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EDITORIAL: Tendências eleitorais e outras coisas mais   
POR PEDRO LIMA (DCP/IFCS) E JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ  

Chegamos	ao	mês	de	outubro	e	com	satisfação	apre-

sentamos	mais	um	Boletim	Eleitoral	do	NUDEB.	Nosso	ob-

jetivo	com	a	pesquisa	sobre	as	eleições	municipais	de	2020	

é	entender	de	que	modo	os	conUlitos	da	polı́tica	brasileira	

se	condensam	e	se	desenvolvem	no	pleito.		

Nessa	terceira	edição,	buscamos	avançar	na	análise	

dos	cenários	eleitorais,	a	partir	das	pesquisas	de	intenção	

de	 voto	 já	 divulgadas,	 em	 todas	 as	 capitais	 brasileiras	 e		

também	em	diversas	cidades	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	

Além	disso,	em	alguns	casos,	abordamos	também	o	conte-

údo	programático	das	candidaturas	e	das	disputas.		

O	objetivo	é	seguir	testando	nossa	hipótese	geral,	na	

qual	as	eleições	de	2020	reforçarão	as	dimensões	de	crise	

da	democracia	brasileira	e	de	fortalecimento	da	direita	li-

beral	e	da	direita	bolsonarista.		Desta	forma,	o	ano	de	2021	

repetirá	o	que	ocorre	desde	2016:	avanço	de	um	bloco	de	

poder	 neoliberal	 e	 autoritário	 contra	 a	 Constituição	 de	

1988,	agora	buscando	usar	o	resultado	das	urnas.	Outra	di-

mensão	da	nossa	hipótese	que	vai	se	conUirmando	é	a	que	

versa	sobre	as	esquerdas,	que	sairão	derrotadas	e	fragmen-

tadas	do	pleito.	O	texto	geral	busca	sintetizar	essa	análise	

de	conjuntura.		

Avançamos,	além	disso,	para	novos	temas	que	se	re-

lacionam	 com	 as	 eleições	 e/ou	 com	 a	 polıt́ica	 brasileira.	

Inauguramos	uma	análise	sobre	as	candidaturas	de	opera-

dores	de	 segurança	 (PMs,	membros	das	Forças	Armadas,	

Bombeiros,	Guardas	Municipais)	em	todas	as	capitais	e	no	

Estado	do	Rio	de	Janeiro;	o	mapeamento	dos	evangélicos,	
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que	antes	era	nacional,	agora	alcança	diversas	cidades	Ulu-

minenses;	 Retomamos	 nosso	 acompanhamento	 do	 Con-

gresso	 Nacional	 e	 dos	 Movimentos	 Sociais,	 relacionando	

ambos	 com	o	 pleito	municipal;	 e,	 por	 Uim,	mantivemos	 o	

olhar	para	 fora	do	território	nacional,	com	textos	sobre	o	

plebiscito	chileno	sobre	uma	nova	constituição	e	sobre	as	

eleições	presidenciais	na	Bolı́via.		

Com	esse	crescimento,	reorganizamos	o	boletim,	di-

vidindo-o	em	três	grandes	eixos:	um	primeiro	temático,	um	

segundo	com	as	capitais	e	o	terceiro	com	o	Rio	de	Janeiro.	

Assim,	o	Boletim	Temático	tem	os	seguintes	textos:	

candidaturas	 coletivas	 (1);	 candidaturas	 evangélicas	 (2);	

candidaturas	das	 forças	de	 segurança	 (3);	 as	 eleições	e	o	

Congresso	Nacional	(4);	as	eleições	e	os	movimentos	soci-

ais	(5);	o	plebiscito	chileno	por	uma	nova	Constituição(6);	

as	eleições	presidenciais	na	Bolı́via	(7).		

Já	 o	Boletim	Capitais	 se	 divide	 em:	Região	Norte	

(1);	Região	Nordeste	(2);	Região	Centro-Oeste	(3);	Região	

Sul	(4);	Belo	Horizonte	e	Vitória	(5);	São	Paulo	(6).		

Por	 Uim,	o	Boletim	Rio	de	Janeiro	contém	as	pes-

quisas	sobre:	candidaturas	evangélicas	no	Estado(1);	can-

didaturas	das	forças	de	segurança	no	Estado	(2);Rio	de	Ja-

neiro	(3);	Baixada	Fluminense	(4);	Campos/Macaé/Rio	das	

Ostras	(5);	Região	dos	Lagos	(6).			

Trata-se,	portanto,	de	mais	um	crescimento	do	NU-

DEB,	o	que	nos	anima	ainda	mais	para	seguir	com	essa	di-

nâmica	coletiva	de	pesquisa	e	escrita	coletiva.	Agora	são	27	

pesquisadoras	e	pesquisadores	envolvidos	no	boletim.		

Esperamos	mais	uma	vez	que	nossa	pesquisa	contri-

bua	 com	a	necessária	 tarefa	de	 compreender	e	 superar	a	

crise	da	democracia	no	Brasil.	
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Ainda a Antipolítica  
	

POR E JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ  

 
As	eleições	municipais	de	2020	Uinalmente	começa-

ram	em	27	de	setembro	e,	principalmente,	com	o	horário	

eleitoral	gratuito	a	partir	de	09	de	outubro.	Candidatos	nas	

ruas	e	redes,	nas	TVs	e	rádios	em	todo	o	Brasil.	Isso	é	que	

consta	nos	prazos	do	TSE,	nas	agendas	dos	partidos,	nas	

programações	da	emissoras	de	comunicação	e	nos	algorit-

mos.	Mas	e	na	vida	das	pessoas?		

O	clima	é	de	desmobilização	generalizada.	A	pande-

mia	da	Covid-19	com	seus	mais	de	150	mil	mortos	repre-

senta	um	desaUio	novo	para	as	campanhas.	Mas	além	desse	

fator	 imprevisto,	 dinâmicas	 estruturais	 de	 enfraqueci-

mento	do	papel	ativo	e	mobilizador	das	eleições	vão	se	im-

pondo	sem	muita	resistência:	primeiro,	a	redução	estrutu-

ral	das	campanhas.	Trata-se	de	medida	supostamente	sane-

adora.	Com	menos	gastos,	menos	dinheiro	e	menos	corrup-

ção.	Na	prática,	o	que	temos	é	uma	diminuição	signiUicativa	

dos	mecanismos	que	ajudavam	as	pessoas	a	ver	as	campa-

nhas	no	dia	a	dia.	Cartazes	nas	casas	e	postes	e	outdoors	

eram	fundamentais	para	capilarizar	o	pleito	nos	bairros.	No	

mesmo	sentido	veio	o	veto	a	showmı́cios	e	apresentações	

culturais	 e	 artı́sticas.	 Completando	o	 quadro,	o	 tempo	de	

campanha	foi	reduzido	bruscamente,	de	90	para	45	dias,	o	

que	diminui	ainda	mais	as	possibilidades	de	escolha.		

Para	piorar,	o	processo	eleitoral	em	2020	começou	

com	uma	ofensiva	das	redes	de	televisão	contra	os	debates	
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entre	os	candidatos.	O	argumento	das	empresas	de	comu-

nicação	é	da	inviabilidade	de	organizar	um	bom	embate	en-

tre	os	postulantes	com	um	número	tão	grande	de	preten-

dentes	 às	 prefeituras,	 sobretudo	 durante	 a	 pandemia,	

quando	as	aglomerações	devem	ser	evitadas.		

Não	 há	 na	 lei	 nenhum	 dispositivo	 que	 permita	 às	

emissoras	 limitar	 o	 número	 de	 candidatos	 presentes	 em	

um	 debate.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 embora	 sejam	 concessões	

públicas,	não	pesa	sobre	elas	nenhuma	obrigação	de	contri-

buir	 com	 as	 eleições	 promovendo	 os	 encontros	 entre	 os	

prefeitáveis.		

Quem	ganha	com	isso	tudo?		

	

	 	 O	crescimento	do	não	voto	nas	pesquisas		

	

O	resultado	da	apatia	é	visı́vel	nas	pesquisas.	Pega-

mos	aqui	os	exemplos	de	Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo,	com-

parando	apenas	os	pleitos	de	2016	e	2020.	O	crescimento	

de	quem	declara	que	não	sabe	em	quem	vai	votar	ou	que	já	

decidiu	 pelo	 voto	 nulo	 ou	 branco	 cresceu	 signiUicativa-

mente	nas	duas	capitais.		

No	 Rio	 de	 Janeiro,	 na	 primeira	 pesquisa	 de	 2016	

76%	dos	entrevistados	se	encontravam	no	campo	do	não	

voto	(entendido	como	a	soma	de	abstenções,	votos	brancos	

e	 nulos)	 quando	 perguntados	 espontaneamente.	 Na	 pri-

meira	pesquisa	de	2020,	o	número	não	foi	muito	diferente,	

com	74%	dos	entrevistados	declarando	não	saber	em	quem	

votar	ou	que	votariam	branco	e	nulo.		

A	diferença	aparece	com	mais	força	quando	compa-

ramos	a	segunda	pesquisa	em	cada	pleito,	já	com	o	horário	

eleitoral	iniciado.	Em	2016,	o	número	caiu	para	51%	e	em	
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2020	a	redução	foi	para	57%.	Com	a	margem	de	erro,	cerca	

de	2/3	do	eleitorado	ameaça	não	votar	em	ninguém	nessas	

eleições.		

O quadro não melhora muito quando analisamos os nú-

meros nas pesquisas estimuladas, aquelas em que o entrevis-

tado tem diante de si os nomes para escolher. Em 2016, o pata-

mar de possíveis abstenções começou em 25% na primeira pes-

quisa e caiu para 23% na segunda. Em 2020, começou com in-

críveis 36% no primeiro levantamento e embora caia bem para 

28%, continua em um patamar de 1/3 do eleitorado.  

 

IBOPE	–Rio	de	Janeiro	–	2016	–		Nulos,	Brancos	e	indecisos	

	

Tipo de pesquisa	 23 de agosto 2016   

1ª pesquisa	

14 de setembro 2016 

2ª pesquisa	

Espontânea		 76%	 51%	

Estimulada		 25%	 23%	

	

IBOPE	–Rio	de	Janeiro	–	2020	–	Nulos,	Brancos	e	indecisos		

	

Tipo de pesquisa 	 02 de outubro 2020   

1ª pesquisa	

15 de outubro 2016 

2ª pesquisa	

Espontânea		 74%	 57%	

Estimulada		 36%	 28%	

 

Em São Paulo o quadro de insatisfação é similar ao do 

eleitor carioca em 2020, o que evidencia ainda mais a diferença 

para 2016, como o cidadão paulistano apresentou números me-

lhores que os verificados no Rio de Janeiro.  

Na pesquisa espontânea, o número de possíveis não vo-

tantes era de 68% na primeira pesquisa de 2016 e começou em 
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73% no levantamento deste ano. Já na segunda pesquisa, após 

o começo do horário eleitoral, o número foi reduzido para 43%, 

enquanto em 2020 caiu para 58%, mesmo padrão do Rio.  

Nas pesquisas estimuladas, os números de São Paulo 

eram melhores em 2016 e assim permanecem em 2020: há qua-

tro anos começou com 17% e caiu para 16% e agora inicia em 

28% e caiu para 24%.  

 

IBOPE	–	São	Paulo	-	2016	-	Nulos,	Brancos	e	indecisos	

	

Tipo de pesquisa	 23 de agosto 2016   

1ª pesquisa	

14 de setembro 2016 

2ª pesquisa	

Espontânea		 68%	 43%	

Estimulada		 17%	 16%	

 

IBOPE	–São	Paulo	–	2020	–		Nulos,	Brancos	e	indecisos	

	

Tipo de pesquisa	 02 de outubro 2020   

1ª pesquisa	

15 de outubro  2020 

2ª pesquisa	

Espontânea		 73%	 58%	

Estimulada		 28%	 24%	

  

 

Não há, obviamente, nenhuma garantia de que esses ín-

dices geram uma onda de abstenção maior que o pleito passado. 

Até porque os não votantes em 2016 bateram recordes. No Rio 

de Janeiro, o total de 42,5 dos eleitores inscritos não apareceu 

para votar ou votou branco e nulo, contra 34% em 2012. Em 

São Paulo, foram 38,5% de nulos, brancos e ausentes em 2016 

e 31% em 2012.  
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O sentimento antipolítica não é novo, como fica nítido 

com os dados de 2016. Suas consequências até aqui tem sido 

as piores possíveis para a democracia. Não é possível analisar 

a vitória de Bolsonaro sem levar essa variável em conta. No 

mesmo sentido, não parece razoável interpretar os resultados 

dessa eleição para a democracia em geral e para o governo Bol-

sonaro em particular sem mobilizar essa variável 

 

Bolsonaro: entre a ausência e a derrota nas eleições muni-

cipais de 2020  

 

 Na pesquisa do 15 de outubro o Ibope apresentou os da-

dos de popularidade do presidente Jair Bolsonaro nas capitais. 

Em algumas delas, sua aprovação está acima da média nacional 

que é de 40% em levantamento do mesmo instituto ocorrido em 

setembro. Outras aparecem na média e um terceiro grupo apre-

senta números bem abaixo do padrão nacional do presidente.1  

 Em paralelo, surgem análises sobre a fragilidade dos 

candidatos bolsonaristas nas capitais.2 O argumento em geral 

se baseia na lógica diferente das eleições municipais, que por 

serem mais focadas em questões locais do que nacionais geram 

um eleitor mais pragmático, menos ideológico.  

 Se tal análise estiver correta, ela em si já deveria desau-

torizar projeções de que as derrotas de candidatos bolsonarista 

em 2020 implicam em um enfraquecimento de Bolsonaro.  

																																																								
1	https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/10/17/aprovacao-
do-governo-bolsonaro-nas-capitais-varia-de-18percent-em-salvador-a-66percent-em-boa-vista-mos-
tram-pesquisas-ibope.ghtml	
2	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/17/uol-ve-politica-polarizacao.htm	e	https://va-
lor.globo.com/politica/coluna/bolsonarismo-a-prova-nas-capitais.ghtml	
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 Além disso, como já argumentamos em nosso primeiro 

texto3, a direita liberal – frequentemente chama de “centro” 

pela imprensa, por supostamente fugir da polarização, foi a 

grande vitoriosa do pleito de 2016 e viu seus votos migrarem 

para Bolsonaro já no primeiro turno de 2018.  

 

 
Fonte: Ibope 2020. Imagem G1 

 

 Acreditamos	 que	 esse	 quadro	 pode	 se	 repetir	 em	

2022.	A	direita	liberal,	ao	impor	sua	agenda	no	plano	naci-

onal,	“usando”	Bolsonaro,	termina	por	se	aproximar	dema-

																																																								
3	https://nudebufrj.com/2020/08/18/eleicoes-municipais-2020-mais-uma-vitoria-do-bolsonarismo/	
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siadamente	do	presidente	 sem	 ter,	 contudo,	 alguma	 lide-

rança	 capaz	de	 rivalizar	 com	ele	 em	popularidade	ou	ca-

risma.		

	 Há,	por	 Uim,	a	 lógica	polı́tica	própria	de	Bolsonaro,	

que	analisamos	sobretudo	na	nossa	pesquisa	sobre	a	pan-

demia	e	a	polı́tica	brasileira.	O	atual	presidente	não	se	ele-

geu	com	uma	dinâmica	majoritária,	em	que	apresenta	uma	

narrativa	para	conquistar	votos	da	maioria.	Ele	foi	um	can-

didato	de	combate,	contra	tudo	e	contra	todos.	No	caso	es-

pecı́Uico	das	eleições,	isso	se	manifestou	na	recusa	em	for-

mar	palanques	para	os	governos	estaduais	em	2018.		

Ainda	que	não	possa	manter	essa	lógica	em	sua	inte-

gridade	–	a	tentativa	de	ter	um	projeto	próprio	de	renda	bá-

sica	para	mostrar	nas	próximas	eleições	é	um	exemplo	de	

mudança	 –	 algo	 daquela	 estratégia	 vai	 prevalecer.	 Nisso,	

encaixa-se	perfeitamente	um	não	comprometimento	ativo	

e	aberto	nem	mesmo	com	os	candidatos	bolsonaristas	mais	

orgânicos,	mantendo	os	vı́nculos	com	essas	Uiguras	pelas	di-

nâmicas	ilegais	de	fakenews	e	disparos	em	massa	de	What-

sApp.		

Em	suma,	convém	não	projetar	uma	derrota	do	pre-

sidente	 caso	ele	não	eleja	nenhum	prefeito	em	capital	ou	

mesmo	cidades	com	segundo	turno.	Sem	uma	estratégica	

ampla	contra	seu	governo	e	com	a	esquerda	fragmentada,	

Bolsonaro	 seguirá	 dirigindo	 os	 movimentos	 autoritários	

desde	a	presidência.	Não	ter	prefeitos	a	seu	favor	pode	aju-

dar	em	muito	na	resistência	caso	esta	se	apresente	de	um	

modo	amplo,	capaz	de	mobilizar	amplos	setores	sociais.	Do	

contrário,	a	dinâmica	de	2016/2018	tem	chances	de	se	re-

petir	em	2020/2022.			
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Um	panorama	das	eleições	municipais	na	Região	
Norte	do	Brasil		

	

POR MAÍRA TURA4 E LETÍCIA SILVEIRA5  

 

O	presente	texto	analisa	as	disputas	eleitorais	para	

as	eleições	municipais	do	ano	de	2020	na	Região	Norte	do	

Brasil	a	partir	do	Uim	das	pré-candidaturas	e	aprovação	dos	

candidatos	 em	 convenção	 partidária.	 Pesquisamos	 as	 se-

guintes	capitais:	Belém	(PA),	Rio		

Branco	(AC),	Macapá	(AP),	Manaus	(AM),	Porto	Ve-

lho	(RO),	Boa	Vista	(RR)	e	Palmas	(TO).	Levantamos	dados	

sobre	as	pré-candidaturas	e	a	efetivação	das	mesmas	no	pe-

rı́odo	de	17	de	setembro	até	o	dia	17	de	outubro	nos	portais	

de	O	Globo,	Exame,	Brasil	de	Fato,	UOL,	Toda	Polı́tica,	Folha	

de	S.	Paulo	e	O	Norte.		

A	hipótese	que	trabalhamos	no	texto	é	de	que	os	re-

sultados	das	últimas	eleições	municipais	e	federais	interfe-

riram	diretamente	 nas	 decisões	 dos	 campos	 polı́ticos	 em	

relação	aos	seus	representantes	e	alianças	para	as	prefeitu-

ras	 de	 2020.	Diversos	 grupos	 de	 direita	 vão	 disputar	 em	

condições	de	vencer	na	maioria	das	capitais,	enquanto	os	

grupos	de	esquerda	estão	enfraquecidos,	exceto	em	Belém,	

onde	se	construiu	uma	frente	ampla	de	esquerda	que	tem	

chances	de	sucesso.	Essas	variáveis	guardam	relação	com	

as	 tendências	apresentadas	nas	eleições	de	2012,	2016	e	

2018.		

																																																								
4	Maíra	Tura	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	na	UFRJ,	está	no	6º	período	e	é	pesquisadora	do	NUDEB.		
5	Leticia	Silveira	é	também	graduanda	em	Ciências	Sociais,	atualmente	no	3°	período	e	esta	é	sua	pri-
meira	publicação	como	pesquisadora	do	Núcleo.	
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Buscamos	trabalhar	esta	hipótese	analisando	a	deci-

são	 dos	 partidos	 pelos	 seus	 candidatos	 e	 as	 alianças	 dos	

campos	polı́ticos.	Assim,	identiUicamos	quais	são	os	candi-

datos	e	alianças	que	estão	na	frente	nas	pesquisas	de	inten-

ção	de	voto,	tentando	projetar	os	principais	confrontos.			

		

Principais	confrontos	das	capitais	da	Região	Norte		

		

A	menos	de	30	dias	para	as	eleições,	podemos	ver	

um	quadro	eleitoral	bem	desenhado,	a	partir	das	pesquisas	

eleitorais	que	estão	sendo	realizadas.	Temos	em	todas	as	

capitais	projetos	diferentes,	com	objetivos	e	prioridades	di-

versas,	 com	 confrontos	 de	 tendências	 polı́ticas	 que	 vão	

desde	a	 extrema	direita	até	 a	 esquerda	 radical,	 como	 é	o	

caso	do	PSOL.	No	mês	de	setembro,	as	porcentagens	de	vo-

tos	de	candidatos	em	muitas	capitais	estavam	bem	diluı́das,	

porém	agora	elas	já	começam	a	indicar	os	candidatos	favo-

ritos	à	eleição.																						

Em	Belém	(PA),	o	quadro	eleitoral	teve	a	alteração	

dos	principais	candidatos	em	disputa.	Simão	Janete	(PSDB)	

teve	sua	candidatura	impedida	por	pressões	polı́ticas	pois	

está	respondendo	a	inquérito	sobre	a	prestação	de	contas	

de	2018,	quando	era	governador	de	Belém,	e	o	PSDB	optou	

por	 não	 colocar	 outro	 candidato	 com	 a	 sua	 sigla.	 	 Além	

disso,	Eder	Mauro	do	PSD,	que	aparecia	em	terceiro	lugar	

nas	intenções	de	votos,	por	conta	de	confrontos	dentro	do	

partido	não	foi	escolhido	como	nome	para	disputar	as	elei-

ções	municipais	na	capital	e	em	seu	lugar	está	Gustavo	Sefer	

sem	 chances	 de	 eleição.	 	 Com	 isso,	 Edmilson	 Rodrigues	

(PSOL)	aparece	na	frente	com	larga	vantagem	em	compara-
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ção	aos	demais	candidatos.	Os	partidos	de	esquerda	conse-

guiram	um	feito	raro:	a	união	em	torno	de	uma	candidatura.	

Esta,	 por	 sua	 vez,	 apresenta	 o	 lı́der	 na	 pesquisa	mais	 re-

cente	do	instituto	Ibope.	O	deputado	federal	Edmilson	Ro-

drigues	montou	uma	coligação	que	reúne	o	PT	—	partido	

de	seu	vice,	Edilson	Moura-,	PDT,	PCdoB,	Rede	e	UP.	Edmil-

son	 lidera	 a	 corrida	 eleitoral,	 com	39%	das	 intenções	 de	

voto,	o	que	só	conUirma	que	fazer	a	frente	de	esquerda	foi	a	

escolha	certa	para	se	ter	a	eleição	de	um	prefeito	progres-

sista	em	Belém.			

	

	

	 	 Pesquisa	Ibope	PA	02012/20206	

	

Em	Manaus	(AM),	continua	a	se	perceber	uma	ten-

dência	de	melhor	desempenho	eleitoral	para	a	 centro-di-

reita	em	2020,	que	não	teve	uma	alteração	signiUicativa	nas	

pesquisas	 eleitorais,	 A	 coligação	 MDB-PODEMOS-PMDB-

DEM,	de	Amazonino	Mendes	(PODEMOS),	tenta	a	reeleição	

																																																								
6	https://g1.globo.com/pa/para/eleicoes/2020/noticia/2020/10/03/pesquisa-ibope-em-belemedmil-
son-rodrigues-39percent-priante-10percent-delegado-federal-eguchi-5percent-gustavosefer-5per-
cent.ghtml			
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e	 continua	 na	 frente	 em	 disputa	 com	 a	 coligação	 PMB-

AVANTE-PROS-PSDB,	 que	 vem	 com	 David	 Almeida	

(AVANTE),	que	parece	ser	o	único	que	teria	força	para	tirar	

Amazonino	do	cargo.		Já	o	terceiro	lugar	nas	pesquisas	rea-

lizadas	em	setembro,	o	candidato	José	Ricardo,	da	coligação	

PT-PSOL,	que	tenta	romper	com	a	tendência	conservadora	

que	venceu	as	últimas	duas	eleições	municipais,	caiu	para	

quarto	lugar	e	o	Capitão	Alberto	(republicanos)	subiu	para	

terceiro,	o	que	comprova	o	enfraquecimento	da	esquerda	–	

como	já	era	esperado	por	conta	do	resultado	das	 últimas	

eleições.			

	

	
																		
																			 Pesquisa	portal	M2	News			

	

Em	Macapá	(AP),	o	cenário	polı́tico	não	está	bem	de-

Uinido.	Na	oposição,	a	candidatura	de	Capi	(PSB),	da	coliga-

ção	 PSB-Rede,	 conta	 com	 os	 votos	 de	 centro-esquerda	 e	

está	numericamente	 à	 frente	em	um	empate	 técnico	 com	

outros	3	candidatos.	Estes	são:	Patrı́cia	Ferraz	(Podemos),	

como	uma	 alternativa	 aos	 polı́ticos	 clássicos;	 Josiel	 Alco-

lumbre	(DEM),	da	maior	coligação	em	disputa	-	com	Avante,	
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PSDB,	PP,	DEM,	PDT,	PSC,	PSD,	PROS,	PV.	PL,	Republicanos,	

Solidariedade	-,	que	parece	contar	com	os	votos	de	centro	

direita	e	de	extrema	direita;	e	Dr.	Furlan	(CID).			

									

	
Pesquisa	Ibope	AP-06881/2020		

	

No	 último	mês,	o	Nudeb	fez	projeções	das	eleições	

da	capital	do	Tocantins	e	ainda	permanece	neste	trabalho	

agora	em	outubro.	A	projeção	feita	é	a	de	que	o	PSDB	está	

tentando	uma	recandidatura.	Este	 segue	 com	uma	vanta-

gem	de	16%,	a	maior	observada	em	toda	região	norte	do	1°	

ao	segundo	colocado	nas	pesquisas.	Esse	fato	notável	torna	

possı́vel	que	a	candidata	Cinthia	Ribeiro	(PSDB)	seja	eleita	

já	no	primeiro	turno,	um	feito	único	na	história	da	cidade.	

Ainda	 se	pode	observar	que	 comparado	 à	pesquisa	 ante-

rior,	o	professor	Junior	Geo	(PROS)	se	mantém	em	12%;	nas	

posições	abaixo,	porém	há	uma	mudança	de	lugar	no	ran-

king.	A	candidata	Vanda	Monteiro	(PSL)	perdeu	sua	posição	

de	8%	para	Marcelo	Leli,	 por	diferença	de	decimais.	Dito	

tudo	isso,	se	pode	perceber	que	Cinthia	Ribeiro	tem	forte	
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indicativo	de	que	será	novamente	prefeita	de	Palmas.	Tal	

pesquisa	foi	publicada	sob	a	identiUicação	TO-07805/2020.		

						

		

	
A	pesquisa	Ibope	sob	o	nº	TO-07805/2020.			

	

Na	capital	do	Estado	do	Acre,	continuam	a	alavancar	

na	pesquisa	o	PSDB	e	o	PSB,	que	conta	com	uma	das	raras	

mulheres	a	concorrer	à	prefeitura	na	região.	Ew 	Socorro	Neri	

(PSB).	Comparando	à	disputa	eleitoral	ao	mês	anterior,	as	

intenções	de	voto	no	candidato	Minoru	(PSDB)	cresceram	

3%	em	relação	ao	último	dado	analisado.	Sua	concorrente	

mais	próxima	na	corrida	eleitoral	-	Socorro	do	PSB	-	ao	con-

trário,	caiu	dois	pontos	percentuais.	O	candidato	Minoru	al-

cança	27%	enquanto	Socorro	tem	19%.		A	pesquisa	foi	rea-

lizada	pelo	Instituto	Haverroth	de	Polı́tica,	Estatı́stica	e	Co-

municação,	sob	o	registro	AC06579/2020	e	sua	margem	de	

erro	é	de	5%.		
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																	 Pesquisa	AC06579\2020			

	

Em	Porto	Velho	(RO),	as	tendências	vistas	anterior-

mente	se	alteraram	com	a	saı́da	do	candidato	mais	forte	da	

disputa.	Leo	Moraes,	do	Podemos,	foi	impedido	de	disputar	

a	prefeitura	por	estar	sendo	investigado.	Com	isso,	Hildon	

Chaves	 (PSDB),	 que	 aparecia	 em	 terceiro	 na	 última	 pes-

quisa	 eleitoral,	 agora	 aparece	 em	primeiro	 com	uma	boa	

vantagem	em	relação	ao	segundo	lugar	que	é	Vinicius	Mi-

guel	(CID).	Neste	contexto,	Cristina	Lopes	(PP)	perde	força	

e	aparece	como	a	terceira	opção.			
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													Pesquisa	Ibope	RO-05800/2020		
	

Segundo	a	pesquisa	feita	em	Boa	Vista	(RR)	as	ten-

dências	vistas	no	último	mês	permanecem	as	mesmas.	Com	

Arthur	Henrique	(MDB)	na	frente	logo	após	Ottaci	(SD)	os	

dois	estão	bem	próximos	e	o	 terceira	opção	aparece	bem	

abaixo	 com	uma	probabilidade	 baixa	 de	 subir	 seu	 eleito-

rado	Nicoletti	(PSL).	A	única	certeza	que	podemos	ter	com	

a	projeção	da	última	pesquisa	é	que	mais	uma	vez	teremos	

um	prefeito	com	pensamento	conservador,	liberal	e	de	cen-

tro	direita	no	comando	de	Boa	Vista.	

																																																																
Pesquisa	ibope	RR	02623/2020.		

	

Conclusão			

		

A	menos	de	20	dias	para	o	primeiro	turno	das	elei-

ções	municipais,	as	capitais	da	região	Norte	parecem	já	es-

tar	com	os	candidatos	bem	deUinidos	em	suas	posições.	A	

extrema	direita	aparece	 com	 fortes	 candidatos	devido	ao	

aumento	da	popularidade	de	Bolsonaro,	uma	Uigura	liberal	
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na	economia,	autoritário	na	polı́tica	e	conservador	nos	cos-

tumes,	conforme	o	exposto	no	Boletim	do	mês	de	agosto,	

que	demostra	o	crescimento	dessa	vertente	no	paı́s	como	

um	todo	(tal	como	aconteceu	nas	eleições	de	2016	e	2018).		

Já	a	centro-direita	disputa	em	Manaus	com	duas	co-

ligações	muito	fortes	e	parece	que	essa	será	a	tendência	que	

permanecerá	 governando	 a	 cidade.	 A	 mesma	 tendência	

aparece	em	Porto	Velho,	Macapá	e	Palmas;	sendo	que	na	ca-

pital	do	Tocantins,	ao	que	tudo	indica,	já	podemos	ver	o	de-

senho	claro	da	eleição	do	PSDB,	com	a	reeleição	de	Cinthia	

Ribeiro	com	ampla	vantagem.		

A	esquerda	está	com	uma	coligação	PT-PSOL	em	Be-

lém,	onde	aparece	como	favorita	com	uma	frente	ampla	de	

esquerda,	porém	nas	outras	capitais	ocorre	a	fragmentação	

da	mesma,	o	que	diUiculta	que	os	campos	mais	progressistas	

cheguem	 ao	 segundo	 turno.	 O	 enfraquecimento	 do	 “lu-

lismo”	-	exposto	no	Boletim	de	agosto	-	também	parece	per-

sistir	na	 intenção	de	voto	das	pesquisas	analisadas.	Além	

disso,	a	centro-esquerda	ainda	aparece	como	forte	candi-

data	a	chegar	no	segundo	turno	com	a	coligação	PSB-PDT	

em	Rio	Branco.		

Na	maioria	das	capitais,	pelas	projeções	realizadas,	

acabará	ocorrendo	o	2º	turno	para	a	escolha	dos	prefeitos,	

pois	nenhum	candidato	deverá	alcançar	mais	de	50%	dos	

votos	válidos	nesse	momento.		
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As eleições municipais na Região Nordeste 
POR ISABELA NEVES7, ISABEL UCHOA8 E RENATA SANTIAGO9 

	

O	presente	texto	pretende	analisar	o	quadro	eleito-

ral	das	nove	capitais	da	Região	Nordeste	(Maceió,	Salvador,	

Fortaleza,	São	Luı́s	do	Maranhão,	João	Pessoa,	Recife,	Tere-

sina,	 Natal	 e	 Aracaju).	 Para	 isso,	 mapearemos	 pesquisas	

eleitorais	de	intenção	de	voto	assim	como	o	conteúdo	das	

candidaturas,	sabendo	que,	nesse	momento,	estas	já	estão	

deUinidas,	e	o	primeiro	debate	ocorreu	no	dia	1	de	outubro,	

na	Band.	

No	boletim	de	setembro,	resgatamos	o	crescimento	

da	aprovação	do	presidente	no	Nordeste.	Para	este	caso,	ve-

riUicou-se	que	a	mı́dia	e	analistas	polı́ticos	endentem	como	

causa	o	auxı́lio	emergencial	de	R$	600,	que	havia	sido	inici-

almente	 contestado	 pelo	 presidente	 mas	 que,	 segundo	

PNAD/IBGE,	chegou	a	alcançar	58,9%	dos	 lares	nordesti-

nos.	Além	disso,	as	obras	de	Transposição	do	Rio	São	Fran-

cisco	e	o	projeto	Casa	Verde	Amarela	podem	fazer	perdurar	

essa	aprovação.	

Seguidamente,	investigou-se	o	perUil	eleitoral	dessas	

cidades,	procurando	compreender	a	 força	de	cada	campo	

polı́tico,	 em	uma	Região	vista	 como	base	do	 lulismo,	 em-

bora	apenas	um	candidato	do	PT	tenha	saı́do	vitorioso	nas	

últimas	eleições	(2012	e	2016)	para	a	prefeitura	das	capi-

tais.	

																																																								
7		Isabela	Neves	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB.	
8	Isabel	Uchoa	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB		
9	Renata	Santiago	é	graduanda	de	Ciências	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB		
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Concluıḿos,	no	boletim	de	setembro,	que	havia	uma	

tentativa	de	alguns	candidatos	da	direita	(inclusive	liberal)	

de	se	utilizar,	em	suas	narrativas,	de	mecanismos	e	estraté-

gias	 bolsonaristas,	 seja	 pela	 ideia	 de	 anticorrupção	 ou	 a	

partir	de	sı́mbolos	nacionais.	A	esquerda,	por	sua	vez,	es-

tava	fragmentada	na	maioria	das	cidades,	sendo	preferida	

apenas	em	Recife	e	Fortaleza.	

Assim,	em	meio	a	esse	quadro,	nossa	hipótese	era	de	

que	havia	uma	tendência	de	fortalecimento	da	direita	libe-

ral.	Continuaremos	com	essa	hipótese,	veriUicando	ainda	se	

este	 campo	 realmente	 tem	 convergido	 seus	 movimentos	

com	os	do	bolsonarismo,	visando	sua	adesão.	

As	 fontes	que	usamos	foram	os	portais	de	notı́cias	

nacionais	tais	como:	G1	e	Brasil	de	Fato,	e	jornais	locais	(Di-

ário	de	Pernambuco,	Meio	Norte,	Repórter	Nordeste,	Jornal	

da	Cidade.net).	

	

O	quadro	eleitoral	em	Salvador		

	

Sabe-se	que	o	DEM	dirige	a	prefeitura	de	Salvador	

desde	2012,	com	ACM	Neto,	que	apoia	a	candidatura	do	vice	

prefeito	Bruno	Reis,	do	mesmo	partido.	A	candidatura	de	

Bruno	Reis	 (DEM)	 possui	 15	 partidos	 coligados.	 A	 chapa	

tem	o	PDT,	com	Ana	Paula	Matos,	como	vice.	O	atual	pre-

feito	ACM	Neto	visa,	na	eleição	de	Bruno,	a	oportunidade	de	

se	estabelecer	como	preferido	nas	eleições	para	o	governo	

do	estado	em	2022,	possivelmente	mantendo	a	aliança	com	

o	PDT.	

Se	algumas	pesquisas,	anteriores	 à	oUicialização	da	

candidatura,	 já	 previam	 uma	 preferência	 eleitoral	 por	
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Bruno,	no	dia	5	de	outubro,	o	Ibope	divulgou	um	levanta-

mento	em	que	ele	 já	 aparecia	 com	42%	das	 intenções	de	

voto.	O	resultado	da	pesquisa10,	que	tem	a	margem	de	erro	

de	 quatro	 pontos	 percentuais	 para	mais	 ou	 para	menos,	

está	na	tabela	abaixo:	

	

Candidaturas	por	intenções	de	voto	em	Salvador	

	

	

	

Tanto	o	atual	governador	da	Bahia,	Rui	Costa	(PT)11,	

como	ACM12	foram	reeleitos	e	governaram	por	dois	manda-

tos,	 além	de	 terem	ganhado	 logo	no	primeiro	turno	a	 se-

gunda	eleição	de	seus	mandatos.	Além	disso,	a	força	polıt́ica	

																																																								
10	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/05/ibope-em-salvador-bruno-reis-tem-42-pastor-
sargento-isidorio-10.htm		
11	https://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Costa_(pol%C3%ADtico)		
12	https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Carlos_Magalh%C3%A3es_Neto		

Bruno	Reis	(DEM)	 42%	

Pastor	 Sargento	 Isidório	

(Avante)	

10%	

Major	Denice	(PT)	 6%	

Olı́via	(PCdoB)	 6%	

Bacelar	(Podemos)	 5%	

Cezar	Leite	(PRTB)	 3%	

Hilton	Coelho	(PSOL)	 2%	

Rodrigo	Pereira	(PCO)	 1%	

Celsinho	Cotrim	(PROS)	 0%	

Branco/Nulo	 17%	

Não	sabe/Não	respondeu		 8%	
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de	ACM	Neto	se	deve	também	ao	fato	de	o	prefeito	perten-

cer	a	uma	famı́lia	tradicional	da	polı́tica	baiana.13	

A	boa	avaliação	de	ACM	Neto	e	de	Rui	Costa	dividiu	

o	debate	eleitoral	entre	três	posições14:	o	vice	prefeito,	que	

defende	a	gestão	de	ACM	e	que	teve	até	mesmo	que	apagar	

publicações	 com	aparições	de	ACM	Neto,	que	 ultrapassa-

vam	o	limite	legal	de	25%;	os	que	defendiam	o	mandato	do	

governador	do	estado	e,	Uinalmente,	os	que	procuravam	se	

distanciar	desses	dois	polos.	

Entre	os	que	apoiam	o	projeto	do	governador	do	es-

tado	está	a	 candidata	 lançada	pelo	mesmo	partido,	Major	

Denice,	que	obtém	o	apoio	de	Rui.	Denice	é	policial	militar,	

o	que	poderia	ser	estratégico,	considerando	que	a	valoriza-

ção	do	militarismo	constitui	um	dos	núcleos	ideológicos	do	

bolsonarismo.	Ela	está	com	6%	das	intenções	de	voto,	en-

quanto,	entre	os	apoiadores	de	Rui,	quem	segue	na	frente	é	

o	Pastor	Sargento	Isidório	(com	10%),	que	se	utiliza	de	sim-

bologias	e	narrativas	bolsonaristas	(já	por	se	aUirmar	Sar-

gento	e	Pastor)	mesmo	já	tendo	se	manifestado	como	con-

trário	ao	presidente	Bolsonaro.	

Outros	candidatos	que	no	debate	se	mostraram	ali-

nhados	a	Rui	Costa	foram	Bacelar,	do	Podemos,	e	Olı́via	do	

PCdoB,	que	estão	tecnicamente	empatados	com	Major	De-

nice.	 Os	 candidatos	 que	 se	 posicionaram	 como	 crı́ticos	 a	

ambos	os	lados	foram	Hilton	Coelho	(PSOL)	e	Celsinho	Co-

trim	(PROS).		

																																																								
13	https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/acm-neto-%E2%80%9Cvoce-pode-ser-tradi-
cional-e-renovacao%E2%80%9D/		
14	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/02/salvador-escudeiros-do-pt-e-franco-atiradores-
isolam-escolhido-de-acm-neto.htm		
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Mesmo	quanto	 aos	 percentuais	 de	 rejeição,	 Bruno	

Reis	aparece	apenas	com	11%,	longe	do	candidato	mais	re-

jeitado,	que	é	Isidório,	com	35%.	

A	disputa	entre	PT	e	DEM	não	é	recente	na	história	

eleitoral	da	cidade,	e	nem	do	estado	da	Bahia.	Em	201215,	

ACM	Neto	disputou	o	cargo	de	prefeito	com	Nelson	Pele-

grino,	 do	 PT.	 Rui	 Costa	 foi	 preferido	 em	 201416	 a	 Paulo	

Souto	do	DEM,	sendo	que	o	estado	já	era	governado	por	um	

petista.	 Mesmo	 com	 a	 eleição	 de	 Rui	 Costa	 no	 primeiro	

turno,	em	2018,	o	segundo	colocado	na	disputa	foi	Zé	Ro-

naldo,	 novamente,	 do	 DEM,	 que	 obteve	 22,6%	 dos	 votos	

contra	75,50	do	Rui.	Assim	sendo,	os	candidatos	que	não	se	

alinham	a	ACM	e	nem	a	Rui	acabam	se	utilizando	de	um	lu-

gar	de	outsider	da	chamada	polarização	DEM-PT.	

O	Ibope	divulgou	uma	pesquisa17	no	dia	5	de	agosto	

sobre	a	avaliação	tanto	do	atual	prefeito	como	do	atual	go-

vernador.	73%	avalia	o	governo	de	ACM	Neto	como	ótimo	

ou	bom,	contra	64%	de	Rui	Costa.	Se	tratando	da	rejeição,	

ACM	obteve	 6%	que	 avaliou	 seu	mandato	 como	 ruim	ou	

péssimo,	enquanto	Rui	possui	8%.		

	

	 	 												O	quadro	eleitoral	em	Aracajú		

	

Em	 Aracajú,	 mostramos	 que	 o	 atual	 prefeito,	 Ed-

valdo	Nogueira,	do	PDT	(eleito	pela	última	vez,	no	entanto,	

pelo	PCdoB,	em	2016)	tentará	uma	reeleição	esse	ano.	Sua	

																																																								
15	http://g1.globo.com/bahia/eleicoes/2012/noticia/2012/10/acm-neto-e-eleito-prefeito-em-salva-
dor.html		
16	http://g1.globo.com/bahia/eleicoes/2014/noticia/2014/10/rui-costa-do-pt-e-eleito-governador-
da-bahia.html		
17	https://g1.globo.com/ba/bahia/eleicoes/2020/noticia/2020/10/05/pesquisa-ibope-veja-avaliacao-
de-acm-neto-e-rui-costa-na-bahia.ghtml		
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vice	é	Katarina	Feitosa,	que	é	mais	uma	entre	os	candidatos	

do	Nordeste	que	se	associa	ao	cargo	da	segurança	pública;	

ela	aparece	como	delegada	e	é	Uiliada	ao	PSD.	

O	prefeito	aparece	com	força	nas	pesquisas	de	inten-

ção	 de	 voto.	 A	 tabela	 abaixo	mostra	 essa	 pesquisa18,	 em	

Aracajú,		realizada	pelo	Ibope	de	7	a	9	de	outubro:	

	

Candidaturas	por	intenções	de	voto	em	Aracajú	

	

Edvaldo	(PDT)	 32%	

Delegada	Danielle	(Cidadania)	 21%	

Rodrigo	Valladares	(PTB)	 6%	

Márcio	Macêdo	(PT)	 5%	

Almeida	Lima	(PRTB)	 3%	

Georlize	(DEM)	 3%	

Lúcio	Flávio	(Avante)	 3%	

Alexis	Pedrão	(PSOL)	 2%	

Delegado	Paulo	Márcio	(DC)	 1%	

Gilvani	Santos	(PSTU)	 0%	

Branco/Nulo	 18%	

Não	sabe/Não	respondeu	 6%	

	

Apesar	do	atual	prefeito	estar	11%	na	frente	da	se-

gunda	 colocada,	 Danielle,	 do	 Cidadania,	 veriUicamos	 que	

sua	rejeição	é	13%	maior	que	a	da	delegada.	Como	os	ou-

tros	candidatos	se	encontram	muito	atrás	desses	dois,	não	

é	inconcebı́vel	que	esta	diferença	entre	Edvaldo	e	Danielle	

																																																								
18	https://g1.globo.com/se/sergipe/eleicoes/2020/noticia/2020/10/09/pesquisa-ibope-em-aracaju-
edvaldo-32percent-delegada-danielle-21percent.ghtml		
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diminua	em	um	eventual	segundo	turno	com	esses	candi-

datos.	

Aracajú	 tem	 um	 histórico	 eleitoral	 em	 que	 a	 es-

querda	se	mostra	forte.	Isso	se	sucede	até	mesmo	por	três	

mandatos	de	Edvaldo19.	Ambos	os	candidatos	citados	se	en-

quadram	na	esquerda.	Enquanto	Edvaldo	se	insere	na	ali-

ança	PDT-PSD	contanto,	devido	a	isso,	com	o	apoio	do	atual	

governador	do	estado	que	é	do	PSD,	Danielle	do	Cidadania	

tem	como	vice	Valadares	Filho	do	PSB,	que	outrora	foi	apoi-

ado	pelo	atual	prefeito	quando	candidato	ao	pleito	munici-

pal,	em	2012.	A	estratégia	de	Danielle	poderá	ser,	portanto,	

criticar	a	gestão	do	prefeito.		

O	 terceiro	 colocado	 dessa	 pesquisa,	 que	 não	 está	

muito	à	frente	dos	demais	candidatos,	é	Rodrigo	Valladares,	

que	compõe	a	chapa	Frente	Conservadora,	tendo	apoio	do	

PSL,	Patriotas	e	PMN,	se	alinhando	assim	ao	bolsonarismo.	

Outro	elemento	a	ser	considerado	é	a	grande	quan-

tidade	de	brancos	e	nulos	que	a	pesquisa	de	intenção	de	vo-

tos	em	Aracajú,	 assim	como	em	Salvador,	apresenta.	 	São	

18%	que	podem	ou	não	mudarem	seus	votos	para	algum	

dos	candidatos.	Em	Salvador	são	17%.	

	

	 	 												O	quadro	eleitoral	em	Maceió		

	

Em	Maceió	 a	direita	 liberal	 teve	 êxito	nas	 eleições	

anteriores.	O	atual	prefeito	Rui	Palmeira,	 foi	 eleito	e	 ree-

leito	pelo	PSDB.		Já	Renan	Filho,	do	MDB,	governa	o	Estado	

																																																								
19	https://pt.wikipedia.org/wiki/Edvaldo_Nogueira		
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desde	2015.	Ambos	apoiam	a	candidatura	de	Alfredo	Gas-

par,	do	MDB.	A	chapa	 é	composta	também	pelo	Podemos	

que	é	o	partido	do	candidato	a	vice.			

Embora	pesquisas	anteriores	apontassem	JHC	como	

primeiro	colocado,	hoje	há	um	empate	técnico:	Alfredo	Gas-

par	aparece	liderando	na	última	pesquisa	do	Ibope	(reali-

zada	de	7	a	9	de	outubro),	mas	JHC	(PSB)	está	a	apenas	1%	

do	lıd́er	nas	pesquisas.	

	A	tabela	abaixo	mostra	as	intenções	de	voto	na	ci-

dade,	segundo	o	levantamento20	feito	pelo	Ibope	de	7	a	9	de	

outubro:	

	

Candidaturas	por	intenções	de	voto	em	Maceió	

	

Alfredo	Gaspar	de	Mendonça	(MDB)	 26%	

JHC	(PSB)	 25%	

Cı́cero	Almeida	(DC)	 10%	

Davi	FIlho	(Progressistas)	 5%	

Lenilda	Luna	(UP)	 3%	

Josan	Leite	(Patriota)	 2%	

Ricardo	Barbosa	(PT)	 2%	

Valéria	Correia	(PSOL)	 2%	

Corintho	Campelo	(PMN)	 1%	

Cı́cero	Filho	(PCdoB)	 1%	

Nenhum/Branco/Nulo	 14%	

Não	sabe/Não	respondeu	 8%	

	

	

																																																								
20	https://g1.globo.com/al/alagoas/eleicoes/2020/noticia/2020/10/09/pesquisa-ibope-em-maceio-
alfredo-gaspar-26percent-jhc-25percent.ghtml		



	
27 

Diante	do	quadro	apresentado	por	esta	pesquisa,	em	

que	os	dois	primeiros	colocados	aparecem	muito	próximos	

em	termos	de	intenção	de	voto,	cabe	considerar	os	percen-

tuais	de	rejeição.	Entretanto,	vemos	que	mesmo	a	rejeição	

entre	 os	 dois	 candidatos	 não	 é	 tão	 signiUicativa.	 JHC	 tem	

21%	que	não	votariam	nele,	contra	17%	de	Alfredo	Gaspar.	

O	candidato	que	lidera	o	percentual	de	rejeição	é	Cı́cero	Al-

meida	do	DC,	que	é	o	terceiro	colocado	quanto	às	intenções	

de	voto,	com	10%.	

Em	suma,	a	direita	liberal	parece	bastante	consoli-

dada	em	Maceió.	 Isso	se	deve	ao	apoio	do	governador	do	

estado	e	do	prefeito	ao	candidato	do	MDB,	que	alegou	que	

seria	preciso	“cuidar	das	pessoas”21	bem	como	o	atual	pre-

feito	do	Rio.		Outro	motivo	é	o	histórico	eleitoral	da	região,	

haja	visto	que	o	PSDB	governa	a	prefeitura	de	Maceió	desde	

2012,	bem	como	o	governo	do	estado	é	do	MBD	desde	2014,	

sendo	que	em	2010	foi	eleito	um	candidato	do	PSDB.	

Como	destacamos	no	boletim	do	mês	passado,	a	es-

querda	se	encontra	extremamente	fragmentada	em	Maceió.	

Somente	a	chapa	de	JHC	com	vice	do	PDT,	manteve	uma	ar-

ticulação,	situando-se	na	centro-esquerda.	

 
As	candidaturas	municipais	de	João	Pessoa(PB):	

	

No	 último	 Boletim	 Eleitoral,	 apresentamos	 breve-

mente	os	14	candidatos	que	estão	concorrendo	a	prefeitura	

de	João	Pessoa.	A	cidade	é	dirigida	por	Luciano	Cartaxo	que,	

como	já	citado	no	último	boletim,	apesar	de	atualmente	es-

tar	no	Partido	Verde,	venceu	em	2012	pelo	PT	e	em	2016	

																																																								
21	https://reporternordeste.com.br/maceio-alfredo-gaspar-apresenta-plano-de-governo/		
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pelo	PSD.	Cartaxo	lança	como	candidata	a	professora	Edilma	

Freire(PV),	em	chapa	que	tem	PDT	como	vice.	A	professora	

tem	 como	 base	 de	 sua	 candidatura	 as	 polı́ticas	 aplicadas	

pela	atual	gestão	da	cidade,	principalmente	no	que	se	refere	

às	 conquistas	 na	 educação,	 criação	 de	 creches	 e	 investi-

mento	em	lazer.	A	candidata,	entretanto,	precisou	defender	

a	atual	gestão,	que	foi	bastante	criticada	pelos	outros	candi-

datos	 a	 prefeitura	 durante	 os	 debates	 realizados	 pela	 TV	

Arapuan.		

Anı́sio	Maia(PT),	tendo	PCdoB	como	vice,	se	colocou	

como	um	candidato	que	lutou	na	ditadura	militar,	e	baseou	

sua	candidatura	na	crı́tica	ao	neoliberalismo,	crıt́ica	aos	pri-

vilégios	de	grandes	empresas	e,	também,	crı́tica	à	atual	ges-

tão	de	João	Pessoa.	Dessa	forma,	o	petista	defendeu	a	prio-

ridade	dos	pequenos	empresários	e	também	a	participação	

popular	em	sua	possı́vel	gestão,	além	de	citar	como	referên-

cia	os	governos	Lula	e	Dilma.	

Ainda	nas	esquerdas,	o	PSOL	havia	oUicializado	no	dia	

8	de	setembro	a	candidatura	de	Pablo	Honorato.	Entretanto,	

um	mês	depois,	o	candidato	anunciou	a	desistência	de	sua	

candidatura,	e	PSOL	divulgou	Iwtalo	Guedes	como	o	novo	can-

didato	a	prefeito.	Pablo	havia	participado	de	debates	e	de-

fendido	como	base	de	sua	candidatura	propostas	de	polı́ti-

cas	públicas	que	caminham	no	sentido	de	igualdade	social,	

defesa	dos	direitos	humanos	e	forte	crı́tica	ao	bolsonarismo.	

Iwtalo	Guedes,	por	sua	vez,	apesar	de	não	ter	participado	de	

nenhum	debate	ainda,	defendeu	o	acesso	à	polı́ticas	públi-

cas,	e	tende	a	seguir	a	mesma	linha	de	candidatura	da	defesa	

das	causas	apresentadas	por	Pablo	Honorato,	dado	que	são	

propostas	comuns	ao	partido.	
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Ricardo	Coutinho	 é	 o	 candidato	pelo	PSB.	O	 candi-

dato	já	foi	prefeito	de	João	Pessoa	de	2005	à	2010,	quando	

renunciou	do	cargo	para	disputar	as	eleições	estaduais.	As-

sim,	foi	eleito	e	ocupou	a	posição	de	governador	da	Paraı́ba	

de	2011	à	2018.	Em	2019,	entretanto,	foi	preso,	suspeito	de	

cheUiar	uma	organização	criminosa	que	desviava	recursos	

da	Saúde.22	Coutinho,		entretanto,	aUirma	ser	vı́tima	de	per-

seguição	polı́tica.	Além	disso,	foi	necessário	que	o	candidato	

trocasse	de	 vice-prefeito,	dado	que	 seu	vice,	 inicialmente,	

seria	do	PT.	Entretanto,	após	o	anúncio	da	candidatura	de	

Anı́sio	Maia,	o	PT	precisou	retirar	a	presença	na	campanha	

de	Coutinho,	pois	o	partido	teria	duas	chapas	majoritárias,	

o	que	não	é	permitido	pela	legislação	eleitoral.	Dessa	forma	

a	sua	vice-prefeita	é	parte	do	PSB.	

Carlos	Monteiro(REDE),	por	sua	vez,	se	apresentou	

como	ex-membro	do	grêmio	estudantil,	como	servidor	pú-

blico	e	enfatizou	que	a	 sua	 candidatura	 foi	 escolhida	pelo	

público.	O	candidato	também	aUirmou	que,	se	eleito,	irá	re-

nunciar	seu	salário	como	prefeito	e	direcionar	este	dinheiro	

para	o	Fundo	de	Combate	à	Pobreza.	O	candidato	tem	como	

foco	 de	 sua	 campanha	 a	 participação	 popular.	 Ainda	 no	

campo	 da	 esquerda,	 os	 candidatos	 à	 prefeitura	 Rafael	

Freire(UP)	 e	 Rama	 Dantas(PSTU)	 possuem	 como	 foco	 de	

suas	campanhas	o	diálogo	com	a	população	e	mandatos	pau-

tados	em	conselhos	populares	e	na	luta	dos	trabalhadores.	

O	último	dos	candidatos	que	estão	no	campo	das	esquerdas	

é	Camilo	Duarte,	do	PCO.	O	candidato	aUirmou	que	está	ape-

nas	 “emprestando	 seu	 nome”	 ao	 partido,	 pois	 se	 trata	 de	

																																																								
22	 https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/12/20/ex-governador-da-pb-ricardo-coutinho-e-
preso.ghtml	
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uma	candidatura	do	PCO.	Além	disso,	aUirmou	que	o	traba-

lho	do	partido	é	em	torno	do	comunismo	e	do	socialismo.	O	

candidato	também	deu	apoio	para	uma	candidatura	de	Lula	

em	2022.	

Partindo	 para	 as	 direitas,	 o	 estado	 da	 Paraı́ba	 tem	

como	governador	João	Azevedo,	do	Cidadania,	que	declarou	

seu	apoio	ao	candidato	a	prefeito	Cı́cero	Lucena,	do	Progres-

sistas,	que	terá	Léo	Bezerra,	do	Cidadania,	como	candidato	

a	vice-prefeito.	O	candidato	já	foi	prefeito	de	João	Pessoa	de	

1997	à	2005	e	durante	a	atual	campanha	usou	como	forte	

estratégia	a	comparação	entre	suas	gestões	e	a	atual	gestão	

da	cidade.	O	candidato	João	Almeida,	do	Partido	Solidarie-

dade,	por	sua	vez,	se	apresentou	como	policial	“Uicha	limpa”	

que	“conhece	sua	função	social”	e	que	foge	da	“velha	polı́-

tica”,	durante	um	debate	organizado	pela	TV	Arapuan.	Além	

da	rejeição	à	“velha	polı́tica”,	o	candidato	busca	se	associar	

à	imagem	de	Bolsonaro	de	outras	formas,	como	aUirmar	que	

sua	candidatura	é	“uma	candidatura	sem	governo,	sem	pre-

feitura”,	remetendo	à	uma	imagem	independente	e	de	anti-

corrupção.	O	candidato	Nilvan	Ferreira(MDB),	que	era	apre-

sentador	de	TV,	constrói	sua	candidatura	baseada	na	ideia	

da	TV	que	auxilia	no	combate	à	pobreza,	na	ideia	de	mı́dia	

que	“chega	aonde	o	governo	não	chegou”.	Além	disso,	deu	

apoio	à	pastores	e	padres,	aUirmando	que	eles	também	exer-

cem	esse	papel.		

Raoni	Mendes,	do	Democratas,	por	sua	vez,	defendeu	

como	base	de	 sua	 candidatura	o	 combate	 à	 corrupção.	 	O	

candidato	Ruy	Carneiro(PSDB)	enfatizou	em	sua	campanha	

a	questão	da	Saúde,	dando	bastante	atenção	aos	investimen-

tos	em	hospitais	e	de	recursos	para	a	Saúde	da	cidade.	Por	

Uim,	o	candidato	Wallber	Virgolino(Patriota)	se	apresentou	
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como	um	candidato	bolsonarista	durante	a	sua	campanha,	

além	de	se	utilizar	de	estratégias	bolsonaristas,	como	a	as-

sociação	à	Uigura	de	anticorrupção,	apoio	aos	empresários	e	

defesa	da	liberdade	econômica.	Além	disso,	o	candidato	en-

fatiza	bastante	que	apoia	o	presidente	e	até	participou	de	

um	debate	vestindo	uma	camiseta	que	tinha	como	estampa	

o	rosto	de	Bolsonaro.		

Assim	sendo,	a	partir	da	análise	da	história	eleitoral	

de	 João	Pessoa	 é	possı́vel	notar	que	 a	 cidade	 foi	uma	das	

apenas	três	capitais	da	Região	Nordeste	onde	Jair	Bolsonaro	

venceu	as	eleições	em	2018.	Dessa	forma,	é	possı́vel	com-

preender	a	estratégia	da	adesão	ao	bolsonarismo	por	parte	

principalmente	dos	partidos	Solidariedade,	Patriota	e	Pro-

gressistas.		

	

Cı́cero	Lucena(PP)	 18%	

Nilvan	Ferreira(MDB)	 15%	

Ricardo	Coutinho(PSB)	 12%	

Wallber	 Virgolino(PATRI-
OTA)	

10%	

Ruy	Carneiro(PSDB)	 7%	

Edilma	Freire(PV)	 5%	

Raoni	Mendes(DEM)	 2%	

Anı́sio	Maia(PT)	 1%	

João	 Almeida(SOLIDARIE-
DADE)	

1%	

Camilo	Duarte(PCO)	 menos	
de	1%	

Carlos	Monteiro(REDE)	 menos	
de	1%	
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Pablo	Honorato(PSOL)	 menos	
de	1%	

Rafael	Freire(UP)	 menos	
de	1%	

Rama	Dantas(PSTU)	 0%	

Branco/Nulo	 20%	

Não	sabe/Não	respondeu	 8%	
	
	

A	 Pesquisa	 Ibope	 divulgada	 no	 dia	 5	 de	 outubro	

aponta	Cı́cero	Lucena(PP)	com	18%	de	intenção	de	voto,	se-

guido	por	Nilvan	Ferreira(MDB)	com	15%,	Ricardo	Couti-

nho(PSB)	com	12%.	Além	disso,	no	 ı́ndice	de	 rejeição,	Ri-

cardo	Coutinho	lidera	com	43%,	seguido	por	Cıćero	Lucena	

com	 30%,	 Ruy	 Carneiro	 com	 18%	 e	 Nilvan	 Ferreira	 com	

16%.			

O	candidato	do	PP,	apesar	de	se	mostrar	o	que	possui	

maior	intenção	de	voto,	também	é	o	segundo	mais	rejeitado.	

Assim,	é	possı́vel	pensar	que	o	candidato	com	maior	proba-

bilidade	de	vencer	esta	eleição	é	Nilvan	Ferreira,	dado	que,	

considerando	a	margem	de	erro	das	intenções	de	voto,	ele	

está	empatado	com	Cı́cero	Lucena	e,	além	disso,	Nilvan	pos-

sui	pouca	rejeição.		

Ademais,	outro	fator	de	fomenta	a	ideia	de	que	o	fu-

turo	prefeito	de	João	Pessoa	será	Nilvan	Ferreira	é	a	questão	

de	que	Cı́cero	Lucena	já	foi	prefeito	da	cidade	e	governador	

da	Paraı́ba,	e	considerando	o	movimento	contra	a	“velha	po-

lı́tica”	Nilvan	leva	vantagem,	dado	que	este	é	um	candidato	

novo	na	polı́tica	e	que	antes	era	bastante	próximo	do	povo,	

por	ter	sido	um	apresentador	de	TV.	
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Os	candidatos	de	Recife(PE)	

	

O	 quadro	 eleitoral	 de	 Recife	 é	 dominado	 pela	 es-

querda	desde	os	anos	2000,	com	4	governos	seguidos	do	PT	

e	dois	do	PSB,	se	mantendo	até	os	dias	atuais.	Não	obstante,	

o	 governo	Estadual	 também	 se	mantém	 na	mesma	 linha,	

com	o	PSB	no	poder	desde	2006.	João	Campos	é	o	candidato	

que	tenta	mais	um	mandato	do	PSB	em	Recife,	junto	com	a	

vice	do	PDT.	O	candidato	vem	tentando	valorizar	todos	es-

ses	anos	de	mandato	do	partido	como	estratégia	eleitoral.	

Marı́lia	Arraes,	por	 sua	vez,	 é	 a	 candidata	do	 PT,	 e	

junto	com	seu	vice	do	PSOL	tenta	a	prefeitura.	A	candidata	

conta	com	apoio	do	presidente	do	PT-PE	e	do	senador	Hum-

berto	Costa.	Este	último,	entretanto,	chegou	a	declarar	que	

os	“verdadeiros	adversários”	são	os	candidatos	de	direita,	

fazendo	referência	a	ideia	de	que	o	tom	da	campanha	não	

deve	ser	de	ataques	ao	PSB.	Além	disso,	outro	marco	de	sua	

campanha	é	o	apoio	de	Lula,	Dilma	e	Haddad,	cujos	vı́deos	

de	apoio	à	campanha	foram	transmitidos	durante	a	conven-

ção	que	a	lançou	como	candidata.		

Ainda	 na	 esquerda,	 Cláudia	 Ribeiro(PSTU),	 assim	

como	o	candidato	Thiago	Santos(UP),	tem	como	foco	de	sua	

campanha	eleitoral	a	proposta	de	criação	de	conselhos	po-

pulares	e	medidas	que	integrem	e	melhorem	a	qualidade	de	

vida	da	classe	trabalhadora,	além	do	foco	no	anti-bolsona-

rismo.	O	 último	dos	 candidatos	 das	 esquerdas,	 Victor	As-

sis(PCO),	entretanto,	aUirma	que	não	“nutre	nenhuma	espe-

rança”	de	eleição	a	partir	de	sua	candidatura,	pois	aUirmou	

que	o	processo	das	eleições	é	“fraudulento	e	antidemocrá-

tico”.	Assim,	o	candidato	aUirmou	que	sua	campanha	serve	
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apenas	para	dar	voz	a	um	movimento	anti-Bolsonaro	e	para	

dar	apoio	a	uma	candidatura	de	Lula	em	2022.	

No	campo	da	direita,	Alberto	Feitosa(PSC)	tem	como	

lema	de	 campanha	 “cor	verde-e-amarela	no	Recife”.	Além	

disso,	no	banner	de	sua	campanha,	havia	uma	imagem	do	

presidente	 Jair	 Bolsonaro.	 Feitosa	 aUirmou,	 inclusive,	 que	

pretende	“varrer	a	esquerda	e	a	cor	vermelha”23	da	cidade.	

Além	disso,	o	candidato	também	possui	um	forte	discurso	

anticorrupção	e,	mais	uma	vez	citando	o	presidente	em	sua	

campanha,	Feitosa	aUirmou	“Como	fez	o	presidente	Bolso-

naro	com	o	Brasil,	vamos	fazer	aqui	no	Recife”24.		

Ademais,	 o	 candidato	 também	 classiUicou	 em	 sua	

campanha	vendedores	ambulantes	como	empreendedores,	

na	defesa	ao	empreendedorismo.	Com	seu	vice	se	tratando	

de	um	pastor	do	Patriota,	Feitosa	também	investe	no	eleito-

rado	 evangélico,	 além	 do	 eleitorado	 bolsonarista.	 Assim,	

como	Feitosa,	Carlos	Andrade	Lima(PSL)	também	defendeu	

o	empreendedorismo	e	também	se	colocou	como	uma	rea-

ção	contra	a	velha	polı́tica.	Outro	bolsonarista	que	participa	

das	eleições	 é	Marco	Aurélio(PRTB),	que	declarou	apoio	a	

Bolsonaro	 e	 aUirmou	 que	 “não	 é	 bolsonarista	 de	 oportu-

nismo”,	fazendo	referência	aos	outros	candidatos	que	tam-

bém	declaram	apoio	ao	presidente,	mas	que	fazem	parte	da	

“velha	polı́tica”.	Mendonça	Filho(DEM)	também	tenta	se	as-

sociar	à	imagem	de	Bolsonaro,	se	lançando	como	candidato	

																																																								
23	 https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/politica/2020/09/alberto-feitosa-conUirma-can-
didatura-a-prefeito-do-recife-em-convencao.html	
24https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2020/noticia/2020/09/16/psc-oUicializa-alberto-
feitosa-como-candidato-a-prefeito-do-recife.ghtml	
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com	 o	 slogan	 “Mendonça	 é	 Bolsonaro,	 Bolsonaro	 é	 Men-

donça”25,	 além	 de	 fazer	 parte	 da	 chapa	 “Recife	 Acima	 de	

Tudo”,	que	faz	referência	ao	slogan	de	Bolsonaro	em	2018.	

Charbel	 Maroun(NOVO),	 por	 sua	 vez,	 centrou	 sua	

campanha	no	apoio	ao	empreendedor	e	também	defendeu	

serviços	públicos	com	parcerias	de	iniciativas	privadas,	en-

quanto	 Patrı́cia	 Domingos(Podemos)	 foca	 em	 sua	 campa-

nha	na	premissa	do	combate	à	corrupção.	

Sendo	assim,	é	perceptı́vel	dentre	as	direitas,	uma	di-

cotomia	entre	a	direita	bolsonarista	e	a	direita	liberal.	En-

quanto	isso,	nas	esquerdas	a	disputa	central	Uica	entre	o	can-

didato	do	PSB	e	a	candidata	do	PT.		

	

João	Campos(PSB)	 23%	

Mendonça	Filho(DEM)	 19%	

Marı́lia	Arraes(PT)	 14%	

Delegada	Patrı́cia	Domin-
gos(PODEMOS)	

11%	

Cláudia	Ribeiro(PSTU)	 1%	

Coronel	 Alberto	 Fei-
tosa(PSC)	

1%	

Marco	Aurélio(PRTB)	 1%	

Carlos	Lima(PSL)	 menos	de	1%	

Charbel	Maroun(NOVO)	 menos	de	1%	

Victor	Assis(PCO)	 menos	de	1%	

Thiago	Santos(UP)	 menos	de	1%	

Nenhum/branco/nulo	 22%	

																																																								
25	 https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2020/09/11974878---mendonca-e-bolsonaro--e-bolsonaro-e-
mendonca----diz-musica-de-alcymar-monteiro-doada-a-campanha-de-mendonca-Uilho.html	
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Não	sabe/Não	respondeu	 7%	
	

De	acordo	com	a	pesquisa	Ibope,	João	Campos(PSB)	

lidera	a	pesquisa	de	intenção	de	voto	com	23%,	seguido	por	

Mendonça	Filho(DEM)	com	19%	w	Marıĺia	Arraes(PT)	com	

14%.	Sendo	assim,	o	candidato	com	mais	probabilidade	de	

vitória	é	João	Campos,	pois,	além	de	possuir	o	maior	ı́ndice	

de	intenção	de	voto,	Recife	tem	um	longo	histórico	de	vitó-

rias	da	esquerda	nas	últimas	eleições,	tanto	municipais	e	es-

taduais,	quanto	presidenciais.	Assim,	dado	que	João	Campos	

e	Mendonça	Filho	possuem,	ambos,	36%	de	rejeição,	o	can-

didato	do	PSB	tem	uma	vantagem,	pois	possui	o	mesmo	ı́n-

dice	de	rejeição,	mas	conquistou	mais	aprovação	do	que	o	

candidato	bolsonarista.	

	

O	quadro	eleitoral	em	Natal(RN)	

	

Como	já	colocado	no	 último	boletim,	Natal	e	o	pró-

prio	Rio	Grande	do	Norte	são	os	 locais	que	possuem	uma	

conUiguração	polı́tica	mais	forte	para	a	direita	no	Nordeste.	

Além	da	vitória	de	Bolsonaro	já	no	primeiro	turno,	em	2018,	

como	 apresentado	 no	 Boletim	 de	 Setembro,	 Natal	 e	 Rio	

Grande	do	Norte	possuem	um	histórico	de	alternância	entre	

lideranças	de	esquerda	e	de	direita,	tendo,	atualmente	como	

prefeito	Aw lvaro	Dias,	do	PSDB,	e	como	governadora	a	petista	

Fátima	Bezerra.	O	atual	prefeito	da	capital	potiguar,	entre-

tanto,	pretende	se	reeleger,	tendo	como	vice	uma	candidata	

do	PDT.		

O	candidato	do	PSDB,	portanto,	tem	como	centro	de	

sua	 campanha	 os	 feitos	 de	 sua	 gestão,	 principalmente	 no	

que	diz	respeito	à	pandemia	do	novo	coronavı́rus.	Ainda	na	
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direita,	Afrânio	Miranda(Podemos),	 assim	como	Delegado	

Sérgio	 Leocádio(PSL),	 colocaram	 o	 combate	 à	 corrupção	

como	tema	central	de	suas	candidaturas.		

O	candidato	do	PSL,	que	tem	como	vice	a	delegada	

aposentada	 Deusa	 Martins(PP),	 ainda	 aUirmou	 que	 “não	

gosta	da	esquerda”	no	debate	realizado	pela	Rede	Bandei-

rantes	 e	 se	 disse	 indignado	 com	 outros	 candidatos	 criti-

cando	Bolsonaro.	Além	de	centralizar	sua	campanha	na	an-

ticorrupção	e	apoiar	veemente	o	presidente,	Leocádio	aUir-

mou	que	defende	a	pátria,	a	famı́lia	e	Deus,	alinhando	ainda	

mais	sua	campanha	ao	bolsonarismo.		

Os	candidatos	a	prefeito	André	Azevedo(PSC)	e	Co-

ronel	Hélio	Oliveira(PRTB)	também	constroem	candidatu-

ras	alinhadas	ao	nome	do	presidente	ao	defenderem	como	

prioridade	 da	 gestão	 o	 alinhamento	 da	 prefeitura	 ao	 go-

verno	 federal.	 Outro	 candidato	 bolsonarista	 é	 Fernando	

Pinto(NOVO),	que	em	sua	candidatura	incentiva	e	defende	o	

empreendedorismo,	critica	a	velha	polı́tica	e	o	uso	de	fundo	

partidário,	além	de	ter	criticado	durante	o	debate	na	Band	

aqueles	que	elogiam	o	presidente	“apenas	por	aparências”,	

e	se	declarou	bolsonarista.		

Além	destes	candidatos,	Kelps	Lima(Solidariedade)	e	

a	pastora	 Jaidy	Oliver(DC)	 também	colocaram	como	 tema	

central	 de	 suas	 candidaturas	 o	 alinhamento	 à	 Bolsonaro.	

Esta	 última	se	apresenta	ainda	 com	um	apelo	também	ao	

eleitorado	evangélico.		

Já	no	campo	das	esquerdas,	a	Coletiva	do	Sol(PSOL),	

composta	 por	 Nevinha	 Valentim,	 Danniel	 Morais,	 Liliana	

Lincka	e	Sol	Victor,	defende	para	sua	gestão	polı́ticas	públi-

cas	de	igualdade.	A	legislação	eleitoral	não	prevê	candida-

turas	 coletivas,	por	 isso,	no	dia	da	eleição,	 	na	urna	deve	
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constar	o	nome	de	um	dos	candidatos	como	prefeito	e	outro	

como	 vice.	 Os	 candidatos	 a	 prefeito	 Fernando	 Frei-

tas(PCdoB)	e	Rosália	Fernandes(PSTU)	defenderam	a	par-

ticipação	popular	como	central	e	têm	como	parte	das	cam-

panhas	suas	crı́ticas	à	Bolsonaro.		

Jean-Paul	Prates(PT)	criticou	veemente,	em	sua	cam-

panha,	o	governo	Bolsonaro	também	o	atual	prefeito	Aw lvaro	

Dias,	 além	 de	 usar	 como	 referência	 os	 governos	 Lula	 e	

Dilma.	Por	Uim,	Carlos	Alberto(PV)	centralizou	sua	campa-

nha	na	crı́tica	à	velha	polı́tica,	e	Hermano	Morais(PSB),	teve	

como	foco	uma	oposição	à	Aw lvaro	Dias.	

	

Aw lvaro	Dias(PSDB)	 33%	

Kelps	 Lima(SOLIDARIE-
DADE)	

12%	

Hermano	Moraes(PSB)	 6%	

Carlos	Alberto(PV)	 4%	

Delegado	 Sergio	 Leocá-
dio(PSL)	

3%	

Coronel	 André	 Aze-
vedo(PSC)	

2%	

Fernando	 Frei-
tas(PCdoB)	

2%	

Jean-Paul	Prates(PT)	 2%	

Jaidy	Oliver(DC)	 1%	

Rosália	 Fernan-
des(PSTU)	

1%	

Coronel	 Hélio	 Oli-
veira(PRTB)	

1%	

Fernando	Pinto(NOVO)	 1%	
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Afrânio	 Miranda(PODE-
MOS)	

0%	

Nevinha	Valentim(PSOL)	 0%	

Branco/Nulo	 20%	

Não	sabe/Não	respondeu	 11%	
	

A	 pesquisa	 Ibope	 mostrou,	 entretanto,	 que	 Aw lvaro	

Dias(PSDB)	 lidera	as	 intenções	de	voto	com	33%,	seguido	

por	 Kelps	 Lima(Solidariedade)	 com	 12%	 e	 Hermano	Mo-

rais(PSB)	com	6%.	Dessa	maneira,	o	que	vemos	é	uma	lide-

rança	 forte	do	atual	prefeito,	que	segue	a	caminho	de	sua	

reeleição.		

Quando	olhamos	o	ı́ndice	de	rejeição	dos	candidatos	

a	reeleição	de	Aw lvaro	se	nota	ainda	mais	clara:	o	candidato	

com	maior	rejeição	é	Kelps	Lima	com	24%,	seguido	por	Her-

mano	Morais	com	20%.	O	atual	prefeito	aparece	apenas	na	

terceira	 posição,	 com	 18%	 de	 rejeição.	 Além	 disso,	 outra	

pesquisa	 Ibope,	divulgada	pela	 Inter	TV	Cabugi	neste	mês	

aponta	que	o	prefeito	tem	aprovação	de	governo	de	63%.	

Assim,	a	inclinação	à	direita	de	Natal	se	mostra	forte	neste	

perı́odo	eleitoral.	

A	disputa	eleitoral	em	São	Luís	

No	boletim	passado,	aUirmamos	que	o	pleito	na	capi-

tal	 maranhense	 tinha	 como	 nomes	 principais	 Eduardo	

Braide	(Podemos),	Duarte	Jr	(Republicanos),	Neto	Evange-

lista	(DEM)	e	Bira	do	Pindaré	(PSB).	Esta	aUirmação	se	con-

Uirma	na	pesquisa	Ibope	divulgada	em	21/9,	como	ilustrado	

na	tabela	abaixo:	
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Com	objetivo	de	compreender	o	perUil	de	cada	can-

didato,	seu	espectro	polı́tico	e	o	eleitorado	cujo	voto	busca	

captar,	analisaremos	primeiramente	o	primeiro	dia	de	pro-

grama	 eleitoral	 (exibido	 em	 09/10/2020)	 daqueles	 que	

possuem	tempo	televisivo,	e,	posteriormente,	o	posiciona-

mento	e	desempenho	de	cada	um	dos	candidatos	à	prefei-

tura	de	São	Luı́s	que	participaram	do	debate	realizado	pela	

Tv	Bandeirantes,	ocorrido	em	1/10.	

Eduardo	Braide	(PODEMOS)	utilizou	de	seu	1min	e	

44s	de	televisão	para	fazer	uma	retomada	a	sua	campanha	

de	2016,	em	que	disputou	o	pleito	com	Edivaldo	Holanda	

Júnior,	recebendo	46,06%	dos	votos	no	2o	turno.	O	candi-

dato	 coloca	 a	 campanha	 de	 2020	 como	 uma	 segunda	

chance,	sendo	agora	postulado	como	favorito.		

Candidato	 Partido	 Intenção	de	voto	

Eduardo	Braide	 Podemos	 43%	

Duarte	Jr.	 Republicanos	 14%	

Neto	Evangelista	 DEM	 10%	

Bira	do	Pindaré	 PSB	 5%	

Adriano	Sarney	 PV	 4%	

Carlos	Madeira	 Solidariedade	 2%	

Jeysael	Marx	 Rede	 2%	

Rubens	Jr.	 PcdoB	 2%	

Franklin	Douglas	 PSOL	 1%	

Dr.	Yglésio	 PROS	 1%	
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Já	Neto	Evangelista	(DEM),	que	possui	2min	e	54s	de	

tempo	televisivo,		falou	sobre	seu	desempenho	como	depu-

tado	estadual,	contou	como	entrou	para	a	polı́tica	e,	igno-

rando	 o	 estigma	 negativo	 de	 “Uilho	 de	 polıt́ico”,	 dedicou	

parte	de	seu	programa	para	falar	sobre	o	trabalho	de	seu	

falecido	pai,	João	Evangelista,	ex	deputado	estadual	e	vere-

ador	de	São	Luı́s.	O	candidato	também	contou	sobre	sua	ex-

periência	 como	 secretário	 do	 Desenvolvimento	 Social	 de	

Flávio	Dino,	com	objetivo	de	ter	seu	nome	atrelado	ao	do	

governador	pecedobista.	

Bira	do	Pindaré	(PSB),	nome	da	esfera	progressista	

que	se	encontra	mais	bem	posicionado	nas	pesquisas,	é	ou-

tro	candidato	que	utilizou	de	sua	ligação	com	Flávio	Dino	

na	 propaganda	 eleitoral,	mencionando	 o	 perı́odo	 em	que	

atuou	como	Secretário	da	Ciência	e	Tecnologia	do	governa-

dor.	Ele	dispõe	de	42	segundos	de	televisão.	

Duarte	Jr.	abusou	de	vı́deos	e	fotos	com	Flávio	Dino,	

e	utilizou	o	bordão	“Bora	resolver?”	em	referência	a	seu	tra-

balho	 como	 presidente	 do	 PROCON-MA.	 Apesar	 de	 ser	 o	

nome	do	Republicanos,	partido	da	base	do	governo	federal,	

Duarte	não	faz	qualquer	menção	a	Bolsonaro	em	seu	1min	

e	33s	de	programa	eleitoral.	

Franklin	Douglas,	do	PSOL,	utiliza	seus	18	segundos	

para	criticar	o	governo	Bolsonaro	e	se	colocar	como	opção	

de	oposição	ao	governo	federal	na	prefeitura	de	São	Luı́s.	

Rubens	Jr.,	por	sua	vez,	amparado	na	força	polı́tica	

do	lulismo,	foca	seu	programa	eleitoral	no	apoio	de	Lula	-	

com	 direito	 a	 vıd́eo	 do	 ex-presidente	 aUirmando	 que	 Ru-

bens	é	o	candidato	do	PT	para	São	Luı́s	-	e	no	fato	de	que	é	

do	mesmo	partido	do	governador	Flávio	Dino.	Ele	dispõe	de	

2min	e	7s	de	televisão.	
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Finalmente,	 ao	 compararmos	 o	 teor	 do	 programa	

eleitoral	de	cada	um	dos	postulantes	a	prefeitura	da	capital	

maranhense,	percebe-se	que	uma	constante	-	com	exceção	

de	Franklin	Douglas	e	Dr	Yglésio	-		é	a	utilização	da	imagem	

de	Flávio	Dino	para	atrair	o	eleitorado.	Em	adição	a	esse	

fato,	ao	analisarmos	as	falas	e	a	participação	dos	candidatos	

no	debate	da	Band,	pode-se	perceber	a	diversidade	de	es-

pectros	polı́ticos	entre	os	candidatos	que	se	dizem	alinha-

dos	a	Dino.		

Eduardo	Braide,	apesar	de	recentemente	haver	re-

cebido	o	apoio	do	PSDB	-	com	a	retirada	da	candidatura	de	

Wellington	do	Curso	por	decisão	de	Roberto	Rocha,	lı́der	do	

PSDB	no	Maranhão	e	crı́tico	ferrenho	a	Dino	-	fez	menções	

ao	governador,	mesmo	que	de	forma	mais	tı́mida	do	que	os	

demais	candidatos.		Já	Duarte	Jr.	e	Neto	Evangelista,	ambos	

representantes	da	direita	liberal,	citaram	o	nome	e	o	apoio	

de	Dino	diversas	vezes	durante	o	debate.	No	campo	da	es-

querda,	Uiguram	Rubens	Jr.,	ex	secretário	das	Cidades	e	De-

senvolvimento	Urbano,	e	Bira	do	Pindaré,	que	como	menci-

onado	anteriormente,	é	ex	secretário	de	Ciência	e	Tecnolo-

gia	do	governador.		

Entre	os	candidatos	que	adotaram	posição	crı́tica	a	

Dino,	no	entanto,	estão	Franklin	Douglas	(PSOL)	e	Silvio	An-

tônio	(PSL).	Enquanto	Silvio	surfa	no	antipetismo	-	menci-

onando	 diversas	 vezes	 o	 ex-presidente	 Lula	 como	maior	

corrupto	 do	 Brasil	 e	 ex-condenado,	 e	 referindo-se	 a	 si	

mesmo	como	único	candidato	de	direita	a	prefeitura	de	São	

Luı́s	-,	Franklin,	por	sua	vez,	representa	uma	crıt́ica	a	Dino	

à	esquerda,	motivado	por	divergências	a	algumas	polı́ticas	

adotadas	pelo	governador	ao	decorrer	de	seus	dois	manda-

tos.	O	psolista	destacou	diversas	vezes	ao	longo	do	debate	
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sua	indignação	com	o	episódio	de	Cajueiro,	território	qui-

lombola	localizado	na	zona	rural	de	São	Luı́s,	onde	famı́lias	

sofreram	um	despejo	violento	em	agosto	de	2019	com	ob-

jetivo	 de	 abrir	 espaço	 para	 projeto	 de	 construção	 de	 um	

porto	na	área.	O	candidato	acusa	o	governador	de	promo-

ver	gentriUicação.	

Já	o	Dr.	Yglésio,	do	PROS,	optou	por	adotar	um	dis-

curso	 anti-polarização,	 dizendo	 estar	 aberto	 ao	 diálogo.	

Apesar	 do	 PROS,	 partido	 do	 chamado	 “centrão”,	 ter	 feito	

parte	da	coligação	do	PT	na	eleição	presidencial	de	2014	e	

mantido	o	apoio	em	2018	com	Haddad,	Yglésio	não	se	co-

loca	como	candidato	de	Lula,	nem	de	Bolsonaro,	nem	tam-

pouco	de	Flávio	Dino.	Esta	estratégia	pôde	 ser	percebida	

também	nos	16	segundos	de	programa	eleitoral,	onde	ele	

utilizou	de	fotos	de	cidadãos	ludovicenses	de	diversos	per-

Uis,	arrematando	com	a	frase	“Sou	Yglésio	e	quero	ser	você	

na	prefeitura	de	São	Luı́s”.	

Sendo	 assim,	 a	 disputa	 eleitoral	 em	 São	 Luı́s	 con-

Uirma	a	 força	polı́tica	do	governador	do	Maranhão,	Flávio	

Dino,	sendo	possivelmente	disputada	entre	dois	candidatos	

de	sua	base	eleitoral.	Levando	em	conta	o	desempenho	de	

Eduardo	Braide	na	disputa	pela	prefeitura	de	São	Luı́s	em	

2016	 -	 sendo	 ele	 o	 maior	 nome	 de	 oposição	 ao	 prefeito	

eleito,	Edivaldo	Holanda	Jr.	-	e	percebendo	sua	consolida-

ção	 como	 lı́der	 nas	 pesquisas	 ao	 pleito	 de	 2020,	 existe	

grande	probabilidade	de	uma	vitória	do	candidato	do	Pode-

mos	em	turno	único.	Porém,	caso	não	alcance	50%	dos	vo-

tos,	o	nome	a	disputar	o	segundo	turno	com	Braide	encon-

tra-se	em	aberto,	uma	vez	que	Duarte	Jr.	e	Neto	Evangelista	

aparecem	 com	diferença	 de	 apenas	 4%	das	 intenções	 de	

voto,	empatados	tecnicamente	devido	a	margem	de	erro.	



	
44 

A	eleição	municipal	em	Teresina	

Como	mencionado	no	boletim	de	outubro,	a	disputa	

eleitoral	de	Teresina	encontra-se	centralizada	entre	as	can-

didaturas	 da	 direita	 liberal.	 Segundo	 pesquisa	 realizada	

pelo	Instituto	Amostragem	e	divulgada	em	22/9,	as	inten-

ções	de	voto	se	apresentam	da	seguinte	forma.	

	

Candidato	 Partido	 Intenção	de	voto	

Dr.	Pessoa	 MDB	 32,07%	

Fábio	Abreu	 PL	 20,17%	

Kléber	Montezuma	 PSDB	 13,88%	

Fábio	Novo	 PT	 6,94%	

Major	Diego	 Patriota	 1,82%	

Lucineide	Barros	 PSOL	 1,32%	

Simone	Pereira	 PSD	 0,66%	

Fábio	Sérvio	 PROS	 0,66%	

Lourdes	Melo	 PCO	 0,66%	

Mário	Rogério	 Cidadania	 0,33%	

Pedro	Laurentino	 UP	 0,33%	

Gervásio	Santos	 PSTU	 0,17%	

Gessy	Fonseca	 PSC	 0,17%	

	

Percebe-se	que,	apesar	da	hegemonia	do	PT	no	go-

verno	do	estado,	já	mencionada	no	boletim	passado,	o	par-

tido	segue	sem	conseguir	construir	grandes	chances	para	a	

prefeitura	 da	 capital	 piauiense,	 com	 o	 candidato	 Fábio	
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Novo	estacionado	nos	6%.	Fábio	 é	o	nome	da	esfera	pro-

gressista	mais	bem	colocado	nas	pesquisas,	sendo	o	único	

que	possui,	até	agora,	alguma	chance	-	mesmo	pequena	-	de	

ir	a	um	possı́vel	segundo	turno.	

O	primeiro	debate	eleitoral	para	a	prefeitura	de	Te-

resina	 ocorreu	 no	 dia	 27/9,	 promovido	 pela	 Rede	 Meio	

Norte	em	seu	canal	de	Youtube.	O	mesmo	contou	com	a	par-

ticipação	de	10	dos	13	candidatos	ao	pleito,	excluindo	três	

nomes	 da	 esquerda:	 Pedro	 Laurentino,	 da	 UP,	 Lourdes	

Melo,	do	PCO,	e	Gervásio	Santos,	do	PSTU.	

Ao	decorrer	do	debate,	a	reestruturação	econômica	

de	 Teresina	 foi	 o	 tema	mais	 abordado	 pelos	 candidatos.	

Gessy	Fonseca,	do	PSC,	e	Simone	Pereira,	do	PSD,	conUirma-

ram	suas	posições	como	candidatas	da	direita	liberal,	dire-

cionando	diversas	vezes	suas	falas	ao	empresariado.	Os	re-

presentantes	bolsonaristas	Major	Diego	(Patriota)	e	Fábio	

Abreu	 (PL),	 também	 adotaram	 esta	 postura,	 	 culpabili-

zando	diversas	vezes	o	lockdown	adotado	na	cidade	frente	

a	pandemia	de	COVID	19	-	descrito	por	ambos	os	candida-

tos	e	por	Simone	Pereira	como	“medidas	ditatoriais”		-	pelos	

prejuı́zos	à	microempresas	e	o	desemprego	crescente.		

Um	consenso	da	ala	bolsonarista	foi	adotar	postura	

crı́tica	tanto	ao	governo	estadual,	representado	pelo	PT	de	

Fábio	Novo,	quanto	ao	governo	municipal,	do	PSDB,	 cujo	

candidato	para	a	prefeitura	é	Kléber	Montezuma.	Major	Di-

ego,	Fábio	Abreu	e	Fábio	Sérvio	se	apresentaram	como	uma	

terceira	 via;	 inUlamaram	 um	 discurso	 anti-polı́tica,	 colo-

cando	 a	 polarização	 PT	 x	 PSDB	 como	uma	 disputa	 entre	

iguais,	 e	 utilizaram,	 sobretudo,	 a	 pauta	 da	 crise	 de	 segu-

rança	pública	para	ganhar	a	atenção	do	eleitorado.		
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Quando	partimos	para	a	análise	do	primeiro	dia	de	

programa	 eleitoral	 (exibido	 em	 9/10),	 percebemos	 uma	

grande	 discrepância	 de	 tempo	 televisivo.	 Kléber	 Mon-

tezuma,	da	coligação	O	Povo	Faz	Acontecer,	detém	3	min	e	

40	segundos	do	total	de	10	minutos	disponibilizados	para	

o	horário	eleitoral,	e	utilizou	deste	tempo	para	contar	seu	

currı́culo,	mencionar	 sua	 experiência	 como	 secretário	 de	

Firmino	Filho	e	apresentar	um	vı́deo	do	atual	prefeito	de-

clarando	seu	apoio.	Já	Fábio	Novo,	da	coligação	Muito	Mais	

Por	Teresina,	 é	o	segundo	candidato	com	maior	tempo	de	

TV	-	1	minuto	e	31	segundos	-	e	como	representante	do	go-

verno	estadual,	optou	por	contar	sua	experiência	como	Se-

cretário	da	Cultura	do	Piauı́.	

Candidatos	com	menos	tempo	de	TV,	como	Simone	

Pereira	(PSD),	que	possui	44	segundos,	Mário	Rogério	(Ci-

dadania),	com	14	segundos,	Major	Diego	(Patriota),	com	15	

segundos,	 e	Gessy	Fonseca	 (PSC),	 com	14	segundos,	 tive-

ram	que	adotar	discursos	mais	breves;	Gessy	mira	na	cria-

ção	de	empregos,	enquanto	Mário	dá	enfoque	à	importân-

cia	de	uma	educação	pública	de	qualidade.	Já	a	candidata	do	

PSD	e	o	candidato	do	Patriota	optaram	por	criticar	breve-

mente	o	trabalho	do	PSDB	na	prefeitura	teresinense.		

Fábio	Abreu,	do	PL,	utiliza	de	seu	1	minuto	e	26	se-

gundos	para	falar	sobre	seu	passado	como	militar,	atuando	

no	exército	e	na	PM,	enquanto	Dr.	Pessoa,	que	possui	1	mi-

nuto	e	19	segundos	de	tempo	televisivo,	enfatiza	seus	anos	

de	trabalho	como	médico	e	utiliza	o	bordão	“Eu	vou	cuidar	

da	nossa	gente”.	

Pessoa	é	nome	conhecido	do	eleitorado	piauiense	-		

recebeu	 39,77%	 dos	 votos	 no	 segundo	 turno	 da	 disputa	

pela	prefeitura	de	Teresina	em	2016,	sendo	derrotado	por	
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Firmino	Filho,	e	perdeu	a	eleição	para	governador	em	2018	

para	Wellington	Dias	(PT),	obtendo	20,48%	dos	votos.	Para	

o	pleito	de	2020,	aparece	como	lı́der	das	intenções	de	voto.		

O	 provável	 segundo	 turno	 da	 disputa	 eleitoral	 em	

Teresina,	no	entanto,	se	mostra	ainda	difı́cil	de	prever.	Dr.	

Pessoa	(MDB)	e	Fábio	Abreu	(PL)	encabeçam	as	pesquisas,	

porém	o	segundo	não	possui	ampla	vantagem	em	relação	

aos	demais	candidatos.	Fábio	tem	apenas	7%	a	mais	das	in-

tenções	de	voto	que	Kléber	Montezuma,	que	Uigura	em	ter-

ceiro	lugar.		

	

A	disputa	eleitoral	em	Fortaleza	

	

Entre	as	capitais	pesquisadas,	Fortaleza	foi	a	única	

onde	 o	 debate	 entre	 os	 candidatos	 ainda	 não	 ocorreu.	

Sendo	assim,	focaremos	na	análise	do	primeiro	dia	de	pro-

grama	eleitoral	(exibido	em	9/10).	

Entre	os	candidatos	da	direita,	Heitor	Férrer	(Soli-

dariedade),	 representante	da	direita	 tradicional,	possui	1	

minuto	e	2	segundos	de	tempo	televisivo.	Ele	detalhou	sua	

experiência	como	médico	e	 frisou	seu	objetivo	de	“cuidar	

das	pessoas”.	Pela	ala	bolsonarista,	Heitor	Freire,	nome	do	

PSL,	utiliza	vários	jargões	e	frases	de	efeito	ao	longo	de	seu	

1	minuto	e	8	segundos	de	programa	eleitoral	 -	 tais	como	

“para	endireitar	Fortaleza”,	“a	direita	faz	direito”,	e	o	lema	

de	Ordem	e	Progresso.	Heitor,	que	se	intitula	o	candidato	

das	pessoas	de	bem	e	pró	vida,	também	adotou	a	tática	de	

chamar	 os	 eleitores	 para	 suas	 redes	 sociais,	 assim	 como	

feito	por	Bolsonaro	na	campanha	de	2018.		Já	Capitão	Wag-

ner,	do	PROS,	falou	sobre	sua	carreira	militar	e	polı́tica	em	
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seu	1	minuto	e	30	segundos	de	tempo	televisivo.	Apesar	de	

por	 vezes	 ser	 lido	 como	 candidato	 bolsonarista,	 Wagner	

utiliza	 um	 discurso	 anti-polarização	 e	 se	 	 coloca	 como	 o	

candidato	“capaz	de	uniUicar	Fortaleza”.		

	

	

Nome	da	esfera	progressista,	Sarto	Nogueira	é	o	can-

didato	com	maior	tempo	televisivo,	dispondo	de	4	minutos	

para	seu	programa	eleitoral.	Nogueira,	representante	cirista	

ao	pleito,	centrou	seu	programa	em	um	vı́deo	de	apoio	de	

Roberto	 Cláudio,	 atual	 prefeito	 de	 Fortaleza.	 Já	 Luizianne	

Lins,	do	PT,	utilizou	seu	1	minuto	e	11	segundos	de	tempo	

televisivo	para	relembrar	seu	histórico	como	ex-prefeita	da	

capital	cearense,	e	sua	ligação	com	Camilo	Santana,	atual	go-

vernador	do	Ceará.	Célio	Studart	(PV)	utiliza	seus	11	segun-

dos	para	 criticar	as	 campanhas	milionárias,	 enquanto	Re-

nato	Roseno	(PSOL)	fala	brevemente,	em	seus	18	segundos,	

sobre	a	importância	de	polı́ticas	públicas	para	melhoria	da	

cidade.			

Candidato	 Partido	 Intenções	de	voto	

Capitão	Wagner	 PROS		 35%	

Luizianne	Lins	 PT	 14,9%	

Sarto	Nogueira	 PDT	 10,1%	

Heitor	Ferrer	 Solidariedade	 7,3%	

Renato	Roseno	 PSOL	 4,7%	

Célio	Studart	 PV	 4,5%	

Heitor	Freire	 PSL	 2,2%	

Anı́zio	Melo	 PCdoB	 0,5%	
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Analisando	 a	 pesquisa	 realizada	 pelo	 Instituto	 Pa-

raná	 e	divulgada	no	dia	12/10,	 é	possı́vel	perceber	que	o	

pleito	em	Fortaleza	é	marcado	pela	disputa	entre	candidata	

do	lulismo	e	candidato	cirista	para	chegar	ao	segundo	turno.	

Luizianne	Lins	e	Sarto	Nogueira	disputam	o	mesmo	eleito-

rado,	estando	empatados	tecnicamente	devido	a	margem	de	

erro.	Capitão	Wagner,	do	PROS,	aparece	como	lı́der	das	in-

tenções	de	voto.	

	

Conclusão		
	

	

Dessa	maneira,	podemos	observar	a	conUirmação	da-

quilo	que	já	estava	se	desdobrando	desde	o	início	da	pande-

mia	do	novo	Coronavírus:	a	adesão	cada	vez	maior	a	candi-

datos	e	partidos	de	direita	na	região	nordeste.	

Os	candidatos	de	esquerda	que	são	preferidos	estão	

apenas	em	Recife,	com	o	PSB,	em	Aracaju,	com	o	PDT	(em-

bora	possua	uma	vice	do	PSD),	e	em	Maceió,	com	o	empate	

do	PSB	com	MDB.	Fortaleza	também	se	destaca,	com	a	es-

querda	repartida	(PDT	e	PT)	disputando	por	uma	chance	de	

chegar	ao	segundo	turno.	Assim,	evidencia-se	que	a	esfera	

progressista	vem	perdendo	sua	força	e	dando	espaço	à	di-

reita	 liberal	 e	 bolsonarista,	 como	 já	 havíamos	 levantado	

como	hipótese	no	último	boletim. 	

Além	disso,	graças	ao	crescimento	da	popularidade	

do	presidente	na	região,	é	possível	identiUicar,	nas	campa-

nhas	eleitorais,	a	adesão	de	muitos	candidatos	a	estratégias	

associadas	à	Bolsonaro,	sejam	estas	símbolos	nacionais	ou	

ideais,	como	a	anticorrupção	e	a	crítica	à	 chamada	"velha	

política".	
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Outro	 aspecto	 a	 ser	 destacado,	 é	 a	 quantidade	 de	

candidatos	 delegados	 ou	 relacionados	 ao	 setor	 de	 segu-

rança	pública	que	as	capitais	do	Nordeste	apresentam.	Até	

mesmo	na	esquerda,	por	exemplo	em	Salvador	com	a	candi-

data	 Major	 Denice	 (PT),	 reproduz-se	 esse	 padrão.	 O	 que	

pode	denunciar	uma	centralidade	do	debate	em	torno	dessa	

política	na	Região.	

Finalmente,	é	possível	estabelecer	que	o	nordeste	se	

distancia	 cada	 vez	mais	 de	 sua	 imagem	 relacionada	à	 es-

querda,	principalmente	ao	petismo.	Apesar	de	suas	particu-

laridades	 regionais,	 ela	 tem	 se	 tornado	mais	 homogênea	

com	relação	às	outras	regiões	brasileiras,	aderindo	princi-

palmente	 à	 direita	 liberal,	 que	 outrora	 se	 mostrava	 pre-

sente	em	algumas	capitais,	mas	não	com	tanto	predomínio	

como	as	pesquisas	de	intenção	de	voto	vem	mostrando	para	

esse	ano.	
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Pesquisas	Eleitorais	na	Região	Centro	Oeste	
	

POR	GABRIELA	HAFNER26	

	

O	presente	 boletim	 tem	por	objetivo	dar	 continui-

dade	as	análises	acerca	das	eleições	municipais	de	2020	nas	

capitais	 da	Região	 Centro	Oeste:	 Campo	Grande-MS,	 Cui-

abá-MT,	 Goiânia-GO,	 apresentando	 as	mais	 recentes	 pes-

quisas	de	intenção	de	voto	das	respectivas	cidades.	

A	ideia	é,	através	dos	levantamentos	eleitorais,	che-

garmos	à	uma	comprovação	das	hipóteses	consideradas	no	

último	boletim,	que	são	a	vitória	da	direita	liberal,	por	seu	

caráter	 organizado	 e	 vantajoso	 perante	 as	máquinas	 das	

prefeituras	e	governos	de	Estado	e	a	derrota	da	esquerda	

que,	em	mais	um	pleito,	entra	para	a	disputa	de	modo	frag-

mentado,	obtendo	assim	baixos	resultados.	Não	nos	esque-

cendo	 é	 claro,	 da	 direita	 bolsonarista	 que,	 embora	 tenha	

vencido	as	eleições	nessas	cidades	em	2018,	não	apresenta	

candidatos	competitivos	no	atual	pleito.		

As	principais	fontes	usadas	para	tal	análise	foram,	O	

estado	online,	MS	notı́cias,	Conteúdo	MS	e	Gazeta	do	Povo.	

	

Intenções	de	voto	Campo	Grande-MS	

	

Em	pesquisa	realizada	pelo	Instituto	Ranking	entre	

os	dias	1	e	4	de	setembro	o	atual	prefeito	da	cidade	Marqui-

nhos	Trad	Uiliado	ao	PSD	lidera	com	uma	certa	folga	as	in-

																																																								
26	Gabriela	Hafner	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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tenções	de	voto	em	relação	aos	seus	adversários.	Trad	apa-

rece	com	53,08%	na	estimulada,	enquanto	Márcio	Fernan-

des	do	MDB	garante	o	 segundo	 lugar	 com	apenas	6,50%,	

seguido	por	Sérgio	Harfouche	do	Avante	com	3%	e	Marcelo	

Bluma	do	PV	com	1,08%.	

	

Estimulada	–	Campo	Grande	

	

Marquinhos	Trad	(PSD)	 					53,08%	
Márcio	Fernandes	(MDB)	 							6,50%	
Dagoberto	Nogueira	(PDT)	 							4,25%	
Sérgio	Harfouche	(Avante)	 							3,00%	
Pedro	Kemp	(PT)	 							2,42%	
Marcelo	Migliolli	(Solidariedade)	 							2,17%	
Cris	Duarte	(PSOL)	 							2,08%	
Marcelo	Bluma	(PV)	 							1,08%	
Vinicius	Siqueira	(PSL)	 							0,92%	
B/N/I/N/Não	responderam	 							20,17%	

																												 	 (Ranking	Comunicação	e	Pesquisa)	

	

A	pesquisa	também	considerou	a	candidatura	de	Vi-

nicius	Siqueira	pelo	PSL	que	aguarda	decisão	judicial	para	

substituir	o	deputado	federal	Loester	Trutis,	sua	porcenta-

gem	de	intenções	foi	de	0,92%.27		

Vale	ressaltar	que	Siqueira	tenta	angariar	votos	da-

queles	 eleitores	 conservadores	 insatisfeitos	 com	 a	 atual	

gestão	de	Trad,	contudo,	ainda	encontra-se	abaixo	da	maio-

ria	dos	candidatos	conservadores	e	liberais.			

Outro	fator	importante	é	a	relação	conturbada	entre	

o	atual	prefeito	e	Sergio	Harfouche	que	recentemente	rece-

																																																								
27	https://oestadoonline.com.br/2020/10/14/mp-da-parecer-favoravel-a-candidatura-de-sergio-har-
fouche/	
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beu	pedidos	de	impugnação	de	sua	candidatura	pela	coliga-

ção	de	Trad	juntamente	com	Esacheu	Nascimento,	pelo	par-

tido	progressista.	Entretanto,	na	 última	 terça	deste	mês	o	

Ministério	Público	desconsiderou	o	pedido	dando	assim	um	

parecer	favorável	ao	candidato.28	

Entre	os	partidos	de	esquerda	temos	Dagoberto	No-

gueira	do	PDT	com	4,25%,	Pedro	Kemp	do	PT	com	2,42%	e	

Cris	Duarte	do	PSOL	com	2,08%.	

Nesse	cenário,	20,17%	representam	os	brancos,	nu-

los	e	indecisos.	

Lembrando	 que	 os	 demais	 candidatos	 não	 foram	

mencionados	em	tal	boletim	pois	Uicaram	abaixo	dos	1%	de	

intenções.		

Com	relação	a	rejeição	estimulada	o	Instituto	consta-

tou	 que	 o	 maior	 ı́ndice	 foi	 de	 Dagoberto	 Nogueira	 com	

18,83%	 seguido	 por	 Pedro	 Kemp	 com	 9,58%,	 Marcelo	

Bluma	8,42%,	Vinicius	Siqueira	7,50%	e	Marquinhos	Trad	

6,08%.	A	pesquisa	contou	com	1.200	entrevistas	entre	ho-

mens	e	mulheres	acima	de	16	anos	de	diversas	escolarida-

des	e	rendas,	um	intervalo	de	conUiança	de	95%.		

	

Intenções	de	voto	Cuiabá-MT	

	

O	 Instituto	Avaliar	realizou	entre	os	dias	30	de	 se-

tembro	 e	 03	 de	 outubro	 um	 levantamento	 entrevistando	

830	eleitores	cuiabanos.	A	margem	de	erro	é	de	3,46	pontos	

																																																								
28	https://conteudoms.com/ver/conteudo/ranking-pesquisa-mostra-quem-e-quem-para-prefeito-de-
campo-grande	
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percentuais	para	mais	ou	para	menos	e	o	intervalo	de	con-

Uiança	de	95%.29	

Através	da	pesquisa	foi	possı́vel	constatar	que	o	can-

didato	Roberto	França	Uiliado	ao	Patriotas	lidera	as	inten-

ções	com	20,3%	na	estimulada	deixando	em	segundo	lugar	

o	atual	prefeito	Emanuel	Pinheiro	do	MDB,	com	16,1%.	Em	

seguida	estaria	Abı́lio	pelo	Podemos	com	15,6%,	Gisela	Si-

mona	pelo	PROS,	com	7,8%,	Julier	pelo	PT,	com	1,8%,	Gil-

berto	 Lopes	 pelo	 PSOL	 com	 0,6%	 e	 Paulo	 Henrique	 do	

NOVO	com	0,1%.	

	

Estimulada	–	Cuiabá	

	

Roberto	França	(Patriotas)	 					20,3	%	
Emanuel	Pinheiro	(MDB)	 					16,1	%	
Abílio	(Podemos)	 					15,6	%	
Gisela	Simona	(PROS)	 						7,80	%	
Julier	(PT)	 						1,80	%	
Gilberto	Lopes	(PSOL)	 						0,60	%	
Aécio	Rodrigues	(PSL)	 						0,40	%	
Paulo	Henrique	(NOVO)	 						0,10	%	
Nenhum/Nulo/Branco	 						24,2	%	
Não	sabe/Não	opinou	 						13,1	%			
Intenção	de	votos	para	prefeitura	de	Cuiabá	(Instituto	Avaliar)	

		

Em	relação	ao	ı́ndice	de	rejeição	o	instituto	apurou	

que	42,9%	dos	entrevistados	não	votariam	em	Emanuel	Pi-

nheiro	de	jeito	nenhum,	seguido	por	Roberto	França	do	Pa-

triotas	com	24,7%	e	Julier	do	PT	com	22,7%.	

																																																								
29	https://www.pnbonline.com.br/politica/emanuel-pinheiro-a-la-der-em-rejeia-a-o-para-prefeitura-de-cui-
aba/70532	
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Nesse	 cenário	 24,2%	 dos	 entrevistados	 votariam	

nulo,	branco	ou	em	nenhum	candidato	e	13,1%	não	sabe-

riam	em	quem	votar	ou	não	quiseram	opinar.	

	

Intenções	de	voto	Goiânia-GO	

	

Em	Goiânia	um	levantamento	realizado	pelo	 Ibope	

entre	os	dias	30	de	setembro	e	2de	outubro	com	a	partici-

pação	de	602	eleitores	revelou	um	possı́vel	empate	técnico	

entre	Vanderlan	Cardoso	do	PSD,	apoiado	pelo	governador	

Ronaldo	Caiado	(DEM)	e	Maguito	Vilela	do	MDB,	que	tem	o	

apoio	 do	 atual	 prefeito,	 Iris	 Rezende	 (MBD),	 com	 21%	 e	

20%	respectivamente	.Já	na	ala	esquerdista	e	ocupando	o	

terceiro	lugar	está	Adriana	Accorsi	do	PT	com	11%	das	in-

tenções.30		

	

Estimulada	–	Goiania		

	

Intenção	de	votos	para	prefeitura	de	Goiânia	(IBOPE)	

	

																																																								
30	https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2020/pesquisa-eleitoral/prefeito-goiania-go-ibope-
outubro-2020/	

Vanderlan	Cardoso	(PSD)	 				21,0	%	
Maguito	Vilela	(MDB)	 						20,0	%	
Adriana	Accorsi	(PT)	 						11,0	%	
Alysson	Lima	(Solidariedade)	 						6,00	%	
Elias	Vaz	(PSB)	 						5,00	%	
Major	Araújo	(PSL)	 						4,00	%	
Cristina	(PL)	 						3,00	%	
Fábio	Junior	(UP)	 						2,00	%	
Brancos	e	nulos	 						13,0	%	
Não	sabem	ou	não	responderam	 							9,00%	
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	Pelo	 Solidariedade,	 Alysson	 Lima	 Uicou	 com	 6%,	

Elias	Vaz	pelo	(PSB)	com	5%,	Major	Araújo	(PSL)	com	4%,	

Cristina	(PL)	com	3%	e	Fábio	Junior	(UP)	com	2%.	Os	de-

mais	candidatos	não	passaram	de	1%.	

Nesse	cenário	13%	votariam	branco	ou	nulo	e	9%	

não	saberiam	ou	não	responderam.	

A	pesquisa	tem	um	nı́vel	de	conUiança	de	95%	e	mar-

gem	de	erro	de	4	pontos	para	mais	ou	para	menos.	

	

Conclusão		

	

Dessa	maneira	e	através	dessas	pesquisas,	consegui-

mos	vislumbrar	que	caminhos	essas	três	capitais	possivel-

mente	seguirão	e	validar	nossas	hipóteses	anteriores.	

Em	Campo	Grande	portanto,	teremos	a	reeleição	de	

Marquinhos	Trad,	que	segue	na	 frente	 sem	preocupações	

com	uma	possı́vel	disputa	no	segundo	turno,	uma	ala	bol-

sonarista,	 representada	 por	 Vinicius	 Siqueira,	 sem	muita	

presença	e	uma	esquerda	que	apesar	de	obter	resultados	

um	pouco	maiores	que	o	antigo	partido	do	governo	federal	

ainda	sim,	é	pouco	expressiva.	

Já	 em	Cuiabá	o	 cenário	 é	um	pouco	diferente	pois	

quem	 lidera	 as	 intenções,	 diferentemente	 de	 Campo	

Grande,	não	é	o	atual	prefeito	Emanuel	Pinheiro	do	MDB,	

mas	sim	Roberto	França	do	Patriotas,	que	de	certa	 forma	

traz	à	disputa	uma	Uigura	bolsonarista.	

A	esquerda	neste	caso	permanece	abaixo	das	dispu-

tas	ocupando	o	quinto	e	o	sexto	lugar.	

Por	Uim	em	Goiânia	temos	um	possı́vel	empate	téc-

nico	que	pode	levar	uma	disputa	pelo	segundo	turno	entre	
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Vanderlan	Cardoso	do	PSD	e	Maguito	Vilela	do	MDB,	a	es-

querda	apesar	de	estar	acima	de	partidos	como	o	PSL	ainda	

assim	não	disputa	a	liderança.		

Assim,	podemos	concluir	que	nessas	três	cidades	a	

hipótese	de	uma	esquerda	fragmentada	e	pouco	expressiva,	

uma	direita	constante	e	permanente	e	uma	presença	bolso-

narista	 ainda	 que	 pouco	 inUluente,	mas	 evidente	 se	 com-

prova.	
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Atualização:	eleições	municipais	de	2020	na	
região	Sul	

	
POR	WANDERSON	DE	MELLO31	

	

O	presente	texto	tem	como	objetivo	dar	sequência	

ao	mapeamento	eleitoral	das	capitais	da	Região	Sul	após	a	

divulgação	das	primeiras	pesquisas	eleitorais.	Os	levanta-

mentos	eleitorais	realizados	até	aqui	conUirmam	nossa	hi-

pótese	do	boletim	de	setembro:	Na	maioria	das	capitais	da	

região	veriUicamos	um	favoritismo	da	direita	liberal	-	parti-

dos	e	candidatos.	Outro	elemento	que	abordamos	na	edição	

passada	 também	 se	 conUirma	 nas	 pesquisas,	 com	 a	 es-

querda	demonstrando	força	e	potencialidade	de	chegar	no	

segundo	 turno,	 nos	 cenários	 de	 construção	 coletiva	 das	

candidaturas.	Por	Uim,	é	preciso	destacar	que	o	fator	bolso-

narismo	ainda	não	demonstra	peso	na	campanha.	

Sugerimos	a	 leitura	do	primeiro	boletim	para	uma	

melhor	contextualização.	As	fontes	da	pesquisa	foram	a	Wi-

kipedia	e	portais	de	notı́cia	locais	e	nacionais	como	G1.	

	

Curitiba:	promessa	de	vitória	no	primeiro	turno	

	

Em	Curitiba,	o	prefeito	Rafael	Greca	(ex-PMN	agora	

DEM),	é	candidato	à	reeleição	e	ocupada	liderança	absoluta	

na	disputa,	com	possibilidade	de	vitória	já	no	1º	turno,	com	

47%	das	 intenções	de	votos	na	pesquisa	do	 IBOPE.	O	 se-

gundo	colocado,	o	candidato	Fernando	Francischini	(PSL),	

conseguiu	apenas	marcar	6%	das	intenções	de	voto,	com	o	

																																																								
31	Wanderson	Mello	é	graduando	de	ciências	sociais	da	UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	
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terceiro	sendo	Goura	(PDT),	atingindo	5%.	Como	proposto	

no	nosso	boletim	anterior,	a	fragmentação	das	candidatu-

ras	de	esquerda	pode	ser	a	grande	responsável	pela	ausên-

cia	 da	 esquerda	 num	 provável	 segundo	 turno32.	 A	 única	

dessas	candidatura	a	ultrapassar	1%	percentual	é	a	de	Pro-

fessora	Samara	(PSTU)	com	2%	das	intenções	de	voto.	Ca-

mila	Lanes	(PC	do	B),	Paulo	Opuszka	(PT)	e	Diogo	Furtado	

(PCO)	 possuem	 1%.	 A	 candidatura	 de	 Letı́cia	 Lanz,	 pelo	

PSOL,	não	atingiu	1%	das	intenções	de	voto.	

Também	é	interessante	perceber	a	grande	rejeição	

encontrada	entre	os	dois	primeiros	candidatos,	assim	como	

a	quantidade	de	votos	brancos	ou	nulos,	que	atinge	15%	

das	intenções33,	um	aumento	em	comparação	ao	primeiro	

turno	das	eleições	municipais	de	2016,	onde	nulos	e	bran-

cos	atingiram	13,78%	dos	votos.	

Outra	questão	importante,	após	a	divulgação	da	pes-

quisa,	foi	a	reação	dos	candidatos.	O	candidato	pelo	PSL	aci-

onou	a	Justiça	de	forma	a	ter	acesso	aos	materiais	usados	

pelo	Ibope	para	análise	dos	dados.	Outros	candidatos	ques-

tionaram	o	pequeno	tamanho	da	amostra	-	600	pessoas	-	e	

a	 suposta	 falibilidade	 das	 pesquisas	 eleitorais	 brasileiras	

utilizando	o	argumento	da	eleição	presidencial	de	201834.	

	

	

	

	

																																																								
32	 https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2020/noticia/2020/10/06/pesquisa-ibope-em-curitiba-
greca-47percent-francischini-6percent-goura-5percent.ghtml		
33	https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_municipal_de_Curitiba_em_2016#Resultados			
34	 https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/08/candidatos-em-curitiba-criticam-ibope-francis-
chini-entra-com-acao-judicial.htm		
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Pesquisa	eleitoral	-	Curitiba	(06/10/2020)	

	

Partido	 Intenção	de	voto	 Rejeição	

DEM	 47%	 0%	

PSL	 6%	 21%	

PDT	 5%	 8%	

PL	 3%	 9%	

MDB	 3%	 11%	

PSTU	 2%	 4%	

Branco/nulo	 15%	 -----------------------	

Não	sabe/não	res-
pondeu	

10%	 -----------------------	

	

	

Santa	Catarina:	a	disputa	entre	a	direita	tradicional	

	

A	disputa	em	Florianópolis	segue	o	mesmo	padrão	

sugerido	no	nosso	boletim	anterior,	a	liderança	da	disputa	

está	entre	o	atual	prefeito	e	a	ex-prefeita	da	cidade.	O	pre-

feito	Gean	Loureiro	(DEM)	lidera	com	uma	vantagem	signi-

Uicativa	 e	 é	 provável	 a	 vitória	 no	 primeiro	 turno.	 Angela	

Amin	 (PP)	 e	 Pedrão	 (PL)	 estão,	 respectivamente,	 no	 se-

gundo	e	no	terceiro	lugar	e		são	os	outros	dois	expoentes	da	

direita	liberal,	mas	a	esquerda	está	próxima.	O	PSOL,	com	a	

candidatura	de	Professor	Elson	,	foi	capaz	de	consolidar	a	

maior	frente	de	esquerda	de	todos	os	estados	do	Sul,	com	

mais	de	5	partidos	unidos.	A	candidatura	atingiu	7%	das	in-

tenções	de	voto,	 estando	empatada	com	o	 segundo	e	 ter-

ceiro	colocado,	dentro	da	margem	de	erro	de	4%.	
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Um	elemento	 interessante	 da	 disputa	 é	 a	 segunda	

colocada	e	ex-prefeita	da	cidade,	Angela	Amin,	que	enfrenta	

uma	 enorme	 rejeição.	 Isso	 pode	 ser	 em	 razão	 da	 famı́lia	

Amin,	tradicional	na	polı́tica	da	capital,	ter	ocupando	diver-

sos	cargos	eletivos	ao	longo	dos	anos.	Os	votos	brancos	e	

nulos	se	mantêm	estáveis	em	relação	à	eleição	anterior35.	

	

Pesquisa	eleitoral	-	Florianópolis	(05/10/2020)36	

	

Partido	 Intenção	de	voto	 Rejeição	

DEM	 44%	 8%	

PP	 15%	 32%	

PL	 9%	 12%	

PSOL	 7%	 6%	

Branco/nulo	 10%	 ---------------------	

Não	sabe/não	res-
pondeu	

10%	 ---------------------	

	

Porto	Alegre:	um	segundo	turno	complexo	

	

Porto	 Alegre,	 como	 mencionamos	 no	 texto	 de	

agosto,	foi	um	reduto	de	grande	inUluência	da	esquerda	en-

tre	os	anos	1980	e	o	começo	dos	anos	2000.	Contudo,	nas	

três	 últimas	eleições	nenhum	partido	de	esquerda	conse-

																																																								
35	 https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_municipal_de_Florian%C3%B3po-
lis_em_2016#Resultados		
36	 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2020/noticia/2020/10/05/pesquisa-ibope-em-
Ulorianopolis-gean-loureiro-44percent-angela-amin-15percent-pedrao-9percent-professor-elson-7per-
cent.ghtml		
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guiu	encabeçar	uma	chapa	vencedora.	Em	2016,	a	candida-

tura	do	PT	com		Raul	Pont	não	foi	bem	sucedida	em	chegar	

no	segundo	turno,	atingindo	apenas	16,37%	dos	votos	váli-

dos37,	mesmo	com	o	apoio	do	PCdoB	e	de	Manuela	D’Aw vila38.		

No	contexto	atual,	a	candidata	a	vice-presidente	em	

2018	disputa	o	cargo	de	prefeita	,	em	um	contexto	de	rela-

tiva	fragmentação	da	esquerda,	mas	com	o	apoio	do	PT.	A	

pesquisa	Ibope	revela	que	Manuela	até	o	momento	segurou	

uma	porcentagem	de	apoio	similar	a	que	tinha	na	pré-cam-

panha	de	2016.	Isso	pode	ser	explicado	por	duas	razões	1)	

a	Uigura	de	Manuela	é	a	grande	mobilizadora	de	apoio	elei-

toral	em	Porto	Alegre,	2)	talvez	seja	possı́vel	que	essa	seja	

o	 limite	 ou	 esteja	 próximo	desse	 limite	 do	 apelo	 de	 uma	

candidatura	de	esquerda	na	cidade.	Outros	partidos	de	es-

querda	 possuem	 uma	 signiUicativa	 porcentagem	 de	 voto,	

porém	é	impossı́vel	prever	como	os	eleitores	dos	candida-

tos	que	 saı́rem	da	disputa	 irão	 se	 comportar	no	 segundo	

turno.		

Porto	Alegre	pode	ser	um	grande	termômetro	para	

se	entender	como	opera	o	“antipetismo”.	Será	possı́vel	me-

dir	se	é	um	fenômeno,	que	se	resume	ao	PT,	ou	de	maneira	

mais	abrangente	a	esquerda	em	geral.	

O	candidato	à	reeleição	pelo	PSDB,	Nelson	Marche-

zan	Júnior	tem	problemas	com	a	rejeição,	mesmo	estando	

em	aliança	com	o	PSL	-	uma	tentativa	de	trazer	o	eleitorado	

apoiador	do	 presidente.	Manuela	 é	 a	 segunda	mais	 rejei-

																																																								
37	https://eleicoes.datapedia.info/eleicao/2016/RS/88013		
38	 https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_municipal_de_Porto_Ale-
gre_em_2016#Pr%C3%A9-candidaturas		
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tada	na	disputa.	Entre	esses	dois	estão	o	segundo	e	o	ter-

ceiro	colocados	nas	intenções	de	voto,	José	Fortunati	(PTB)	

e	Sebastião	Melo	(MDB),	respectivamente.	

Uma	curiosidade	é	a	rejeição	a	Julio	Flores	(PSTU),	

ao	mesmo	 tempo	 tem	 apenas	 1%	das	 intenções	 de	 voto,	

acumulando	8%	de	rejeição.	Os	votos	brancos	e	nulos	até	o	

momento	 tem	apelo	1%	menor	que	nas	 eleições	 anterio-

res39.	

	

Pesquisa	eleitoral	-	Porto	Alegre	(05/10/2020)40	

	

Partido	 Intenção	de	voto	 Rejeição	

PCdoB	 24%	 28%	

PTB	 14%	 15%	

MDB	 11%	 7%	

PSDB	 9%	 37%	

PDT	 5%	 5%	

Republicanos	 4%	 7%	

PSOL	 3%	 4%	

PSD	 3%	 5%	

Branco/	Nulo	 13%	 -----------------------	

Não	 sabe/	 Não	
respondeu	

11%	 ----------------------	

	

	

																																																								
39	https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_municipal_de_Porto_Alegre_em_2016#Resul-
tados		
40	 https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/eleicoes/2020/noticia/2020/10/05/pesquisa-ibope-
em-porto-alegre-manuela-24percent-fortunati-14percent-melo-11percent-marchezan-9percent.ghtml		
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Conclusões	

	

O	cenário	da	região	Sul	é	complexo	em	sua	operação	

e	nos	apresenta	grandes	contradições,	visto	a	vitória	de	Jair	

Bolsonaro	com	enorme	vantagem	na	região.	As	primeiras	

pesquisas	 eleitorais	 realizadas	 pelo	 Ibope	 conUirmam	 as	

três	grandes	teses	do	Nudeb	apresentadas	no	último	bole-

tim.	

A	primeira	é	que	a	disputa	nas	capitais	do	Sul	seria	

dominada	em	sua	maioria	pela	direita	liberal	tradicional.	O	

sentimento	antipolı́tica	nas	eleições	anteriores	e	o	discurso	

bolsonarista	da	“renovação”	não	encontram	tanto	apelo	no	

contexto	municipal,	onde	os	agentes	da	“velha	polı́tica”	não	

somente	disputam,	mas	 estão	 entre	os	 favoritos.	O	 senti-

mento	é	de	“vida	que	segue”	para	esses	candidatos	e	parti-

dos.	

A	segunda	representa	a	potencialidade	da	esquerda	

disputar	 de	 maneira	 mais	 efetiva,	 chegando	 ao	 segundo	

turno,	está	diretamente	ligado	à	sua	fragmentação	eleitoral.	

Esse	prognóstico	se	mantém	correto	até	o	momento.	Curi-

tiba,	cenário	mais	fragmentado	da	esquerda,	nenhumas	das	

campanhas	do	campo	progressista	se	aproxima	do	segundo	

turno,	com	exceção	do	PDT.	Santa	Catarina,	o	cenário	mais	

unido,	apresenta	uma	candidatura	de	esquerda	unida,	mas	

que	mantém	o	apelo	de	eleições	anteriores,	até	mesmo	pelo	

grande	 resistência	 histórica	 da	 região	 a	 partidos	 de	 es-

querda.	Será	necessário	ver	se	ao	longo	da	campanha	essa	

frente	será	capaz	de	superar	o	seu	público	já	conquistado.	

Porto	Alegre		reproduz	nessa	eleição	a	fragmentação,	que	

pode	ser	consequência	de	seu	cenário	de	forte	potência	da	

esquerda.	A	Uigura	de	Manuela	D’Aw vila	também	é	essencial	
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para	o	sucesso	até	então	da	campanha.	Por	outro	lado,	é	im-

provável	que	a	chapa	PCdoB	-	PT	vença	a	eleição,	não	so-

mente	pelo	suposto	antipetismo,	mas	também	pelo	próprio	

limite	do	apelo	da	esquerda	na	cidade.		

A	terceira	e	última	é	o	fator	bolsonarismo	que	acre-

ditamos	 estar	 envolto	 num	 contexto	 de	 desorganização.	

Apesar	da	Uigura	do	presidente	estar	sendo	mencionada	em	

determinados	 contextos,	 é	 interessante	perceber	que	nos	

casos	de	Curitiba	e	Florianópolis,	o	Democratas	-	um	par-

tido	 do	 Centrão	 -	 tem	 absoluto	 favoritismo,	 até	 mesmo	

quando	oferecido	uma	alternativa	bolsonarista,	seja	no	dis-

curso,	seja	no	apelo.	Apesar	dessa	desorganização,	propo-

nho,	que	o	efeito	de	Bolsonaro	como	cabo	eleitoral	ainda	

não	aconteceu	de	maneira	deUinitiva	nos	três	cenários.	Po-

demos	pensar,	que	na	ausência	de	candidaturas	de	pessoas	

com	 ligações	 pessoais	 com	 o	 presidente,	 a	 repetição	 do	

mesmo	 cenário	 da	 ida	 de	Wilson	Witzel	 para	 o	 segundo	

turno	em	2018	tem	chances	de	repetição.	O	apoio	bolsona-

rista	pode	vir	a	entrar	em	ação	muito	depois	na	campanha.	

O	cenário	desse	apoio	é	incerto	como	detalhado	em	um	co-

mentário	no	G1	“Qual	é	o	cara	do	Bolsonaro?”.	Possı́vel	que	

nem	Bolsonaro	saiba	ainda.	

		Finalizando,	gostaria	de	trazer	para	discussão	a	im-

portância	que	será	nessas	eleições,	além	da	mobilização	das	

bases,	 a	 construção	 de	 um	 sentimento	 de	 pertencimento	

polı́tico,	 que	 possivelmente	 não	 será	 aceso.	 Nos	 últimos	

pleitos,	a	região	teve	altos	ı́ndices	de	abstenções	e	os	votos	

brancos/nulos	também	foram	altos.	Apesar	de	estarem,	de	

certa	maneira,	estáveis	nessas	primeiras	pesquisas,	compa-

radas	 ao	 último	 pleito,	 é	 provável	 que	 esse	 número	 au-
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mente	especialmente	no	segundo	turno.	Convencer	as	pes-

soas	a	votarem	pode	ser	um	fator	tão	determinante	quanto	

a	mobilização	 dos	 apoiadores.	 Caso	 o	 pertencimento	 não	

seja	mobilizado	na	campanha	eleitoral,	o	fenômeno	que	irá	

se	 repetir	 será	 a	 vitória	 eleitoral,	 no	 contexto	 limitado	 à	

parcela	da	população,	que	optou	por	votar	-	os	chamados	

“votos	válidos”	-,	do	que	de	uma	verdadeira	maioria	abso-

luta.	
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Eleições municipais 2020: Belo Horizonte e Vitória    
	

POR SOFIA FERREIRA41 
 

O	 presente	 texto	 apresenta	 um	 mapeamento	 das	

eleições	municipais	de	2020	em	Belo	Horizonte	–	MG	e	Vi-

tória	–	ES,	procurando	observar	a	disputa	eleitoral	entre	a	

direita	e	a	esquerda	e	as	tendências	para	cada	cidade.	Para	

isso,	 analisaremos	 as	 pesquisas	 eleitorais	 divulgadas	 no	

inı́cio	de	outubro	e	o	conteúdo	de	algumas	candidaturas.	

O	 quadro	 eleitoral	 em	 Belo	 Horizonte	 tende	 para	

um	 favoritismo	 a	 candidatura	 de	 reeleição	 de	 Alexandre	

Kalil,	do	PSD.	Em	Vitória,	o	cenário	é	mais	disputado,	po-

rém,	as	pesquisas	apontam	uma	predileção	a	candidatura	

de	Fabrı́cio	Gandini	(Cidadania)	por	conta	do	potencial	de	

crescimento.		

Vale	 ressaltar	 que	 o	 contexto	 eleitoral	 de	 2020	 é	

inédito,	dada	a	pandemia	da	Covid-19	e,	nessa	conjuntura,	

os	candidatos	terão	um	perı́odo	reduzido	para	as	campa-

nhas,	além	de	aglomerações	não	serem	recomendadas.	

As	fontes	usadas	para	essa	pesquisa	foram	jornais	

locais	das	cidades	e	portais	de	notı́cia	de	grande	circulação	

como	G1	e	Folha	de	São	Paulo.	

	

O	quadro	eleitoral	em	Belo	Horizonte	

	

Em	Belo	Horizonte,	 foram	registradas	15	candida-

turas	para	o	cargo	de	prefeito.	Entre	elas,	Alexandre	Kalil	

																																																								
41	Sofia	Ferreira	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	do	3°	período	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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(PSD)	que	concorre	à	reeleição	e	lidera	as	pesquisas	eleito-

rais	divulgadas	no	inı́cio	de	outubro.	Segundo	a	pesquisa	

do	 Ibope,	divulgada	dia	2	de	outubro,	o	 candidato,	 apre-

senta	58%	das	intenções	de	voto	em	cenários	estimulados	

e	43%	em	cenários	espontâneos.	42	Na	pesquisa	Datafolha,	

divulgada	dia	8	de	outubro,	aparece	com	56%	das	 inten-

ções	de	voto.	43	De	acordo	com	pesquisas	do	Ibope,	a	atual	

gestão	do	prefeito	possui	um	ı́ndice	de	aprovação	de	76%	

e	65%	dos	entrevistados	a	avaliam	como	ótima	ou	boa.44	

Durante	a	pandemia,	Kalil	(PSD),	adotou	as	medidas	

aconselhadas	por	especialistas	para	conter	a	contaminação	

da	doença,	contrariando	o	governador	de	Minas	Gerais,	Ro-

meu	Zema	(Novo)	e	o	presidente	da	república.	Nesse	con-

texto,	uma	pesquisa	realizada	pelo	Instituto	Quaest,	no	Ui-

nal	de	março,	mostrou	que	mais	da	metade	dos	entrevista-

dos	concordavam	com	as	ações	do	prefeito.45	No	entanto,	

essas	decisões	geraram	protestos	entre	empresários	e	co-

merciantes	e	crı́ticas	de	seus	adversários.46	Se	reeleito,	Ka-

lil	(PSD),	assegura	que	uma	de	suas	prioridades	será	recu-

perar	a	economia	de	Belo	Horizonte.	A	coligação	para	a	re-

eleição	conta	com	Rede,	PP,	DC,	MDB,	PV	e	PDT.	

O	deputado	estadual	e	candidato	à	prefeitura,	João	

Vı́tor	Xavier	(Cidadania),	aparece	em	segundo	lugar	na	pes-

																																																								
42	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2020/noticia/2020/10/02/pesquisa-ibope-em-belo-hori-
zonte-kalil-58percent-joao-vitor-xavier-4percent-aurea-3percent-engler-3percent.ghtml 
43	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2020/noticia/2020/10/08/pesquisa-datafolha-em-belo-hori-
zonte-kalil-56percent-joao-vitor-xavier-6percent-aurea-3percent-engler-3percent.ghtml		
44	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/10/03/pesquisa-ibope-veja-avaliacao-de-kalil-zema-e-
bolsonaro-em-belo-horizonte.ghtml	
45	https://psd.org.br/noticia/populacao-aprova-medidas-de-kalil-contra-o-coronavirus/		
46	https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/medidas-de-kalil-na-pandemia-viram-alvo-de-rivais-contra-
reeleicao-de-prefeito-de-bh.shtml		
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quisa	do	Ibope,	com	4%	das	intenções	de	voto	e	6%	na	pes-

quisa	Datafolha.	Uma	de	suas	principais	propostas	é	o	in-

centivo	tributário	para	empresários,	para,	segundo	ele,	ge-

rar	 empregos	 e	 renda.	 O	 candidato	 criticou	 as	 medidas	

adotadas	por	Kalil	(PSD)	durante	a	pandemia	e	alegou	que	

se	eleito,	pretende	dialogar	mais	com	a	população	e	com	

todo	o	tipo	de	eleitor.47	

Bruno	 Engler	 (PRTB),	 deputado	 estadual	 e	 candi-

dato	da	direita	bolsonarista,	aparece	na	pesquisa	do	Ibope	

com	3%	das	 intenções	de	voto.	Sua	campanha	eleitoral	 é	

baseada	 no	 alinhamento	 com	 Jair	Bolsonaro48	 e	 o	 candi-

dato	garante	que	se	eleito,	fará	um	trabalho	semelhante	ao	

do	presidente.	Contrariando	sua	decisão	de	não	participar	

das	eleições	de	2020,	Jair	Bolsonaro	gravou	um	vı́deo	com	

o	candidato,	em	que	expressava	seu	contentamento	com	a	

candidatura	de	Bruno	Engler	(PRTB).	49	

Já	 o	 governador	 de	 Minas	 Gerais,	 Romeu	 Zema	

(Novo)	 apoia	 o	 candidato	 de	 seu	 partido,	 Rodrigo	 Paiva	

(Novo)	que,	segundo	a	pesquisa	Datafolha,	possui	2%	das	

intenções	 de	 voto.	 O	 candidato	 baseia	 sua	 campanha	 na	

promessa	de	diminuição	de	impostos	e	de	burocracia	para	

novos	empreendimentos	além	da	intenção	de	realizar	uma	

reforma	 administrativa	 como	 a	 que	 foi	 feita	 por	 Romeu	

Zema	(Novo)	em	Minas	Gerais.		

A	esquerda,	nesse	cenário,	é	representada	pela	can-

didata	Aw urea	Carolina	(PSOL)	que	possui	3%	das	intenções	

de	voto,	segundo	a	pesquisa	do	Ibope	e	a	pesquisa	Datafo-

lha.	Seu	plano	de	governo	foi	construı́do	com	participação	

																																																								
47	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/06/sabatina-joao-vitor-xavier.htm 
48	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/05/sabatina-bruno-engler.htm		
49 https://twitter.com/BrunoEnglerDM/status/1314376069613576197  
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popular	e	uma	de	suas	principais	propostas	é	uma	renda	

solidária	para	todos	os	cidadãos	de	Belo	Horizonte	visando	

combater	as	desigualdades.		

O	candidato	do	PT	e	ex-ministro	do	governo	Lula,	

Nilmário	Miranda	possui	2%	das	intenções	de	voto	e	12%	

de	 rejeição,	 segundo	a	primeira	pesquisa	do	 Ibope.	 Já	na	

pesquisa	Datafolha,	divulgada	dia	8	de	outubro,	sua	rejei-

ção	é	de	24%.	A	vice,	Luana	Sousa	(PT)	é	militante	do	mo-

vimento	negro	e	representa	a	juventude.		

De	forma	geral,	no	que	tange	as	campanhas	eleito-

rais,	observa-se,	entre	os	candidatos	a	prefeito	de	Belo	Ho-

rizonte,	 uma	 preocupação	 com	 os	 setores	 afetados	 pela	

pandemia	e	com	o	desenvolvimento	econômico	da	capital.	

O	quadro	eleitoral	de	2020,	na	capital,	tende	para	um	favo-

ritismo	 a	 reeleição	 de	 Kalil	 (PSD)	 que	 desponta	 em	 pri-

meiro	lugar	nas	pesquisas.									
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O	quadro	eleitoral	em	Vitória		

	

Na	capital	do	Espı́rito	Santo,	o	atual	prefeito,	Luci-

ano	Rezende	(Cidadania)	completa	seu	segundo	mandato	

e	 não	 poderá	 se	 reeleger.	No	 entanto,	 declarou	 apoio	 ao	

candidato	de	seu	partido,	Fabrı́cio	Gandini	(Cidadania).		

Nesse	 contexto,	 a	pesquisa	 eleitoral	Rede	Vitória/	

Futura,	divulgada	dia	7	de	outubro,	em	cenários	espontâ-

neos,	 apresenta	 Gandini	 (Cidadania)	 na	 liderança	 com	

8,3%	das	intenções	de	voto,	seguido	pelo	candidato	do	PT,	

João	Coser	com	7%	e	em	terceiro	lugar,	o	delegado	Pazolini	

(Republicanos)	com	4,3%.	Em	quarto	lugar,	o	Capitão	As-

sumção	com	2,2%,	seguido	por	Neuzinha	(PSDB)	e	Sérgio	

Sá	(PSB),	com	2%	e	1,8%,	respectivamente.	Nesse	cenário,	

50%	dos	entrevistados	ou	não	 sabem	ou	estão	 indecisos	

sobre	em	quem	votar.	Já	em	cenários	estimulados,	João	Co-

ser	(PT)	lidera	a	disputa	com	17,5%;	Gandini	(Cidadania)	

aparece	em	segundo	lugar,	com	14,2%,	seguido	pelo	dele-

gado	Lorenzo	Pazolini	(Republicanos),	com	9%;	20,8%	dos	

entrevistados	não	sabem	ou	estão	indecisos.	50	

																																																								
50 https://www.folhavitoria.com.br/politica/blogs/guia-eleicoes-2020/2020/10/07/pesquisa-rede-vitoria-futura-
coser-lidera-e-tem-a-maior-rejeicao-em-vitoria/ 
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A	pesquisa	do	Ibope	divulgada	dia	13	de	outubro,	

apresenta	um	empate	entre	Gandini	(Cidadania)	e	João	Co-

ser	(PT),	 ambos	com	22%	das	 intenções	de	voto.	O	dele-

gado	Pazolini	tem	10%;	Neuzinha	(PSDB),	7%;	Capitão	As-

sumção	(Patriota),	6%	e	Sérgio	Sá	(PSB),	5%.51	

Fabrı́cio	Gandini	(Cidadania)	e	seu	vice,	o	vereador	

Nathan	Medeiros	(PSL),	contam	com	uma	coligação	de	am-

plo	perUil	ideológico:	PSL,	PDT,	Avante,	PSC,	Podemos	e	Ci-

dadania.	 Em	 sua	 campanha,	 o	 candidato,	 promete	 gerar	

empregos	através	da	diminuição	de	burocracias	e	de	inves-

timento	em	novas	tecnologias.	Apesar	do	empate	apontado	

pelas	pesquisas,	o	apoio	do	atual	prefeito	Luciano	Rezende	

(Cidadania)	e	o	fato	de	o	candidato	ser	menos	conhecido	

favorecem	o	potencial	de	crescimento	de	Fabrı́cio	Gandini	

(Cidadania).	

Ainda	 no	 quadro	 da	 esquerda,	 o	 municı́pio	 conta	

com	as	candidaturas	de	João	Coser	(PT)	e	Sérgio	Sá	(PSB).	

João	Coser	(PT),	eleito	prefeito	de	Vitória	em	2004	e	ree-

leito	em	2008,	apesar	de	aparecer	com	vantagem	nas	pes-

quisas,	possui	o	maior	ı́ndice	de	rejeição	entre	os	candida-

tos.	A	pesquisa	Rede	Vitória/	Futura	aponta	25,5%	e	a	pes-

quisa	 do	 Ibope	 35%.	 Logo,	 ainda	 que	 comece	 bem,	 tem	

pouco	espaço	para	crescer,	o	que	favorece	a	candidatura	de	

Gandini	(Cidadania).	 João	Coser	(PT)	e	sua	vice	 Jackeline	

Rocha	(PT)	apostam	em	um	governo	com	mais	polı́ticas	so-

ciais	e	voltado	para	o	povo,	algumas	de	suas	intenções	são	

recuperar	 os	 pequenos	 e	médios	 negócios	 afetados	 pela	

																																																								
51	https://g1.globo.com/es/espirito-santo/eleicoes/2020/noticia/2020/10/13/pesquisa-ibope-em-vitoria-gan-
dini-e-joao-coser-empatam-com-22percent.ghtml		
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pandemia	e	investir	em	um	turismo	focado	no	desenvolvi-

mento	de	Vitória.	

Sérgio	Sá	(PSB)	conta	com	o	apoio	do	governador	do	

Espı́rito	 Santo,	 Renato	 Casagrande	 (PSB).	 Embora	 seja	

atual	vice-prefeito	de	Vitória,	o	candidato	rompeu	com	Lu-

ciano	Rezende	(Cidadania)	no	ano	passado.	Atualmente,	a	

coligação	conta	com	as	seguintes	legendas:	Rede,	PP,	PROS	

e	PMB.		

A	direita	bolsonarista,	apresenta	dois	candidatos:	o	

delegado	Lorenzo	Pazolini	(Republicanos)	e	o	Capitão	As-

sumção.	Lorenzo	Pazolini	(Republicanos)	aparece	em	ter-

ceiro	lugar	na	pesquisa	Rede	Vitória/	Futura	e	na	pesquisa	

do	Ibope.	Sua	campanha	foca	na	segurança	pública,	já	que	

o	candidato	é	delegado	desde	2007	e	foi	titular	da	delega-

cia	de	Proteção	à	Criança	e	ao	Adolescente.	O	deputado	Ui-

cou	conhecido	quando	após	uma	fala	do	presidente	da	re-

pública,	invadiu	hospitais	na	região	metropolitana	de	Vitó-

ria	para	mostrar	que	os	 leitos	estavam	vazios.52	Lorenzo	

Pazolini	(Republicanos)	conta	com	a	aliança	do	Solidarie-

dade,	MDB,	DEM	e	PTC.	

O	Capitão	Assumção	(Patriota)	possui	5,5%	das	in-

tenções	de	voto	segundo	a	pesquisa	da	Rede	Vitória	e	6%	

segundo	a	pesquisa	do	Ibope.	Uma	de	suas	principais	pau-

tas	também	é	a	segurança	pública	e,	para	a	educação,	de-

fende	a	criação	de	escolas	cı́vico-militares.	Durante	a	cam-

panha,	foi	proibido	de	utilizar	imagens	em	que	aparecesse	

fardado,	segundo	a	juı́za	Gisele	Souza	de	Oliveira	“o	perigo	

de	dano	resta	caracterizado	exatamente	pelo	potencial	de	

																																																								
52	https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/deputados-entram-em-hospital-da-covid-19-em-vitoria-
apos-fala-de-bolsonaro.shtml 	
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desequilı́brio	do	pleito	eleitoral	pelo	abuso	do	poder	de	au-

toridade”.	Como	resposta,	o	Capitão	Assumção	substituiu	a	

farda	nas	fotos	por	uma	imagem	em	que	ele	está	envolvido	

por	faixas	escritas	“censurado”.	53	

Ew 	possı́vel	perceber	que	o	quadro	eleitoral	em	Vitó-

ria	está	bastante	pulverizado.	De	acordo	com	as	pesquisas,	

o	candidato	petista	possui	alto	ı́ndice	de	rejeição	enquanto	

Gandini	 tem	um	potencial	maior	de	crescimento	 já	que	 é	

pouco	 conhecido	 e	 conta	 com	 o	 apoio	 do	 atual	 prefeito.	

Quanto	à	direita	bolsonarista,	observa-se	uma	disputa	en-

tre	os	candidatos	Lorenzo	Pazolini	(Republicanos)	e	Capi-

tão	Assumção	(Patriota).			

														

																																																								
53	https://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/10/2020/justica-eleitoral-manda-apreender-material-de-
campanha-de-capitao-assumcao		
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																																																																		Conclusão	

	

Considerando	a	atual	conjuntura,	o	quadro	eleitoral	

de	2020	é	bastante	atı́pico.	Ew 	possı́vel	concluir	que,	em	ge-

ral,	tanto	os	candidatos	da	esquerda	quanto	da	direita	de-

monstram	preocupação	com	os	setores	afetados	pela	pan-

demia	e	apresentam	diferentes	soluções	para	essa	questão.		

Nesse	cenário,	o	quadro	eleitoral	em	Belo	Horizonte	

tende	para	a	reeleição	de	Alexandre	Kalil	(PSD)	que	lidera	

as	pesquisas	eleitorais	e	conta	com	um	bom	ı́ndice	de	apro-

vação.	Em	Vitória,	dois	candidatos	da	esquerda	lideram	as	

primeiras	pesquisas	e	o	governo	do	estado	é	ocupado	por	

uma	legenda	da	esquerda,	o	que	favorece	a	eleição	de	um	

dos	candidatos	do	campo	progressista.	No	entanto,	o	sen-

timento	antipetista	diUiculta	as	chances	de	crescimento	de	

João	Coser	(PT),	o	que	pode	ser	percebido	pelo	ı́ndice	de	

rejeição	do	candidato.	Assim,	conclui-se	que	Vitória	tende	

para	um	favoritismo	a	candidatura	de	Fabrı́cio	Gandini	(Ci-

dadania)	 que	 por	 ser	 pouco	 conhecido	 e	 ter	 o	 apoio	 do	

atual	prefeito,	possui	um	potencial	de	crescimento	maior.			
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Quadro político de São Paulo - O avanço da direita para o se-
gundo turno  
	

POR	DANIEL	SOUSA54	

	

O	 presente	 texto	 objetiva	 o	 monitoramento	 dos	

campos	polı́ticos	nas	eleições	municipais	que	ocorrerão	na	

cidade	de	São	Paulo	em	2020.	O	perı́odo	analisado	foi	mar-

cado	pela	primeira	rodada	de	debates	e	a	estreia	do	horário	

eleitoral.	 Neste	 boletim,	 trabalharemos	 a	 hipótese	 de	 um	

possı́vel	segundo	turno	composto	tanto	por	um	candidato	

de	 direita	 tradicional,	 na	 Uigura	 de	 Bruno	 Covas	 (PSDB),	

quanto	por	um	candidato	da	direita	bolsonarista,	 explici-

tada	na	Uigura	de	Celso	Russomanno	(Republicanos).	Para	

isso,	levamos	em	conta	o	engajamento	dos	candidatos	nas	

redes	sociais,	bem	como	sua	postura	nos	debates.	Estabele-

cemos	como	fonte	da	pesquisa	matérias	jornalı́sticas	e	pes-

quisas	de	intenção	de	voto	realizadas	no	perı́odo	supraci-

tado.	O	texto	foi	dividido	de	modo	a	introduzir	os	campos	

polı́ticos	nos	debates	e	redes,	subsequentemente	a	direita	

tradicional,	 direita	 bolsonarista	 e	 esquerdas.	 Logo	 após,	

apresentamos	a	 conclusão,	onde	 trabalharemos	nossa	hi-

pótese.	

	

No	debate	e	nas	redes		

	

Os	debates,	que	ocorreram	no	dia	2	de	outubro,	fun-

damentalmente	 deram	 corpo	 às	 candidaturas	 da	 cidade	

paulista.	 O	 tom	 adotado	 ao	 longo	 do	 debate	 giraram	 em	

																																																								
54	Daniel	Sousa	é	graduando	em	ciências	sociais	do	4	período	e	pesquisador	do	NUDEB	
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torno	da	possibilidade	de	repetir	experiências	passadas	de	

gestões	bem	sucedidas,	bem	como	foi	o	discurso	dos	candi-

datos	Boulos	(PSOL)	e	Jilmar	Tatto	(PT),	tangenciando	tam-

bém	uma	postura	mais	combativa,	como	foi	exempliUicada	

com	os	candidatos	Arthur	do	Val	(Patriota)	e	Joice	Hassel-

mann	(PSL).	Russomanno	(Republicanos),	por	sua	vez,	pos-

sivelmente	 foi	o	 candidato	mais	questionado,	 juntamente	

ao	atual	prefeito	Bruno	Covas	(PSDB).	Pautas	como	violên-

cia	 doméstica	 e	 racismo	 também	 ganharam	 notoriedade,	

visto	que,	no	contexto	da	pandemia,	diversas	manifestações	

antirracistas	 ocorreram	 ao	 longo	 do	 Brasil	 e	 do	 mundo,	

concomitante	ao	aumento	de	 ı́ndices	de	violência	domés-

tica.	O	candidato	Márcio	França	(PSB)	 foi	 indagado	sobre	

algumas	falas	passadas,	no	que	diz	respeito	à	violência	con-

tra	a	mulher.	No	que	lhe	concerne,	Orlando	Silva	(PC	do	B)	

ganhou	destaque	nas	pautas	raciais,	em	razão	de	que	foi	o	

único	 candidato	 negro	 no	 debate,	 onde	 ratiUicou	 o	 lema	

“nao	vote	em	branco,	vote	em	preto”	ao	abordar	questões	

da	negritude.			 	 	

Já	no	âmbito	das	redes,	segundo	balanço55	divulgado	

pelo	Portal	Veja,	o	candidato	Guilherme	Boulos	(PSOL)	ob-

teve	protagonismo	em	plataformas	como	Twitter	e	 Insta-

gram.	O	perıódo	analisado	foi	referente	à	primeira	semana	

das	 eleições	 municipais.	 Em	 contrapartida,	 o	 candidato	

Bruno	Covas	(PSDB),	no	mesmo	perı́odo	analisado,	não	al-

cançou	nem	500	novos	seguidores.	Joice	Hasselmann	(PSL),	

muito	presente	nas	redes,	também	não	alcançou	a	marca	de	

100	novos	seguidores.	Os	tı́midos	avanços	são	associados,	

																																																								
55https://veja.abril.com.br/blog/radar/na-primeira-semana-de-campanha-boulos-e-o-que-cresce-nas-
redes/	
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ainda	que	em	um	curto	espaço	de	tempo,	à	falta	de	interesse	

no	pleito	municipal.		

	 	

Candidato	 Intenções	de	Voto	

Russomanno		 REPUBLICANOS	-	26	%	

Bruno	Covas	 PSDB	-	21%	

Guilherme	Boulos	 PSOL	-	8%	

Marcio	Franca	 PSB	-	7%	

Vera	Lucia	 PSTU	-	2%	

Antonio	Carlos	Silva	 PCO	-	1%	

Andrea	Matarazzo	 PSD	-	1%	

Arthur	do	Val	 PATRIOTA	-	1%	

Jilmar	Tatto	 PT	-	1%	

Levy	Fidelix	 PRTB	-	1%	

Orlando	Silva	 PCdoB	1%	

Marina	Helou	 REDE	-	1%	

Filipe	Sabara	 NOVO	-	1%	

Branco/Nulo	 Branco/Nulo	-	20%	

Não	Sabe/Não	respondeu	 Não	sabe	/	Não	respondeu	-	8%	

	

As	 pesquisas	 realizadas56	 pelo	 IBOPE	 indicam	 a	

força	do	candidato	bolsonarista	à	medida	que	se	delineia	a	

considerável	 rejeição	 do	 atual	 prefeito	 Bruno	Covas,	 que	

hoje	é	de	31%57.	Ainda	que	o	prefeito	eleito	em	2016	seja	

correligionário	de	Bruno	Covas,	a	campanha	Uisiológica	de	

																																																								
56	A	pesquisa	Ibope	foi	registrada	no	TSE	sob	o	nº	SP-09520/2020.	Foram	entrevistadas	805	pessoas	
entre	os	dias	30	de	setembro	e	1º	de	outubro.	A	margem	de	erro	é	de	três	pontos	percentuais.	O	nı́vel	de	
conUiança	estimado	é	de	95%.	Os	contratantes	foram	a	TV	Globo	e	o	jornal	“O	Estado	de	S.	Paulo”.	
57https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/11/ibope-com-alta-rejeicao-prefeitos-de-capitais-se-
distanciam-de-reeleicao.htm	
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João	Doria	imputou	a	imagem	de	polı́tico	anti-sistema,	pu-

nitivista.	

	

Direita	Bolsonarista	

	

Nas	palavras	do	cientista	polı́tico,	Antonio	Lavareda,	

as	 disputas	municipais	 “são	 nossas	 eleições	 “intermediá-

rias”.	Como	em	todo	o	mundo,	reUletem	o	pleito	passado	e	

apontam	tendências	para	o	próximo.”58	Diferentemente	das	

eleições	que	ocorreram	em	2018,	o	pleito	de	2020	não	po-

derá	apostar	nas	Uiguras	de	outsiders	de	forma	tão	incisiva,	

uma	vez	que	parte	deles	encontram-se	eleitos.	A	ruptura	do	

presidente	 Jair	Bolsonaro	 com	seu	ex	partido	–	PSL	 -	 e	 a	

inaptidão	em	criar	a	Aliança	pelo	Brasil	colaboram	para	esta	

direita	difusa,	e	parcialmente	desarticulada,			mobilizar-se	

no	âmbito	municipal.	Levando	em	conta	a	conjuntura	pan-

dêmica,	torna-se	necessário	abordar	o	desempenho	nas	re-

des	 sociais,	 uma	 vez	 que,	 para	 o	 pesquisador	 Mauricio	

Moura59,	 esta	 será	 uma	 eleição	 “digital”.	 O	 pesquisador	

chama	atenção	para	a	queda	de	audiência	de	propagandas	

polı́ticas	na	tv,	e	consequentemente	o	aumento	no	uso	de	

plataformas	digitais	instrumentalizadas	para	práticas	polı́-

ticas.	

Todavia,	o	avanço	de	Russomanno	nas	pesquisas	de	

intenção	de	voto	pode	indicar	que,	ainda	que	enfraquecida,	

o	movimento	da	direita	bolsonarista	ainda	tem	fôlego	para	

disputar	as	eleições	na	cidade	paulista.	O	candidato,	tanto	

nos	debates,	quanto	em	suas	propagandas,	faz	questão	de	

																																																								
58https://eleicoescomlavareda.com.br/2020/10/09/a-direita-avanca/	
59Maurıćio	Moura	e	CEO	do	IDEIA	Big	Data	e	pesquisador	da	Universidade	George	Washington	
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reforçar	 seus	 laços	de	amizade	com	Bolsonaro,	 acenando	

que	contará	com	seu	apoio.	Mais	uma	vez,	no	debate	que	foi	

exibido	pela	TV	bandeirantes,	o	candidato	adotou	um	tom	

de	apelo	a	eleitores	de	camadas	mais	populares	da	socie-

dade.	O	gesto,	num	contexto	polı́tico	mais	genérico,	pode	si-

nalizar	a	mudança	de	base	também	do	presidente,	que	vem	

buscando	maior	adesão	em	camadas	populares.		

	

No	âmbito	da	direita	mais	radical,	a	candidata	Joice	

Hasselmann(PSL)	 fez	um	mea	culpa	no	debate	ao	aUirmar	

não	ter	rompido	diretamente	com	Bolsonaro,	mas	sim	com	

seus	Uilhos,	almejando,	assim,	não	cultivar	a	imagem	de	an-

tibolsonarista.	 Arthur	 Do	 Val	 (Patriota),	 por	 outro	 lado,	

emulou	uma	postura	de	antipolı́tica,	“diferente	de	tudo	que	

está	aı́”,	assim	como	em	2016	e	2018,	investindo	em	convi-

tes	para	acompanhar	suas	propostas	mais	a	fundo	em	lives	

após	o	debate	em	suas	redes	sociais.		

	

Direita	Tradicional	

	

O	candidato	Bruno	Covas,	nas	últimas	pesquisas,	de-

monstra-se	como	o	mais	forte	candidato	da	direita	tradici-

onal	paulista,	ainda	que	dispondo	de	ı́ndice	relativamente	

alto	de	rejeição,	girando	em	torno	de	31%.	Andrea	Mata-

razzo	(PSD),	por	outro	lado,	segue	com	ı́ndice	baixı́ssimo	de	

adesão,	 o	 que	 pode	 indicar	 o	 discurso	 de	 baixo	 apelo	 às	

massas	e	a	deterioração	da	imagem	de	polı́tico	tradicional	

cultivada	nos	anos	de	maior	atividade	da	Lava	Jato.		

		

Esquerdas		
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O	candidato,	Guilherme	Boulos,	 seguido	de	Márcio	

França,	divide	o	 campo	com	Orlando	Silva	e	 Jilmar	Tatto.	

Nestas	 eleições,	 Guilherme	 e	Márcio	 estão	 em	 terceiro	 e	

quarto	lugar	nas	intenções	de	voto.	Ew 	interessante	lembrar	

que	em	2018	o	candidato	do	PSOL	obteve	1,21%	dos	votos	

na	 capital	 paulista.	 Ainda	 assim,	 Boulos	 vem	mostrando	

força	polı́tica	e	midiática	dentre	a	 juventude.	No	entanto,	

sua	propaganda	de	TV	foi	denunciada	pela	equipe	de	Joice	

Hasselmann	 por	 ter	 supostamente	 descumprido	 regras	

eleitorais	ao	mostrar	a	locução	de	Wagner	Moura	por	mais	

tempo	que	o	permitido.	"Wagner	Moura	aparece	no	vı́deo	

menos	de	25%	do	tempo	da	peça,	o	que	 é	permitido	pela	

legislação,	enquanto	o	restante	é	locução	-	também	permi-

tida	por	lei.	Isso	só	mostra	a	preocupação	dos	nossos	adver-

sários	com	o	crescimento	da	candidatura	de	Boulos	e	Erun-

dina	nas	pesquisas	eleitorais,	mesmo	tendo	apenas	17	se-

gundos	no	horário	eleitoral",	disse	a	campanha,	em	nota.60	

De	acordo	com	a	CNN.	No	entanto	a	postagem	foi	comparti-

lhada	 milhoes	 de	 vezes	 nas	 redes	 sociais,	 ocasionando	

efeito	streisand.	Já	Márcio	França,	no	pleito	de	2018,	dispos	

de	22,16%	dos	votos	para	governador,	Uicando	em	segundo	

lugar.	A	coligação	de	França	engloba	o	PDT	de	Ciro	Gomes,		

que	na	cidade	paulista,	dispôs	de	14,83%	dos	votos	no	pri-

meiro	turno.		

	

Conclusão	

	

																																																								
60https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/10/09/justica-eleitoral-suspende-propaganda-de-
boulos-com-o-ator-wagner-moura	
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Destarte,	o	avanço	da	direita	bolsonarista	na	capital	

paulista	encaminha-se	para	o	segundo	turno.	Ainda	que	o	

presidente	não	tenha	se	declarado	oUicialmente	como	cabo	

eleitoral,	Russomanno	conta	com	o	apoio	de	classes	impor-

tantes	que	elegeram	Bolsonaro	na	cidade.	Por	sua	vez,	Co-

vas	encontra-se	na	 trı́ade	de	prefeitos	 com	alto	 ı́ndice	de	

rejeição	para	reeleição.	No	entanto,	seu	tempo	de	TV	devido	

às	coligações	pode	vir	a	ser	decisivo	no	processo	de		lhe	en-

caminhar	para	o	segundo	turno.	Guilherme	Boulos	e	Márcio	

França	disputam	o	pódio	da	esquerda.	Tatto	e	outros	can-

didatos		permanecem	sem	grandes	avanços	ou	recuos.	Por	

Uim,	a	cidade	paulista	apresenta-se	como	peça	fundamental	

para	 entendimento	 da	 dimensão	 de	 ruptura	 ou	 continui-

dade	no	discurso	de	candidatos	bolsonaristas	para	o	pleito	

de	2022.	
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