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Máquina Administrativa versus eleitor: quando a opinião pública derrota a patronagem. O 

caso das eleições de 2010  para o governo  do Pará. 

                                                                                                Edir Veiga1, Vladimir Araújo2 

                                                                                                                                             

Resumo: este artigo pretende, de forma sistemática, discutir as causas da derrota da 

governadora Ana Júlia na disputa pela reeleição ao governo do Pará nas eleições de 2010. 

Dentre as causas apontadas destacam-se:  falta de estratégia política midiática frente às 

denúncias contra o governo,  ausência de políticas públicas consistentes nos setores de 

segurança e   saúde e  incapacidade de tornar público as iniciativas governamentais no campo 

de obras e serviços importantes para o estado do Pará. 

 

Palavras chaves: eleições, políticas públicas, mídia, saúde, segurança. 

 

Introdução. 

A governadora Ana Júlia,  ao derrotar  o  ex-governador tucano Almir Gabriel nas 

eleições de 2006, provavelmente não tinha decodificado o sentido da derrota de seus 

adversários e a dimensão das expectativas do eleitorado paraense para o seu governo entre os 

anos de 2007-2010 . 

O  PSDB  comandou o Pará por três governos consecutivos entre os anos de 1994-

2006, deixando um grande patrimônio político em obras, serviços e ajuste da máquina  pública 

estadual, vindo a perder as eleições de 2006 para a candidata do Partido dos Trabalhadores,  

Ana Júlia Carepa. 

Só para termos uma dimensão do capital político conquistado, vale a pena relembrar 

ações que marcaram a opinião pública paraense a partir de medidas austeras e construtivas:  

ao receber o governo do estado, em 1995, o governador Almir Gabriel, do PSDB,  teve que 

pagar três meses de folha de pessoal em atraso. Para garantir uma relação equilibrada entre 

                                                           
1
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receita e despesas públicas ocorreram em torno de 30 mil demissões de funcionários 

temporários do estado. 

Depois deste início doloroso do governo, o PSDB, sustentado  por uma coalizão de 

governo e parlamentar  composta por todos os partidos do espectro da centro-direita da 

política paraense, veio a deixar um patrimônio de obras e serviços impossível de não ser 

notado pelos observadores, por menos astutos que fossem. 

Além de obras oriundas  de programas do governo estadual - como Complexo Cultural 

da Cidade Velha (São José Liberto, Estação das Docas, Casa das Onze Janelas, Museu de Arte 

Sacra), Alça Viária, Parque da Residência, Mangal das Garças, Hangar Centro de Convenções, 

dentre outras obras de grande visibilidade pública - o governo do PSDB foi capaz de capitalizar 

com grande sucesso todas as grandes obras no Pará do governo FHC entre os anos de 1995 e 

2002. 

Pois bem, Ana Júlia venceu de forma surpreendente as eleições de 2006 no Pará 

Porém, parece  que esta e seu partido  não dimensionaram a enormidade das expectativas 

depositadas em sua eleição pelo povo paraense. Afinal, o governo tucano acabava de deixar, 

após doze anos, um patrimônio de obras e serviços  à disposição da população. Independente 

do juízo de valor das prioridades adotadas pelo governo tucano durante seus três mandatos 

consecutivos,  o eleitorado por certo esperava que o governo petista viesse a avançar, de 

forma qualitativa, nos investimentos públicos com diretivas sociais à frente do governo 

estadual. 

É o rumo do governo Ana Júlia à frente do Pará entre os anos de 2007-2010, 

culminando com sua derrota à reeleição nas últimas disputas estaduais o objeto deste artigo. 

Por que um governo comandado por um partido popular, no contexto de apoio do governo 

federal petista e de 14 partidos coligados, veio a perder uma eleição estadual para um partido,  

aparentemente combalido na política paraense, como o PSDB3? 

 

 

                                                           
3
  O PSDB sairia das eleições  municipais de 2008 com apenas 13 pequenas prefeituras pelo 

interior do estado, os dez deputados estaduais que herdara derivam, em grande parte, do poder de 

patronagem que este partido ainda acumulava nas eleições de 2006, quando ainda dispunha do 

controle do governo estadual. 
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Eleições de 2006:  eixos de campanha e compromissos assumidos. 

A campanha eleitoral da candidata Ana Júlia ao governo do Pará  nas eleições de 2006 

estruturou-se a partir de dois eixos centrais: de um lado, denunciava o continuísmo da 

“panelinha” tucana que há doze anos comandava o governo paraense e ,de  outro, fazia 

ataques centrais contra as políticas de segurança e saúde do governo, que apareciam como os 

dois pontos fracos da gestão tucana de Simão Jatene ao final do mandato de 2003-20064.  Nas 

eleições de 2006, por razões internas, o PSDB escolheria Almir Gabriel como candidato a 

governador do Pará. 

Enfim,  o eleitorado de  Ana Júlia rejeitava o continuísmo e esperava uma melhoria 

substancial dos serviços públicos de segurança e saúde.  

Diferentemente de contextos eleitorais onde um governante incumbente deixa o 

cargo em situação de baixa avaliação da gestão, Simão Jatene deixaria o governo do Pará em  

janeiro de 2007 com uma avaliação positiva que chegava a 80%5. Este fato já antecipava o grau 

de exigência que recairia sobre os “ombros”  da recém eleita governadora  Ana Júlia6.  

Ana Júlia: montagem de governo e desempenho  no primeiro biênio entre 2007 e 

2008. 

A montagem do governo Ana Júlia sinalizaria o potencial de desempenho de sua 

equipe de governo, assim expresso a partir de uma rápida visualização da experiência 

administrativa e política da governadora e sua equipe à frente de órgãos de governo. O núcleo 

                                                           
4
   Toda a campanha de Rádio e TV da candidata Ana Júlia no horário eleitoral gratuito nas 

eleições de 2006  expressa, com fidelidade, esta linha estratégica de campanha.  

5
 Pesquisa do IBOPE número 12686 de 05/08/2006 registrou esta performance do governador Simão 

Jatene quando concluía o seu mandato. 

6
  Os motivos que levariam o então governador Simão Jatene a não se recandidatar nas eleições 

de 2006 no Pará estão fora do escopo do presente trabalho. 
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que viria a dirigir política e administrativamente o governo do Pará entre 2006-2010 era 

composto pelas seguintes pessoas7:  

1- Ana Júlia - Governadora: graduada em arquitetura, exerceu  atividade 

profissional como  funcionária do Banco do Brasil, onde acumulou 

experiência como militante político-sindicalista. Antes de ser governadora 

ocupou cargos administrativos como vice-prefeita de Belém entre 1996-

1999, Secretária de Urbanismo por igual período no governo do então 

petista Edmilson Rodrigues. Ocupou cargo eletivo como vereadora de 

Belém entre 1992-1994. Em 1994 foi eleita deputada federal. Em 1996 foi 

eleita vice-prefeita de Belém . Em 2000 elegeu-se novamente vereadora 

de Belém e, em 2002, foi eleita para a segunda vaga de senadora pelo 

Pará. 

2- Maurílio  Monteiro - Secretário de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia: 

Graduado em História e detentor do título de Doutor em desenvolvimento 

sustentável dos Trópicos Úmidos pela UFPA, jamais teve experiência 

anterior como gestor titular de nenhum órgão de governo. Toda sua 

experiência política acumulou-se no movimento estudantil do final dos 

anos de 1980, no movimento secundarista   e no interior do Partido dos 

Trabalhadores. 

3- Marcílio Monteiro - Secretário de Projetos Especiais: Graduado em 

Ciências Sociais pela UFPA, Mestre em Planejamento do Desenvolvimento 

pela UFPA, foi gestor  estadual do  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente-

IBAMA entre os anos de 2003 e 2005, onde  esteve no centro de denúncias 

envolvendo retirada ilegal de madeiras em regiões protegidas da floresta. 

Sua experiência política foi toda vivenciada no movimento estudantil da 

UFPA e no movimento secundarista, no curso dos anos de 1980. 

4- Claúdio Puty - Secretário de governo e posteriormente guindado à 

condição de Chefe da Casa Civil do governo: Graduado em economia pela  

UFPA, possui o título de doutorado  nos EUA. Nunca tinha ocupado cargos 

                                                           
7
  - Este núcleo duro do governo  plasmou-se a partir da vitória de Ana Júlia para vereadora em 

1992, vindo a acompanhá-la em toda sua meteórica trajetória política eleitoral nos anos seguintes.  



6 

 

 

de gestão  em governos e sua experiência política advém do movimento 

estudantil do final dos anos de 1980. 

 

Como vimos acima, o núcleo de governo que viria  a “dar as cartas” no  governo do 

Pará era composto por jovens egressos da academia com pouca ou nenhuma experiência à 

frente da gestão política e administrativa  de órgãos de estado e oriundos de uma prática 

política sectária8. Esta visualização inicial já projetava perante aos analistas a perspectiva 

de baixo  potencial de desempenho do futuro governo do Pará. 

A percepção do primeiro biênio da gestão Ana Júlia poderá ser visualizada a partir 

do balanço de governo,  que será expresso nas pesquisas de opinião que antecederam as 

eleições municipais de 2008 no Pará. Neste período um conjunto de notícias negativas em 

torno do governo estadual já povoava as manchetes dos meios de comunicação nacional e 

estadual e não respondidos eficazmente pelos responsáveis pela estratégia política de 

governo, refletindo a  política de comunicação amorfa que trabalhou a imagem do 

governo e da governadora do estado.   

O aprendizado político do eleitorado em uma democracia passa, necessariamente, 

pelas experiências políticas vividas, onde o cidadão exerce o direito do voto e, neste 

contexto, é fundamental a prestação de contas dos governantes perante o eleitorado para 

que o mesmo possa construir parâmetros com a finalidade de avaliar a correlação entre as 

promessas de campanha e o resultado objetivo de governo (Downs, 1958). 

Três notícias negativas  explodiram no primeiro ano do governo Ana Júlia com 

repercussão na mídia nacional e estadual:  a contratação de sua manicure e de sua 

cabeleireira como assessoras especais, a contratação de seu namorado como dirigente de 

uma autarquia (aeroclube) e a prisão e o  estupro de uma menor de 15 anos em cárceres 

da Polícia  no município de Abaetetuba. Nestes eventos,  a capacidade do governo e da 

governadora em oferecer uma resposta política consistente à opinião pública foi 

                                                           
8
  Marcílio Monteiro, Maurílio Monteiro e Cláudio Puty originaram-se em uma tendência petista 

denominada Organização Comunista Democracia Proletária-OCDP, cuja prática política nos movimentos 

estudantis  dos anos 80 do século XX era comum a todas as tendências marxista leninista do período: o 

sectarismo e a presunção da posse da verdade absoluta. Esta tradição será fatal para o isolamento do 

núcleo do governo Ana Júlia frentes às demais tendências  petistas e aos demais partidos  da base 

governista. 
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desastrosa.  O governo demitiu todas as pessoas envolvidas no episódio, dando uma 

resposta administrativa aos episódios, mas foi incapaz de construir uma estratégia para 

reverter a imagem negativa  que havia chegado ao conhecimento público. Acreditar que a 

formação da opinião pública não é estratégica para manter o poder político conquistado é 

desconhecer os pressupostos maquiavélico da Virtú9( Maquiavel, 2009). 

Na questão da menina presa em Abaetetuba, a então secretária de segurança do 

governo estadual omitiu-se de enfrentar a questão, cabendo esta tarefa à governadora do 

estado e ao seu chefe da Polícia Civil, colocando o primeiro time  do governo no centro de 

uma notícia altamente negativa. Esta questão, emergida a partir do terceiro escalão , viria 

a desgastar amplamente a governadora do estado, que não tinha nenhuma relação direta 

com este escândalo. Os responsáveis eram as autoridades que dirigiam a  delegacia de 

polícia daquele município. Neste episódio seriam substituídos a secretária de segurança e 

o chefe da polícia civil do Pará revelando que o governo  debutante não sabia nem como 

enfrentar um problema, que apesar de ser grave, não era de responsabilidade direta do 

primeiro escalão de governo10.  

Quando a governadora  do estado assume a linha de frente contra  denúncias 

oriundas da esfera de terceiro escalão do governo, esta acaba por trazer para a  agenda 

central do governo um tema que poderia ter sido resolvido na  relação entre o chefe da 

polícia civil e  ou o secretário de segurança  com o   delegado de polícia local  em questão , 

revelando incapacidade para tomar decisões em momentos altamente tensos. Esta 

incapacidade  em articular ação coletiva a partir da direção política do governo   revela 

grave fragilidade para a  realização de  decisões estratégicas com base no cálculo  utilitário 

entre custo e benefício da tomada da decisão( Downs, 1999) 

 

Eleições 2008:  a rejeição da governadora atinge o PT nas disputas municipais no 

Pará 

                                                           
9
  Virtú para Maquiavel é a capacidade do governante em conquistar e manter o poder político. 

10
  Os meios de comunicação viriam a registrar estes lamentáveis episódios como fatores que 

ajudaram a cristalizar  uma grande rejeição em torno da governadora Ana Júlia, que  a acompanhariam 

até o final de sua gestão. A este respeito ler  WWW.diariodopara.com.br do dia 01-11-2010, na matéria: 

Por que Ana Júlia perdeu as eleições? 

http://www.diariodopara.com.br/
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As eleições de 2008  representaram um momento especial para fazermos uma 

primeira aferição da popularidade da governadora Ana Júlia, após 20 mêses de gestão à 

frente do governo paraense. 

Em todas as pesquisas de opinião pública  que tivemos acesso é notório que  as 

principais questões da cidade se concentravam em problemas de segurança e de 

assistência à saúde. Em relação às questões atinentes  aos problemas de saúde , nota-se  

no mínimo, falta de coordenação política do governo estadual no que concerne aos 

problemas de atendimento na rede  hospitalar  de média e alta complexidade, que é 

predominantemente de responsabilidade do governo do estado. O escândalos surgidos a 

partir da morte dos bebês na Santa Casa, a paralisação de exames  oncológicos e o colapso 

dos transplantes no Hospital Ophir Loyola  retratam muito bem as dificuldades 

enfrentadas pelos petista à frente do executivo paraense, fatos estes que tiveram ampla 

repercussão na grande imprensa. Todos estes graves acontecimentos foram 

complementados pelas denúncias de pacientes sobre a falta de capacidade dos hospitais 

da rede pública para os atendimentos de urgências e emergência.  

Quanto aos problemas  relacionados  às questões de segurança, não há dúvida, é 

um tema de inteira responsabilidade das autoridades estaduais.  No período Ana Júlia à 

frente do executivo estadual salta é inquestionável o aumento das estatísticas de violência 

que assolam todo o estado, principalmente nos grandes centros urbanos.  Pode-se concluir 

que dentre as causas da má avaliação do governo Ana Júlia, sem dúvida nenhuma, as 

questões relacionadas à falta de segurança pública e os problemas atinentes à assistência 

em saúde constituíram-se- em variáveis   diretamente relacionadas ao problema em foco.  

As pesquisas de opinião revelam de antemão as demandas mais sentidas de uma 

população e servem de balizamento para as ações de governo, sob pena de que o mesmo 

venha a executar um comportamento altamente irracional na tomada de decisão de 

governo ( Figueiredo, 2010). 
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Em sua opinião qual é o principal problema do seu bairro? (estimulada e única)11 

 

 

Fonte: Mentor Pesquisas 

 

 

Fonte:InstitutoPerspectiva 
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  Trabalhamos no núcleo de inteligência da candidatura Mário Cardoso (PT) nas eleições de 2008 

em Belém-Pará. O Instituto que  realizou a coleta dos dados é denominado Mentor Pesquisa. 
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É digno de nota o fato de que  a somatória de avaliação ótimo e bom  e regular 

positivo do governo Ana Júlia em setembro de 2008 perfaz um total de 44.0% e o percentual 

de Ruim e regular negativo chega a 44.2%. Ou seja, a opinião  do eleitorado de Belém, naquele  

ano já  estava seccionado ao meio, entre quem avaliava positivamente  e quem  fazia uma 

avaliação amplamente negativa do governo estadual. Ou seja, já existia um sentimento de 

passionalismo, em relação ao governo Ana Júlia, com 20 meses de mandato governamental. 

Enquanto 17% afirmavam que votariam em um candidato apoiado por Ana Júlia, 37% 

afirmavam exatamente o contrário12, aqui nota-se o descolamento do eleitorado da liderança 

da governadora do estado. Ana Júlia já era um  fardo pesado para a candidatura petista de 

2008  na disputa pela prefeitura de Belém. O PT como a legenda que mais combateu o voto 

personalizado,  investindo na construção de uma identidade partidária no Pará e no Brasil ( 

Samuel, 2003, )agora sofre as conseqüências de uma governante mal avaliada. 

Com relação às estatísticas de segurança  percebe-se claramente que o clamor da 

sociedade   expresso nas pesquisas de opinião pública é amplamente comprovada com os 

números oficiais em torno da violência no Pará.  Durante o governo Ana Júlia os dados 

estatísticos indicam que houve uma piora significativa em relação ao governo anterior. Ana 

Júlia que usou como eixo de campanha em 2006 bandeiras relacionadas à saúde e  segurança, 

desde o ano de 2008, já vinha sendo rejeitada por não estar dando resposta satisfatórias  para 

estas problemáticas. Parece que o governo Ana Júlia achava que a opinião pública não 

interessava, pelo menos nos três primeiros anos de governo,  este comportamento sugere que 

o núcleo duro do governo  acreditava  que tão somente a ocupação do aparelho de Estado 

fosse o suficiente para obter votos,  através da patronagem pré-eleitoral, relembrando velhas 

práticas coronelistas de um tempo já ultrapassado ( Leal, 1975). 
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  Pesquisa realizada pelo Instituto Perspectiva em Belém no dia 17 de outubro de 2008. 
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Taxa de Homicídios dolosos na Região Metropolitana de Belém no governo Jatene: 

2003/06 e no governo Ana Júlia: 2007/10 

 

Fonte: Polícia civil do Pará- divisão de estatística. 

 

 

 

 

As eleições de 2010:  a máquina de patronagem e  a campanha na TV não conseguem 

reverter as expectativas negativas de votos em Ana Júlia. 

As eleições de 2008 na capital paraense e nos demais municípios paraenses 

registraram um desempenho  abaixo das expectativas dos candidatos petistas, se comparado 

ao número de prefeituras que o PT já conquistara nas eleições municipais de 2004. 

Efetivamente o PT sairia  de 18 prefeituras conquistadas em 2004 para 27 em 2008, em 

números absolutos foi  um bom crescimento, mas muito pouco em relação às 144 prefeituras 

do Pará13 no contexto do controle da máquina de governo estadual. Em grande parte, este 

desempenho está relacionado à incapacidade do governo estadual petista em apresentar 

resultados de governos que viessem a impulsionar e afiançar opção eleitoral na legenda 
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  Fonte-TSE 
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petista por todo o território paraense nas eleições de 2008. O comportamento faccioso 

(Sartori, 1982) do núcleo duro do PT despotencializaria o desempenho do partido como um 

todo no estado do Pará,  que é de dimensões continentais. 

Os anos de 2009 e parte de 20010 transcorreram sem que nenhuma medida objetiva 

fosse notada com vista a romper com a letargia  do núcleo de governo para fazer frente aos 

sucessivos escândalos que se avolumavam no entorno do governo do estado, assim como  não 

notou-se nenhuma evolução positiva na política de comunicação e marketing voltada  para as 

obras e serviços do governo estadual, muito menos em relação às iniciativas positivas  do 

governo federal no estado, por interferência direta da governadora Ana Júlia.  Era como se o 

marketing Político  como  ferramenta estratégica  não  fizesse parte das preocupações 

rotineiras  de um governo, aparentemente despreocupado com a formação positiva da opinião 

pública em torno da gestão em curso ( Figueiredo, 2002). 

Escândalos como: a menor de Abaetetuba, O namorado da governadora como 

dirigente de autarquia, os DAS’s para a cabeleireira e manicure, a questão do Kit escolar e 

finalmente, o grande escândalo do relatório da Auditoria geral do estado, apontado  dezenas 

de obras irregulares do governo estadual,   carimbariam na opinião do eleitorado a idéia de 

que este governo era patrimonialista14 (Faoro, 2001). 

Esta paralisia  se deu em duplo sentido: nenhuma ação articulada foi notada com vistas 

à defesa de  Ana Júlia e de seu governo, assim como, as obras que  eram produzidas pelo 

governo federal e estadual no estado, não receberam um tratamento especializados com 

vistas a construção de um plano de marketing, desde o lançamento da pedra fundamental, 

andamento das obras até a sua inauguração(Figueiredo, 2002).. 

 

 

 

 

Não foram poucas as ações do governo federal petista no Pará, tendo a governadora 

do estado papel importante para que as mesmos fossem realizadas , dentre elas  podemos 

citar: as eclusas de Tucurui, o início do asfaltamento da rodovia transamazônica, o pólo de 

biocombustível no nordeste paraense, ampliação do programa Luz para Todos, expansão do 
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  Patrimonialismo na linguagem de Max Webber e amplamente adotada por Raimundo Faoro 

em Os Donos do Poder: A Formação do Patronato Político Brasileiro-  significa um estilo de gestão do 

Estado onde os limites entre as esferas públicas e privada são  indistintas. 
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Bolsa Família, a conquista, após pressão do presidente Lula,  para que a usina siderúrgica da 

Companhia Vale do Rio Doce fosse instalada em Marabá, a implantação da  Universidade 

Federal do Oeste do Pará-UFOPA, expansão do Seguro Defeso, etc. 

Ao lado das obras  executadas pelo governo federal, o governo estadual também teve 

iniciativas importantes como: a implantação do programa Bolsa Trabalho, , o programa de 

socialização digital Navega Pará,  o elevado Daniel Berg, o prolongamento da avenida 

Independência, o aumento de infra-estrutura humana e material paras as polícias civil e 

militar, a construção do novo porto hidroviário de Belém. 

Este conjunto de obras e serviços do governo estadual, ao lado das obras federais que 

não foram incorporadas ao imaginário do eleitorado como ações efetivas da governadora do 

estado, ocorreram no tempo e no espaço político da gestão petista, sem que o núcleo de 

governo tomasse  iniciativas que viessem a transformar estas ações em dividendos eleitorais, 

com vistas à reeleição de Ana Júlia nas eleições de 2010. Em síntese, o marketing político e 

administrativo não recebeu a prioridade estratégica recomendada pela competição eleitoral 

no contexto das sociedades democráticas de massas ( Figueiredo, 2002). 

A letargia político-estratégica do governo estadual de um lado e  o fluxo de notícias 

negativas que se avolumavam no entorno da gestão petista  acabariam por cristalizar uma 

visão amplamente negativa sobre o governo em curso. A  rejeição apurada nos meses que 

antecederam as eleições estaduais de 2010  demonstraram cabalmente que o governo  Ana 

Júlia estava carimbado pelo imaginário popular que o relacionava à corrupção, incompetência 

e   ociosidade. 

Desde o final de 2009 as pesquisas internas dos partidos já apontavam a enorme 

rejeição da governadora15 . 

                                                           
15

  Em 26 de dezembro de 2009 o Instituto Perspectiva já detectou a rejeição estratosférica da 

governadora Ana Júlia que chegou a 58.7%. 
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Fonte:  Instituto Perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o Instituto Perspectiva perguntou as razões da rejeição ao governo Ana Júlia, 

surgiram algumas opiniões das quais poderemos fazer algum tipo de juízo de valor da imagem 

da governante que já estava sendo cristalizada no imaginário do eleitorado: 

Aspectos Negativos da Imagem de Ana Júlia:  

Péssima, ruim, negativo, não presta, piorou, fracasso: 32.0% 

Decepção, frustração, arrependimento: 7.2% 

Nada, indiferente, político comum: 4.7% 

Deixou a desejar, não fez nada, esperava mais: 4.7% 

Tristeza, desgosto, insatisfação: 4.2% 

Raiva, Revolta: 3.6% 

Falta de competência, incapaz, inexperiente, inoperante, despreparo: 3.3% 



15 

 

 

Roubar, Ladra: 2.8% 

Regular, mesma coisa: 2.5% 

Má administração, não gosta de seu trabalho: 2.5% 

Safada, cínica. Pilantra, vagabunda, vadia: 2.5% 

Vergonha: 2.2% 

Uma merda, bosta, porcaria: 1.9% 

 

Caso viéssemos a reagrupar este conjunto de opiniões emitidas há um ano do pleito 

eleitoral de 2010, poderíamos perfeitamente resumi-los em poucos termos: Incompetente, 

desonesta, fez muito pouco e repetiu  o que tanto criticou. Ao mesmo tempo em que o 

eleitorado paraense criticava ferozmente a sua governadora, este mesmo povo, nesta mesma 

pesquisa, dava 88% de aprovação ao governo federal petista de Lula. Ou seja, o povo paraense 

demonstrava que sabia fazer o balanço entre as promessas de campanha eleitoral e os 

resultados objetivos de governo (Figueiredo,2010). 

O ano de 2010  foi de sucessão estadual, e como tal, finalmente o núcleo de  governo 

esboçou iniciativas políticas que sugerem uma tática eleitoral que combinava  construção de 

uma ampla coligação  eleitoral, inaugurações de obras de impacto na região metropolitana e 

nas meso-regiões do estado  e uma agressiva campanha publicitária que desaguaria no horário 

eleitoral gratuito e na campanha de rua. 

As eleições no Pará, estado que possui dois terços de seu eleitorado  fora da região 

metropolitana, ofereceu um excelente laboratório para os pesquisadores em ciência política, 

haja vista que o  núcleo de governo e seus aliados acreditavam piamente que a combinação de 

três variáveis centrais seriam o suficiente para garantir a reeleição da governadora, 

independente da avaliação que o eleitorado vinha fazendo do desempenho de Ana Júlia à 

frente do executivo paraense: o apoio da máquina federal com obras e novos recursos para 

investimento no estado, a máquina estadual e seu poder de patronagem e a conexão  local  de 

14 partidos  articulando  mais de 70  máquinas municipais. Os dirigentes do governo Ana Júlia 

imaginavam que o  eleitorado do Pará ainda vivia os anos do aprisionamento oligárquico típico 

do período  da República Velha (Leal, 1975).. 

Os pesquisadores acadêmicos  também vivam este dilema: o que prevalecerá na hora 

da decisão do voto no Pará? A máquina e seu poder de patronagem  ou a opinião negativa que 

o eleitorado vinha registrando nas sucessivas pesquisas que  se realizaram no Pará nos últimos 

três anos?  
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No curso da campanha eleitoral  nas ruas e no horário eleitoral gratuito é possível 

acompanharmos o esforço gigantesco da candidata Ana Júlia para reverter  a enorme rejeição 

registrada nas pesquisas de opinião pública.  Saúde, segurança e água potável eram 

registrados nas pesquisas de opinião como  as maiores carências relatadas pelo eleitorado. 

 

A primeira pesquisa de opinião realizada pelo Laboratório de Ciência Política da UFPA 

em parceria com o Instituto Veritate, no primeiro turno,  registrou  uma diferença de intenções 

de votos pró  candidatura do PSDB de mais de quinze pontos percentuais 

  

Se a eleição para governador fosse hoje e estivessem concorrendo estes 

candidatos...em qual você votaria? (estimulada): 

 

Fonte: Pesquisa UFPA-Veritate 

Data: 09-09-2010 

Registro TRE/PA: 16558/2010- registrada em 10-09-2010 

Registro TSE: 30089/2010- registrada em 09-09—2010. 

 

Quando a pesquisa aferiu o  percentual de rejeição entre as diversas candidaturas que 

disputavam o executivo paraense, mais uma vez,  a candidatura Ana Júlia foi amplamente 

citada negativamente pelo eleitorado pesquisado. 
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Qual desses é o candidato a Governador que você não votaria de jeito nenhum? 

 

Fonte: Pesquisa UFPA-Veritate 

Data: 09-09-2010 

Registro TRE/PA: 16558/2010- registrada em 10-09-2010 

Registro TSE: 30089/2010- registrada em 09-09—2010. 

 

 

Os dados aferidos a respeito das maiores necessidades percebidas pelo eleitorado 

revelaram  que Segurança, Água potável e assistência à saúde lideravam o ranking das 

demandas do eleitorado: 

Qual a principal necessidade de seu bairro ou do seu município? 

Segurança: 25.6% 

Água: 18.0% 

Saúde: 15.9%. 

 

Nesta primeira visualização do potencial de disputa de Ana Júlia à reeleição, a menos 

de um mês das eleições em primeiro turno no Pará, revelam uma situação amplamente 

desfavorável à governadora. Neste momento a discussão que se fazia era: haverá segundo 

turno no Pará? E  não era a governadora que lutava pela reeleição quem poderia ser eleita em 

primeiro turno, mas sim o candidato do PSDB que disputava estas eleições pela oposição. 

Neste pleito no Pará o candidato de oposição que liderava as pesquisas era o ex 

governador Simão Jatene que governara o Pará entre 2003 e 2006. Nesta disputa Jatene 

contava apenas com o apoio do PPS, os demais partidos tinham pouco apelo eleitoral ou de 
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infra-estrutura material16. O DEM que apoiou Jatene estava paralisado devido a dificuldade em 

viabilizar coligação eleitoral nas eleições proporcionais17. 

Pois bem, Jatene estava desprovido de coligação eleitoral com poder material e 

financeiro, o governo estadual havia atraído 1418 partidos para sua coligação,  incluindo 

partidos de todas as matizes ideológicas como o PR, o PTB e o PSB. Enfim, Jatene só contava 

com seu nome e sua história recente à frente do executivo paraense e uma campanha eleitoral 

baseada no horário eleitoral gratuito e nas caminhadas genéricas e apressadas pelas principais 

cidades do Pará. 

No dia 03 de outubro de 2010 foram realizadas as eleições para o governo do estado 

ocorrendo a passagem ao segundo turno dos candidatos Simão Jatene e Ana Júlia Carepa. O 

segundo turno foi viabilizado por apenas 2,5% dos votos válidos, refletindo o que todas as 

pesquisas de opinião pública vinham sinalizando. Jatene teve 48,92% dos votos, Ana Júlia 

obteve 36.5% dos votos, e os demais candidatos somados obtiveram  15.3% dos votos. 

O primeiro turno revelaria um crescimento na  candidatura Ana Júlia até  a realização 

das eleições em primeiro turno no Pará.Na verdade Ana Júlia obteve 30% dos votos totais e 

36.5% dos votos válidos19. Portanto, podemos concluir que o crescimento da candidata Ana 

Júlia entre as últimas pesquisas de opinião, realizadas a uma semana das eleições e a data da 

realização do primeiro turno, foi de seis pontos percentuais. Por outro lado, o candidato do 

PMDB Domingos Juvenil, chegaria a 10.8% dos votos20. Ou seja, a “gorda” máquina de 

patronagem que combinou inauguração de obras na região metropolitana e o serviço de boca 

de urna pago mostrou-se eficaz rendendo um ampliação, em uma semana, de seis pontos 

percentuais à candidata Ana Júlia, votos estes  que representaram a migração dos eleitores 

                                                           
16

  Jatene contou com o apoio dos seguintes partidos: PPS,DEM,PSDC,PRTB,PMN, PRP e PSDB. 

17
  O DEM acabaria por perder suas maiores lideranças estaduais por falta de opção para 

coligação nas eleições para a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, nas pessoas do deputado 

federal  Vic Pires e da ex vice-governadora Valéria Pires Franco. Este fato despotencializou o poder de 

conquista de  votos pelo DEM no Pará. 

18
   Ana Júlia seria apoiada pelos seguintes partidos: PRB, PP, PDT,PT,PTB,PTN,PSC,PR,PHS,PTC, 

PSB, PV, PC DO B, PT DO B. 

19
  Os votos totais são obtidos quando leva-se em conta os votos brancos e nulos e votos válidos 

exclui-se estas duas variáveis eleitorais. 

20
  Na pesquisa LCP-Veritate realizada  entre os dias 24 e 28 de setembro, com coleta nos 

interiores entre os dias 24 e 25 de setembro, Ana Júlia apresentava intenção de votos em 24.6%, Jatene 

em 45.5% e Domingos Juvenil em 8.6% das intenções de votos, levando-se em conta votos brancos e 

nulos. 
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indecisos para a candidata governista21. O crescimento de Domingos Juvenil (PMDB)  para 

10.8%  ajudou a criar as condições para a realização do segundo turno no Pará. 

Com as eleições do segundo turno em marcha, o governo ampliou sua ação de 

mobilização de obras e serviços nas principais regiões administrativas do estado.  A campanha 

eleitoral na mídia centrou-se em divulgar as obras federais no estado e o papel decisivo de Ana 

Júlia para viabilizá-las, inclusive com a presença de Lula e de Dilma nos programas  de rádio, TV 

e nos comícios de Ana Júlia. Obras estaduais como a recentíssima inauguração da ampliação da 

avenida independência na região Metropolitana e o  elevado Daniel Berg na avenida Júlio  

César em Belém  melhorariam a imagem da governadora perante a opinião pública da região 

metropolitana, potencializando  esta candidata para as disputas em segundo turno. 

Com efeito,  na nova rodada de pesquisas realizada pelo Laboratório de Ciência Política  

em parceria com o Instituto Veritate, realizada  entre os dias 22 e 26 de outubro, era evidente 

a queda de rejeição da governadora Ana Júlia. 

 

Você rejeita a algum desses candidatos ( Se sim) Qual o que você mais rejeita? 

Ana Júlia: 34.3% 

Jatene:19.9% 

Nenhum: 35.4% 

Sem resposta: 10.4% 

Quanto às intenções de votos ao segundo turno, a referida pesquisa indicou uma 

vitória pró Jatene com uma diferença de  quinze pontos percentuais.  Jatene tinha 49.5% das 

intenções de votos e Ana Júlia 34.8%, levando-se em contas todos os votos, ou seja, incluindo 

votos nulos e brancos. 

Os resultados finais, contando apenas com votos válidos apontaram a vitória de Simão 

Jatene que obteve 55.74%  e Ana Júlia 44.26%.  Ou seja, uma vantagem pró  Jatene   de 11,48% 

dos votos válidos. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

  Com efeito, na pesquisa LCP-Veritate realizada entre os dias 24 e 28 de setembro, foi 

detectado o número de indecisos de 11.6%, sendo estes distribuídos majoritariamente entre Ana Júlia e 

Domingos Juvenil. 
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Conclusões: 

Este artigo buscou examinar as causas da derrota  da governadora Ana Júlia na  

campanha pela reeleição nas eleições de 2010. Três variáveis foram centralmente examinadas: 

falta de política de comunicação social e marketing para fazer frente  às diversas denúncias 

que surgiram na grande mídia, incapacidade de oferecer respostas através de políticas públicas 

consistente para as áreas de saúde e segurança e incapacidade de divulgar e capitalizar as 

muitas obras e serviços implantadas no estado entre 2007 e 2010 oriundas tanto de ações 

diretas do governo estadual como da interferência da governadora junto ao governo federal. 

No decorrer do artigo demonstramos que já a partir de 20 meses de governo, que 

coincide com as eleições municipais de 2008, já era visível a avaliação negativa que o 

eleitorado da capital  fazia a respeito do desempenho do governo no seu primeiro biênio de 

mandato. Apesar destes sinais emitidos por parte do eleitorado paraense, nenhuma medida 

efetiva foi notada por parte do núcleo de governo, capaz de quantificar e qualificar estas 

informações em base estadual para construir uma estratégia que viesse a reverter estas 

tendências negativas iniciais. 

Na campanha eleitoral de 2010 notou-se uma reação articulada do governo   tendo no 

centro de sua tática a idéia de que um conjunto de obras inauguradas na fase pré-eleitoral, 

uma eficiente campanha publicitária, o bom uso do horário eleitoral gratuito   e a 

instrumentalização eleitoral das máquinas administrativas  federal, estadual e municipais 

poderiam reverter o quadro no decorrer do ano de 2010. 

Esta concepção de como enfrentar uma situação desfavorável,  cristalizada a partir de 

uma percepção do eleitorado amplamente negativa da governadora, consubstanciada na 

tríade: incompetência gerencial, corrupção e ociosidade poderia ser revertida tão somente 

com o uso da máquina de patronagem e do marketing em véspera de eleições, seria 

amplamente  derrotada pelo poder de julgamento político do  eleitorado paraense. 

Esta constatação empírica revela que o núcleo de poder perdeu qualquer  conexão 

com o mundo dos pressupostos ético-morais na condução da coisa pública e com  um projeto 

transformador de sociedade. Na verdade, o núcleo duro de Ana Júlia reduziu o objetivo de 

governo  à uma busca pragmática da manutenção da máquina de governo a qualquer custo. 

Nem sequer projeto de poder este núcleo de governo demonstrou possuir. 

De fato, podemos assumir os riscos em afirmar que o povo paraense com seu voto, 

removeu conscientemente uma governante considerada inapetente para o cargo que ocupava 

e esta convicção  ganha ampla coerência quando examinamos o poder  de” fogo” do candidato 

oposicionista que veio a capitalizar todo o descontentamento do indignado eleitor paraense. 
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Simão Jatene, ex governador (2003-2006) enfrentou a  super estruturada campanha 

eleitoral de Ana Júlia, tão somente munido de seu nome e de sua biografia à frente do governo 

estadual, que lhe deixou por herança política  80% de avaliação positiva, ao final de seu 

governo em 2006, além de contar com  uma base de apoio partidário militante que percorreu 

todas as cidades do Pará, de forma rápida, mas dinâmica, realizando caminhadas pelas ruas 

centrais das cidades e fazendo comícios, pregando a retomada do timão do governo paraense  

que parecia que estava desgovernado. Assim as pesquisas de opinião evidenciaram e 

demonstraram  a ampla aceitação do candidato oposicionista e  a ampla decepção do povo do 

Pará com o desempenho da primeira mulher que governou o  estado do Pará. 

Assim não temos dúvida em afirmar: o eleitorado do Pará demonstrou que não se 

deixa mais controlar, de forma majoritária, pelo poder da máquina de patronagem dos órgãos 

governamentais e muito menos  pelo marketing em véspera de eleições. Enfim, a avaliação do 

povo do Pará derrotou uma tática eleitoral e uma concepção de governo que imaginava que 

bastaria asfaltar algumas ruas pelas cidades, na capital e  no interior do estado, inaugurar 

algumas obras de impacto na região metropolitana, conquistar algumas obras federais, usar a 

máquina econômica e administrativa e fazer propaganda  seriam  suficientes para reverter 

uma imagem negativa amplamente consolidada  nos primeiros 36 meses de gestão. Pareceu 

que o núcleo político do governo Ana Júlia achou que estava fazendo campanha no Pará da 

Primeira República e por causa desta avaliação foi amplamente derrotado nas eleições 

estaduais de 2010. 
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