 

Antônio José Medeiros e Antônio Neto, que foram levantados como candidato pelo PT por 

meios de críticas ao governador que não apoiava um sucessor dentro do seu próprio partido.  

5. ANÁLISE  

5.1 Jornal Meio Norte 

De acordo com a invariante da pré-campanha da sucessão estadual na base aliada 

governista, o Jornal Meio Norte aborda os fatos que permeiam o bloco de acordo com as 

negociações que vão ocorrendo.  

Na coluna do jornalista Efrém Ribeiro, vale destacar a nota intulada “Chapa dos 

Sonhos” do dia 10 de janeiro de 2010. Nela o enunciador classifica a eleição do governador 

Wellington Dias ao senado e do deputado federal e também pré-candidato ao governo, 

Antônio José Medeiros, como sendo beneficiadora aos piauienses e “uma chapa para lá de 

forte” como enuncia o jornalista, a fim de qualificar a base aliada governista. O enunciador 

põe uma posição ideológica e preferencial, a fim de seduzir o leitor do jornal enquanto, 

principalmente, como eleitor.  

Na charge do dia 17 de fevereiro, Wilson Martins e o senador JVC aparecem 

noticiando à mídia que são os candidatos da base de forma individual. Martins coloca até a 

mão no peito pra dizer “Eu sou o candidato”, mostrando força em suas palavras, enquanto 

JVC levanta o braço com um olhar decidido e fechado. 

A polifonia aparece no momento em que os principais silenciam a voz de Antônio 

José Medeiros, que aparece ilustrado em um tamanho menor e tenta puxar os dois da 

aparição pública, sem sucesso e com o semblante de apavorado. É importante destacar que 
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a palavra „Base‟ aparece com uma letra maior, onde os políticos dão maior ênfase e 

representa a importância da mesma para as eleições do Governo. O contexto mostra a 

política como lugar da mídia de aparição, culto à imagem e ao poder. A charge dialoga com 

a mídia. 

No JMN, a imagem do então governador Wellington Dias é construída como a 

principal liderança no contexto da sucessão, encabeçando todas as decisões da base. Os pré-

candidatos João Vicente e Wilson Martins são caracterizados como os principais 

concorrentes na disputa. Marcelo Castro e Antônio José Medeiros também são ilustrados 

nas charges do JMN, mas são posicionados numa postura bem menos incisa do que JVC e 

Wilson. 

Essa relação de poder na figura de Dias aos demais citados acima é muito bem 

representada na charge do dia 17 de março, na qual o então governador é posto como Jesus 

Cristo na Santa Ceia e os possíveis candidatos como seus discípulos, “sujeitos” a seguirem 

suas regras e orientações. No semblante de Wellington, a enunciação fica caracterizada com 

a construção do discurso de que a decisão de Dias está contextualizada numa situação de 

conflito. O enunciador chargista retrata o cenário indeciso da sucessão governamental por 

parte da base aliada, enquanto que os enunciadores da política, com exceção de Wellington, 

através de semblantes descontraídos, ainda não se mostram preocupados com a situação. 

Num possível favoritismo de Wilson Martins pela candidatura apoiada pela base, o 

jornal traz uma charge em preto e branco no dia 18 de março, referente a uma pesquisa 

amostragem do próprio JMN, que revela o salto dado por Wilson, ultrapassando os 

concorrentes Marcelo Castro e Antônio José Medeiros, e preparando-se para alcançar João 

Vicente Claudino, colocado até então como primeiro lugar.  

A polifonia está presente nos nomes marcados no chão dos pré-candidatos da base 

aliada, no nome do próprio jornal e da modalidade esportiva praticada que aparecem acima 

da charge. Enquanto a dialogia pode ser encontrada na figura do próprio eleitor que 

participa da pesquisa de intenção de votos realizada pelo jornal, e que demonstra sua 

afinidade e identificação com Wilson Martins. A enunciação surge como os pré-candidatos 

apontados como atletas numa disputa pela vaga de candidato da base aliada, enquanto os 

enunciados são os próprios nomes dos candidatos expressos nas marcas de posição 

colocadas no chão, na faixa que anuncia „Candidato da Base‟, na camisa de Wilson Martins 

(escrito Wilsão 2010), Pesquisa Amostragem – JMN e Salto em Distância. O enunciador 
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chargista apresenta Wilson como candidato que faz grande esforço pela vaga, enquanto 

Dias e os demais demonstram angustia pelo resultado. 

Percebe-se que João Vicente Claudino assumia-se como candidato da base aliada em 

vários momentos, mesmo que não obtivesse aprovação plena de todos os partidos que 

compunham o bloco, como era o caso do PSB e PMDB, que tinham seus pré-candidatos. 

No dia 12 de janeiro de 2010, em meio a uma reunião na casa do governador Wellington 

Dias, o mesmo diz que João Vicente “em nenhuma hipótese não vai disputar nenhum 

mandato pela oposição”.  No mesmo dia, horas mais tarde, JVC diz que “a base aliada é 

minha trincheira de atuação política”. Como diz o sujeito da enunciação, “sem perder 

tempo”, outro ator político segue a mesma linha de fala ao afirmar que “JVC é tão bom que 

é desejado até pela oposição”. Partindo de alguns conceitos-chave que integram os estudos 

sobre Análise de Discurso, é possível identificar nesta nota a presença da polifonia, onde 

várias vozes agem e partem de um mesmo lugar de fala – a base governista. A 

heterogeneidade mostrada marcada também pode ser identificada no enunciado, a partir das 

falas dos sujeitos do enunciado, que colaboram para mobilizar outras falas. Os enunciadores 

deixam aqui suas marcas e significações que poderão implicar no processo de escolha do 

candidato da base aliada.   

Com a saída de Wellington Dias para disputar o senado, Wilson Martins assume o 

governo do Estado e logo depois é lançado candidato da base governista com o apoio do 

PT. Com esse cenário estabelecido dentro do próprio bloco, JVC rompe com a base aliada, 

como o jornal Meio Norte destaca na capa edição do dia 01 de abril de 2010 com a seguinte 

manchete: “JVC divide oposição com PSDB de Sílvio”. O enunciador utiliza o chapéu 

“SUCESSÃO” para situar o leitor sobre a referência do assunto.  O jornal dá voz ao senador 

que afirma que “o governo só pode ter um candidato”, ao explicitar a heterogeneidade 

mostrada marcada a fim de realçar a subjetividade e voz do ator político através do discurso 

direto livre. Na edição, o jornal ainda usa do dialogismo bakhtiniano quando põe uma foto 

de JVC ao lado de Sílvio Mendes, e qualifica a imagem utilizando o seguinte enunciado: 

“Oposições lado a lado”, a fim de identificar uma possível aproximação dos dois atores 

políticos.  

5.2. O Dia 

A construção discursiva do jornal sobre seus enunciados tem como objetivo 

enfatizar a relação instável que domina os partidos da base aliada no processo de sucessão 
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para o cargo de governador do Estado, em que não há uma decisão concreta entre eles de 

forma unificada e pacificadora para candidatura de um único sujeito político. Esse 

posicionamento discursivo é materializado mais explicitamente nas colunas de opinião, e 

também nas charges. 

Wilson Martins é configurado como pré-candidato mais incisivo na busca pela 

inserção de sua candidatura pela base aliada. Enquanto os demais pré-candidatos, Marcelo 

Castro, JVC, Antônio José Medeiros e Antônio Neto, aparecem de maneira tímida. 

Identificamos uma forte intenção de pautar o leitor para o debate a confusão 

estabelecida pela base aliada, sobretudo, em torno das figuras de Wellington Dias e Wilson 

Martins. 

O Jornal O Dia constrói em seus enunciados sobre a pré-campanha na base aliada a 

partir dos primeiros dias do ano em suas capas. No dia 1° de janeiro de 2010, a voz de 

Wilson Martins (PSB) aparece logo na manchete com a presença da heterogeneidade 

mostrada marcada, em que diz: “A eleição vai ser como plebiscito, diz Wilson”. A partir daí 

é possível afirmar que nesta chamada o jornal utiliza-se da fala de um sujeito do enunciado, 

que representa-se enquanto ator político. O leitor, que ao mesmo tempo é eleitor, é 

interpelado pela fala do então vice-governador Wilson Martins ao declarar que cabe ao 

povo decidir se quer a continuidade do atual projeto do governo. Com isso, o jornal 

demonstra a partir do primeiro dia do ano eleitoral que está interessado na sucessão 

governamental, e aponta implicitamente Wilson como um possível pré-candidato 

governista, ao conceder voz a ele.  

A conjuntura da base aliada passa a ganhar destaque nas edições do jornal já nas 

primeiras edições do ano. No dia 03 de janeiro, por meio de uma entrevista exclusiva ao 

Jornal o governador “Wellington Dias admite racha na base aliada do governo” o 

governador assume uma possível divisão da base aliada, composta por 12 partidos, “como 

principal desafio do processo sucessório”. O sujeito do enunciado tem suas declarações 

utilizadas para marcar uma representação discursiva do seu “eu” enquanto representante 

maior de um lugar de fala. 

Antônio José Medeiros, pré-candidato petista, ganha destaque na edição dia 12 de 

março de 2010 ao afirmar na coluna de Arimatéia Azevedo que ele e o governador “não 

estão na disputa do poder pelo poder, e sim do poder para fazer”. Esse enunciado é posto na 

coluna usando a heterogeneidade mostrada marcada, com a utilização de um discurso 
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direto, e que há uma interferência do sujeito da enunciação ao intitular a nota de “Comigo, 

não!” como forma de realçar o posicionamento do então pré-candidato.  

No editorial “Comando Sucessório”, o enunciador diz que não serem “boas as 

perspectivas da base aliada para a sucessão do governador Wellington Dias”. Aqui, o 

enunciador constrói a imagem do ex-governador como um herói que “sacrificou uma 

eleição praticamente garantida ao Senado” para unir a base. JVC tem sua imagem ligada ao 

poder econômico de sua família, além de trazer a imagem de um candidato preparado ao 

afirmar que “colocou seu nome no jogo da sucessão e não foi para brincadeira”. Ao utilizar 

esse recurso informal, o enunciador aproxima o leitor do jornal, além de fazer uma alusão 

das eleições a um jogo. De modo bem sucinto, o enunciador desconstrói a candidatura do 

petista Antônio Neto ao falar que “É o PT quem quer impor esse vexame”, desqualificando 

assim a sua candidatura.  

No dia 1° abril de 2010, o jornal O Dia também comenta sobre a nova posição de 

João Vicente Claudino, mais precisamente na chamada “JVC entrega cargos e diz que vai 

para oposição”. O enunciado não revela as razões do afastamento do senador da base aliada, 

o que sugere que o leitor já esteja a par dos acontecimentos que permeiam o cenário político 

do bloco governista.  

Com Wilson Martins oficialmente candidato ao cargo de governador, a briga agora é 

pela vice-candidatura. Na charge do dia 23 de abril, Antônio José Medeiros ameaçando e 

exigindo a vaga de vice na chapa do candidato que sucedeu o antigo governo. Nela, o 

candidato aparece pequeno perante o outro candidato “de grande porte”, o que demonstra a 

inferioridade de um candidato a outro sendo expresso pelo termo “Wilsão”, com sinônimo 

de forte e grandeza, havendo também a polifonia, onde a multiplicidade de textos e 

interpretação deste mesmo, dentro de um caráter polêmico e irônico. 

5.3. Diário do Povo 

Dos três jornais diários, o Diário do Povo é o único que começa anunciando o ano 

político, bem como o destaque central que será a sucessão estadual.  Nas capas do periódico 

os Box „Colunistas‟ é o lugar onde a política local tem maior destaque, porém também há 

no corpo das chamadas de capa enunciados que remetem à pré-campanha na base aliada.  

No primeiro dia do ano, uma chamada no Box anuncia que 2010 será marcado pela 

sucessão estadual, e que o governador Wellington Dias “é quem vai pintar o cenário”. Há 

também outro enunciado na edição que dialoga e contextualiza com esse: “Wilson diz que 
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projeto não é só do PT”. Aqui o enunciador utilizou a fala do vice-governador, Wilson 

Martins, que se torna sujeito do enunciado, que materializa a fala de um representante da 

base aliada, que deseja manter o bloco unido. Na mesma semana, no dia 03 de janeiro o 

enunciador do jornal que fala no Box das colunas de opinião afirma como certa a saída de 

Wellington Dias do cargo de governador para disputar o senado.  

Com relação às negociações que permeiam a base aliada, principalmente o PT, o 

jornal tem postura crítica ao construir suas falas. Basta notar no enunciado “Mestre na arte 

de dissimulação política, o governador Wellington Dias sai do muro e faz campanha por 

Antônio José Medeiros”. Aqui várias vozes atuam reforçando suas forças, usando o que se 

configura na fala do enunciado como uma heterogeneidade mostrada não-marcada, onde 

prevalece na enunciação o uso de sarcasmos e ironias. É válido observar também que no 

mesmo dia que aparece o enunciado descrito anteriormente, a manchete se refere ao mesmo 

tema, só que com outra abordagem – “Wellington quer passar bastão a Antônio José”. 

Assim, é realçado outro conceito-chave da análise do discurso que é a polifonia das vozes, 

onde estas agem sem que uma seja dominante sobre a outra e que apenas se embatem 

discursivamente.  

As mobilizações no interior do Estado para a pré-campanha ganham força pelo vice-

governador Wilson Martins. Este fato é destacado no dia 09 de janeiro no jornal Diário do 

Povo, em que cita várias cidades que o pré-candidato do PSB tem percorrido pelo interior 

do Piauí para reunir-se com lideranças políticas. Além do lugar de fala que lhe é atribuído 

como sujeito político, o enunciador ainda marca o lugar físico a ser ocupado pelo vice-

governador, caso seja eleito, quando diz que ele vem se reunindo e mobilizando as 

lideranças políticas do PSB para chegar ao Poder no Karnak – sede do governo Estadual.  

No artigo “Sucessão embolou dentro da área!”, veiculado no dia 23 de fevereiro, o 

enunciador apresenta um campo político embaralhado, no que diz respeito à sucessão tanto 

governamental quanto municipal. O termo „Sucessão‟ cria um novo sentido, o de 

desorganização, que norteia o contexto situacional com a demora, pois no ano eleitoral, 

ainda não foi definido o nome do possível sucessor do governo na base aliada. A polifonia 

aparece quando uma voz faz menção a outro artigo publicado no jornal, onde vozes se 

manifestam a favor do governador Wellington Dias, colocando como um „político hábil de 

situação eleitoral privilegiada‟, e afirmando que por estes motivos acreditava que o então 

governador não fosse desistir da candidatura ao Senado por conta do partido, já que este 

estaria eleito.  
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Em outro momento, a voz aproxima a enunciação que Dias permaneceria no cargo 

até o dia 1º de abril, o enunciador retrata como uma pegadinha ou uma decisão equivocada 

ao afirmar que isto é uma atitude que “ignora a capacidade política do chefe”. O fato 

efetivamente acontece e é retratado na capa do Jornal O Dia, com o enunciado “Wellington 

passa governo a Wilson e a base se dissolve”.  

Sobre as articulações na base com outros partidos que a compõem, merece 

destaque o enunciado do dia 02 de março: “PMDB ameaça romper com blocão do 

governo”. Nele o enunciador tenta mostrar ao leitor a desunião que a base aliada passa, a 

partir disso utiliza a heterogeneidade discursiva para falar sobre o assunto, como é o caso 

do deputado federal e então pré-candidato do partido, Marcelo Castro, e do deputado 

federal Mauro Tapety, em que os dois afirmam que a candidatura do partido está mantida. 

Há aqui a presença do dialogismo, que se refere ao mesmo assunto e centrado no mesmo 

contexto e cenário dos sujeitos do enunciado, que possuem o mesmo lugar de fala.  

No artigo chamado de “Blocões da sucessão”, o enunciador começa o texto 

falando que, não apenas o blocão governista está se formando, mas também o de oposição. 

É uma tentativa de utilizando as relações de poder e sua capacidade de produzir efeitos de 

sentido no público, agendar a oposição como forma de alertar não somente aos eleitores 

como também a base aliada. No artigo também, o sujeito do enunciado João Vicente 

Claudino, e também possível pré-candidato da base, aparece com imagem de detentor de 

grande poder econômico no Estado, por conta de sua família, e de poder político, tendo em 

vista que o novo prefeito de Teresina, ElmanoFérrer, é de seu mesmo partido. ”Se forem 

humildes, juntamente com a poderosa família, comandarão os destinos do Piauí 

brevemente”. Isso porque, para o enunciador, o candidato vitorioso será Wilson Martins, 

com enunciação que o mostra como figura determinada, ousada e transparente. O 

enunciador evidencia aqui seu posicionamento diante do cenário político da base aliada 

local.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi exposto e analisado, nota-se claramente a diferença nas 

construções discursivas que cada jornal concede visibilidade à base aliada governista. O 

processo pelo qual os veículos de comunicação teresinenses fazem referência a sucessão 

estadual é distinto e intervém junto a sociedade, que é representada como eleitor (a).  
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O Jornal Meio Norte durante o processo de pré-campanha concede espaço às vozes 

favoráveis ao governo petista, principalmente nas suas colunas de opinião. Os sujeitos do 

enunciado são caracterizados por pré-candidatos do Governo do Estado, como o senador 

João Vicente Claudino, Wilson Martins, o então secretário estadual de Educação, Antônio 

José Medeiros, o deputado federal Marcelo Castro, além do governador Wellington Dias. 

Os enunciadores do periódico são brandos ao fazerem críticas ao governo, não preferindo 

citar nomes, além de evidenciar certo tom de torcida às ações e erros do governo e da base 

aliada. É válido aqui explicitar que um dos colunistas, Luís Brandão, possuía relações 

diretas com o PT, possuindo filiação no partido.  

Em relação aos sujeitos da enunciação, destacam-se as alianças e articulações entre 

os partidos da situação (base aliada), como o PT, PC do B, PTB, PMDB, PP e PSB. O Meio 

Norte constrói o nome de Wilson Martins, utilizando adjetivos como “disposto”, “parceiro”, 

“forte”, “determinado”. Além disso, a maior parte das notas e charges apresentam o 

crescimento do pré-candidato nas pesquisas, além de projetos que envolvem seu nome, bem 

como obras do Governo do Estado atreladas à sua gestão.  

Por consequência, os temas atrelados a Wilson são, em sua maioria, referentes à 

administração estadual, legislação, trabalho, Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), infraestrutura, monitoramento dos rios Poti e Parnaíba, esportes, combate às drogas 

e pesquisas de intenção de voto. O tema citado ao senador João Vicente Claudino é 

referente à Educação. 

Para o Jornal O Dia a sucessão estadual é abordada de modo otimista, dando maior 

visibilidade aos temas positivos. Porém, nos artigos de opinião os enunciadores são críticos 

ferrenhos à base aliada e ao governo estadual, e que apontam a indecisão na escolha de um 

candidato da base como um motivo que enfraquece o bloco. O Dia consegue estabelecer 

uma relação de aproximação com seu leitor, por meio de um discurso marcado por 

expressões típicas do cotidiano do cidadão comum.  

Sobre o pré-candidato Wilson Martins, o Dia veicula os temas: inclusão digital, 

Economia, infraestrutura e cultura. Enquanto ao João Vicente Claudino é agendado o tema 

Educação, quando se fala da interiorização do ensino superior público brasileiro, através da 

emenda parlamentar do senador. 

Já no Jornal Diário do Povo, as ideias são mais fechadas. O jornal possui uma linha 

mais conservadora, deixando-a ser materializada em suas capas e colunas de opinião, 

principalmente. As críticas e ironias aos sujeitos políticos governistas e a base aliada, aqui 
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são bem mais intensas ao representar seu posicionamento de maneira mais direta. A 

heterogeneidade mostrada não-marcada, que utiliza o sarcasmo e a ironia para construir 

sentidos, é bastante usada pelo principal colunista, e também editor-chefe do jornal. 

A Economia, uns dos temas abordados nas colunas do jornal, é ligado aos pré-

candidatos Wilson Martins (PSB), quando propôs redução de gastos em todas as secretaria 

estaduais, logo ao assumir o Governo do Estado, e João Vicente Claudino (PTB). Inclusão 

Digital é mais um dos temas que envolvem o Wilson Martins, além de Educação, com o 

programa Universidade Aberta. 

De acordo com a decisão da base governamental, onde se faz cingido jogo de 

alianças, a escolha do sucessor de Wellington Dias e do candidato da base aliada gera 

grande alvoroço, configurando-se como o principal foco dos jornais analisados, sobretudo 

no Jornal Meio Norte pela grande quantidade de colunas opinativas.  

Entende-se que o processo de sucessão estadual deste ano, é de longe um dos mais 

complicados e disputados do país. Fato que concretiza uma realidade da política brasileira, 

em que cada vez mais, torna-se raro as campanhas de chapas puras. 
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