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Resumo

Pouco se fala sobre os intertextos literários do discurso jornalístico que se fazem
presentes no romance português. Perpassando pela natureza dos poderes político-económicos que estão por trás dos instrumentos da comunicação, nossa atenção
especial será dada à análise dos romances O ano da morte de Ricardo Reis e A
jangada de pedra de José Saramago, de modo a enfatizar, respectivamente, o cenário do jornalismo impresso na Lisboa salazarista da década de 1930 e o jornalismo radiotelevisivo da década de 1980. Observaremos nesse artigo que, com a leitura desses dois romances, fica claro que ambas as fases do jornalismo português
, antes e depois da revolução democrática do 25 de abril, sofrem um processo de
interferência contínua de manipulação e dissimulação das notícias, o que contribuiu para proliferar no discurso da imprensa de certo “irrealismo”, nos preceitos
de Eduardo Lourenço. Realizaremos, por fim, uma abordagem mais esclarecedora
acerca desse irrealismo cultural constituído por muitas décadas de dissimulação
comunicativa, evidenciando os processos literários através dos quais o discurso
manipulador da mídia é representado. Tais processos serão reconhecidos no texto
saramaguiano pela intertextualidade, em seu aspecto central, e pelos processos
de alegoria e dialogismo.
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Abstract

Very little is said about literary intertexts of journalistic discourse that are present in the Portuguese novel. Permeating the nature of political and economic powers behind of the communication’s instruments, our special attention will be given
to the analysis of the novels O ano da morte de Ricardo Ricardo Reis and A jangada
de pedra. We argue that these texts were written by José Saramago in order to
explore the print journalism’s set in Salazar’s Lisbon of the 1930s and the telejournalism’s set of the 1980s. Based in this reading, we will observe in this article that
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the journalistic discourse still suffers a brutal interference process of manipulation,
which contributed to proliferate certain fictional vision among the people, even after the drop of the dictatorship of Salazar in the 1970s. We will release, finally, a
more insightful approach about this discursive unreality consisting of many decades
of communicative dissimulation, highlighting some literary processes by which the
manipulative discourse of journalism is represented. Such processes will be recognized in the Saramago’s text by the intertextuality, in its central aspect, besides the
allegory processes and the dialogism.
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...falemos abertamente sobre o que foi a nossa vida, se era vida aquilo, durante o tempo em que estivemos cegos, que os jornais recordem, que os escritores
escrevam, que a televisão mostre as imagens da cidade tomada depois de termos
recuperado a visão, convençam-se as pessoas a falar dos males de toda a espécie
que tiveram de suportar, falem dos mortos, dos desaparecidos, das ruínas, dos incêndios, do lixo, da podridão, e depois, quando tivermos arrancado os farrapos de
falsa normalidade com que temos andado a querer rapar a chaga, diremos que a
cegueira desses dias regressou sob uma nova forma, [...]. (Saramago, 2004, p. 175)

Nos muitos romances produzidos depois da Revolução dos Cravos, em 1974,
ressalta-se um papel revisionista sobre a história nacional. Essa reelaboração torna-se latente entre os romancistas portugueses contemporâneos por compartilharem a ideia de que “nenhum regime totalitário dá azo a que se faça História como
deve ser. Todos eles necessitam, em maior ou menor grau, de ocultações e de mitificações” (Lepecki, 1988, p. 388-389) que precisam ser ponderadas em qualquer
abordagem feita sobre o passado.
Essa perspectiva retoma o problema do “discurso” nos termos de Benveniste
(1976), no qual o caráter intencional e o direito da linguagem ao ato encontra um
ponto de apoio: é no discurso como ato transitório ou temporal que encontramos
a mediação entre o mundo, o outro e o sujeito. Os sentidos discursivos não estão
vinculados a signos isolados, senão numa operação complexa que constitui o ato
predicativo e configurativo da linguagem.
Partindo de tais perspetivas, o presente artigo tomará o discurso como uma instância textual que visa não somente sua capacidade referencial, mas as escolhas
efetuadas pelo autor do discurso, localizando nessas escolhas as forças que operam na representação do mundo e da sociedade. Assim, não pretendemos abordar
o significado dos signos de um a um como pretende uma análise semiótica, mas
seu significado interativo ou frasal através da formação discursiva mencionada.
Esse procedimento é justificado pelo fato de que o jornalismo “comporta por
natureza poderes escondidos atrás dos instrumentos textuais que utiliza, tanto que
sua actividade editorial não era e ainda não é relativamente independente do poder
político e das preocupações econômicas.” (Le Goff, 1999: 19). Com isso averiguaremos que a jornalística como literatura torna-se um espaço textual em potencial
para dar corpo a muitas dessas nuances ideológicas e semânticas do discurso jor218 | MEDIA&JORNALISMO
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