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Resumo 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as narrativas dos jornais O Imparcial e O 

Estado do Maranhão à luz da ética e dos elementos da narrativa, a fim de refletir sobre 

a cobertura do processo de cassação do ex-governador Jackson Lago
5
. O período 

escolhido para análise foi o da última semana do conflito, compreendida entre os dias 

13 e 19 de abril de 2009. O estudo procura apontar como os jornais se posicionaram e 

retrataram o conflito e suas personagens, quais focos foram dados a elas e de que forma 

são retratadas por ambos. Por fim, mostra em que ponto as fronteiras entre a narrativa 

jornalística e o discurso partidário são rompidas, havendo uma mescla entre os dois e 

até uma sobreposição de um ao outro. 
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Introdução 

A narrativa sempre esteve presente na história do homem, exercendo um grande 

papel para o entendimento da formação do que hoje é tido como sociedade. Nas 

civilizações primitivas, a narrativa oral era a principal ferramenta para explicar a 

realidade e perpassar as experiências herdadas pelos antepassados. As narrativas 

mitológicas ofereciam explicações satisfatórias aos povos da época sobre os fenômenos 

da natureza. Já no advento da escrita, os poemas épicos deram novas formas à narrativa, 
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acrescentando uma estrutura composta por versos e uma sequência lógica aos eventos 

narrados. Por meio desses poemas, como os de Homero
6
, por exemplo, era possível dar 

sentido à história do povo grego e, mais futuramente, a entender a origem das 

civilizações. Dessa forma, ao longo dos séculos e com o desenvolvimento da 

humanidade, surgiu a preocupação de se documentar os fatos e os feitos históricos para 

não se perderem no tempo, tornando a narrativa o principal meio para se garantir isso, 

pois, através dela, as histórias seriam eternizadas e perpetuadas por gerações.  

Com tempo, o ato de narrar foi ganhando maiores proporções, estudos, análises e 

ramificações. Graças a essas mudanças, surgiram as fábulas, os contos, os romances e, 

em tempos modernos, o jornalismo.  

À priori, no século XIX, o jornalismo se firma como um mediador 

importantíssimo para a relação entre o Estado e a opinião pública. “Os Jornais eram 

vistos como um meio de exprimir as queixas e injustiças individuais e como uma forma 

de assegurar a proteção contra a tirania insensível” (TRAQUINA, 2005, p. 45). Dessa 

forma, o jornalismo cumpria o papel de vigiar o poder político e proteger os cidadãos 

dos abusos cometidos pelo Estado e, ainda, de fornecer aos indivíduos informações 

necessárias para que se desempenhassem suas responsabilidades cívicas.  

Mas, ainda no século XIX, o jornalismo é envolvido por uma nova ideologia em 

que, de acordo com Traquina (2005), acreditava-se que os jornais deveriam servir ao 

leitor e não à política e, também, que a informação poderia ser uma mercadoria; é o 

início do jornalismo industrial. Assim, com a industrialização da notícia, as narrativas 

jornalísticas se voltam para o relato objetivo dos fatos, isentos de argumentos 

tendenciosos que privilegiassem determinados interesses partidários, conceito que seria 

adotado por boa partes dos impressos que surgiriam nos anos seguintes.  

Com isso, desligando-se da política e tornando-se uma empresa visando à 

lucratividade, as narrativas jornalísticas adotaram determinados valores, como fornecer 

informações livres de qualquer tipo de propaganda, a busca pela verdade, a objetividade 

e a imparcialidade em seus relatos, a fim de oferecer notícias baseadas em fatos e não 

em opiniões. Surgem, assim, as características que constituem o jornalismo 

contemporâneo e sua narrativa. Para Motta (2013), as narrativas jornalísticas são um  

exemplo de narrativas objetivas, relatos que pretendem se aproximar do real. Na 

construção delas, são usadas estratégias e artimanhas para manter a objetividade do 
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relato, a fim de se representar fielmente o real, procurando contar desde uma visão 

externa dos fatos, para provocar a falsa imagem que os fatos falam por si mesmo.  

Observa-se, contudo, que, embora o jornalismo contemporâneo tenha adotado 

tais valores, ainda é evidente o envolvimento dos veículos jornalísticos com a política, 

não obedecendo às próprias características que o constituem, como a objetividade em 

seus relatos. Isso se deve principalmente pelo poder de influência que os veículos 

jornalísticos começaram a exercer sobre a opinião pública das sociedades democráticas 

ainda no século XIX e os políticos, que os viam como perigosos revolucionários, 

começaram a utilizá-los como palanques para a disseminação eficaz dos seus discursos 

e da autopromoção da sua imagem dentro do corpo social.  

No Brasil, boa parte das empresas jornalísticas é de domínio de figuras políticas. 

Isso se torna mais visível na imprensa regional, destacando aqui o Maranhão, na qual 

oligarquias políticas detêm do monopólio dos meios de comunicação locais para a 

garantia dos seus interesses, como aponta Pinto (2008): 

 

A política e o jornalismo no Maranhão estavam no mesmo compasso. 

A legitimidade de alguns homens públicos foi conquistada (e atestada) 

pelos artigos e opiniões emitidas nos jornais da época. Prevalecia o 

texto opinativo, seguindo os parâmetros franceses, em detrimento da 

objetividade jornalística enfatizada pelos comunicadores norte-

americanos. (PINTO, 2008, p. 3).  
  

Com isso, uma instituição que deveria representar os interesses da opinião 

pública e garantir-lhes informações precisas e corretas para impeli-la à ação, torna-se 

uma ferramenta de promoção de discursos partidários, na qual figuras políticas 

controlam os meios de produção da notícia. Por exemplo, o jornal O Estado do 

Maranhão, um dos veículos analisados nesse artigo, fundado em 1959 com o nome de 

Jornal do Dia, e que, em 1973, foi assumido pelo então governador José Sarney. De 

modo similar, O Imparcial, também analisado nesse artigo, faz oposição à família 

Sarney e aos veículos comandados por ela. Esse jornal foi fundado em 1926 e vendido 

logo em seguida a Assis Chateaubriand
7
, que o incorporou ao “Diários Associados".  

Partindo, pois, das concepções contemporâneas do jornalismo e de sua função 

social, esse artigo tem como objetivo analisar as narrativas dos dois impressos, O 

Estado do Maranhão e o O Imparcial, no período da cassação do ex-governador 

                                                 
7 Assis Chateaubriand foi um jornalista, empresário, político e magnata das comunicações no Brasil no final dos anos 

de 1930 e no início dos anos 1960.   
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Jackson Lago, descrevendo como cada um dos jornais retratou o conflito e caracterizou 

as personagens, um dos elementos importantíssimos para análise das narrativas 

jornalística, pois, para Motta (2013), esse elemento é o eixo central do conflito, no qual 

toda a intriga gira em torno. Assim, refletir à luz da ética, quando a narrativa jornalística 

deixa de atender a lógica própria desse gênero e se torna um discurso partidário.  

A fim de fazer uma análise aprofundada do assunto, foi escolhida a semana do 

período de julgamento dos recursos de defesa do então governador, Jackson Lago, pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode ser definido como o clímax desse conflito. 

Para isso, foram escolhidas sete edições de ambos os jornais, publicados entre os dias 13 

e 19 de Abril de 2009. No total, dezesseis matérias foram analisadas, sendo dez matérias 

do jornal O Imparcial e seis do jornal O Estado do Maranhão, as quais, no processo de 

análise, e por se tratarem de notícias jornalísticas com tempos difusos, tiveram seu 

tempo reconfigurado para que se pudesse encontrar uma lógica na narrativa, 

delimitando, assim, o princípio, o meio e o fim do conflito.  

 

O conflito e as personagens 

Para entender o caso, e antes de abordar as análises das edições dos jornais, é 

preciso fazer um breve relato sobre o processo de cassação do ex-governador Jackson 

Lago e da semana que perdurou a análise dos recursos de defesa protocolados por seus 

advogados a fim de anular a cassação do seu mandato.  

Nas eleições para o cargo de governador do Estado do Maranhão, no ano de 

2006, disputavam a reta final o candidato do PDT, Jackson Lago, e Roseana Sarney, 

candidata pelo PFL, atual DEM. Após a votação, Lago venceu por uma diferença de 

cerca de 98 mil votos. Porém, o mandato não foi concluído, pois a coligação 

"Maranhão, a Força do Povo", de Roseana, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral, 

em 2007, o pedido de cassação do governador eleito. Para isso, foi utilizado o recurso 

chamado ‘’ Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED 671)’’, que se baseia na 

prática de abuso de poder político e na acusação de compra de votos. O recurso também 

pedia a cassação do vice-governador, o pastor Luiz Carlos Porto. 

Em fevereiro de 2009, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início a um 

processo contra oito governadores, tendo em risco a cassação do diploma. Entre eles, 

estava o então governador do Maranhão, Jackson Lago. No dia 4 de março de 2009, o 

TSE julgou o pedido de cassação proposto pela coligação “Maranhão – A Força do 
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Povo”, encabeçada pela então senadora Roseana Sarney, e decidiu, por cinco votos a 

dois, cassar o mandato do governador Jackson Lago e seu vice, Luiz Carlos Porto, 

acusados de abuso de poder político, econômico e compra de votos nas eleições de 

2006. Ainda, os ministros decidiram dar posse à chapa que ficou em segundo lugar no 

pleito do mesmo ano, liderada por Roseana Sarney (PMDB) e seu vice, o ex-senador 

João Alberto (PMDB). Todavia, o TSE permitiu que ambos, Jackson e Porto, 

continuassem no poder até que possíveis recursos contra a decisão da cassação fossem 

analisados.  

Assim, a defesa de Jackson Lago moveu recursos contestando a decisão do 

Tribunal Superior Eleitoral, em um dos quais afirmava que o TSE não possuía 

competência para julgar o processo e nem de decidir a posse da segunda colocada no 

segundo turno do pleito de 2006. Para os advogados, as denúncias pelas quais o 

governador foi condenado não seriam suficientes para o Tribunal ter tomado tal decisão, 

além de que cabia ao TRE-MA julgar o processo.   

Porém, durante o julgamento dos recursos promovidos pela defesa de Jackson 

Lago e do seu vice, os ministros do TSE rejeitaram o argumento dos advogados. 

Segundo o relator do caso, Eros Grau, a competência do Tribunal Superior Eleitoral de 

julgar o caso estava prevista em sua jurisprudência. Ainda na sessão, foi concluído que 

houve abusos que beneficiaram os dois acusados e prejudicaram Roseana Sarney na 

campanha de 2006. Portanto, como resultado do julgamento, foi decidido pela cassação 

dos acusados e posse imediata do Governo pela segunda colocada nas eleições.  

 

1. O Imparcial 

Por ser oposição à família Sarney, o conflito sobre a cassação de Jackson Lago 

era retratado pelo jornal O Imparcial como mais uma medida de continuação da 

oligarquia Sarney no comando do Estado. Para o jornal, essa manobra ganhava 

legitimidade graças ao parentesco de Roseana com importantes nomes do Judiciário e 

do Executivo.  

Na edição 32040, publicada no dia 18 de abril de 2009, o jornal ironiza essas 

relações com uma matéria que leva o seguinte título: Renúncia pedida ao pai, diploma 

recebido da tia, fazendo referência ao seu pai, senador José Sarney, e sua tia, presidente 

do TRE-MA, Nelma Sarney. Dessa forma, o veículo define os antagonistas desse 

conflito.  
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Por outro lado, nas primeiras publicações que compreendem a análise desse 

artigo, a imagem construída de Jackson Lago era de um representante de Estado 

competente e responsável com a demanda da população. Isso fica claro na edição 

32035, publicada no dia 13 de abril de 2009, na qual, em meio ao processo de cassação, 

traz uma reportagem detalhada sobre as novas instalações da maternidade Marly Sarney, 

que ressalta as melhorias no hospital e as liga diretamente ao governador. Rompendo 

com a objetividade, a matéria faz elogios à reforma quando afirma que a maternidade 

‘’dá um salto de qualidade e se consolida como uma das unidades de maior importância 

da rede estadual de atenção obstétrica’’ (O IMPARCIAL, 13 de abril de 2009, p. 5, 

Maranhão) e, além disso, faz uma descrição minuciosa das melhorias na maternidade 

após ser reformada. Ainda na mesma edição, o jornal traz uma coluna intitulada Semana 

do Governo, que faz um relato das ações realizadas em prol do estado pelo governador. 

Dentre elas, está a inauguração de uma escola no interior do Maranhão, entrega de 

1.400 óculos a populações carentes, o encaminhamento de um projeto de lei à 

Assembleia Legislativa, entre outras.  

Nas narrativas construídas pelo O Imparcial sobre a cassação do mandato de 

Jackson, o papel do herói é atribuído a Aderson Lago, o então secretário da casa civil e 

primo do governador. Aderson é várias vezes citado por apresentar mandados de 

segurança visando suspender a decisão da Suprema Corte e impedir a posse de Roseana 

Sarney no governo do Estado. Enquanto o jornal foca em estabelecer a imagem de um 

governador prestativo com seu povo a Jackson Lago, Aderson é retratado como um 

sujeito valente que não se deixa convencer pelas decisões tomadas pelo TSE, e afirma, 

por meio de seus mandados, que “[...] o TSE ultrapassa o exame judiciário da ação, 

violando o devido processo legal e o direito líquido e certo seu, de constatar o novo 

resultado da eleição que deveria ser proclamado pelo TRT-MA” (O IMPARCIAL, 14 

de abril de 2009, p. 3, Política). O jornal vai além, na edição de número 32036, do dia 

14 de abril de 2009, e relembra que Aderson ajuizou um agravo de instrumento 

contestando a decisão do TRE-MA, que absorveu a então senadora Roseana Sarney da 

prática de abuso de poder econômico nas eleições de 2006. Até então, antes de sair o 

resultado do julgamento dos recursos de defesa apresentado por Jackson, Aderson é a 

única personagem apresentada aqui que tenta resolver o conflito construído pelo O 

Imparcial sobre o caso da cassação e impedir a posse dos antagonistas, Roseana e a 

família Sarney, do governo do Maranhão.  
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No que se diz respeito aos vilões do conflito, O Imparcial se utiliza de um 

recurso para descaracterizar as ações tomadas por eles. A ironia, uma figura de 

linguagem que se define pelo emprego de uma palavra ou expressão em sentindo 

diferente do de costume, visando um tom crítico e controverso, é utilizada sem nenhum 

pudor nos textos das notícias e reportagens voltados à família Sarney. Um dos exemplos 

mais palpáveis é a matéria de capa da edição de número 32036, publicada no dia 14 de 

Abril de 2009, mesma edição que noticia sobre o mandado de segurança apresentado 

por Aderson Lago para evitar a posse de Roseana. Na matéria, intitulada Nelma Sarney 

Solicita Policiamento Antecipado, o jornal ironiza o pedido de reforço pela então 

presidente do TRE-MA, desembargadora Nelma Sarney, à Polícia Militar para reforçar 

a segurança do prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Para descaracterizar Nelma e 

instituí-la como uma personagem desesperada, que mesmo antes da decisão do TSE já 

agia como se soubesse do resultado do julgamento a favor de sua sobrinha, O Imparcial 

usa no texto da matéria expressões como “[...] resolveu ontem se antecipar ao TSE, 

prejulgando por contra própria o processo de cassação [...]” (O IMPARCIAL, 14 de 

abril de 2009, p. 5, Maranhão) e, ainda, expressa seu juízo de valor sobre a ação tomada 

pela desembargadora quando diz “[...] agindo como se soubesse, por antecipação... 

Nelma Sarney, de forma apressada e desrespeitosa, enviou [...]” (O IMPARCIAL, 14 de 

abril de 2009, p. 5, Maranhão). 

A intrusão do jornalista-narrador desse jornal impresso nas matérias que trazem 

os antagonistas do conflito sãos constantes, todavia, não se resumem a eles. Ainda na 

mesma edição do dia 14 de abril, O Imparcial traz uma reportagem sobre uma suposta 

traição, prevista pelo deputado Edivaldo Holanda, que o governador sofreria caso sua 

cassação fosse confirmada. Segundo ele, se isso acontecesse, a base de apoio de Jackson 

Lago passaria de 27 componentes a apenas 15 “fieis seguidores da ideologia Jacksista”. 

Porém, outro deputado, do bloco de apoio ao governo de Jackson, afirma que nenhum 

dos deputados que apoiam o então governador havia se posicionado quanto a isso e que 

uma reunião seria marcada para depois do julgamento do TSE. Com essa afirmação, o 

jornal deixa seu posicionamento explícito a respeito desse caso: 

 

A base governista não ter se reunido esperando uma definição do 

tribunal demonstra que uma parte dos deputados antes governista a 

favor de Jackson Lago deve se tornar governista a favor do próximo 

chefe do Executivo caso a cassação seja confirmada. A cautela de 

alguns em procurar uma nova posição ou ainda continuar na que estar 
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é para encontrar as justificativas “corretas” para o posicionamento que 

será tomado. (O IMPARCIAL, 14 de abril de 2009, p. 3, Política). 
 

Essa intrusão, a ironia e a quebra da lógica da objetividade, que prevê a exclusão 

de juízos de valores e opinião, caracterizam a narrativa de O Imparcial como de um 

autor onisciente intruso, que se vê livre de narrar à vontade, colocando-se por cima ou 

por detrás, adotando um ponto de vista divino (LEITE, 1993). Para Leite (1993), esse 

tipo de narrador se comunica com o leitor da seguinte forma: 

 

Como canais de informação, predominam suas próprias palavras, 

pensamentos e percepções. Seu traço característico é a intrusão, ou 

seja, seus comentários sobre a vida, os costumes, os caracteres, a 

moral, que podem ou não estar entrosados coma a história narrada. 

(LEITE, 1993, p. 27). 
 

Após o julgamento dos recursos de defesa apresentados por Jackson Lago, 

confirmando a cassação do governador e passando a posse do governo do estado à 

segunda colocada das eleições de 2006, Roseana Sarney, O Imparcial começa a 

construir em Jackson a imagem de uma personagem de resiliência, que mesmo depois 

de ter sido derrotada pelos seus adversários, ainda acreditava em uma reviravolta. Ou 

seja, para O Imparcial, o conflito ainda não estava solucionado. Nas edições do dia 17 

de abril de 2009, número 32039, o jornal noticia o resultado do julgamento pelo TSE e 

na matéria intitulada Jackson Lago diz que não deixará Palácio, a narrativa dá destaque 

à tranquilidade e a serenidade com a qual o então governador recebeu a confirmação de 

sua cassação. Logo em seguida, a reportagem relata o discurso de Jackson feito a 1.500 

pessoas que o apoiavam, falando que não sairia do Palácio dos Leões
8
 e os convidando 

para montar um acampamento no local em forma de resistência à decisão do Supremo 

Tribunal. É a partir daí que Jackson Lago, que até então se mostrava passivo no início 

das edições analisadas, começa a ter um papel mais ativo.  

Nas duas últimas edições, as matérias de capa se voltam para a resistência do ex-

governador e das manifestações em prol dele. Imagens de Jackson discursando, dando 

destaque a suas falas em discursos e manifestantes mostrando sua indignação e revolta 

pela volta da família Sarney ao poder estampam o jornal. Mesmo com o governo no 

comando de Roseana, O Imparcial também adota um caráter de resistência. Por fim, na 

edição de número 32041, do dia 19 de Abril de 2009, é noticiada a saída de Jackson 

                                                 
8 Sede do governo do estado do Maranhão. 
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Lago e os manifestantes, que ocupavam o Palácio dos Leões, do local, embora, não em 

tom de derrota. A edição destaca a fala do ex-governador dizendo que sua resistência 

fortalece uma possível candidatura no ano seguinte.  

 

2. O Estado do Maranhão 

Durante a semana escolhida para análise do processo de cassação de Jackson 

Lago, o jornal O Estado do Maranhão, por pertencer ao Sistema Mirante de 

Comunicação, comandado pela família Sarney, retrata, a todo o momento, o conflito 

como uma tentativa de Lago e seus aliados de evitar a posse do governo do Maranhão 

pela senadora Roseana Sarney. Em suas matérias, sempre é ressaltada a legalidade da 

decisão da posse, que foi confirmada em julgamento pelo TSE no momento do decreto 

de cassação do então governador Jackson Lago.  

Na narrativa construída pelo jornal, o embate das personagens se dá através de 

Roseana e Jackson. O papel atribuído à senadora é o de vítima/heroína e a Lago o de 

antagonista. É ressaltado nas notícias que o então governador busca meios e artifícios 

para que Roseana não tome posse do cargo, enfatizando que a decisão fora tomada 

legalmente pelo TSE. Isso pode ser visto na matéria da edição de número 17.046, que 

leva o título: TSE arquiva tentativa de Aderson de impedir a posse de Roseana (O DO 

MARANHÃO ESTADO, 15 de abril de 2009, p. 3, Política).  

A partir da edição de número 17.044, publicada no dia 13 de Abril de 2009, 

onde se lê a manchete: Cassação de Jackson pode ser confirmada amanhã (O ESTADO 

DO MARANHÃO, 13 de abril de 2009, p. 3, Política) o jornal afirma que o julgamento 

dos recursos apresentados por Jackson só depende unicamente do ministro relator, Eros 

Grau, tratando assim a negação dos embargos como certa. Ainda nela, ressalta a decisão 

tomada pelo TSE em cassar o governador e seu vice pelos crimes eleitorais cometidos 

na eleição de 2006, relembrando o voto favorável do ministro à cassação. Além disso, 

apresenta os passos do processo desde o início, em 2005, em ordem cronológica, 

fazendo ainda uma previsão do tempo que o governador ainda teria em posse do cargo 

caso o resultado do julgamento dos embargos fosse negativo à cassação. 

Logo no dia seguinte, na edição de número 17.045, do dia 14 de Abril de 2009, a 

matéria de capa exibida é: TSE pode confirmar hoje a cassação de Jackson Lago (O 

ESTADO DO MARANHÃO, 14 de abril de 2009, p. 3, Política). Nela, é ressaltada a 

tentativa do pedetista e seus aliados de adiar o julgamento dos recursos de defesa, 
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sempre se referindo a ele como ‘’governador cassado’’. A palavra ‘’protelar’’ é dita 

com frequência, dando ênfase a essa tentativa de adiamento. Assim, continuam 

banalizando o mandado de segurança apresentado por Aderson Lago, secretário chefe 

da Casa Civil no Maranhão e primo de Jackson Lago, afirmando, novamente, ser uma 

tentativa para evitar a posse de Roseana. Isso fica claro na edição de número 17.046, 

publicada no dia 15 de Abril de 2009, onde apresenta a manchete: TSE barra a tentativa 

de evitar a posse de Roseana (O ESTADO DO MARANHÃO, 15 de abril de 2009, p. 

3, Política). A escolha das palavras para compor o título são de vital importância para 

construir a imagem de Roseana dentro do conflito. Então, pode-se afirmar que: 

 

Por toda sua configuração político-empresarial, O jornal O Estado do 

Maranhão pratica o que podemos chamar de notícia editorializada: 

aquela em que, apesar da forma que atende ao modelo lead + 

informações complementares, a abordagem é tendenciosa, enviesada, 

com conteúdo parcial e texto adjetivado, com entrelinhas que opinam. 

(SOUZA e PINHO, 2015, p. 9). 
 

Ainda nessa edição, é constante a tentativa de deslegitimação do recurso 

apresentado por Aderson. Relatam que, pela segunda vez, uma representação de 

Aderson Lago é derrubada por erro de procedimento, apontando ainda como “um ato de 

desespero’’ (O ESTADO DO MARANHÃO, 15 de abril de 2009, p. 3, Política).  

No dia final do processo de julgamento dos embargos apresentados pelo 

governador, 17 de Abril de 2009, no qual o pedido foi oficialmente negado, o jornal O 

Estado do Maranhão apresenta em sua manchete o título: Jackson Lago cassado; 

Roseana assume hoje (O ESTADO DO MARANHÃO, 17 de abril de 2009, p. 1, Capa). 

A fim de afirmar a imagem de ambos durante o processo, a escolha da foto de capa teve 

grande significação. Ela mostra Jackson com uma expressão cabisbaixa, enquanto 

ressalta o estado de Roseana, mostrando-a alegre, fazendo sinais positivos com as mãos.  

Outro recurso utilizado para criar a personalidade e a participação no conflito de 

cada personagem é a apresentação das notícias relacionadas às ações de Roseana após 

ser nomeada. O jornal mostra as propostas da governadora com relação à Saúde e à 

Segurança. Jackson é retratado como o vilão que chegou ao poder e desequilibrou o 

Estado com sua gestão, sendo Roseana, após sua posse, quem reverte essa situação e 

“faz o Maranhão sair do obscurantismo e voltar à democracia” (O ESTADO DO 

MARANHÃO, 19 de abril de 2009, p. 3, Política). Tal recurso é visto na edição 17.050, 

publicada no dia 19 de Abril de 2009, que traz uma notícia com o título: Governadora 
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fica estarrecida com o abandono do Hospital Carlos Macieira (O ESTADO DO 

MARANHÃO, 19 de abril de 2009, p. 3, Política). Na matéria, o jornal mostra uma face 

surpreendida e indignada de Roseana, enfatizada pela palavra ‘’estarrecida’’, que não se 

conforma com a situação do hospital deixada por Jackson, ressaltando os defeitos e 

áreas sucateadas. E vai além, afirmando que o local teve seu auge em seu último 

mandato como governadora. O leitor, ao ler o perfil mostrado pelo jornal, tem a ideia de 

que o ex-governador Jackson Lago foi irresponsável durante o seu mandato, não 

realizando melhorias no hospital e em outras áreas, e que Roseana é a pessoa que pode 

resolver tais problemas e que trará melhorias para o Maranhão.  

Pode-se afirmar que, assim como no O Imparcial, o jornal O Estado do 

Maranhão adota as características narrativas de um autor onisciente intruso, narrando da 

forma que melhor atenda aos ideais políticos da família que o comanda e expressando 

juízo de valores negativos aos seus adversários.  

 

As narrativas jornalísticas como discursos partidários  

 Ao analisar as narrativas sobre o processo de cassação do ex-governador 

Jackson Lago, tanto no O Imparcial quanto no O Estado do Maranhão, é perceptível a 

quebra dos valores adotados pelo jornalismo desde sua instituição em meados do século 

XIX. Dessa forma, estariam esses dois periódicos cumprindo com as questões éticas do 

jornalismo? Para Bucci (2000), a ética jornalística, acima de tudo, se caracteriza pelo 

pacto de confiança entre a instituição do jornalismo e o público. Logo, tomando essa 

reflexão como base, quando um veículo midiático omite ou reconstrói um relato, 

atendendo aos seus interesses, sejam políticos ou empresariais, e não se pautando pelo 

interesse público, ele desrespeita esse pacto e cumpre com a ideologia adotada pelo 

jornalismo contemporâneo, na qual os jornais devem servir ao leitor e não a partidos 

políticos.    

 Ao construírem suas narrativas e as personagens participantes sobre o conflito 

da cassação de formas diferentes, favorecendo, assim, cada um dos jornais, uma 

personagem política, ambos os periódicos cumprem com sua função social? É evidente 

que nas narrativas dos dois jornais há uma prioridade aos discursos partidários. O 

público é informado, mas conforme melhor atenda as ideologias de cada veículo. 

Assim, a função social desses veículos de orientar a opinião pública em meio ao conflito 

da cassação é rompida quando a política não se dissocia do jornalismo. “O jornalismo 
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tange a esfera do poder, critica e vigia os governantes e, nesse sentindo, é uma atividade 

social marcadamente política – mas é política pela informação, pela opinião, e não pelo 

partidarismo.” (BUCCI, 2000, p. 104).  Assim, o jornalismo se caracteriza como uma 

atividade política, porém o envolvimento partidário pode ser danoso na sua relação com 

o leitor.  

Todavia, a partidarização nas informações não é um fenômeno recente nesses 

dois periódicos de circulação maranhense. Segundo Souza e Pinho, no artigo 

Jornalismo, Politica e Coronelismo: o uso do jornal O Estado do Maranhão como 

Ferramenta de construção de capital político nas eleições para o governo do Estado em 

2014, Sarney nunca escondeu o viés político presente no sistema de comunicação que 

sua família detém, sempre usando desses veículos para construir as narrativas sobre as 

movimentações do cenário político no Maranhão. Mas, claro, narrativas que favoreçam 

a sua imagem e a de seus familiares, tendo, assim, um espaço de mobilização 

oligárquica e de difusão de sua ideologia política.  

Em relação ao O Imparcial, ao ser vendido para Assis Chateaubriand e ser 

incorporado ao grupo dos Diários Associados, esse impresso sofreu mudanças em sua 

linha editorial. A imparcialidade, visada pelo antigo proprietário, foi deixada de lado. 

Pinto (2008), em seu artigo Jornal O Imparcial: o embrião do fotojornalismo 

maranhense, relata o seguinte:  

 

A pretensão de J. Pires, de imparcialidade das notícias, principalmente 

as de política, não foi mais concretizada. O matutino mostrou-se, no 

período de 1950 a 1970, instrumento de barganha do político Assis 

Chateaubriand com lideranças políticas locais. Ele apoiou o senador 

Vitorino Freire, líder regional do Partido Social Democrata (PSD), e 

seus governadores como Eugênio Barros e Newton Bello. (PINTO, 

2008, p. 5). . 

 

Ou seja, o histórico de ambos os periódicos deixam evidentes as suas ligações 

diretas com a política local. Assim, o confronto de ideias, a promoção de debates 

públicos, o papel de orientador e incentivador da sociedade local para a busca de seus 

direitos e de mediador do Estado e da Sociedade são completamente anulados, sendo as 

narrativas dos impressos analisados verdadeiras construções de realidades diversas de 

um mesmo fato, uma construção que melhor atenda aos posicionamentos e interesses 

político-partidários de cada um, não se enquadrando em uma construção com viés 

jornalístico.  
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 O recorte feito para a análise deste artigo, a semana final do processo de 

cassação de Jackson Lago e posse de Roseana Sarney no cargo de governadora, retrata 

bem o que este tópico procura abordar: até que ponto as narrativas jornalísticas se 

mesclam com o discurso partidário, ou até de que forma esse discurso, que privilegia 

certo partido político, sobrepõe os princípios éticos do jornalismo? 

Durante a semana do dia 13 a 19 de Abril de 2009, os impressos escolhidos para 

análise, O Estado do Maranhão e O Imparcial, entram em uma disputa de interesses a 

fim de construir e passar a melhor imagem da sua personagem principal. No entanto, 

nas entrelinhas – e até mesmo explicitamente – do que era noticiado, os princípios 

éticos do jornalismo foram encobertos pela disputa. A exemplo disso, pode-se citar o 

momento em que, mesmo em meio aos escândalos de abuso de poder econômico e 

político por parte do então governador Jackson Lago, já julgados pelo TSE, o jornal O 

Imparcial continua construindo uma imagem de injustiçado e alvo da família Sarney. 

Em suas matérias pouco se vê ou se esclarece os motivos pelo qual Jackson estava 

colocado naquele conflito. A todo momento sua imagem de governador que zela pelo 

Estado e pela população é transmitida, mas sem aprofundar sua imagem de 

‘’governador cassado’’, que era frequentemente retratada pelo jornal O Estado do 

Maranhão. 

Por outro lado, o jornal O Estado do Maranhão exalta a figura de Roseana e a 

coloca no conflito como prejudicada e salvadora do estado do Maranhão. O mesmo 

artifício utilizado pelo O Imparcial é posto em prática, pouco aprofundamento em 

questões que seriam de vital importância para mostrar a verdadeira imagem da família 

Sarney e muita exaltação e foco dado a questões que tiram os olhares da opinião pública 

do verdadeiro problema, como casos de envolvimento em esquemas de corrupção.  

 

Considerações finais 

A análise feita nos dois jornais, O Estado do Maranhão e O Imparcial, da época 

em que o ex-governador Jackson Lago estava sob processo de cassação, em abril de 

2009, mostra como os jornais retrataram, de forma controversa, o conflito e as 

personagens presentes nele, apresentando ao público duas formas diferentes de narrar 

um mesmo fato.  

É importante lembrar o período político pelo qual passava o Maranhão e como 

os dois meios estavam ligados diretamente aos dois partidos políticos envolvidos no 
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conflito, tanto de Roseana (PDS) como de Jackson (PDT). Por isso, a importância de se 

refletir sobre o poder que a narrativa jornalística tem, pois em um Estado em que a 

atenção está voltada a poucos veículos, a forma como os mesmos discorrem sobre um 

acontecimento é importante e decisiva para orientar o público na formação de sua 

opinião e de seu posicionamento diante do que é narrado. 

Conclui-se que a forma como esses dois meios de comunicação maranhenses se 

posicionaram em relação ao processo de cassação do ex-governador Jackson Lago 

sobrepôs questões de interesse público ao darem um tratamento privilegiado a essas 

notícias que tratam de questões de interesse dos partidos políticos envolvidos no 

conflito, rompendo, assim, com a responsabilidade social e os valores adotados pelo 

jornalismo no cumprimento de seu dever com a sociedade. 
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