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Resumo: Após o resultado da eleição para governador em 2006, os jornais impressos de 

Teresina  começaram a “agendar” o nome do senador João Vicente Claudino (PTB) como 

sucessor do então recém-eleito Wellington Dias (PT). Em 2010, o referido senador ficou 

fora da disputa para segundo turno. Com base nos aportes teóricos da Teoria dos Discursos 

Sociais (2003) e a proposta de Verón (1987) de investigar os sujeitos discursivos e 

politicamente posicionados - prodestinatários, contradestinatários e paradestinatários, 

propõem-se analisar a construção do leitor cuja materialidade está marcada nos enunciados, 

pela enunciação jornalística nas editorias de política dos jornais impressos: Diário do Povo 

do Piauí, Meio Norte e O Dia.  
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1- Introdução 
 

Na área de comunicação e política, a sucessão presidencial tem sido investigada, nas 

últimas, décadas por vários pesquisadores (LIMA e RAMOS, 1988, ALBUQUERQUE, 

1994, FAUSTO NETO, 1995, RUBIM ; AZEVEDO, 1998, AZEVEDO, 2000, 

RUBIM,2000, SOARES, 2000, ALMEIDA 2003, ALDÉ et alli, 2007, LIMONGI e  

CORTEZ, 2010, ALBUQUERQUE,  2011). Este artigo foca a especificidade da sucessão 

estadual em que a política piauiense viveu um momento singular na campanha eleitoral para 

governador do Estado. Imediatamente após o resultado da eleição do governador 

Wellington Dias, do PT, em 2006, para o segundo mandato, em menos de 24 horas, os 

jornais impressos locais começaram a especular sobre a sucessão estadual de 2010.  

Tendo como base a análise de discursos proposta por Pinto (1999), na Teoria dos 

Discursos Sociais, em que “procura descrever, explicar e avaliar criticamente os processos 
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de produção, circulação e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos na sociedade” 

(PINTO, 1999), propõe-se uma investigação acerca do leitor enquanto sujeito discursivo 

que negocia sentidos, em produção, reconhece as tensões do campo da política e é 

perpassado pelas vozes sociohistóricas e culturais.  

Assume-se a premissa que os discursos são práticas sociais de produção de sentidos; 

ou seja, lugares em que se travam batalhas em busca de ter o poder de “dar a última 

palavra” e ter reconhecimento legitimado pelo outro. Fazendo o percurso de reconstituir o 

sujeito falado, marcado nos textos publicados nas editorias de política dos jornais de 

Teresina, considera-se, nessa perspectiva, que os leitores estão materializados na situação 

de enunciação nas páginas dos impressos. 

Para efeito de análise, partimos das seguintes hipóteses: o campo midiático trouxe 

para si as regras de produção enunciativa do campo da política, ficando este submetido às 

suas regras e normas. O processo de construção das candidaturas à sucessão estadual, nos 

impressos locais, segue uma lógica de produção de sentidos, isto é, produção, circulação e 

reconhecimento de sentidos; e por fim, os jornais utilizam-se, nos modos de produção, 

maneiras de propor seus candidatos e lugares políticos aos leitores.  

O corpus de análise é composto por matérias que circularam nos jornais O Dia, 

Meio Norte e Diário do Povo do Piauí do Piauí, entre 29 de outubro de 2009 a 29 de 

outubro de 2010, relacionadas a todos os candidatos. Para efeito deste estudo, será feito um 

recorte no corpus para os dois candidatos que passaram ao segundo turno da eleição de 

2010: Wilson Martins (PSB) com 46,37% dos votos válidos e Sílvio Mendes(PSDB) com 

30,08%. A fim de constituir uma amostra representativa utilizou-se o critério de seleção 

aleatória por meio de sorteio tendo como parâmetro de sorteio a não repetição de mês e que 

todos os meses fossem selecionados a fim de permitir uma maior abrangência do processo 

onde através de diferentes meses e situações fosse possível observar, a partir do texto 

materializado, as marcas enunciativas colocadas em circulação e quais os tipos de leitores 

acionados pelos três jornais.  

Com um olhar direcionado à tensão existente nos discursos produzidos em um 

contexto político através das disputas empreendidas entre sujeitos discursivos e 

politicamente posicionados considerados como prodestinatários, contradestinatários e 

paradestinatários. (VERÓN, 1987), essa investigação entende as disputas e os embates são 

modos de enfrentamento dos sujeitos da enunciação e que os leitores são constituídos 

através de estratégias enunciativas direcionadas as suas expectativas de leitura.  
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2- Leitores e discursos no universo da política 

Como uma carta lançada ao mar dentro de uma garrafa, em que não se tem a certeza 

de quem irá ler o texto, como deverá entendê-lo, ou com quais sentidos deverá negociar 

durante a leitura, os textos publicados em jornais impressos circulam pelas cidades e são 

ofertados aos mais diferentes leitores. 

Sem um destinatário específico, os autores da carta na garrafa ou dos textos 

publicados em jornais podem até mesmo partir de uma noção ampla a respeito de quem 

poderá tornar-se o leitor, mas dificilmente teriam condições de traçar um perfil exato sobre 

as múltiplas identidades que compõem o processo ou até mesmo de quem poderá, inclusive, 

interceptar a garrafa, antes que ela chegue ao destino planejado pelo autor; ou quem, 

acidentalmente, possa pegar um exemplar de jornal esquecido sobre o banco de uma praça. 

Essa dificuldade em desenhar um rosto para o leitor, determinar suas características 

objetivas e lhe dar um perfil pragmático fornece pistas para que o processo de investigação 

acerca de sua manifestação seja traçado a partir de outra perspectiva – a da produção.  Uma 

instância onde os sentidos são produzidos, e, também, negociados com aqueles que deverão 

atualizá-los durante a leitura.  

Ao refletir no discurso político, Charaudeau (2005), o faz com base na percepção de 

que a construção dos sujeitos se dá através do princípio de alteridade. Segundo ele, os 

sujeitos são observados em posições desiguais, em que um se configura enquanto sujeito de 

autoridade, aquele que domina – o enunciador. E o sujeito-alvo, o destinatário, é colocado 

na posição de dominado, daquele que deve obedecer para não sofrer qualquer tipo de 

sanção determinada pelo enunciador.  

O discurso político está inserido na teia das práticas sociais, ou seja, não se trata 

apenas de como um político escolhe as palavras para manifestar suas intenções, mas como 

se dão as relações e os embates sociais durante o processo de produção dos discursos dentro 

da esfera política, o que, para o autor, termina por resultar também em uma análise da 

política pelo discurso, pois para ele “não há política sem discurso. Este é constitutivo 

daquela. A linguagem é o que motiva a ação, a orienta e lhe dá sentido” 

(CHARAUDEAU,2005, p. 39).  

Deste modo, o discurso político não deverá ser percebido somente se no seu 

conteúdo estiverem presentificadas as questões inerentes à dinâmica política. Para o autor, 

um discurso se torna político se a situação de enunciação assim o considerar; se durante a 

interação os efeitos de sentidos forem percebidos dessa maneira, e se os sujeitos se 
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posicionarem também enquanto sujeitos políticos. A partir de então, haverá a produção do 

pensamento político, possível em três lugares: enquanto sistema de pensamento, no qual são 

fundados os preceitos que deverão nortear as opiniões e os posicionamentos políticos (os 

partidos e os sindicatos, por exemplo); enquanto ato de comunicação, a partir do qual os 

atores da cena de comunicação política atuam com o objetivo de influenciar e persuadir o 

outro em busca de adesões, rejeições ou consensos (comícios, entrevistas e debates, por 

exemplo); e o discurso político como comentário, no qual o político se posiciona enquanto 

sujeito social sem que haja o objetivo de buscar novas adesões às suas ideias. 

Para Verón (1987), no discurso político, faz-se necessário localizar o discurso, 

levando-se em conta os partidos políticos e o aparelho do Estado para então prever um 

destinatário genérico (cidadão-nacional associado ao coletivo nação), o prodestinatário 

(“visado por meio de mecanismos de reforço da crença partilhada”), contradestinatário 

(“alvo da ordem dos mecanismos da ordem da persuasão”) e o o paradestinatário (“alvo das 

figuras do polêmico”). 

Na investigação do prodestinatário, o modo de aparecimento da subjetividade na 

linguagem deve ser analisado com base no uso implícito e explícito dos pronomes, que o 

insere nos discursos, a exemplo do pronome “nós”, que representa a junção dos sujeitos 

“eu” (correspondente ao enunciador) e “tu” (relacionado ao destinatário) no discurso. Além 

de inserir o destinatário, o “nós” marca ainda o compartilhamento de uma ação, 

característica do prodestinatário, que é aquele com que o enunciador partilha suas ideias, 

crenças e objetivos. Essa função pode ser verificada nos textos verbais por meio dos 

modalizadores, podendo variar entre as frases assertivas, imperativas e interrogativas, e/ou 

através dos verbos performativos, como ordenar, declarar e prometer. Nas imagens, a 

função de interação marca as relações de poder estabelecidas entre enunciador e receptor na 

função de interação. A interpelação pelo olhar ou mesmo a disposição de uma imagem em 

uma posição dominante podem marcar a função de interação. 

O “contradestinatario”
4
, é aquele que se posiciona de forma contrária aos sentidos 

propostos pelo enunciador. Ele se apresenta em oposição a tudo o que é defendido pelo 

enunciador político, sendo aquele que nega suas afirmações e afirma suas negações. Para 

Verón (1987), os dois tipos de sujeitos podem se presentificar simultaneamente no discurso 

político desde a sua produção, uma vez que já estão previstos no processo enunciativo.  

                                                
4 Na tradução para o português de Braga (2005), é utilizado o termo “antidestinatário”. No entanto, no texto 

original, em espanhol, a nomenclatura aplicada é “contradestinatário”, adotada neste trabalho. 
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Ao refletir nas sociedades democráticas ocidentais, Verón (1987) cria ainda um 

terceiro tipo de destinatário – o paradestinatário. Este, por sua vez, tem como característica 

fundamental ocupar uma posição de indecisão; ou seja, posiciona-se ora como positivo, ora 

como negativo. Essa característica faz com que seja alvo constante das estratégias 

enunciativas de persuasão, já que ocupa o “lugar” a ser conquistado pelo enunciador.  

A identificação dos tipos de destinatários no imaginário político se dá por meio dos 

componentes dos enunciados, usados como instrumentos para posicionar o enunciador e os 

destinatários. São usados qualificadores linguísticos dos sujeitos, a exemplo de “nós os 

comunistas” (enunciador/prodestinatário) e “muitos socialistas pensam” 

(contradestinatário). Podem ainda ser identificados por meio de coletivos, como “cidadãos” 

e “trabalhadores”, utilizados, sobretudo, como estratégia de persuasão dos paradestinatários, 

que, distantes de qualquer “crença” partidária, são persuadidos pelo enunciador a aderir ao 

que ele diz. Há ainda o uso de “metacoletivos” e “fórmulas” como modo de criar vínculos, 

através do uso de termos como, por exemplo, “o país”, “a nação”, “o povo” e “o mundo”; e 

slogans, a exemplo de “a outra política”, usados para estabelecer o lugar de recepção e 

atribuir valor ao posicionamento político aos  leitores de política. 

3- Das bancas às leituras: percursos refeitos  

Todos os dias, milhares de exemplares de jornais são impressos e distribuídos pelas 

casas dos assinantes, comércios, pontos de vendas espalhados pelas cidades ou entregues às 

bancas, onde ficarão expostos à espera de alguém que tenha interesse em consumir suas 

informações e decida então retirá-los do expositor. Vista dessa maneira, a função primeira 

dos impressos de informar a população depende da ação de um leitor empírico – homem ou 

mulher, de diversas faixas etárias e de perfis socioeconômicos ou culturais diferentes – mas 

que também se configura como um sujeito discursivo, na medida em que a linguagem o 

posiciona a fim de reconhecer e negociar sentidos, para então tomar a decisão, sobretudo, o 

consumo dos jornais. Esse processo é perpassado ainda por outras semióticas:  textos, tipos, 

fontes, fotografias, cores, diagramação etc. 

Costa (2003) considera que o leitor é como uma travessia na instância do discurso. 

Perpassado pela multiplicidade de vozes que o atravessa,  não está isolado em um ato 

autônomo, mas inserido em uma teia de significações que podem ser provocadas durante o 

processo dinâmico de leitura. Ler requer fazer trânsitos, ou seja, mover-se de um sentido a 

outro, de acordo com os lugares sociais que são ocupados pelos sujeitos durante a leitura. 
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A partir do entendimento das reflexões teórico-metodológicas apresentadas acima, 

inicia-se, a partir deste ponto, a aplicação dos conceitos na investigação como os suportes 

constituem os leitores.  Foram estabelecidos, como invariante referencial, dois protagonistas 

das informações, pois se verificou que as editorias políticas dos jornais piauienses em 

análise – Diário do Povo do Piauí do Piauí, Meio Norte e O Dia – apresentam como 

característica comum a construção de notícias com base nas personalidades representantes 

de uma política local. Como protagonistas das informações, eles comentam, dão pareceres, 

se posicionam sobre os mais diversos temas, e, ainda, têm fatos noticiados a partir de seus 

envolvimentos com os citados temas. Legitimados a partir da enunciação jornalística, esses 

atores sociais aparecem como centros irradiadores da informação e do debate, a ponto de 

serem, muitas vezes, tomados como sinônimos das instituições as quais estão ligadas. A 

partir da observação desta marca comum às editorias de política dos três suportes, passa-se 

a investigação da relação estabelecida entre os jornais e os tipos leitores.  

 

3.1 - Wilson Martins  

Wilson Martins foi vice-governador no segundo mandato 

de Wellington Dias. A partir das eleições municipais de 2008, 

passa a ser posicionado no cenário político local como pré-

candidato ao Governo do Estado, em disputa direta com o 

senador João Vicente Claudino. Os dois travaram um duelo 

político-partidário, ao investir na estratégia política de eleger o 

maior número de prefeitos a fim de ampliar a representatividade 

das siglas comandadas por eles no interior do Estado, com o 

objetivo de construir ampla base de apoio, visando às eleições 

estaduais de 2010. Com essa estratégia, o vice-governador marcou sua disposição para 

disputar a preferência do governador Wellington Dias e dos partidos aliados, como 

candidato à sucessão, provocando uma disputa interna na base governista. Em março de 

2010, sem um acordo pleno entre os partidos coligados, Wellington Dias renunciou ao seu 

mandato e conduziu Wilson Martins à posição de governador do Estado e candidato à 

reeleição 

Em entrevista publicada no dia 22 de novembro de 2009, 

no jornal Meio Norte, sob o título “Não passa pela minha cabeça 

deixar a base”, Wilson Martins se dirige primeiramente a um leitor prodestinatário ao 

Figura 

4 

 Fonte: MN, 22 nov. 2009, p. 4. 
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responder as perguntas de um enunciador jornalístico,  posicionando-se como candidato 

para suceder Wellington Dias no Governo. 

Meu nome está lançado como pré-candidato porque (eu) acredito no 

potencial do Piauí. O grande projeto que o próximo governador deve ter é 
o de promover o salto econômico capaz de redefinir o perfil 

socioeconômico do povo. É se aproveitar da base deixada, pelo 

Wellington para fortalecer as várias potencialidades que (nós) temos, e 

criar algumas outras. Em cinco anos, (nós) podemos ter um Piauí mineral, 
um Piauí com turismo de massa e também com alta participação da 

indústria e da agroindústria. Em médio prazo (nós) poderemos deixar de 

ser um Estado dependente dos serviços (MN, 22 nov. 2009, p. 4).  

O candidato marca sua relação com leitor ao usar os pronomes pessoais “eu” e “nós” 

de maneira direta e indireta. Com essa estratégia, o protagonista divide com o leitor (tu) as 

propostas que pretende apresentar durante sua campanha ao Governo, flexionando os 

verbos poder e ter na terceira pessoa; ou seja, condensando os sujeitos “eu” e “tu” no uso do 

“nós” inclusivo ao usar “temos” e “podemos”. Além disso, busca a legitimação de seu 

posicionamento, e afirma, objetivamente, que não pretende deixar a base de Wellington 

Dias, e que a estratégia política que compartilha com um prodestinatário é se aproveitar da 

base para fortalecer as potencialidades do Piauí. O compartilhamento de crenças marca a 

relação proposta com o prodestinatário, com quem o protagonista da notícia busca 

conquistar a adesão, por meio das respostas que dá ao enunciador jornalístico, e que são 

reproduzidas na entrevista.  

No entanto, na entrevista, um enunciador jornalístico marca em negrito uma relação 

polêmica com os contradestinatários a partir do título “Não passa pela minha cabeça deixar 

a base”. Ao contrário do leitor que divide com o protagonista suas ações e seus planos, 

aqueles contestam as crenças de Wilson Martins, desconfiam de seus posicionamentos, e 

possuem uma avaliação negativa do seu comportamento ao percebê-lo como alguém que 

poderá deixar a base aliada, caso o governador não renuncie para concorrer ao Senado, e 

passar para oposição em nome de uma candidatura ao Governo do Estado. 

A notícia “Wilson revela que pode 

não ser candidato”, publicada em 11 de 

dezembro de 2009, no jornal Diário do Povo 

do Piauí busca vínculo com um leitor 

paradestinatário. O uso do verbo, no título, 

com valor performativo reforça esta idéia. 

 Fonte: DP, 11 dez. 2009, p. 3. 
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Na notícia, um enunciador posiciona-se como instância de mediação entre sujeitos políticos 

e o vice-governador de um lado, e o leitor de outro lado. Com essa estratégia, procura 

construir o referente  que usufrui da proximidade com os políticos para informar ao leitor 

sobre as movimentações nos bastidores da política local. Com o objetivo de convencer o 

paradestinatário, a estratégia enunciativa utilizada é o meta-coletivo “povo”, em “se for 

vontade do povo”, no corpo da matéria, busca persuadir o paradestinatário com a 

argumentação apresentada pelo protagonista.  A notícia em questão, está em relação 

dialógica com discursos anteriores que cogitavam a possibilidade do vice-governador não 

ser candidato. A rubrica “circunstâncias” marca enunciativamente que a retirada da 

candidatura de Wilson Martins dependerá do contexto político a ser definido com a 

aproximação do prazo determinado pela Legislação Eleitoral para o fechamento das 

coligações partidárias. 

Em O Dia, a matéria “Sucessão 

estadual – Wilson Martins diz que a aliança 

é feita com soma de diferenças” , ele é 

apresentado, a um leitor contradestinatário, 

como um ator político empenhado em 

conciliar os diversos interesses político-

partidários, e agregar em torno do seu nome 

o apoio de líderes dos partidos que possam 

compor uma nova base aliada. 

O enunciador faz uma leitura crítica 

à estratégia política de defender a soma de 

diferenças como modelo de aliança político-

partidária. A rubrica “Sucessão estadual”,  

apresenta uma percepção avaliativa sobre o objetivo do protagonista de somar as diferenças 

entre ele, seu partido e os demais coligados, qualificando como interesse eleitoral a 

iniciativa de agregar o apoio de políticos que mesmo pensando de forma diferente, podem 

favorecer sua campanha ao Governo do Estado.  

Os sentidos contrários aos interesses do candidato são apresentados por um 

enunciador que classifica o posicionamento do protagonista como uma tentativa de 

“minimizar os conflitos existentes entre os partidos” uma vez que “a ala oposicionista do 

PMDB manifesta certa resistência ao apoio”. A partir dessas estratégias, o enunciador 

 Fonte: ODIA, 17 maio. 2010, p. 3. 
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constitui uma relação com o contradestinatário, aquele que não acredita na soma de 

diferenças, defendida pelo protagonista como uma aliança possível; com o objetivo de 

construir os referentes. O suporte ao desvelar as diferenças políticas partidárias e 

ideológicas que podem estar contidas em um grande e heterogêneo grupo político sugere 

que o leitor contradestinatário perceba as relações de “conveniência” que podem ser 

desenhadas no bojo das articulações políticas e que observe  os interesses eleitorais e 

partidários que estão se sobrepondo às questões sociais.  

3.2 Sílvio Mendes 

O médico Sílvio Mendes (PSDB) foi eleito prefeito de 

Teresina em 2004 e reeleito, em 2008, em primeiro turno, com 

70,36% dos votos válidos. Em janeiro de 2010, uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Data AZ
5
 para a sucessão no governo do 

estado, seu nome aparece em 1º lugar com 29,64% das 

intenções de voto. Motivado pelos índices das pesquisas que o 

colocavam em primeiro lugar, o então prefeito de Teresina 

renunciou para concorrer ao Governo do Estado.  

Na condição de ex-prefeito e assumindo a posição de 

pré-candidato ao Governo, Sílvio Mendes tem a possibilidade 

de falar diretamente ao leitor em entrevista, na qual responde 

aos questionamentos feitos por um enunciador jornalista. A 

entrevista “Sílvio Mendes diz que estrutura e dinheiro não 

ganham eleição”, publicada em 11 de abril de 2010 no Diário 

do Povo do Piauí, marca o posicionamento de um enunciador 

que fala e manifesta sua avaliação a respeito do contexto 

político local e dos atores sociais que estão em disputa com ele 

– a quem ele atribui posse de estrutura e dinheiro na eleição. 

Com essa estratégia, Sílvio Mendes é posto em 

circulação, no cenário político, por um enunciador jornalístico que sugere sua desvantagem 

financeira em relação aos adversários; com isso, busca apoio de um leitor paradestinatário, 

para o candidato que não dispõe do dinheiro ou da estrutura do Estado. A fotografia 

                                                
5 Pesquisa disponível no portal AZ. Disponível em: <www.portalaz.com.br>. 

Fonte: DP, 11 abr. 2010, p. 4. 
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publicada logo abaixo do título mostra Sílvio Mendes com um sorriso olhando para baixo, a 

imagem o posiciona com um sujeito simpático e humildade, posto que não interpela o 

leitor. A estratégia de desconstruir uma imagem política de agressivo e esnobe é 

apresentada por pelo enunciador jornalista.  

A matéria – “Campanha – Partidos e 

candidatos vão gastar R$ 440 mi no Piauí”– 

apresenta um infográfico com a foto de 

Sílvio Mendes ao lado dos demais 

candidatos. O título marca o lugar dos 

sujeitos como candidatos e possuidores de 

recursos para financiar suas campanhas. Em 

relação dialógica com a entrevista publicada 

no Diário do Povo do Piauí, a matéria no 

Meio Norte apresenta ao leitor 

contradestinatário, um candidato  detentor de dinheiro para “gastar” na campanha, buscando 

com essa estratégia a aproximação do protagonista com a disputa política que tentava 

afastar da relação de “paridade” que vinha buscando estabelecer com o leitor. 

Ao lado dessa matéria, a notícia “Caminhada – Sílvio Mendes inicia sua campanha 

ao Governo” utiliza como estratégia enunciativa de “qualificar” as atividades do candidato 

como modo de evidenciar os mecanismos de campanha. O jornal indica ao leitor 

prodestinatário que Silvio Mendes está em campanha, apesar de afirmar que suas atividades 

eleitorais ainda não haviam sido iniciadas. O enunciador demonstra desconfiança sobre o 

que é dito pelo candidato e mobiliza junto ao leitor o reconhecimento desta percepção, 

mostrando, inclusive, a partir de seu orçamento de campanha de que deverá dispor de 

recursos equivalentes aos seus adversários. 

Adjetivado como “tucano”, Sílvio 

Mendes é apresentado como aquele que tem 

pressa em apresentar suas propostas à 

Justiça Eleitoral, na matéria “Tucanos 

foram os primeiros a apresentar plano de 

governo ao TRE”, publicada em 6 de julho 

de 2010 em O Dia. 

      Fonte: MN, 6 jul. 2010, p. 3. 

  Fonte: O Dia, 6 jul. 2010, p. 3. 
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O  seu reconhecimento como  candidato propositivo e organizado é compartilhado 

entre o enunciador e o prodestinatário. Isso fica evidenciado pela estratégia de valorizá-lo 

por ser o primeiro a apresentar um plano de governo  

Ao registrar sua candidatura às 14h de ontem, o ex-prefeito Sílvio 

Mendes, candidato do PSDB ao Governo do Estado, foi o primeiro a 

entregar também as diretrizes que irão nortear seu plano de governo, caso 

seja eleito. O documento, que foi elaborado depois de uma série de 

consultas e debates nos municípios e entidades sociais e aborda o aspecto 

socioeconômico do Estado, com estratégias e intervenções para um 

processo de desenvolvimento (O DIA, 6 jul. 2010, p. 3). 

O enunciador ainda destaca as propostas do tucano sem que qualquer comparação 

com os seus adversários seja proposta ao leitor, além de propor que o documento fora 

elaborado após consultas e debates junto à população e que seria composto por trinta 

páginas. Dessa maneira, o enunciador divide com o prodestinatário a crença de que Sílvio 

Mendes é um sujeito político propositivo e organizado, para então buscar a adesão de um 

possível paradestinatário, a quem está sendo proposto o reconhecimento do referente Sílvio 

Mendes a partir dessas características. 

Observando o cotexto, as propostas de Sílvio Mendes são apresentadas sem um 

comparativo com as propostas dos demais candidatos ao Governo, já que a entrega do 

documento compondo o plano de governo faz parte do protocolo de registro de 

candidaturas. Dessa maneira, verifica-se a estratégia de um enunciador que busca convencer 

o leitor sobre a melhor opção ao governo do Estado sem que o mesmo precise estabelecer 

parâmetros de comparação com os demais candidatos.  

 

Algumas considerações  

O jornal Meio Norte estabelece uma relação, em geral, com pro, para e 

contradestinatário como estratégia para persuadir o leitor e construir referentes para seus 

protagonistas da informação apresentados pela enunciação jornalística. Por sua vez, essa 

mobilidade de interlocutor que o suporte mobiliza não configura a ausência de um 

posicionamento político definido por parte do leitor. O suporte direciona seus discursos a 

um tipo específico de destinatário, de acordo com a leitura que espera evocar do leitor. Ou 

seja, como pretende ter seus discursos reconhecidos, legitimados; e, sobretudo, como espera 

que o leitor construa um referente para cada protagonista. Pôde-se verificar que o jornal, 
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estabelece, principalmente, relações específicas, no caso da sucessão estadual, com um 

leitor prodestinatário a candidatura de Wilson Martins. Há diferenças que são propostas ao 

leitor em momentos específicos. Enquanto vice-governador, dirigente partidário e sujeito 

que disputa com outros políticos a escolha para ser o candidato da base governista à 

sucessão estadual, é proposta a Wilson Martins uma relação com um leitor que o percebe 

como um sujeito político, movido pela disputa eleitoral, que acompanha as movimentações 

nos bastidores da política local e, dessa maneira, especula sobre sua saída da base de 

Wellington Dias, caso não seja o escolhido para representar a chapa governista nas eleições, 

ao mesmo tempo em que desconfia da fidelidade de Wilson ao levantar possibilidades de o 

protagonista aliar-se a candidatos de oposição. 

Por sua vez, ao assumir o Governo e a condição de candidato do Governo à 

reeleição, Wilson Martins passa a ser reconhecido pelo leitor como gestor que inicia o 

mandato, marcando um posicionamento que o diferencia do antecessor, pois ele “entraria 

para a história” por nomear quatorze mulheres para o primeiro escalão do Governo, decisão 

adjetivada como histórica por um enunciador jornalístico. E como um gestor que estaria se 

afastando das disputas eleitorais, para direcionar suas ações às questões administrativas do 

Estado. Em tom conciliador, Wilson Martins, ainda durante a campanha, passa a ser 

proposto pelo dispositivo de enunciação como sujeito que busca somar diferenças com 

outros sujeitos políticos, ao invés de entrar em disputa (como verificado antes da definição 

de que ele seria o candidato do Governo), como aquele que planeja como pretende ser 

reconhecido pelo leitor como governador da saúde e como aquele que ganha a adesão de 

quem esteve em disputa direta com ele no primeiro turno das eleições. Dessa maneira, o 

leitor proposto em relação ao protagonista Wilson Martins tem como característica ser 

iniciado nas questões políticas e eleitorais, reconhecendo as disputas entre os sujeitos e os 

contextos em cada notícia, além de ressignificar o referente Wilson Martins de maneiras 

específicas conforme as relações que esse protagonista configura ao ser posto em relação 

com Wellington Dias. O suporte estabiliza os sentidos a fim de leitor reconhecer ao leitor o 

reconhecimento da candidatura de Wilson Martins como resultado de um consenso. 

Verificou-se que em relação aos protagonistas, o jornal se posiciona como favorável 

a candidatura de Wilson Martins e contrário a candidatura de Sílvio Mendes. Em uma 

relação de silêncio e afastamento, o protagonista Sílvio Mendes é apresentado pelo 

dispositivo de enunciação de forma distanciada do leitor. Não obstante ele ser apresentado 

em algumas notícias como protagonista da informação, ou seja, como sujeito a partir de 
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quem a informação é construída, o sujeito político Sílvio Mendes é apresentado como 

aquele de quem se fala, mas não como sujeito a quem é dada a possibilidade de dirigir-se 

diretamente ao leitor por meio do suporte. Dessa maneira, como um mediador que cerceia o 

poder de dizer do protagonista, o Meio Norte configura a relação com leitor que observa 

com distanciamento o sujeito político Sílvio Mendes. 

Com relação ao Diário do Povo do Piauí, percebe-se, também, em nível geral, 

proposições para diferentes tipos de leitores, dependendo do sujeito social com quem 

dialogiza; ou seja, os leitores de política do jornal são representados como pro, para ou 

contradestinatário, de acordo com o político que o suporte mobiliza para construir suas 

notícias. Semelhante ao Meio Norte, a mobilidade de interlocutor que o suporte mobiliza 

não configura a ausência de um posicionamento político definido por parte do leitor. Pôde-

se verificar que o Diário do Povo do Piauí,  estabelece, principalmente, relações específicas, 

no caso da sucessão estadual, com o contradestinatário.   

Com relação a Wilson Martins, apresenta o protagonista da informação de maneiras 

diferentes, dialogizando com leitores também diferenciados, em dois momentos específicos. 

No primeiro momento em que Wilson Martins ocupava a vice-governadoria e disputava 

com lideranças de outros partidos da base aliada de Wellington Dias a indicação do petista 

para ser o candidato à sucessão, o Diário do Povo construía o referente Wilson Martins 

como um protagonista político, caracterizado como um articulador que trabalha por sua 

candidatura antes mesmo de ter a confirmação de sua indicação, e que, com isso, termina 

por antecipar atividades de campanha. O posicionamento articulador de Wilson é 

reafirmado pelo dispositivo de enunciação como característica do protagonista na matéria 

em que o protagonista é apresentado ao leitor, a partir da possibilidade de não ser candidato 

se não for a vontade do povo ou dos partidos aliados. Contudo, em um segundo momento, 

quando Wilson Martins assume o Governo do Estado após a renúncia de Wellington Dias e 

a condição de candidato à reeleição, o protagonista primeiro é apresentado como novo 

“comandante” do Estado, anunciando medidas, determinando ações aos secretários do 

Governo, como aquele que agora senta à cabeceira da mesa no Palácio de Karnak para dizer 

o que precisa ser feito. Acrescente-se que, com o acirramento da disputa eleitoral, o 

protagonista passa a ser apresentado ao leitor com base em uma desconfiança. Como um 

sujeito político pego de surpresa, ou como aquele que apresenta justificativas e responde às 

críticas, sem contudo negá-las, e, de certa maneira, terminando por admiti-las. Deste modo, 

o jornal Diário do Povo constrói leitores específicos, a depender dos contextos, embora se 
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tratando de um mesmo protagonista. Primeiro como um co-enunciador atento às tensões nos 

bastidores da política local, em que Wilson Martins disputa a indicação do então 

governador para ser o candidato à sucessão estadual pela base governista; depois como 

novo gestor, e, num outro momento, como sujeito político que é questionado pelo leitor, 

que além de cobrar justificativas e explicações às suas ações enquanto gestor público 

também fiscaliza o cumprimento de suas atividades. 

Com relação a Sílvio Mendes, o jornal faz uma aproximação marcada por uma 

identificação. Como observadores das disputas no cenário político local, leitor e 

protagonista “falam” sobre política, “discutem” política, mas não se posicionam como 

sujeitos políticos. Além disso, ao construir o referente Sílvio Mendes, a partir de uma 

posição marcada por denunciar práticas caracterizadas como corruptas, o dispositivo de 

enunciação busca um ao leitor o reconhecimento do protagonista como sujeito que se 

distancia de práticas políticas atribuídas aos demais sujeitos em disputa. Sílvio Mendes é 

proposto ao reconhecimento do leitor como aquele que está contrário a prática eleitoreira do 

adversário de compra de votos. O dispositivo de enunciação marca bem os sentidos 

propostos, conforme seu horizonte de expectativas relacionado ao protagonista. Em outras 

palavras, abrindo a possibilidade para que o leitor, contrário a Wilson Martins, perceba que 

através da denúncia o candidato é uma boa opção em relação ao opositor. Desta forma, 

pode-se afirmar que, no processo eleitoral piauiense, em relação aos protagonistas, o jornal 

assumiu uma posição desfavorável a candidatura de Wilson Martins e favorável a Sílvio 

Mendes.  

O Dia tem buscado um ideal de firmar-se frente a um leitor paradestinatário. Ele se 

procura a ser um orquestrador das vozes postas em circulação e dessa maneira, fazer uma 

ponte entre o acontecimento e o  leitor com o máximo de objetividade possível sem  afastar 

seu interesse das disputas e tensões observadas nos bastidores da política local. Pelo 

contrário, o  jornal tem procurado publicar notícias a partir da qual os sujeitos políticos têm 

as informações construídas a partir do seu envolvimento mas sem que essa participação dos 

protagonistas seja sobreposta às informações. Porém, no caso em estudo, Dia, com relação a 

Wilson Martins, o jornal  dirigiu-se um leitor contradestinatário, denunciando a estratégia 

política de tentar passar a frente dos outros possíveis candidatos da base aliada, torna-se 

candidato sem que houvesse um racha. Com relação a Sílvio Mendes, o jornal mostra ao 

prodestinatário que Sílvio Mendes é o candidato ideal. Busca, ainda, a adesão de um 
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possível paradestinatário, a quem tenta convencer o reconhecimento do referente Sílvio 

Mendes como um bom nome para o governo do estado do Piauí. 
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