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A CAMPANHA ELEITORAL NA TV PARA O GOVERNO DO PARÁ EM 2010: Retórica 

de campanha versus opinião do eleitor. 

Resumo: Na campanha eleitoral de 2010 para o governo do 
Pará apenas dois candidatos se mostram competitivos, 
representando a polarização já tradicional no Estado: Ana Júlia 
Carepa do PT e Simão Jatene do PSDB. Ana Júlia iniciou a 
campanha eleitoral sobre forte rejeição do eleitorado passando 
ao segundo turno em segundo lugar e com uma larga 
margemde desvantagem em relação a opositor Simão Jatene. 

O objetivo desta proposta é analisar a estratégia de campanha 
da governadora Ana Júlia em comparação com a de seu 
principal competidor na corrida eleitoral de 2010, a fim de 
identificar a pauta de temas abordados na campanha, o diálogo 
que se estabeleceu entre os principais candidatos e a 
perspectiva do eleitor expressa em pesquisas de opinião. 
Serão analisados os programas televisivos durante o período 
eleitoral e três pesquisas regionais produzidas em conjunto 
pela UFPA/PPGCP e pelo instituto de pesquisa Veritate. 

A perspectiva teórica norteadora da análise será a da escolha 
racional do leitor que hierarquiza preferências comparando as 
propostas dos candidatos, relacionadas à credibilidade e ao 
capital político dos mesmos. 

I - INTRODUÇÃO 

O período pré-eleitoral das eleições 2010 no Pará já antecipava o cenário de disputa 

acirrada para o governo do estado, visto que a oposição ao governo Ana Júlia Carepa 

(PT) apostava na alta rejeição à administração da governadora para derrotá-la já no 

primeiro turno das eleições. A partir do final de 2009a governadora intensificou a 

divulgação sobre suas realizações, acreditando na sua vantagem como ocupante do 

cargo executivo, em reverter o cenário desfavorável a sua reeleição. Vieram a concorrer 

às eleições 5 candidatos, mas apenas dois se mostravam competitivos: Ana Júlia (PT) e 

Simão Jatene (PSDB), representantes da polarização partidária já tradicional no Estado. 

O objetivo desse trabalho é analisar a estratégia de campanha da governadora Ana Júlia 

em comparação com a de seu opositor Simão Jatene, a fim de identificar a pauta de 

temas abordados na campanha, o diálogo que se estabeleceu entre os principais 
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candidatos e a perspectiva do eleitor expressa em pesquisas de opinião. Pretendemos 

analisar em que medida e de que forma a propaganda política dos candidatos no horário 

gratuito de propaganda eleitoral (HGPE) buscou dialogar com as expectativas do eleitor, 

com o intuito de avaliar o impacto que a campanha dos candidatos na televisão teve 

sobre a preferência dos eleitores paraenses. 

É suposto nesta abordagem que a escolha do eleitor é condicionada pela avaliação que o 

mesmo faz do governo que representa o status quo, assim como também sofre 

condicionamentos da campanha desenvolvida pelos candidatos, não se pode dizer que 

uma eleição já está ganha com absoluta segurança mesmo que o governo seja 

fortemente rejeitado pelos eleitores. As estratégias de conquista de votos levadas a frente 

pelos candidatos podem reconstruir cenários e reverter expectativasrelativamente 

consolidadas no período pré-eleitoral. O papel da campanha televisiva é de fundamental 

importância nessa perspectiva, pois possibilita aos candidatos fixar imagens e argumentar 

a respeito de políticas públicas. Admito que emoções ocultas1 estão presentes também no 

momento da escolha eleitoral, no entanto, para esta abordagem focarei nos aspectos 

mais fáceis de identificar, apostando que pesaram mais fortemente no processo eleitoral 

paraense de 2010 os cálculos de racionalidade estratégica do eleitor, mesmo que 

subjacente a esses estivessem predisposições emotivas consolidadas ou afloradas pela 

natureza dos programas de cada candidato. 

Para entender o processo eleitoral das eleições para governador do estado em 2010 no 

estado do Pará será considerada a avaliação do desempenho do governo que 

representava o status quo no período 2006-2010, como base para identificar e analisar as 

estratégias de comunicação dos candidatos no (HGPE). 

Serão analisados 14 programas dos candidatos ao governo do Pará no primeiro e 

segundo turno e utilizados dados de 3 pesquisas de opinião locais, elaboradas com a 

participação do PPGCP\UFPA2, pelo Instituto de pesquisa Veritate, a fim de identificar o 

as estratégias dos candidatos em suas tentativas de persuadir o eleitorado sobre a 

vantagem comparativa de suas candidaturas. Não apresentaremos dados quantitativos na 

análise dos programas porque o material gravado pelo PPGCP ainda não está 

sistematizado em base de dados, mas pela visão geral dos programas e a análise mais 

                                                           
1
 Ver o livro de Lavareda (2009), Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais. 

2
 Programa de Pós Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará. 



, 

detalhada dessa amostra selecionada será possível fazer uma reflexão adequada à 

natureza dos debates travados entre os candidatos. 

Começareicomentando de forma sucinta aspectos do quadro analítico que sustentará 

minha análise. Na segunda seção desenharei o cenário social e político em que a 

competição eleitoral ocorreu, as principais forças político-partidárias, as expectativas do 

eleitorado e sua percepção do status quo. Na terceira seção analisarei a propaganda dos 

dois principais candidatos no HPGE, observando os cenários construídos pelos mesmos e 

a postura de enfrentamento adotado no contexto dos problemas e oportunidades do 

contexto estadual. Por fim, finalizo tecendo considerações a respeito dessas estratégias, 

das condições que favoreceram o vencedor em face da postura avaliativa do eleitor 

racional. 

II – A escolha estratégica do eleitor e a campanha dos candidatos no HGPE 

A escolha eleitoral pode ser analisada com muita acuidade a partir dos pressupostos da 

teoria da escolha racional que entre as abordagens clássicas sobre o comportamento 

político do eleitor, apresenta-se como a perspectiva de análise mais maleável para 

acompanhar as variações das preferências eleitorais (Figueiredo, 1991). As mudanças 

depreferências eleitorais enfrentam dificuldades em serem explicadas a partir dos 

pressupostos das perspectivas teóricas conhecidas como sociológicas e psicológicas, 

visto que estas se encontram limitadas pelas predisposições de classe e/ou de identidade 

partidáriaque orientam as escolhas dos indivíduos e as tornariam teoricamente 

previsíveis. 

Nesta abordagem assumiremos que o eleitorado, preponderantemente, decide seu voto a 

partir de considerações que levam em conta os benefícios individuais ou coletivos que 

determinada candidatura pode trazer. Além disso, compreendemos que os indivíduos têm 

um elenco de preferências e demandas e os candidatos procuram convencer os eleitores 

de que são os mais aptos a atenderem as demandas mais importantes para a maior parte 

do eleitorado. Essas premissas básicas da escolha racional, expostas no trabalho seminal 

de Antony Downs (1999 [1967]) permitem visualizar que ao hierarquizar preferências o 

eleitor está apto a modificar sua opção por determinado candidato, caso ocorra ou 

descubra algum fato novo que mostre a inviabilidade de seu candidato preferido. Os 

atributos básicos dos individuais seriam o auto interesse e a aversão ao risco, por isso, o 
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voto teria um caráter instrumental, o eleitor é capaz de reconhecer seus interesses e 

relaciona-los ao potencial de determinados partidos em satisfazê-los. O cálculo do eleitor 

racional só é possível de ser processado a partir das informações a respeito do candidato 

e suas propostas, entretanto, ser informado tem um custo alto para o cidadão comum o 

que o leva a se valer de intermediários para poder melhor orientar suas escolhas. Partidos 

com ideologias claramente identificáveis seriam mecanismos informacionais que 

funcionam como atalhos na redução da incerteza dos cidadãos no momento de votar.   

No momento da escolha eleitoral a atuação dos governantes é avaliada 

retrospectivamente em função dos benefícios recebidos pelos eleitores durante o 

exercício do mandato o que, segundo Downs, permite ao eleitor fazer um prospecto de 

como será o futuro tendo como referência o governo passado.  No Brasil os conceitos de 

voto prospectivo e voto retrospectivo, construídos a partir de análises do contexto eleitoral 

norte americano, é um instrumento analítico valioso, mobilizado por análises dos 

determinantes da direção do voto, especialmente em eleições presidenciais . Muitos 

estudos sobre eleições brasileiras mostram preferência pela abordagem da escolha 

racional testando variáveis intervenientes na escolha estratégica do eleitor, como 

escolaridade, preferência partidária, perfil do eleitorado e outras questões de natureza 

conjuntural (Camargos, 1999; Carreirão,2002). 

Contemporaneamente, há uma profusão de canais de informação, tais como jornais, 

televisão e internet que são utilizados pelos atores políticos com o objetivo de conseguir a 

adesão dos eleitores às diferentes candidaturas que se apresentam em período eleitoral. 

Como mostra Mundim (2010), no modelo de decisão da teoria racional do voto o papel da 

mídia é de fundamental importância visto que a informação e a persuasão são elementos 

constitutivos da interação entre eleitores e candidaturas. O pressuposto da incerteza em 

um mundo de informação incompleta permite que estratégias de persuasão sejam 

colocadas em ação tendo como veículos os canais midiáticos de comunicação. 

Figueiredo & Aldé (2003) desenvolveram uma metodologia que permite analisar a imagem 

e as estratégias eleitorais dos candidatos na mídia, seja no jornalismo escrito e televisivo 

ou nos horários de propaganda eleitoral gratuita obrigatório veiculados ao longo do ano ou 
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no período eleitoral3. Alguns elementos dessa estratégia analítica serão utilizados para 

nosso propósito de entender as estratégias dos candidatos veiculadas nos programas 

eleitorais longos, durante o período de propaganda eleitoral gratuita na televisão no 

estado do Pará. 

Segundo essa metodologia os programas são identificados e tem sua linguagem 

classificada, conforme seus segmentos e o tempo que ocupam, a fim de observar o ritmo 

dos mesmos, assim como também são observados o tipo de segmento - se campanha, 

metacampanha ou auxiliar. Interessa-nos neste momento apenas os segmentos de 

campanha nos quaissão expostos problemas sociais e as propostas de solução dos 

mesmos, promovem a imagem do candidato, seu partido e aliados e atacam os 

adversários4. 

O objeto e os objetivos dos segmentos de campanha serão nosso foco, pois no primeiro 

se identifica os temas de campanha, a imagem do governo, do candidato, do partido e de 

seus adversários, além de divulgar as pesquisas eleitorais. Seus objetivos permitem 

identificar os propósitos de ataque e desconstrução, que são também de especial 

interesse para nossa análise da campanha para governador no Pará. Na desconstrução o 

foco não é a pessoa do candidato e sim as más condições do contexto social, de uma 

política ou a ausência dela. 

O formato dos segmentos informa a centralidade ou não da pessoa do candidato nos 

programas, indicando outros personagens que podem ser utilizados como reforço da 

campanha, como um patrono, personalidades de grande visibilidade social, populares, 

etc. 

Os autores desta metodologia utilizam outros elementos de classificação e análise como a 

qualificação do conteúdo, onde avaliam seu caráter negativo ou positivo, e outros 

elementos da retórica de persuasão, como o uso do cargo, características pessoais, 

administrativas, etc., elementos esses que iremos destacar quando for pertinente. 

Também será observado o posicionamento político dos candidatos em relação ao status 

quo. 

                                                           
3
 Os autores ressaltam que essa proposta se vale também da contribuição de estudos anteriores de 

Albuquerque(1999) e Porto(1995) 
4
Classificação elaborada por Albuquerque (1999). 
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As estratégias de campanha dos principais candidatos ao governo do Pará, expostas no 

horário de propaganda eleitoral gratuito de televisão, serão confrontadas com as 

expectativas dos eleitores, inferidas das avaliações que fizeram nas pesquisas de opinião 

a respeito do desempenho da governadora no período 2003-2010 e das suas demandas 

por políticas no período em consideração. 

III – A polarização PT-PSDB no Pará, as expectativas do eleitorado e a rejeição ao 

governo de Ana Júlia. 

Após 12 anos do domínio do PMDB no Pará o PSDB chegou ao poder em 1994, com a 

eleição do governador Almir Gabriel. No final de seu segundo mandato conseguiu eleger 

seu Secretário de Finanças, Simão Jatene com 51,7% dos votos, contra 48,3% da 

candidata do PT Maria do Carmo. Jatene desejava concorrer à reeleição, mas enfrentou a 

resistência de seu criador que desejava voltar ao poder. Resignado deixou a vaga para 

Almir Gabriel que enfrentou Ana Júlia do PT em 2006 e foi derrotado com margem 

apertada de votos no segundo turno. A alegada falta de apoio à sua campanha política e 

conseqüente derrota foi motivo para o rompimento entre Almir Gabriel e Simão Jatene. 

Q.1: Governadores eleitos no Pará (1982 – 2010) 

 Ano da eleição Governador eleito 

1982 Jader Barbalho (PMDB) 

1986 Helio Gueiros (PFL) 

1990 Jader Barbalho (PMDB) 

1994 Almir Gabriel (PSDB) 

1998 Almir Gabriel (PSDB) 

2002 Simão Jatene (PSDB) 

2006 Ana Julia Carepa (PT) 

2010 Simão Jatene (PSDB) 

Fonte: TSE 

A chegada de Ana Júlia ao poder foi produto da opção por repetir a aliança nacional entre 

PMDB e PT na eleição estadual, o que gerou um contexto favorável à competitividade 
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eleitoral de Ana Júlia. Lula teria apontado a então senadora Ana Júlia como a única 

candidata com visibilidade suficiente para enfrentar uma eleição majoritária no estado, 

mesmo sendo da tendência minoritária Democracia Socialista. Apesar do PSDB nutrir boa 

aceitação da população do estado, 12 anos no governo já davam margem a anseios por 

mudança, o que ganhou mais força com a presença do PT no governo federal.  

Contudo, desde seu primeiro ano no governo Ana Júlia enfrentou problemas de 

coordenação, as tendências partidárias do PT disputavam cargos e o PMDB ressentia-se 

de ser desconsiderado nas decisões tomadas pela governadora e seus assessores de 

confiança. Mesmo com o interesse do governo federal em compor um palanque forte no 

norte do país para fortalecer a eleição de Dilma Roussef o PMDB decidiu que iria 

apresentar candidatura própria para o governo do Pará em 2010, sobretudo considerando 

a rejeição ao nome de Ana Júlia que era superior a 50%. Apesar da chance insignificante 

de êxito, ao menos atrapalharia os planos do PT no estado e ainda criava a expectativa 

da simpatia do PSDB, caso este conseguisse a vitória. 

Assim, formaram-se as duas coligações competitivas nas eleições 2010, a “Frente 

Popular Acelera Pará”, tendo como candidata Ana Júlia (PT), e a coligação “Juntos Com o 

Povo”, representada por Simão Jatene (PSDB). Ana Júlia, porém, enfrentava forte 

rejeição ao seu governo e o empenho dos estrategistas do PT no início do ano eleitoral 

era fazer com que essa rejeição caísse a patamar aceitável para a reversão do cenário 

desfavorável à reeleição da governadora. Conforme Almeida (2002) o patamar de rejeição 

que um candidato pode enfrentar e reverter em uma corrida eleitoral é de 40%. 

A partir do final de 2009 para o início de 2010 uma forte campanha publicitária na TV 

passou a divulgar os êxitos do governo do PT no estado, ressaltando ganhos em obras 

estratégicas para o desenvolvimento econômico regional, como a instalação de uma 

siderúrgica, de um pólo de biodiesel e a criação de um parque tecnológico; a parceria com 

o governo federal em obras como as do programa “minha casa minha vida”, a iniciativa de 

democratizar o acesso à internet através pontos de livre aceso em todo estado e outras 

ações na área de segurança e da saúde.  

Isso não foi o suficiente, no entanto, para reverter a alta rejeição ao seu nome e ao seu 

governo.Em pesquisa realizada com o apoio da UFPA/PPGCP, após dois meses de 

campanha eleitoral o governo de Ana Júlia é rejeitado por mais de 47% dos entrevistados. 
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Índices semelhantes concentrados na região metropolitana, nordeste e sudeste, onde se 

encontra o maior número de eleitores do estado, rejeitavam seu nome. 

 

                      Fonte: Instituto Veritate de 09-14/09/2010 

O Pará tem 4.768.457 eleitores e sua capital Belém concentra quase um quarto dos 

mesmos. As principais demandas dos cidadãos apresentadas nastrês pesquisas 

realizadas em setembro e outubro (Veritate-PPGCP/UFPA) foram segurança, água, 

saúde, asfalto e esgoto, a primeira citada por mais de 20% dos entrevistados .Visto que 

os escândalos que surgiram ao longo de seu mandato e o desempenho ruim nos setores 

de segurança, saúde e educação, divulgados na imprensa, alimentavam a rejeição ao 

nome e ao governo de Ana Júlia, sua alternativa estratégica foi mostrar os feitos positivos 

de seu governo através de forte campanha publicitária. 

IV - A estratégia de campanha dos principais candidatos ao governo do estado do 

Pará 

Cinco candidatos concorreram ao governo do Pará em 2010,Fernando.Carneiro do PSOL, 

Cléber Rabelo do PSTU, Domingos Juvenil do PMDB, Simão Jatene do PSDB e Ana Júlia 

Carepa do PT, concorrendo pela reeleição. A propaganda eleitoral gratuita foi veiculada 

no primeiro turno de 17 de agosto a 30 de setembro e Ana Júlia tinha o maior tempo entre 

os candidatos. 
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Q.2 - Tempo dos candidatos a governador no HPGE. Belém 2010 

Partido/Coligação Tempo diário 

FRENTE POPULAR ACELERA PARÁ 2 minutos 27seg, e'98 centésimos 

JUNTOS COM O POVO 1minuto, 36 seg., e 98cent´simos 

PMDB 1minuto, 05 seg., e '64 centésimos 

PSOL 25 segundos e'40 centésimos 

PSTU  24 segundos 

        Fonte: TRE 

Apesar da propaganda oficial do governo tentar propagar a idéia de que Ana Júlia tinha 

apoio popular, a governadora entrou na campanha bastante desacreditada em função de 

escândalos no governo e, sobretudo, da sensação da opinião pública de que a 

governadora não estava fazendo nada, percepção comentada nos meios de comunicação 

escrito no estado e evidenciada através das pesquisas e depoimentos da população 

durante o período oficial de campanha. Os índices de rejeição aos candidatos mostram 

Ana Júlia no topo, apesar de ter ocorrido uma redução de cerca de 10 pontos até às 

vésperas da decisão no segundo turno. 

Q.3 – rejeição aos candidatos a governador 

Candidatos 28/09/2010 22-26/10/2010 

Ana Júlia 43,70% 43,70% 

Jatene 14,60% 14,60% 

Juvenil 3,50%  

F. Carneiro 2,80%  

C. Rabelo 2,40%  

Fonte: Pesquisa Veritate/PPGCP/UFPA 

Este cenário parecia propício à opção pela propaganda negativa no horário de 

propaganda eleitoral gratuita na televisão. No entanto, o contexto nacional de 

prosperidade representado pelo governo Lulasuavizava a munição dos adversários de 
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Ana Júlia e imprimia dúvida quanto a possibilidade de reversão da visãonegativa que 

nutria a candidata do PT.  

A ênfase na negatividade ficou por conta dos candidatos com baixos índices de intenção 

de voto, que apontavam os problemas do estado e responsabilizavam tanto Ana Júlia, 

quanto Jatene, visto que este antecedeu a governadora do PT no estado e seu partido 

esteve a frente do governo por 12 anos consecutivo. Domingos Juvenil do PMDB, que 

estava em terceiro lugar atravessou todo o período de campanha com apenas 8%de 

intenção de voto e carregava o legado político pesado deixado por seu patrono Jader 

Barbalho. Era apontado como o candidato laranja de Jader, sem nenhuma credibilidade 

para concorrer como alternativa à polarização PT-PSDB. .Desde o início do pleito Jatene 

aparecia na frente da Governadora Ana Júlia cerca de 10 pontos porcentuais.  

 

           Fonte: ibope 

Apesar da imagem negativa da governadora e de seu governo, os êxitos do governo Lula 

parecem ter favorecido uma campanha que tentava aliar crítica ao governo e otimismo 

com relação às possibilidades de prosperidade do estado, ao menos no que diz respeito 

aos dois principais candidatos da corrida eleitoral. 

Visto que a perspectiva de mudança já estava colocada pelo eleitorado descontente com 

o governo, a estratégia de Ana Júlia foi demonstrar que grandes mudanças na ordem 

social já tinham e que com mais um mandato a mesma iria se aprofundar. Destaca-se 

durante toda a campanha a tentativa de vincular o governo do estado ao governo federal, 
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mostrando os sucessos deste como afiançador de uma necessária continuidade do 

governo do PT no Pará. 

Nos segmentos de campanha o destaque foi para as ações voltadas ao desenvolvimento 

econômico e a inclusão social, embalados pelo gingle “Acelera Para”. A imagem do 

governo e da candidata foi divulgada como pró-ativa em questões que implantariam um 

novo modelo de governar revertendo os benefícios do desenvolvimento à população do 

estado, exemplificado pelo esforço de Ana Júlia em trazer uma siderúrgica pro estado 

com o fim de tirar o Pará da condição de mero exportador de matérias primas. 

Outras ações desenvolvimentistas tiveram destaque, tais como a construção de eclusas 

na hidroelétrica de Tucuruí, para garantir navegabilidade de produtos comerciais no rio 

Tocantins, ampliação de portos, asfaltamento de estradas - especialmente da 

transamazônica que nunca foi inteiramente pavimentada, etc. 

O PT foi enfatizado como o emblema dessa mudança sustentada pelos sucessos 

expresso em números do governo Lula. Não apareciam comparações estatísticas entre os 

governos do PSDB e do PTno estado, visto que estas não eram favoráveis ao governo de 

Ana Júlia, tampouco as pesquisas de opinião eram utilizadas, a não ser indiretamente 

para enfatizar o crescimento da candidatura petista na intenção de votos dos eleitores. 

O objetivo desses segmentos era passar uma imagem positiva do governo do PT em 

contraposição aos governos anteriores, mas não era enfocado diretamente o nome do 

govenador Jatene e sim aspectos desfavoráveis de seu governo. Era enfocado nessa 

tentativa de desconstrução as imensas riquezas minerais tiradas do estado em 

contraposição aos poucos recursos que ficavam em benefício da população, condição 

que os governos anteriores nada teriam feito para alterar. 

O programa do PT também enfatizava seu investimento em segurança com a realização 

de concurso público para policiais militares, após dez anos sem concurso, e com a 

compra de equipamentos – existiria um colete-a-prova-de-bala para cada grupo de quatro 

soldados quando Ana Júlia assumiu o governo. Na área de saúde teria investido em 

equipamentos, pois os hospitais que Jatene construiu estavam vazios e parados quando 

assumiu o governo e em um próximo mandato iria construir mais 32 unidades de pronto 

atendimento (UPAS) e novas bases de polícia comunitária, com apoio de Dilma no 

governo federal. 
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Como iniciativa inovadora foi divulgado seu extenso programa de inclusão digital que 

seria ampliado no futuro próximo e um grande destaque foi dado às obras do “Ação 

Metrópole” na capital, investimento que consiste em construção de viadutos, 

pavimentação de ruas e integração de linhas de transporte público para que se pague 

apenas uma passagem de ônibus no deslocamento dentro da região metropolitanas de 

Belém. Esta iniciativa de desenvolver uma proposta que estava a mais de uma década 

engavetada falava diretamente aos eleitores da região metropolitana de Belém e foi 

repetida insistentemente em falas de Ana Júlia e em mensagens auxiliares nos 

programas.  

A presença de Ana Júlia aparecia sempre junto à imagem ou a falas de Lula, ambos com 

mensagens positivas sobre o futuro do estado. Em suma, a governadora teria primeiro 

arrumado o estado, que estava sem nada em caixa quando assumiu, para então alicerçar 

um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo que só no final de seu primeiro 

mandato mostrava os primeiros sinais. 

Em contraposição à postura de continuidade do programa do PT, o PSDB enfatizou a 

necessária ruptura com a curta experiência do governo PT no estado. O desafio de 

desvincular o sucesso do governo Lula do governo de Ana Júlia foi marcado com o 

bordão: “Se Lula ajudou, Ana Júlia atrapalhou”, que antecedia comparações entre os 

feitos positivos do governo Jatene no período 2003-2007, sob o governo Lula, e 

estatísticas negativas nas áreas de saúde, educação e segurança durante o governo Ana 

Júlia. As pesquisas mostrando a liderança de Jatene na preferência popular reforçava 

essa mensagem de mudança que seria sentida pelos paraenses.  

O objetivo da campanha de Jatene era enfatizar a incompetência da governadora, que 

sob um contexto nacional econômico e político favorável teria abandonado setores 

essenciais como educação, saúde e segurança, além de ter assistido a escândalos de 

corrupção no núcleo de seu governo. Como o segundo piorestado em taxa de homicídios, 

com a trágica morte de recém-nascidos no hospital de referencia neonatal Santa Casa de 

Misericórdia em 2008, e o péssimo desempenho no ranking nacional de educação, o 

conteúdo de negatividade da campanha televisiva do PSDB era forte, mas dividia espaço 

com mensagens positivas em relação ao futuro de prosperidade que se avizinharia com 

uma administração competente.  
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Negando o que afirmava a propaganda da situação, Jatene sustentava que teria deixado 

a máquina administrativa organizada, construiu cinco hospitais em diferentes regiões do 

estado, transformou o maior estádiode futebol de Belém em estádio poli-esportivo de 

categoria olímpica e trouxe competições esportivas importantes pro estado, enquanto Ana 

Júlia perdeu a copa do mundo pra Manaus junto com 6 bilhões de investimentos e100.000 

empregos.  

A presença de Jatene como personagem de destaque falando aos eleitores destacava-se 

nos segmentos de campanha, mostrando uma imagem de competência e sensibilidade 

aos problemas enfrentados pela população. Depoimentos da população eram recursos 

frequentes seguidos da mensagem “quero Jatene de novo”.  

As comparações entre o que Ana Júlia prometeu e não cumpriu e o que Jatene prometeu 

e cumpriu era seguida do bordão “DITO E FEITO” (em letras maiúsculas), para fortalecer 

a credibilidade do candidato como homem de palavra. 

Comparando os cenários construídos pelos dois principais candidatos ao governo do Pará 

vemos um mundo futuro altamente positivo, dadas as boas possibilidades do contexto 

nacional, mas condicionado a escolha correta de um administrador competente e que 

honre suas promessas proposto pela oposição, ou avalizado pelo apoio do governo 

federal que experimentava um modelo novo e de sucesso, no caso da situação.  

Q.3 -Construção discursiva do mundo na propaganda eleitoral dos candidatos 

 SITUAÇÃO OPOSIÇÃO: Simão Jatene (PSDB) 

Mundo  
Atual 

OTIMISTA: os alicerces de um novo 
modelo de desenvolvimento inclusivo 
foram enfim implantados no estado. 

PESSIMISTA: a incompetência e a corrupção do 
governo atual teria piorado os indicadores de 
desenvolvimento social no estado. 

Mundo  
Futuro 

OTIMISTA: partindo para um novo 
patamar de desenvolvimento sustentável 
com inclusão social 

OTIMISTA: com uma administração competente a 
aproveitar as boas possibilidades do contexto nacional 
para atender, além do desenvolvimento, as 
necessidades básicas da população em saúde, 
segurança e educação. 

O que  
Fazer 

Reeleger Ana Júlia para que haja 
continuidade e aprofundamento nas 
mudanças iniciadas. 

Mudar a administração política do estado 

Garantia 
O apoio do governo nacional do PT, com 
seu modelo inclusivo de governar. 

A competência e credibilidade demonstrada no governo 
de 2003-2007. 

* Adaptado de Figueiredo (2000) – Fonte: HGPE. 
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Ana Júlia passou ao segundo turno com 36% dos votos, contra 48,92% de Jatene. Novos 

elementos foram introduzidos na campanha televisiva dos candidatos, alterando o 

conteúdo substantivo dos mesmos, agora com tempo igual para divulgar suas propostas,7 

minutos e 30 segundos para cada oponente.  

Jatene enfatizou mais suas propostas de governo que se iniciariam com a volta do 

funcionamento do estado e relembrou suas promessas que teriam sido cumpridas quando 

esteve à frente do governo. Suas inserções falando aos eleitores direcionava um olhar 

seguroao telespectador e nas vésperas da eleição chegou a cantar e tocar violão, 

explorando uma imagem de pessoa comum, ao lado da imagem de competência e 

credibilidade que explorou em todo período de campanha. O ataque ao governo Ana Júlia 

ficou por conta das comparações, seguidas do bordão “DITO E FEITO”, deixando a maior 

parte do espaço de seus programas para passar mensagens positivas ao eleitorado, 

mostrar sua liderança folgada nas pesquisas e o apoio da população nas ruas. Jatene 

também mostrava seu apoio e apelo popular ao reunir grande número de cantores locais 

do ritmo tecnobrega, original do Pará, em um jingle que pedia “vote Jatene já!” 

Nesse momento da campanha a situação se inverteu, pois o programa de Ana Júlia 

passou a veicular ataques ao seu adversário, lembrando pontos negativos dos doze anos 

do PSDB no estado e destacando o distanciamento entre Jatene e o governo Lula. Uma 

notícia de jornal mostrando Jatene pescando em um lago de proteção ambiental, 

enquanto Lula se reunia com os governadores no início de seu mandato em 2003, passou 

a ser peça constante de desqualificação de um candidato que desprezaria o governo 

federal. Além disso, o apoio recebido do antigo patrono de Jatene, o ex governador Almir 

Gabriel, reforçava a mensagem de que Jatene não seria aquilo que professava – ninguém 

conhece Jatene tanto quanto Almir, dizia a mensagem.  

Mais do que a construção de mundos futuros positivos, nesse momento da campanha a 

ênfase foi na credibilidade dos candidatos e em suas possibilidades de realizar o que 

prometiam.  

Comjingles chamativos - o jingle de Ana Júlia era cantado pela banda de sucesso 

nacional Kalipso – a marcar a divulgação de feitos dos dois governos e os segmentos de 

campanha em que os candidatos falavam direto aos eleitores, Ana Júlia aparecia sempre 

junto a Lula ou a sua imagem e de sua candidata à sucessão Dilma Roussef, enquanto 
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que Jatene sustentava-se em sua própria imagem de administrador competente. O teor 

deste segundo turno destaca a segurança da campanha deste candidato que encontrava 

forte apoio da população. 

Ana Júlia conseguiu baixar a rejeição ao seu nome até a segunda metade de outubropara 

34%, contra 20% de rejeição a Jatene, mas este venceu as eleições com 55, 74% 

(1.860.799 votos) dos votos válidos enquantoAna Julia obteve apenas44,26% (1.477.690 

votos). 

V – CONCLUSÃO: A racionalidade do eleitor - avaliação do governo e o voto nas 

eleições para o governo do Pará.  

Ana Júlia,que derrotou em 2006 Simão Jatene com margem apertada de votos, 

enfrentava a rejeição do eleitorado desde o segundo ano de seu governo, alimentada 

pelos desentendimentos com seu principal aliado PMDB e entre as correntes do próprio 

PTque alegavam concentração de poder nas mãos de sua minoritária tendência 

partidária, a Democracia Socialista. Escândalos, como o desvio de verbas públicas na 

compra de material escolar e a nomeação de sua cabeleireira para ser assessora de seu 

gabinete, geravam notícias negativas na imprensa e criaram a percepção de falta de 

coesão e de seriedade em seu governo. No caso da morte de recém-nascidos na Santa 

Casa de Misericórdia em 2008, o governo demorou para tomar providencias enquanto 

eram noticiadas as disputas por  cargos no governo. A sensação de falta de coordenação 

e de entendimento no núcleo do governo e entre sua base aliada não foi dissipada 

durante todo seu mandato. 

Além disso, as iniciativas positivas não eram divulgadas de forma eficaz, só no final de 

2009 para o inicio de 2010 que o governo investiu em propaganda oficial de impacto 

mostrando o que tinha realizado ao longo de três anos de governo. Mas naquele 

momento dava a impressão que era apenas campanha eleitoral antecipada, Jatene não 

perdeu a oportunidade de mostrar durante o debate eleitoral na televisão do final do mês 

de agosto, que Ana Júlia aplicou mais em propaganda do que na compra de 

equipamentos e em obras para a área de saúde. 

Aparentemente o núcleo de apoio à governadora se alimentava da crença de que a alta 

aprovação do governo Lula iria contaminar positivamente no momento certo a preferência 
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do eleitorado - o que não ocorreu, apesar da exaustiva exploração da imagem de Lula e 

do sucesso de seu governo - assim como também seriam decisivos os benefícios que o 

controle da máquina do estado traz para quem concorre à reeleição.  

Pela rejeição que Ana Júlia carregava durante todo seu mandato seu oponente tinha 

elementos para investir em propaganda eleitoral negativa. É característico desta, a 

antecipação da campanha para antes do período eleitoral em virtude da ressonância na 

mídia de fatos negativos em relação aos adversários, o que é conhecido como efeito de 

ondulação(Lourenço, 2009).  No entanto, a propaganda negativa se define pelo seu 

principal objetivo que não é a promoção daquele que a veicula e sim o ataque ou a 

desconstrução do adversário. Nesse sentido, é possível afirmar que a natureza da 

campanha para o governo do Pará não era de natureza predominantemente negativa, os 

ataques e desconstruções ocorreram de ambas as partes, mas foram acompanhados de 

análises positivas que cada candidato fazia de suas iniciativas pessoais. 

A maior exploração de conteúdo de natureza negativa na campanha foi invertido do 

primeiro para o segundo turno: No primeiro período da campanha Ana Júlia fez uma 

campanha propositiva, ancorada na imagem e nos feitos do governo Lula, enquanto 

Jatene pesava mais na desconstruçãoe ataques(serviços básicos à beira do caos e 

governo incompetente e corrupto). Estes dividiam espaço com a promoção de sua 

imagem pessoal ao comparar a credibilidade de sua palavra e da palavra de Ana Júlia 

mostrando o que prometeu e cumpriu com o bordão “DITO E FEITO”. Com o 

fortalecimento de sua campanha, no segundo turno Jatene investiu mais na promoção de 

sua competência e credibilidade, enfatizando os feitos de seu governo no período 2003-

2007 e suas propostas para seu futuro governo quando reeleito.  

No segundo turno, Ana Júlia continuou a se promover repetindo as mesmas mensagens 

do início da campanha, masinvestiu mais nos ataques e desconstrução do discurso de 

Jatene, mostrando as fragilidades da área de segurança pública nogoverno anterior ao 

seu, seu desprezo pela autoridade federal do governo Lula e sua sustentação a um 

modelo de desenvolvimento que manteria o estado do Pará como mero exportador de 

matérias primas e sem perspectiva de sair dessa condição. 

A campanha dos principais candidatos a governador nas eleições 2010 mobilizou o voto 

retrospectivo, pois ambos tinham experiência de governo recente. Jatene realizou obras 
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que deixaram a marca de seu governo gravada na memória dos cidadãos, tais como os 

complexos turísticos “Estação das Docas” e “Mangal das Garças” na orla de Belém, 

Hospitais em diferentes regiões do estado e benefícios aos servidores do estado, como o 

cheque moradia, o crédito livro e computador para os professores do estado. 

O sucesso no governo federal não convenceu o eleitor de que a eficiência administrativa é 

resultado da sigla partidária, ou que um governo só tem boas realizações se for afiançado 

pelo governo federal. Afinal ficou o questionamento do porque que Ana Júlia não fez 

melhor que Jatene se tinha o apoio de Lula, como seu discurso propagava, e o Brasil 

atravessava período de prosperidade. As mensagens da campanha do PT pareceram 

incoerentes para o eleitor racional que parece não ter visto na reeleição de Ana Júlia o 

meio necessário para realizar as políticas públicas almejadas pela população. 
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