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A IMPRENSA E A POLÍTICA NO ESTADO DO PARÁ: Atores, Interesses e Conflitos 

na eleição de 2010 

Carlos Augusto da Silva Souza(*) 

Karlla Gyselle Souza Catete (**) 

Maria do Socorro Farias dos Santos (***) 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo ancora-se na idéia de que a democracia representativa, enquanto 

regime político, deriva da aceitação da diversidade social e se estabelece a partir da 

competição entre grupos rivais pelo acesso ao poder. No sistema democrático, a luta 

contra o interesse oposto, diferente ou antagônico transforma-se na disputa pela obtenção 

do consentimento da maioria, em cujo processo se estabelece o encontro entre os grupos 

divergentes e o eleitorado. Por esta razão, o exercício prático da competição política 

pressupõe garantias para a liberdade de expressão, incluindo-se a liberdade para 

estabelecer oposição ao grupo que está no poder, além da liberdade de organização, 

participação e escolha. 

Por outro lado, uma fração importante dos estudiosos vem constantemente 

afirmando que a relação dos meios de comunicação com a política nem sempre se traduz 

como uma ação de responsabilidade civil. Nesta interpretação, a mídia, enquanto agente 

de publicização das informações, pode se apresentar como porta-voz de demandas e 

interesses privados, sendo que a informação pode ser manipulada, distorcida ou ocultada 

para favorecer ou prejudicar determinados grupos presentes na atividade política.  

No Brasil, as mídias impressa e televisiva têm se comportado como agentes de 

veiculação de informações que constantemente refletem os desejos e demandas 

daqueles que financiam e controlam esses meios de comunicação. No Estado do Pará, 

por exemplo, os dois maiores jornais são controlados por famílias cujos interesses são 

claramente manifestados nas disputas eleitorais. O jornal “O Liberal”, de propriedade da 

                                                 
(*)

 Economista (UFPA), Mestre e Doutor em Ciência Política (IUPERJ) 
(**)

 Jornalista (UFPA), Especialista em Educação a Distância e Novas Tecnologias (Faculdade Ipiranga), Mestranda em Ciência 
Política (UFPA) 
(***)

 Pedagoga (UNAMA), Mestre em Linguística Aplicada (Unitau), Doutoranda em Ciência Política pela Universidade Lusofona 
(Portugal) 



3 

 

família Maiorana, reiteradamente tem se manifestado favorável à manutenção do grupo 

ligado ao PSDB no controle da máquina pública estadual e, de outro lado, o “Diário do 

Pará”, ligado à família Barbalho, tradicionalmente defensora dos interesses do PMDB.  

É no contexto desta discussão que este artigo está inserido, propondo-se a 

investigar, com base na comparação entre o conteúdo jornalístico da informação 

oferecida ao eleitor, por meio da análise das matérias publicadas pelos dois maiores 

jornais do Estado durante a campanha eleitoral de 2010, qual a relação entre a mídia 

impressa e os interesses políticos observados nesta competição eleitoral para o governo 

do Estado do Pará, bem como de que maneira é utilizada a informação pelos grupos de 

interesse para formar opinião e cooptar o eleitorado para a adesão a uma posição política 

específica. 

2 RELAÇÕES ANTAGÔNICAS ENTRE MÍDIA E POLÍTICA 

A democracia representativa se estabelece como o sistema de governo em que o 

corpo político deriva do consentimento e da escolha dos cidadãos considerados 

politicamente iguais. A atividade política nesse sistema exige a presença de instituições 

fortes que possibilitem não apenas a inclusão dos indivíduos na formação do governo, 

mas a capacidade dos eleitores de fiscalizarem e se posicionarem sobre as ações 

executadas pelos governantes durante o exercício do mandato. 

É no contexto das relações democráticas, ancoradas na competição e disputas 

entre grupos rivais, que os veículos de comunicação assumem grande importância, pois 

têm como atribuições a responsabilidade de informar à população sobre o mundo social e 

político e se constituem como fontes de informação valiosas para a decisão do eleitor. 

Downs (1999) dá importância vital para a informação como elemento de mediação 

entre a escolha do eleitor e o mercado político. Em sua análise, o eleitor é visualizado 

como um agente racional, que sabe como tem variado o seu bem estar ao longo do 

tempo. Desta forma, a informação é usada pelo eleitor para optar entre alternativas 

divergentes. Assim, os candidatos devem fornecer informações aos eleitores em um 

esforço de neutralizar a oposição, e os eleitores devem buscar permanentemente 

informações sobre os candidatos para decidir o seu voto.  



4 

 

No modelo de Downs (1999), a competição política também se traduz como uma 

competição por informação e os meios de comunicação aparecem como elemento 

fundamental para o perfeito funcionamento do processo democrático, exatamente por 

darem visibilidade ao debate sobre preferências, ações e propostas de partidos e 

candidatos. 

É neste sentido que a democracia exige a publicização das informações através 

de uma imprensa atuante, livre e com capacidade de exercer a função mediadora entre as 

atividades governativas e a necessária divulgação de informações, para que o corpo 

social tenha capacidade de fiscalizar e influenciar nas ações dos governantes. Uma 

sociedade mal informada se torna frágil, apática e constantemente manipulada por 

lideranças e indivíduos mal intencionados. 

Para Miguel (2004), a influência da mídia no processo democrático é tão relevante 

que ela se constitui, na atualidade, como o principal responsável pela produção da agenda 

pública, sendo que a pauta de questões relevantes, postas para a deliberação pública, é em 

grande parte condicionada pela visibilidade de cada questão nos meios de comunicação. 

Por outro lado, uma linha crescente dos estudos vem observando a extrema 

parcialidade com que os meios de comunicação tratam a notícia e tentam influenciar nas 

opiniões e decisões do eleitorado, seja para criticar e neutralizar grupos e indivíduos que 

atuam na esfera governativa ou para favorecer ou privilegiar outros grupos que desejam 

assumir e controlar a máquina pública. 

Nesta interpretação, a mídia, além de apresentar uma função política, exerce e 

participa da política como um ator político, portador de interesses e demandas 

particularistas, que constantemente entra em conflito com as demandas e interesses de 

outros grupos que também desejam chegar ao poder do estado. 

Barros e Bernardes (2008), por exemplo, informam que a relação entre mídia e 

política apresenta certa ambiguidade, pois os veículos de comunicação, enquanto 

agentes de produção da informação, são constantemente controlados por entes privados, 

dificultando que o potencial democrático da mídia como divulgadora de informações de 

interesse público possa ser plenamente exercido. Especialmente porque a própria mídia, 
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utilizando-se de um discurso de neutralidade e compromisso com a verdade, não admite 

publicamente a sua vinculação política com determinados grupos de interesse. 

Fonseca (2004) concorda com essa premissa ao afirmar que a notícia é uma 

mercadoria, dado o caráter capitalista da esmagadora maioria das sociedades 

contemporâneas, sendo que, num contexto democrático, constantemente a liberdade de 

expressão se estabelece por meio da propriedade privada dos meios de comunicação, 

que tem por objetivo o lucro.  

Para o autor, a mídia promove a intermediação entre as esferas pública e privada, 

o que implica a atuação de atores privados mediando sejam outros interesses privados, 

sejam (principalmente) interesses públicos, coletivos, o que significa uma grave 

ambigüidade, tendo em vista a própria mídia pertencer à esfera dos interesses privados, a 

começar por seu caráter empresarial (FONSECA, 2004). 

Segundo Fonseca (2004), não se trata de estabelecer mecanismos de controles 

autoritários da imprensa, mas discutir o caráter da mídia enquanto agente empresarial, 

com interesses definidos e, que, por isso mesmo, está longe de ser neutro, 

descompromissado ou a-político, e que utiliza a informação para favorecer determinados 

interesses ou grupos. 

Por esta razão, ao mesmo em que se percebe a importância da mídia nas 

democracias modernas, não se pode desprezar o seu real papel enquanto agente de 

produção de informação e divulgação de notícias completamente vinculado ao interesse 

de grupos e candidatos e a sua real intenção de influenciar na opinião pública com a 

apresentação de informações altamente conectadas com os grupos que defendem e 

representam.  

3 ATORES E INTERESSES: A TRAJETÓRIA DOS JORNAIS “O LIBERAL” E “DIÁRIO 

DO PARÁ” 

Os jornais O LIBERAL e DIÁRIO DO PARÁ, mesmo que em momentos distintos, 

nasceram sob o signo da política. Com um intervalo de 37 anos, os dois jornais foram 

criados para serem jornais de partido, com a imediata finalidade de influenciar na 

campanha eleitoral que se vislumbrava em cada momento histórico (PINTO, 2007). 
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No caso do jornal O LIBERAL, foi criado para dar suporte político ao então 

interventor Magalhães Barata, que sofria forte oposição do jornal A FOLHA DO NORTE, 

conduzida pelo jornalista Paulo Maranhão. Era o ano de 1945, período de 

redemocratização do país que, após longo período de ditadura, caminhava novamente 

rumo à democracia.  

Após a derrocada do Estado Novo, os grupos de poder se articulavam em torno 

das eleições gerais que aconteceriam naquele ano1. Magalhães Barata, grande liderança 

política do Estado, interventor indicado por Getúlio Vargas, tinha fortes motivos para 

temer a ascenção de seus principais rivais. Contribuia para isso a consistente atuação da 

Folha do Norte, que não poupava críticas ao governo de Barata e conclamava o povo 

para as mudanças que o processo eleitoral traria para o Estado. 

Como o maior jornal em circulação no Estado, o poder de influência da Folha do 

Norte no eleitorado era bastante significativo, sendo necessária a utilização de estratégias 

de neutralização e reação que protegessem o Partido Social Democrata (PSD) das 

constantes acusações e ofensas fomentadas pela oposição.  

Neste contexto, liderados por Barata, os aliados do PSD resolveram criar um 

jornal para defendê-lo, reagir contra as investidas da oposição e, principalmente, que 

tivesse capacidade de influenciar na opinião pública num momento de grandes 

transformações políticas produzidas pela transição democrática. 

Assim, em 15 de novembro de 1945 circulou em Belém a primeira edição do novo 

jornal que mudaria a configuração política da época, ao entrar em confronto direto com a 

Folha do Norte e defender abertamente o projeto político do Partido Social Democrata. 

Entretanto, O LIBERAL nunca conseguiu a hegemonia absoluta de circulação que 

suplantasse seus adversários e lhe permitisse conforto econômico suficiente para não 

depender dos benefícios e vantagens oferecidas pela sua aproximação com a máquina 

púbica estadual. 

                                                 
1
 Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945 pelas Forças Armadas, tendo assumido o cargo de presidente do Brasil  o 

ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sob o governo de Linhares houve eleições gerais em 2 de 
dezembro de 1945 para escolher o novo presidente e os novos membros do Congresso Nacional do Brasil. Em 19 de janeiro de 
1947 foram eleitos os governadores de estado e o terço restante do Senado Federal. 
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A esse respeito, Pinto (2004) revela que a volta de Barata ao poder, em 1955, e 

do "baratismo" com Moura Carvalho, quatro anos depois, permitiu ao jornal vencer suas 

constantes crises e sobreviver, mas sem nunca se estabelecer. Quando os militares 

deram o golpe, em 1964, os "baratistas" eram a representação política da corrupção, 

exteriorizada no contrabando e no jogo do bicho. 

O novo capítulo da história do jornal O LIBERAL é escrito a partir de 1966, 

quando, sob os auspícios da ditadura militar, foi comprado pelo empresário Romulo 

Maiorana, que o converteu em uma empresa jornalística, deixando de ser um jornal de 

partido, mas sem nunca deixar de manter certa aproximação com o poder estabelecido. 

Participou ativamente como porta-voz de várias lideranças políticas do Estado e sempre 

procurou preservar alguns privilégios que a referida aproximação com o poder lhe 

possibilitava.  

Em 1972, com a adoção do sistema de impressão offset, o jornal foi 

gradativamente assumindo a hegemonia no segmento jornalístico do estado do Pará, que 

manteve até 1982, quando surge seu principal concorrente, o DIÁRIO DO PARÁ. Neste 

período intensifica-se a crise da Ditadura Militar, com o agravamento da recessão 

econômica, o aumento das manifestações populares e um veemente processo de 

reorganização dos movimentos sociais que conseguem impor derrotas ao governo 

ditatorial. Como consequência deste processo, em 1982, são restabelecidas as eleições 

diretas para governador dos estados. No Pará, a disputa foi polarizada entre Jader 

Barbalho, candidato do PMDB, e Oziel Carneiro, candidato do PDS. 

Foi justamente para neutralizar a candidatura de Oziel Carneiro, apoiado pelo 

jornal O LIBERAL, que Jader Barbalho resolveu criar o DIÁRIO DO PARÁ, cujo primeiro 

número circulou em 22 de agosto de 1982. Neste sentido, segundo Pinto (2007), a 

trajetória do novo jornal é semelhante à do seu rival, pois nasceu como um jornal de 

partido, tendo como marca a legitimação de um projeto político liderado pelo PMDB, que 

almejava chegar ao poder com a bandeira da redemocratização e do combate à ditadura 

militar.  

A concorrência entre O LIBERAL e DIÁRIO DO PARÁ se reproduziu ao longo das 

mais diversas competições políticas pós-1982, colocando os dois jornais em campos 



8 

 

opostos em vários momentos da vida política do Estado, travando uma renhida rivalidade 

comercial e editorial, que pode ser sintetizada pela necessidade de aproximação do 

poder, como forma de demonstração de sua força e liderança política e manutenção de 

privilégios e utilização pessoal da máquina pública. 

O jornal O LIBERAL liderou o mercado nas décadas de 70, 80 e 90 do século 

passado, porém perdeu a liderança nas primeiras décadas deste século. Chegou a 

ocupar 80% da fatia do mercado jornalístico no Estado, mas, atualmente, ocupa a 

segunda posição, ligeiramente atrás do seu principal concorrente, o DIÁRIO DO PARÁ, 

segundo pesquisa do Ibope (DIÁRIO DO PARÁ, 2010). 

Como se percebe, os dois veículos objetos de investigação desta pesquisa têm 

como marcas sua grande rivalidade e divergências em relação ao apoio político a 

candidatos e partidos nas eleições locais. Por esta razão, investigar, a partir da 

comparação entre as notícias veiculadas pelos dois jornais, como as informações têm 

sido traduzidas e quais as contradições, interesses e estratégias utilizadas para legitimar 

os candidatos e partidos que representam, se torna importante para entender o 

funcionamento da democracia moderna, no tocante à presença e influência da mídia no 

processo eleitoral. 

4 O CENÁRIO ELEITORAL DE 2010 NO ESTADO DO PARÁ 

Após o encerramento das convenções eleitorais dos partidos, bem como das 

inscrições das chapas majoritárias e proporcionais para a campanha de 2010, o Pará teve 

definido seu cenário eleitoral, com cinco chapas para o governo do estado, encabeçadas 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL) e Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). 

Já no dia primeiro do mês de julho, após divulgação das candidaturas, os jornais 

em estudo – O Liberal (FIGURA 1) e Diário do Pará (FIGURA 2) – trouxeram informações 

relevantes de capa, que definiam claramente os grupos políticos a que se alinhavam. 
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Figura 1 – Capa do Jornal O Liberal. Edição n°. 32.887, de 1º de julho de 2010 
Fonte: Portal ORM 

No jornal O Liberal é dado destaque para o número de partidos que fazem parte 

da coligação da candidata Ana Júlia, do PT, à reeleição, que ganha a referência de 

“supercoligação”. Aborda, ainda, nas duas manchetes ressaltadas, a situação do 

Democratas (DEM) e de sua representante paraense, Valéria Pires Franco, ex-vice-

governadora de Simão Jatene, deixando clara a exclusão do DEM dos planos do PSDB, 

partido de Jatene, porém com possibilidades de aliar-se ao PT. Vale observar que o 

PMDB, de Domingos Juvenil, não é citado nas chamadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Capa do Jornal Diário do Pará. Edição n°. 9.491, de 1º de julho de 2010 
Fonte: Diário online 

O Diário do Pará, por sua vez, aborda a mesma notícia de maneira bastante 

diversa ao usar o discurso do candidato Jatene em uma de suas manchetes – “Jatene 
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bate forte no PT” –, ressalvando seu “ataque” e críticas à gestão da candidata do Partido 

dos Trabalhadores e minimizando as questões que envolvem o PMDB, partido de Jader 

Barbalho, da família proprietária do veículo de comunicação.  

4.1 AS ESCOLHAS DOS GRANDES PARTIDOS E SEUS APOIOS  

No processo eleitoral de 2010, o PT, de Ana Júlia Carepa, formou a maior 

coligação estadual, sob a denominação de “Frente Popular Acelera Pará”, com 14 

partidos (PRB, PP, PDT, PT, PTB, PTN, PSC, PR, PHS, PTC, PSB, PV, PC do B, PT do 

B), obtendo, também, maior tempo de propaganda política no rádio e na televisão. O 

então vice-prefeito de Belém, Anivaldo Vale, do PP, era o candidato a vice-governador, 

tendo, para o senado, o nome de Paulo Rocha, então deputado federal pelo PT. 

Na oposição, o PSDB era linha de frente. Sob o comando do ex-governador 

Simão Jatene, reuniu sete partidos na coligação “Juntos com o povo” (PSDB, PPS, DEM, 

PSDC, PRTB, PMN e PRP). Teve como vice Helenilson Pontes, do PPS, e a indicação de 

Flexa Ribeiro, do PSDB, para a reeleição ao senado. 

O PMDB trouxe ao cenário eleitoral, sem coligação com outros partidos, o nome 

de Domingos Juvenil – que ocupava a presidência da Assembléia Legislativa do Pará – 

para a disputa pelo governo, ao lado de Hildegardo Nunes, como vice, sendo Jader 

Barbalho candidato ao senado federal. Nestas eleições o PMDB contou com o apoio do 

ex-governador Almir Gabriel, do PSDB, que teve suas relações com o partido arranhadas 

em função da eleição anterior, vencida por Ana Júlia Carepa. 

O PSOL, representado por Fernando Carneiro, e o PSTU, à frente Cleber Rabelo, 

apresentaram menor densidade eleitoral, em um panorama estadual que se mostrava 

propício à candidatura de Dilma Rousseff, do PT, à presidência da república, que teve 

lugar garantido em dois palanques distintos no Pará – o de seu próprio partido e o do 

PMDB, de Jader Barbalho. 

Ao final do primeiro turno foi confirmada nova disputa, em segundo turno, entre 

Simão Jatene (PSDB), que terminou com 48,92% dos votos válidos e Ana Júlia (PT), que 

obteve 36,05% de aceitação eleitoral. O candidato do PMDB, Domingos Juvenil, angariou 

10,81% dos votos, Fernando Carneiro (PSOL) 3,04% e Cleber Rabelo (PSTU) 1,18% dos 
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votos nesta eleição. No segundo turno, Jatene foi eleito governador do Pará com 55,74% 

dos votos, derrotando Ana Júlia, que obteve apenas 44,26%. 

5 OS JORNAIS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2010: VEICULAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES E CONTEÚDO DAS NOTÍCIAS 

Para estabelecer o grau de comprometimento dos dois maiores jornais do Pará na 

campanha eleitoral de 2010, procurou-se medir, através da análise das notícias 

divulgadas sobre os candidatos, se havia alguma estratégia de favorecimento dos 

candidatos, por meio do tratamento dado na divulgação de fatos e eventos que pudessem 

influenciar a opinião pública. Para isso, utilizou-se como metodologia preferencial a 

proposta estabelecida pelo Doxa/Iuperj, que procura, no conteúdo discursivo das notícias, 

fazer inferências qualitativas, aplicando-se critérios de valência positiva, negativa ou 

neutra. 

A partir do material coletado estabeleceu-se uma comparação entre as notícias 

veiculadas nos dois jornais e se a manifestação de preferência podia ser claramente 

percebida na forma como as notícias e informações eram oferecidas ao eleitor.  

Utilizou-se como material investigativo as edições dos dois jornais no período 

compreendido entre 01 de setembro e 02 de outubro de 2010, faixa temporal que coincide 

com o mês final da campanha eleitoral. Analisou-se apenas as matérias publicadas no 

caderno de política de ambos os jornais, desprezando-se as matérias de capa e as que se 

limitavam a divulgar a agenda de campanha dos candidatos. Examinou-se  os cargos 

majoritários de governador e senador, avaliando-se somente os principais candidatos 

lançados pelos partidos e coligações. 

Na eleição para o governo do Estado foram avaliados 141 artigos publicados 

pelos dois jornais no período analisado, sendo 78 referentes ao jornal O LIBERAL e 63 do 

DIÁRIO DO PARÁ. Na eleição para o senado foram avaliados 50 artigos, sendo 29 

publicados no jornal O LIBERAL e 21 no DIÁRIO DO PARÁ, conforme tabela 1. 

Quantitativamente, o maior destaque das notícias, tanto do jornal O LIBERAL 

quanto do DIÁRIO DO PARÁ, se estabeleceu na disputa entre Ana Júlia Carepa e Simão 

Jatene que, juntos, concentraram mais da metade das notícias divulgadas. Os outros 
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candidatos tiveram proporcionalmente menor espaço dedicado à divulgação de 

informações que poderiam influenciar na opinião do eleitorado. 

Na disputa para o senado a situação foi um pouco diferente. A candidatura de 

Jader Barbalho recebeu maior atenção por parte dos dois jornais, devido às notícias 

divulgadas no último mês de campanha envolvendo a polêmica travada no STF sobre a 

aplicação da Lei da “Ficha Limpa”, o que acabou se refletindo no tratamento dado a esta 

questão pelos dois jornais, já que Jader era alvo da lei. O candidato Paulo Rocha, apesar 

de também ser afetado pelo resultado da votação em relação à referida lei, não recebeu a 

mesma atenção da mídia relativamente a esta questão quanto Jader.  

Tabela 1 – Quantidade de matérias publicadas por candidato ao governo do estado 
segundo valência e veículo de comunicação  

                  Matérias Publicadas 

Candidatos 

O LIBERAL DIÁRIO DO PARÁ 

Positiva Negativa Neutra Total Positiva Negativa
a 

Neutra Total 

Cargo de Governador         

Ana Julia Carepa (PT) 6 6 14 26 1 7 13 21 

Simão Jatene (PSDB) 8 1 9 18 2 1 12 15 

Domingos Juvenil (PMDB) 2 0 10 12 1 0 10 11 

Fernando Carneiro (PSOL) 4 0 8 12 0 0 9 9 

Cleber Rabelo (PSTU) 2 0 8 10 0 0 7 7 

TOTAL 22 7 49 78 4 8 51 63 

Cargo Senador         

Jader Barbalho (PMDB) 0 13 2 15 8 0 3 11 

Flexa Ribeiro (PSDB) 1 0 2 3 1 0 3 4 

Paulo Rocha (PT) 0 4 2 6 3 1 2 6 

Marinor Brito (PSOL) 2 0 3 5 0 0 0 0 

TOTAL 3 17 9 29 12 1 8 21 

Fonte: Jornais O LIBERAL e DIÁRIO DO PARÁ 

5.1 OS JORNAIS E A CAMPANHA PARA GOVERNO DO ESTADO 

Na análise dos resultados em relação à campanha eleitoral para o governo do 

Estado percebe-se nitidamente a diferença no tratamento das notícias estabelecidas 

pelos dois jornais. O Jornal O LIBERAL, que tradicionalmente se posicionou mais 

alinhado ao candidato do PSDB, deu um destaque preferencialmente positivo para as 

notícias divulgadas sobre Simão Jatene e uma maior proporção de notícias negativas 
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para a candidata do PT, Ana Júlia Carepa, que aparecia nas pesquisas como principal 

opositora do candidato do PSDB. 

Os demais candidatos não receberam tratamento negativo por parte do Jornal O 

LIBERAL. Domingos Juvenil, por exemplo, candidato do PMDB, não aparecia nas 

pesquisas como um candidato capaz de representar algum risco à candidatura Jatene. 

Além do mais, Juvenil disputava o mesmo eleitorado que Ana Julia Carepa. Portanto, não 

avaliar negativamente Juvenil podia se constituir numa estratégia interessante para 

possibilitar a transferência de votos de Ana Julia para Juvenil, o que favoreceria 

enormemente a candidatura Jatene.  

Além disso, havia a possibilidade de negociações futuras num possível segundo 

turno, uma vez que o PMDB, que havia apoiado Ana Júlia em boa parte de seu mandato, 

havia rompido com a governadora no final de sua gestão. Os votos de Juvenil, então, 

eram disputados tanto pelo PT quanto pelo PSDB, o que responde pela ausência de um 

tratamento negativo por parte do jornal O LIBERAL para este candidato.  

Os candidatos Fernando Carneiro, do PSOL, e Cleber Rabelo, do PSTU, por não 

representarem risco significativo à candidatura Jatene, não receberam tratamento 

negativo por parte do jornal O LIBERAL, que preferiu manter uma certa neutralidade em 

relação à divulgação de matérias sobre estes candidatos. 

No caso das matérias veiculadas pelo Jornal DIÁRIO DO PARÁ, Ana Júlia 

também recebeu maior tratamento negativo em relação aos demais candidatos. Isto se 

deve ao fato de que o candidato do PMDB, Domingos Juvenil, disputava o mesmo 

eleitorado que Ana Júlia, sendo que ambos pretendiam a passagem para o segundo 

turno, já que Jatene seguia como primeiro colocado, segundo as pesquisas de intenção 

de voto divulgadas no período. Portanto, estabelecer uma imagem negativa de Ana Júlia 

representava uma tentativa de produzir uma mudança de opinião da parcela de eleitores 

de Ana Julia para Domingos Juvenil, o que lhe ofereceria maiores chances de passagem 

para um eventual segundo turno com Jatene.  

Por outro lado, as pesquisas de opinião refletiam a enorme rejeição que tinha o 

nome de Ana Julia frente a uma fração importante do eleitorado e a baixíssima rejeição de 
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Domingos Juvenil, o que poderia se traduzir numa vantagem na captura dos votos dos 

eleitores indecisos. Portanto, o Jornal DIÁRIO DO PARÁ centralizou preferencialmente 

sua avaliação negativa ao principal adversário da candidatura do PMDB, no caso, Ana 

Júlia, e dispensou certo combate às outras candidaturas. 

Tabela 2 – Tratamento das notícias pelos Jornais na disputa para o governo do Estado. 

                   Jornais/Valência 

Candidatos 

O LIBERAL DIÁRIO DO PARÁ 

Positiva Negativa Neutra Positiva Negativa Neutra 

Ana Julia Carepa (PT) 23,1 23,1 53,8 4,8 33,3 61,9 

Simão Jatene (PSDB) 44,4 5,6 50,0 13,3 6,7 80,0 

Domingos Juvenil (PMDB) 16,7 0,0 83,3 9,1 0,0 90,9 

Fernando Carneiro (PSOL) 33,3 0,0 66,7 0,0 0,0 100,0 

Cleber Rabelo (PSTU) 20,0 0,0 80,0 0,0 0,0 100,0 

Fonte: Jornais O LIBERAL e DIÁRIO DO PARÁ 

5.2 OS JORNAIS E A CAMPANHA PARA O SENADO 

Na veiculação das informações sobre os candidatos que concorriam a uma vaga 

de senador, a diferença entre os dois jornais quanto ao apoio a determinada candidatura 

se torna mais evidente. O jornal O LIBERAL deu um destaque preferencialmente negativo 

para a candidatura de Jader Barbalho e Paulo Rocha e um tratamento mais positivo para 

a candidatura de Flexa Ribeiro e Marinor Brito. O DIÁRIO DO PARÁ, ao contrário, deu 

destaque preferencialmente positivo para a candidatura de Jader Barbalho e Paulo 

Rocha, se manteve um pouco mais neutro em relação a Flexa Ribeiro e não ofereceu 

nenhum destaque à candidatura de Marinor Brito. 

Nota-se nas manchetes e informações veiculadas pelo jornal O LIBERAL grande 

destaque na divulgação de notícias sobre a chamada Lei da Ficha Limpa, acusando os 

dois principais adversários do candidato do PSDB, Jader Barbalho e Paulo Rocha, ambos 

com risco de terem suas candidaturas impugnadas pela aplicação da lei2, de tornarem-se 

inelegíveis por serem “ficha suja”. O grande destaque dado pelo jornal a esta questão 

demonstra claramente sua intenção de influenciar a opinião pública, já que Jader aparecia 

                                                 
2
 Jader barbalho e Paulo Rocha, mesmo bem votados, não tiveram seus votos contabilizados após a eleição, devido decisão do 

TSE que os enquadrou na Lei da Ficha Limpa. Assumiram os cargos de Senador(a), pelo Pará, Flexa Ribeiro (PSDB) e Marinor 
Brito (PSOL). 



15 

 

em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto e havia grande disputa pelo segundo 

lugar entre Paulo Rocha e Flexa Ribeiro. 

Portanto, acredita-se que a estratégia do jornal O LIBERAL em denunciar os 

principais adversários do PSDB como fichas sujas se constituía numa manobra para 

produzir uma transferência de votos dos dois candidatos para Flexa Ribeiro e Marinor 

Brito. 

No caso do Jornal DIÁRIO DO PARÁ, a principal preocupação em relação à 

divulgação das informações era neutralizar as acusações do jornal adversário sobre a 

candidatura de Jader Barbalho e sua relação com a Lei da Ficha Limpa. Por esta razão, 

além de não estabelecer nenhuma matéria negativa quanto à candidatura Jader, o jornal 

se posicionou preferencialmente de forma positiva quando se referia a este candidato. 

Paulo Rocha também recebeu tratamento positivo, pois além de disputar votos 

com o principal concorrente de Jader Barbalho, ainda estava enquadrado na mesma 

situação política que este, com possibilidades de inelegibilidade em razão de também 

estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Portanto, defender Rocha significava, também, 

defender Jader frente à opinião pública. 

Tabela 3 – Tratamento das notícias pelos Jornais na disputa para o Senado 

             Jornais/Valência 

Candidatos 

O LIBERAL DIÁRIO DO PARÁ 

Positiva Negativa Neutra Positiva Negativa Neutra 

Jader Barbalho (PMDB) 0,0 86,7 13,3 72,7 0,0 27,3 

Flexa Ribeiro (PSDB) 33,3 0,0 66,7 33,3 0,0 66,7 

Paulo Rocha (PT) 0,0 66,7 33,3 50,0 16,7 33,3 

Marinor Brito (PSOL) 40,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Jornais O LIBERAL e DIÁRIO DO PARÁ 
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