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EDITORIAL: O resultado das eleições e um balanço do
NUDEB
POR PEDRO LIMA (DCP/IFCS) E JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ

Finalmente apresentamos a ú ltima ediçã o do Boletim do NUDEB em 2020. Neste mê s de novembro, Sinalizamos o monitoramento das eleiçõ es municipais, acompanhando os resultados do primeiro e do segundo turno em
todas as capitais do paı́s, em diversos municı́pios do Estado
do Rio de Janeiro e ainda em diversas temá ticas especiais.
O quadro Sinal já é amplamente conhecido. De nossa
parte, ressaltamos a satisfaçã o com o esforço de pesquisa
das e dos estudantes e nossa dimensã o analı́tica de trabalhar com hipó teses que orientaram o olhar sobre o pleito.
A primeira dessas hipó teses é que as eleiçõ es de
2020 sã o mais um momento da crise da democracia brasileira. O ı́ndice recorde de abstençõ es é talvez o principal indicador que conSirme isso. Mas há també m uma dimensã o
qualitativa, de crescimento da extrema-direita autoritá ria,
sobretudo no segundo turno.
A segunda hipó tese versava sobre o fortalecimento
da direita liberal e da direita bolsonarista. Desta forma, o
ano de 2020 repetirá o que ocorre desde 2016: avanço de
um bloco de poder neoliberal e autoritá rio contra a Constituiçã o de 1988, agora buscando usar o resultado das urnas
para se legitimar.
Por Sim, a terceira hipó tese que trabalhamos foi sobre as esquerdas, que saı́ram derrotadas e fragmentadas do
pleito. Nã o obstante, é preciso valorizar o surgimento de
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novas lideranças no legislativo e també m na disputa do executivo. O texto geral busca sintetizar essas hipó teses.
Já no mê s passado (outubro) reorganizamos o boletim, dividindo-o em trê s grandes eixos: um primeiro temá tico, 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 evangé licas (2);
candidaturas das forças de segurança (3); renovaçã o das
esquerdas no legislativo (4).
Já o Boletim Capitais se divide em: Regiã o Norte
(1); Regiã o Nordeste (2); Regiã o Centro-Oeste (3); Regiã o
Sul (4); Belo Horizonte e Vitó ria (5); Sã o Paulo (6).
Por Sim, o Boletim Rio de Janeiro conté m as pesquisas sobre: candidaturas evangé licas no Estado (1); Rio
de Janeiro (2); Campos/Macaé /Rio das Ostras (3); Baixada
Fluminense (4); Regiã o dos Lagos (5); Niteró i/Sã o Gonçalo
e Maricá (6); Regiã o Serrana (7).
Fechamos esse difı́cil ano celebrando a força da universidade pú blica. De modo voluntá rio, o NUDEB publicou
nove boletins de março a novembro envolvendo 40 pesquisadores de graduaçã o (nas mais diferentes fases da formaçã o) e mestrado.
O resultado coletivo está consolidado nesses noves
boletins, nas apresentaçõ es que faremos nas Jornadas de
Iniciaçã o Cientı́Sica da UFRJ, na expressã o pú blica do NUDEB na mı́dia e em debates e palestras e nas pesquisas que
seguirã o ao longo dos pró ximos anos.
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Democracia em quarentena: as eleições de 2020 e o Brasil
da pandemia
POR JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ

As eleiçõ es municipais de 2020 chegaram ao Sim e o
mapa de vitoriosos e derrotados já é amplamente divulgado
pela grande mı́dia: sã o vitoriosos os partidos da direita tradicional – apresentados como moderados e centro – e saem
derrotados os extremos, à direita e à esquerda.
O monitoramento eleitoral do NUDEB vem, desde
agosto, questionando esse diagnó stico. Já na pré -campanha
o favoritismo da direita tradicional alimentou conclusõ es
apressadas sobre o reestabelecimento do sistema polı́tico a
partir de agremiaçõ es como DEM e PSDB, entre outras.
Nosso questionamento se divide em trê s dimensõ es,
uma relativa à extrema-direita; outra à direita tradicional;
e, por Sim, as esquerdas.
Bolsonarismo derrotado?
A primeira tarefa pó s eleiçõ es é entender a gravidade do quadro para alé m das tabelas que mostram quantos prefeitos cada partido teve. Dois exemplos ilustrativos.
Primeiro, Vitó ria. A capital do Espirito Santo será governada pelo Delegado Pazolini, do Republicanos. Trata-se
de um quadro bolsonarista que, durante a pandemia, invadiu hospitais a mando do presidente com o objetivo de provar que havia exagero sobre o alcance da Covid-19. Alé m
disso, esteve junto com a ministra Damares no criminoso
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esquema que tentou impedir o aborto em uma menina estuprada. Pazolini foi eleito com relativa facilidade, conquistando 59% dos votos contra o ex-prefeito Joã o Coser, do PT.
Segundo, Fortaleza: A capital cearense será governada pelo trabalhista Sarto Nogueira. Já no primeiro turno,
o candidato do PDT contava com o apoio de Ciro Gomes e
do prefeito Roberto Clá udio. No segundo turno, Sarto enfrentou o capitã o Wagner do PROS, conhecida liderança da
extrema-direita cearense que liderou o motim policial contra o governador no começo de 2020.
Diante deste quadro, formou-se uma amplı́ssima
frente a favor do pedetista, abarcando do PSOL ao DEM,
passando pelo PT e PSDB. Apesar de tamanha unidade,
Sarto venceu o pleito por apenas 40 mil votos, totalizando
51% contra 49% do bolsonarista.
Podemos enumerar outros exemplos. Em Sã o Gonçalo, segundo maior colé gio eleitoral Sluminense, o bolsonarismo conseguiu eleger um delegado citado na CPI das
Milı́cias. E mais, a tô nica do segundo turno de 2020 foi exatamente a mesma daquela que vivenciamos na reta Sinal do
primeiro turno de 2018 e no segundo turno da eleiçã o que
terminou com a vitó ria de Bolsonaro: trata-se de uma mobilizaçã o de reta Sinal da extrema direita com uso das redes
sociais, fake news e demonizaçã o do inimigo (petista, comunista, abortista) cujo resultado Sinal é um crescimento do
bolsonarismo que as pesquisas nã o captam, embora esteja
longe de ser um movimento silencioso ou envergonhado.
Mesmo “Numericamente” derrotado, Bolsonaro
pautou a eleiçã o do inicio ao Sim. Da agenda ao modo de angariar votos. Nesse sentido, o presidente foi bastante vitorioso. Nossa democracia segue em quarentena.
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Direita tradicional vitoriosa?
A direita tradicional sai mais forte dessas eleiçõ es.
MDB, DEM, PSD, PP, PSDB controlarã o a maioria das prefeituras nos pró ximos quatro anos.
Contudo, a histó ria mostra que a relaçã o entre vitó ria quantitativa no pleito municipal e bom desempenho na
eleiçã o nacional nã o é automá tica. Essa ressalva se faz necessá ria porque tanto no mundo polı́tico quanto nas aná lises da grande mı́dia o diagnó stico é que esse campo pavimentou seu caminho para conquistar a presidê ncia em
2022. Comparando a dinâ mica entre o pleito nas cidades e
a eleiçã o nacional conclui-se que a vitó ria em um nã o necessariamente conduz ao ê xito na outra.
Em 1989, os partidos da direita tradicional controlavam 80% das prefeituras. Mas Sicaram de fora do 2º turno
presidencial. Collor tinha 0,1% das prefeituras e Lula, em
chapa com o PSB, tinha 1,8% das prefeituras. Em terceiro,
Brizola. Seu PDT tinha 4,5% dos prefeitos.
Em 2018, O PSL de Bolsonaro tinha 0,5% das prefeituras. O PT de Haddad tinha 5%. Eles foram para o 2º turno
deixando para trá s todos os partidos da direita tradicional
que saı́ram vitoriosos do pleito de 2016.
"Ah, mas as eleiçõ es de 1989 e 2018 foram atı́picas".
Será ?
Em 2000, o PT conquista 3% das prefeituras. Em
2002, a chapa de Lula com o PL tem 7,5% das prefeituras. A
chapa do ministro da Saú de José Serra (PSDB e PMDB) tinha 40% das prefeituras, o que nã o lhe garantiu a vitó ria.
Em 2004, o PT tem 7% das prefeituras. Zé Alencar, o
carismá tico vice de Lula, vai para o PRB, um partido sem
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prefeitura. Já o entã o governador de Sã o Paulo Geraldo
Alckmin do PSDB e em chapa com o PFL tinha 30%. Terminou derrotado.
Em resumo: em 1989, 2002, 2006 e 2018 ter muitas
prefeituras nã o se traduziu em vitó ria presidencial. A correspondê ncia positiva entre eleiçã o municipal se manifestou em 1994 e 1998 (PSDB e PFL controlavam 40% das cidades) e 2010 e 2014, com a aliança PT e PMDB
E como será em 2020 e 2022?
A direita tradicional vitoriosa em 2020 tem muitos
problemas a resolver até 2022. Parte do eleitorado de direita irá com Bolsonaro. Quanto disso? Nã o sabemos ainda.
Mas a direita tradicional ajuda o presidente quando se confunde com o governo na defesa das "reformas estruturais".
O problema de nomes que esse campo apresenta
para 2022 – Dó ria, Huck, Moro, Mandetta, Maia, ACM Neto
- expressa na verdade um dilema programá tico da direita
tradicional brasileira.
Qual é aSinal sua visã o de paı́s? Em que é diferente
de Bolsonaro? Até aqui, no parlamento, na economia, na segurança, na polı́tica social, em nada.
Mesmo em questõ es que parecem uniSicar a opiniã o
pú blica nacional e a comunidade internacional contra Bolsonaro nã o sabemos qual é a alternativa proposta por esse
campo. Por exemplo, no criminoso crescimento do desmatamento e queimadas de biomas tais como a Amazô nia e o
Pantanal. O que o PSDB faria no lugar? Ou o DEM? Ou
mesmo Huck e Moro, que nã o tê m partido? Ningué m sabe a
resposta. Como entã o convencer o eleitor de direita a largar
o presidente? Difı́cil, muito difı́cil.
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As esquerdas e o enigma: para além do PT com o PT e
não contra o PT
O balanço das esquerdas é mais complexo de ser
feito. Caminham lado a lado um sentimento de derrota que
resulta da perda de prefeituras por todos os partidos desse
campo, com exceçã o do PSOL, que passou de 2 para 5
(sendo uma capital, Belé m); e uma onda de esperança com
a renovaçã o do legislativo e com campanhas majoritá rias
que empolgaram, tais como Guilherme Boulos em Sã o
Paulo e Manuela Davilla em Porto Alegre.
O que temos entã o é um retorno do padrã o das esquerdas dos anos 1980/1990. A esquerda se saı́a bem no
legislativo pelo papel "Siscalizador" e ia mal no executivo
porque suas propostas nã o eram “sé rias”. Era algo do tipo
“você s sã o muito bons em apontar os problemas, mas nã o
servem para resolve-los”.
O crescimento da esquerda no Sinal do sé culo XX se
deu justamente quando convenceu as pessoas de que podia
governar. E nã o foi nada fá cil. Pesou muito a nã o existê ncia
de 2º turno em 1988, o que viabilizou vitó rias em Sã o Paulo,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
O sucesso dessas prefeituras virou o jogo.
Hoje tem 2º turno. E tem novamente a imagem de
que a esquerda nã o serve para governar. Por isso é fundamental combater a fragmentaçã o. A divisã o ou inviabiliza a
esquerda no 1º turno ou prejudica o desempenho no 2º
turno. E isso porque a transferê ncia de votos nã o é automá tica. Sã o raros os casos como o de Leonel Brizola que, em
1989, transferiu 100% dos seus votos para Lula no segundo
turno.
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Vá rios fatores pesam contra a transferê ncia: corpo
mole dos derrotados, má goas da disputa no 1o turno, rejeiçõ es consolidadas e que o curto tempo do 2o turno nã o permite reverter. E a pró pria energia que se gasta combatendo
o adversá rio do mesmo campo poderia ser direcionada
para, por exemplo, diminuir o nú mero de abstençõ es, votos
nulos e brancos.
Manu e Boulos, por exemplo, teriam mais chances de
vitó ria se fossem já no primeiro turno candidatos de unidade.
De todo modo, mesmo derrotados, eles saem como
muita autoridade polı́tica para liderar uma renovaçã o da
esquerda que vá para alé m do PT, apresentando um progressismo novo para o Brasil do bolsonarismo, mas que nã o
seja contra o PT, como faz Ciro Gomes do PDT, o que termina por isolá -lo no campo da esquerda.
A isso soma-se a renovaçã o no legislativo municipal.
O perSil parlamentar mudou: saem operá rios, bancá rios,
professores (sindicalismo) que eram representativos na
é poca e entram feministas, movimento negro, LGBT, que
sã o representativos hoje. Essa nova representatividade é
fundamental para revigorar a esquerda.
Outra questã o chave é a coordenaçã o: nos anos
1980/1990, havia um sentido de unidade muito mais forte.
No ú ltimo perı́odo, imperou o cada um por si que diSiculta
muito a construçã o de projetos majoritá rios e unidade.
Que as novas lideranças nos tragam de volta os sentidos coletivos sem os quais a vida do Bolsonaro será facilitada no governo e nas eleiçõ es, sem os quais nã o será possı́vel encerrar a quarentena democrá tica que nos fragiliza
desde 2016.
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O resultado do primeiro turno das eleições municipais na Região Norte do Brasil
POR MAÍRA TURA1

O presente texto analisa os resultados
eleitorais das eleiçõ es municipais do ano de 2020 na Regiã o
Norte do Brasil, a partir do Sim do segundo turno. Pesquisamos as seguintes capitais: Belé m (PA), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR)
e Palmas (TO). No perı́odo de 1 de novembro até o dia 1 de
dezembro, levantamos dados sobre os resultados das urnas
e projeçõ es para o segundo turno nos portais de O Globo,
Exame, Brasil de Fato, UOL, Toda Polı́tica, Folha de S. Paulo,
IstoEr e O Norte.
A hipó tese que trabalhamos no texto é de que os resultados das eleiçõ es anteriores interferiram diretamente
no resultado das eleiçõ es para as prefeituras de 2020. Na
maioria das capitais, diversos grupos de direita disputaram
o segundo turno em condiçõ es de vencer, enquanto os grupos de esquerda saem enfraquecidos, disputando o segundo turno somente em Belé m, que optou por uma frente
ampla de esquerda. Essas variá veis guardam relaçã o com
as tendê ncias apresentadas nas eleiçõ es de 2012, 2016 e
2018.
Buscamos trabalhar esta hipó tese
analisando o resultado das eleiçõ es para prefeito nas capi-

1 Maı́ra Tura é

graduanda de Ciê ncias Sociais na UFRJ, está no 6º perı́odo e é pesquisadora do NUDEB.
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tais do Norte, logo apó s identiSicarmos quais sã o os candidatos e alianças que estavam na frente nas pesquisas de intençã o de voto para ganhar no segundo turno das eleiçõ es
e depois analisamos o resultado Sinal.
Resultado nas prefeituras das capitais da Região Norte
Nã o tivemos nenhuma grande surpresa na maioria das capitais da regiã o Norte. Os candidatos que estavam na frente nas pesquisas de intençã o de votos sã o os que disputaram o segundo turno das eleiçõ es no
dia 29 de novembro. Agora é o momento de expor quais foram as alianças feitas e quem possuiu a liderança mais carismá tica e com menor rejeiçã o e alcançou a vitó ria. O ú nico
choque das eleiçõ es na regiã o norte foi em Macapá que realizou seu primeiro turno das eleiçõ es somente no dia 29
de novembro pois o estado passou por uma crise de energia
elé trica bem seria e o segundo turno ainda irá ocorrer em
dezembro.
Em Belé m (PA), o quadro eleitoral
teve alteraçã o dos principais candidatos em disputa com
menos de um mê s para as eleiçõ es. Simã o Jatene (PSDB) foi
impedido de se candidatar, o que abriu espaço para outros
caciques polı́ticos entrarem em disputa. Como já era esperado, Edmilson Rodrigues (PSOL), que estava com uma
larga vantagem compondo uma frente ampla de esquerda,
conquistou 34% dos votos e disputou o segundo turno com
o Delegado Federal Eguchi (Patriotas), que aparecia nas
pesquisas como terceiro colocado e na reta Sinal conseguiu
ultrapassar o Priante (MDB). Edmilson Rodrigues necessi-
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tava ampliar estes 34% de votos, sendo necessá rio um diá logo como outros grupos polı́ticos e setores como o PMDB
e o PSDB. Caso ele nã o optasse por este procedimento, seria
difı́cil ganhar, pois tinha poucas chances de crescimento
eleitoral neste momento em que as forças polı́ticas conservadoras estã o em ascensã o, se o comparamos com o delegado Eguchi, que cresceu de 5%, em relaçã o ao que foi apurado nas pesquisas, alcançando 23% no primeiro turno por
conta do apoio recebido do presidente Jair Bolsonaro.2 Edimilson felizmente venceu em Belé m em uma disputa apertada e é o ú nico prefeito de esquerda a governar uma capital da regiã o Norte do paı́s.

Fonte3

Em Manaus (AM), o melhor desempenho eleitoral Sicou com a tendê ncia centro-direita em 2020. Amazonino
Mendes (PODEMOS) e David Almeida (AVANTE) disputaram o segundo turno, como já era previsto. O que surpreendeu nessa votaçã o foi que David Almeida conseguiu mais
votos do que o estimado inicialmente pelas pesquisas eleitorais e chegou praticamente empatado com Amazonino

2https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/11/15/edmilson-rodrigues-do-psol-e-delegado-eguchi-

do-patriota-vao-disputar-o-2o-turno-em-belem.ghtml
3 https://g1.globo.com/pa/para/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/belem.ghtml
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para a disputa do segundo turno. Com isso, nã o era possı́vel
avaliar quem ganharia a disputa, pois os dois candidatos representam campos polı́ticos similares. Poré m, enquanto
Amazonino Mendes representa a velha polı́tica, David Almeida se apresenta como uma renovaçã o para a cidade de
Manaus e o que venceu foi a renovaçã o David Almeida é o
novo prefeito de Manaus.

Fonte4

Em Macapá (AP), o primeiro turno das eleiçõ es nã o
pô de ocorrer junto com os demais, pois o estado do Amapá
estava passando com uma crise de energia elé trica. A Justiça decidiu adiar a eleiçã o devido ao apagã o em 13 municı́pios do Estado - incluindo a capital -, que sofrem com problemas de fornecimento de energia elé trica. Tendo isto em
vista, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amapá decidiu
realizar os dois turnos das eleiçõ es municipais de Macapá
nos dias 13 e 27 de dezembro.5 Poré m, os candidatos se posicionaram contra essa decisã o e tentaram, sem sucesso,
que as eleiçõ es fossem no dia 29 de novembro e 13 de dezembro para nã o acontecer no meio das festas de Sim de

4https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/manaus.ghtml
5 https://istoe.com.br/tre-ap-deSine-que-eleicoes-em-macapa-serao-em-13-e-27-de-dezembro/
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ano e ter baixo quó rum eleitoral.6 Houve acordo de um
meio termo e as eleiçõ es ocorrerã o no 6 de dezembro (primeiro turno) e 20 de dezembro (segundo turno). As datas
foram Sixadas em comum acordo com o Tribunal Regional
Eleitoral do Amapá (TRE-AP).7
Mesmo em meio desse caos, as pesquisas indicam
que Josiel Alcolumbre (DEM) e Patrı́cia Ferraz (Podemos)
possuem maiores probabilidades de se enfrentarem no segundo turno.

Pesquisa AP-04406/20208

Em Palmas (TO), as projeçõ es eleitorais se mantiveram e, como a capital tem menos de 200 mil
eleitores, nã o possui segundo turno, assim a candidata Cinthia Ribeiro (PSDB) foi reeleita no primeiro turno com 36%
dos votos, como já era esperado, com uma grande vantagem sobre o segundo colocado professor Junior (PROS).

6 https://g1.globo.com/ap/amapa/eleicoes/2020/noticia/2020/11/14/eleicoes-2020-conSira-como-

foi-o-dia-de-campanha-de-candidatos-neste-sabado-14-em-macapa.ghtml
7 https://portalmatogrosso.com.br/eleicoes-municipais-em-macapa-ap-ocorrerao-em-6-e-20-de-dezembro/
8https://g1.globo.com/ap/amapa/eleicoes/2020/noticia/2020/11/11/pesquisa-ibope-em-macapavotos-validos-josiel-26percent-patricia-ferraz-18percent-dr-furlan-17percent-capi-13percent.ghtml
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Fonte9

No Rio Branco (AC) aconteceu algo inesperado, na
disputa do segundo turno, posto que, ao que tudo indicava,
este seria entre o PSDB (Minoru) e o PSB (Socorro Neri) e
Minoru aparecia em primeiro lugar nas pesquisas de intençã o de votos10, mas teve apenas 14% dos votos e nã o disputou o segundo turno, que foi entre Socorro Neri e Tiã o Bocalom (PP), que Sicou como primeiro colocado no primeiro
turno, com uma larga vantagem sobre a segunda colocada.
Como foi visto ao Sim do primeiro turno tudo que estava
sendo indicado aconteceu e Tiã o Bocalom (PP) levou a prefeitura, o que é uma vitó ria da direita conservadora, aliada
a Bolsonaro.

9 https://globoplay.globo.com/v/9026199/programa/
10 https://www.ac24horas.com/2020/08/28/republicanos-oSicializa-apoio-a-pre-candidatura-de-du-

arte-a-prefeitura-de-rio-branco/
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Fonte11

Em Porto Velho (RO), Hildon Chaves
(PSDB), como já era esperado, foi eleito prefeito da capital,
disputou o segundo turno das eleiçõ es com Cristina Lopes
(PP), que aparecia como terceira opçã o nas pesquisas de intençã o de votos, tirando Vinicius Miguel (CID) da disputa
pela prefeitura. Nessa capital, aliados de Bolsonaro saı́ram
derrotados, pois a prefeitura foi para Chaves, da tendê ncia
direita liberal. Contudo, vale ressaltar que, tanto em Porto
Velho quanto em Rio Branco, os candidatos da extrema direita tiveram um crescimento signiSicativo nas vé speras da
votaçã o e conseguiram chegar ao segundo turno.

11https://g1.globo.com/ac/acre/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/rio-branco.ghtml
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Fonte12

Em Boa Vista (RR), Arthur Henrique
(MDB), que aparecia como favorito nas pesquisas de intençã o de votos, quase conquistou a prefeitura no primeiro
turno com 49,64% dos votos, mas, como nã o chegou a 50%,
disputou o segundo turno com Ottaci (SD). Como já era esperado Arthur venceu com uma grande vantagem sobre seu
oponente e é o novo prefeito de Boa Vista. Vale ressaltar
que esta foi a ú nica capital da regiã o norte em que o MDB
conseguiu chegar no segundo turno.

Fonte13

Conclusão
Apó s o Sim das eleiçõ es municipais de 2020, Sicou
claro que a maioria das projeçõ es feitas anteriormente se
concretizaram. Vale lembrar que Macapá nã o realizou eleiçõ es no dia 15 de novembro por conta de um descaso do

12 https://g1.globo.com/ro/rondonia/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/porto-velho.ghtml
13 https://g1.globo.com/rr/roraima/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/boa-vista.ghtml
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governo com o estado do Amapá como um todo, que Sicou
mais de 20 dias sem energia elé trica.
Ademais tivemos a eleiçã o resolvida
em primeiro turno na cidade de Palmas que, como nã o possui mais de 200mil habitantes, nã o tem segundo turno e
elegeu novamente Cinthia Ribeiro (PSDB) da tendê ncia
centro-direita. A centro-direita també m disputou em Manaus com o Amazonino Mendes do Podemos que supreendentemente perdeu para David Almeida do Avante.
Alé m disso, a extrema direita virou o
jogo nas urnas em duas capitais: Porto Velho e Rio Branco.
Isto nã o era esperado. Ou seja, fortes candidatos aliados de
Bolsonaro - uma Sigura liberal na economia, autoritá rio na
polı́tica e conservador nos costumes – foram para o segundo turno com chances de vitó ria, poré m só venceram
em Rio Branco. O que indica o crescimento dessa vertente
no paı́s como um todo, tal como aconteceu nas eleiçõ es de
2016 e 2018 e agora em 2020.
A esquerda com uma coligaçã o PT-PSOL em Belé m, apareceu como favorita com uma frente ampla de
esquerda e venceu as eleiçõ es nesta capital. Contudo,
nã o devemos desprezar que os setores conservadores,
que tiveram nú meros de votos muito pró ximo de Edmilson. Poré m nas outras capitais, ocorreu o processo de
fragmentaçã o dessa força polı́tica, o que fez com que os
campos mais progressistas nã o chegassem ao segundo
turno nas outras 6 capitais da Regiã o Norte. O enfraquecimento do “lulismo” - exposto no Boletim de agosto parece persistir a partir da aná lise dos resultados da esquerda nas capitais da regiã o Norte do paı́s. Neste contexto, apesar da centro-esquerda ter tido uma candidata
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no segundo turno com a coligaçã o PSB-PDT em Rio
Branco, quem ganhou a prefeitura nesta cidade foi o PP
da extrema direita aliado a Bolsonaro.
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O resultado final das eleições municipais nas capitais da Região Nordeste
POR ISABELA NEVES14, ISABEL UCHOA15 E RENATA SANTIAGO16
O presente boletim tem como objetivo
analisar o quadro eleitoral das nove capitais da regiã o Nordeste, sendo estas: Teresina - PI, Sã o Luı́s - MA, Fortaleza CE, Joã o Pessoa - PB, Recife - PE, Natal - RN, Salvador - BA,
Aracajú - SE e Maceió - AL. Para isso, analisaremos o resultado das eleiçõ es municipais ocorridas em 15/11/2020 e
29/11/2020, e utilizaremos, també m, dados referentes ao
pleito de 2016, de forma a identiSicar rupturas e continuidades.
Nos boletins anteriores, defendemos a
hipó tese de que a direita tradicional utilizou-se de estraté gias polı́ticas do bolsonarismo para estabelecer-se na disputa eleitoral. ASirmamos que o bloco estava fortalecido na
regiã o, sendo esperado um bom desempenho para as eleiçõ es de 2020. Para isso, apresentamos pesquisas de intençã o de voto e delimitamos o perSil de cada candidato a partir de suas participaçõ es nos debates eleitorais. Buscamos
investigar neste boletim se a hipó tese levantada se conSirma nos resultados do pleito.

14

Isabela Neves é graduanda de Ciê ncias Sociais da UFRJ e pesquisadora do NUDEB.
Isabel Uchoa é graduanda de Ciê ncias Sociais da UFRJ e pesquisadora do NUDEB
16 Renata Santiago é graduanda de Ciê ncias da UFRJ e pesquisadora do NUDEB
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Iniciaremos nossa aná lise abordando
como se conSigurou a distribuiçã o das cadeiras para a Câ mara dos Vereadores destas capitais. Em seguida, abordaremos a disputa pela prefeitura, apresentando os resultados do primeiro turno, as pesquisas de intençã o de voto
para a segunda etapa do processo eleitoral, e o resultado
Sinal.
As fontes usadas foram os portais de
notı́cias nacionais como G1, O Imparcial, O Globo, Correio
Braziliense e Verdes Mares, Bahia Econô mica, Gazeta do
Povo, A tarde UOL, Jornal da Paraı́ba, Jornal da Cidade, UOL
Notı́cias e sites como Wikipedia.
Salvador e a continuidade do domínio da direita tradicional: a eleição do DEM no primeiro turno
Ficou a cargo do boletim passado explicar a força
dos diferentes campos polı́ticos em salvador. Destacamos
que havia uma divisã o dos candidatos, que se dava entre:
os apoiados pelo governador Rui Costa (PT) e Bruno Reis
(DEM) que era o candidato de Antonio Carlos Magalhã es
Neto.
Iniciaremos analisando o predomı́nio - ou declı́nio desses partidos pelo resultado das eleiçõ es para vereador
da capital em 2020, comparando-as à 2016, a partir da tabela abaixo:
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Número de vereadores em Salvador por partido
em 201617 e 202018
2020

2016

Partidos

Cadeiras

Partidos

Cadeiras

DEM

7

DEM

6

PT

4

PV

4

PATRIOTA

3

PHS

4

PSDB

3

PSDB

3

REPUBLICA-

3

PTN

3

MDB

2

PMDB

3

PL

2

PRB

3

PODEMOS

2

PT

3

PTB

2

PSC

3

PC do B

2

PC do B

2

PDT

2

PDT

1

PSC

1

PTB

1

AVANTE

1

PSB

1

CIDADANIA

1

PMB

1

SOLIDARIE-

1

SOLIDARIE-

1

NOS

DADE

DADE

PV

1

DC

1

PSL

1

PSD

1

PSB

1

PSD

1

17 http://g1.globo.com/bahia/eleicoes/2016/noticia/2016/10/veja-como-Sicou-composicao-da-ca-

mara-municipal-de-salvador.html
18 https://g1.globo.com/ba/bahia/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/salvador.ghtml
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PSOL

1

PMN

1

Assim sendo, atravé s desses dados podemos perceber que a polaridade DEM-PT ocorria també m na votaçã o
para vereador desse ano. Já que o PT aparece como o segundo partido com mais cadeiras, logo apó s o DEM. Houve
ainda um aumento de uma cadeira a mais para o PT, de
2016 para cá . Partidos do chamado centrã o, ou direita tradicional, entraram numerosamente em ambas as eleiçõ es,
assim como MDB/PMDB e PSDB. Contudo, ainda nesse â mbito mostra-se mais uma vez a inSluê ncia polı́tica do DEM.
Dito isto, deve-se recapitular o que foi falado no boletim passado, que expressa o ê xito polı́tico do DEM, nesse
momento manejado principalmente por ACM Neto. Este polı́tico vinha conquistando a prefeitura da cidade desde
2012. Em 2016 ele foi eleito logo no primeiro turno. Destacamos que sua força se devia muito ao fato dele pertencer
a uma famı́lia tradicional da polı́tica baiana.
O chamado carlismo19 que vigorava na Bahia referese ao domı́nio polı́tico de Antô nio Carlos Magalhã es (ACM),
e os grupos que se associam a ele, que é avô de ACM Neto.
Sua trajetó ria polı́tica como Prefeito de Salvador começou
durante a Ditaduta Militar quando obteve o cargo ao ser indicado. Participou dos movimentos contrá rios ao Governo
Joã o Goulart, e Siliou-se ao ARENA, indo mais recentemente
para o DEM. Seu governo tinha como caracterı́sticas a tec-

19 https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlismo_(Brasil)#:~:text=Car-

lismo%20%C3%A9%20o%20termo%20utilizado,dos%20mais%20inSluentes%20do%20Brasil.
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nocracia, o clientelismo e o controle dos meios de comunicaçã o. Com seu falecimento em 2007 houve um enfraquecimento do carlismo. Ao longo do tempo esse grupo adotou
um discurso mais moderado até mesmo para disputar com
candidatos petistas, haja visto que o partido (PT) começou
a obter forte inSluê ncia na Bahia.
Há um argumento que associa a Sigura de ACM Neto
a uma volta do domı́nio carlista na Bahia. Isto nã o é de se
descartar, pois mais uma vez a força desse polı́tico Sicou
explı́cita pela eleiçã o de seu candidato, Bruno Reis (DEM),
logo no primeiro turno, com 64,20%20, como mostra a tabela abaixo, onde també m aparecem os resultados dos demais candidatos:
Candidato

Partido

Votos em %

Bruno Reis

DEM

64,20%

Major Denice

PT

18,86%

Pastor

Sargento AVANTE

5,33%

Isidó rio
Cezar Leite

PRTB

4,65%

Olivia

PC do B

4,49%

Hilton Coelho

PSOL

1,39%

Bacelar

PODEMOS

0,92

Celcinho Cotrim

PROS

0,13%

Rodrigo Pereira

PCO

0,04 %

O candidato Bruno Reis já vinham aparecendo em
pesquisas de intençã o de voto como eleito no segundo
20 https://g1.globo.com/ba/bahia/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/salvador.ghtml
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turno. Na pesquisa21 Ibope que analisamos no boletim passado, que foi realizada no começo de outubro, o polı́tico vinha com 42% das intençõ es de voto. No Sinal do mê s , dia
30, o Ibope divulgou outra pesquisa, nesta Bruno vencia já
no primeiro turno, com 61% dos votos. Uma pesquisa22, do
inı́cio de novembro, as vé speras do primeiro turno, mostrava uma vitó ria també m logo neste, de 66% dos votos.
Conquanto, a estraté gia do petista23 (que é governador do estado há dois mandatos) foi apoiar trê s candidatos,
articulando suas bases de apoio (PSB, PSD, PP) em cada
uma das candidaturas. O PT, com a candidata Major Denice
formou uma chapa PT-PSB. O vice de Sargento Isidó rio, do
Avante, teve como vice Eleusa Coronel, do PSD. E Olı́via Santana do PC do B formou chapa com Joca Soares do PP, partido do vice governador da Bahia. Contudo, mesmo com hipó teses que diziam que Rui estaria inclinado a apoiar o Sargento Isidó rio, haja visto sua boa colocaçã o nas primeiras
pesquisas de intençã o de voto, isso nã o se consolidou. O polı́tico declarou que participaria apenas da candidatura de
Denice24.
Um aspecto que mudou ao longo da campanha foi a
posiçã o de Sargento Isidó rio (Avante) e Major Denice (PT).
Na pesquisa divulgada no boletim anterior, do dia 5 de outubro, pelo ibope, Isidó rio era segundo colocado, delineando um quadro polı́tico onde se houvesse segundo turno,
21 https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/05/ibope-em-salvador-bruno-reis-tem-42-pastor-

sargento-isidorio-10.htm
22 https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2020/pesquisa-eleitoral/prefeito-salvador-ba-ibope14-novembro-2020/
23 https://bahiaeconomica.com.br/wp/2020/09/28/eleicao-para-prefeito-de-salvador-a-estrategiade-rui-e-acm-neto/
24 https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2139161-rui-destaca-que-so-ira-participar-da-campanha-de-denice-santiago

24

iria ser disputado entre Avante - que embora seja o antigo
PT do B, hoje se declara um partido de centro25 - e DEM.
Contudo, em pesquisa divulgada em 30 de outubro,
pelo Ibope Sargento Isidó rio aparecia com 5 % da intençã o
dos votos, atrá s nã o somente da candidata do PT, mas també m de Olı́via Santana do PC do B, embora os trê s candidatos estivessem empatados pela margem de erro.
Com o resultado, Isidó rio Sicou com 5,33% dos votos, o terceiro melhor votado dos candidatos, somente atrá s
de Bruno e Denice com 18,86% dos, abarcando em um quadro já conhecido na Bahia, a polarizaçã o PT - DEM, que
nesse momento tem como representantes Rui Costa e ACM.
Obviamente, apesar de haverem vestı́gios dessa polarizaçã o, o futuro prefeito se saiu numericamente muito na
frente da candidata.
Assim, Salvador continua sendo governado pelo
DEM, e este quadro fortalece ainda mais ACM, que poderá
tentar o governo do estado em 2022
O resultado da disputa em Aracaju
O quadro eleitoral de Aracaju evidencia uma preferê ncia por vereadores de partidos como PSD e PDT, sendo
o segundo do atual prefeito Edvaldo, e o primeiro do atual
governador do estado, Belivaldo Chagas. A tabela abaixo
demonstra o nú mero de candidatos por partidos que entraram para a Câ mara Municipal:

25 https://pt.wikipedia.org/wiki/Avante#:~:text=Disputa%20as%20elei%C3%A7%C3%B5es%20bra-

sileiras%20desde,um%20partido%20de%20centro%2Desquerda.
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Número de vereadores em Aracaju por partido
em 201626 e 202027
2020

2016

Partidos

Cadeiras

Partidos

Cadeiras

PSD

3

PSD

2

PDT

3

PDT

2

REPUBLICA-

2

PMDB

2

PSC

2

DEM

2

PP

2

PSB

2

CIDADANIA

2

PC DO B

2

PSOL

1

PMB

1

PATRIOTA

1

PTB

1

DEM

1

PRTB

1

PROS

1

PRB

1

REDE

1

REDE

1

PC DO B

1

PSDB

1

PT

1

PT

1

SOLIDARIE-

1

PEN

1

PODEMOS

1

PHS

1

PMN

1

PPS

1

NOS

DADE

A partir dessa tabela constatamos a continuidade de
uma inSluê ncia polı́tica em torno dos partidos PDT e PSD,
havendo até aumento do nú mero de cadeiras para ambos

26 http://g1.globo.com/se/sergipe/eleicoes/2016/noticia/2016/10/conSira-nova-composicao-da-ca-

mara-municipal-de-aracaju.html
27 https://www.otempo.com.br/hotsites/eleicoes-2020/apuracao/aracaju-se/vereador
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nesse ano. Entraram també m muitos partidos que nã o apareciam em 2016, como o Solidariedade, Republicanos, Cidadania e o Podemos. De 24, 9 foram os candidatos reeleitos,
sendo que Linda Brasil foi a mais votada, pelo PSOL.
Nesta capital, há uma quantidade considerá vel de
partidos de esquerda e centro-esquerda que conseguiram
entrar para a Câ mara, no entanto, isto nã o signiSica que esse
campo está consolidado na regiã o
Assim como, mesmo Edvaldo, eleito para prefeitura
a primeira vez pelo PC do B, aSirmou querer fazer aliança
com o centro e a centro direita. Ele justiSicou sua mudança
do PC do B para o PDT dizendo que este segundo buscava
unir a esquerda e setores amplos28.
Aracaju teve em seu primeiro turno um resultado
muito Siel a pesquisa apresentada no boletim anterior, realizada entre o dia 7 e 9, pelo Ibope. Edvaldo Nogueira, o
atual prefeito do PDT que está tentando uma reeleiçã o, já
aparecia em primeiro lugar nessa pesquisa, seguido da Delegada Danielle, do Cidadania. Foram exatamente esses
dois candidatos que foram para o segundo turno, sendo que
o primeiro obteve 45,57%, enquanto a delegada obteve
21,31% dos votos. Como mostra a tabela abaixo, das percentagens de votos que cada candidato obteve:
Candidato

Partido

Votos em %

Edvaldo

PDT

57,87%

Delegada Danielle CIDADANIA

42,14%

Davi Davino

25,17%

PP

28 http://jornaldacidade.net/politica/2020/02/315794/edvaldo-quer-uniao-com-centro-e-centro-di-

reita.html
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Má rcio Macedo

PT

9,57%

Lú cio Flá vio

AVANTE

4,88%

GeorliseTeles

DEM

4,10%

Alexis Pedrã o

PSOL

3,39%

Nã o houve debate entre os candidatos para a prefeitura de Aracaju no primeiro turno. No segundo, mesmo com
o debate já acertado, houve ausê ncia de Edvaldo tendo sito
substituı́do por uma entrevista a delegada.
A pesquisa Ibope29 realizada entre os dias 18 e 20 de
novembro já apontavam a reeleiçã o de Edvaldo com a
chapa PDT-PSD, com 55% dos votos, enquanto Danielle estava com 31%. Mencionamos ainda que a rejeiçã o de Edvaldo era 13% maior que Danielle. No entanto, em uma
nova pesquisa do Ibope30, de 22 de outubro, é mostrado um
aumento da rejeiçã o dela, fazendo com que Edvaldo estivesse apenas com 3% a mais de rejeiçã o que Danielle. A popularidade dele també m se deveu, entre outras coisas, ao
apoio do atual governador Belivaldo Chagas, do PSD assim
como sua vice.
Assim, o resultado Sinal, do segundo turno, també m
ocorreu conforme sugeriam as pesquisas, Edvaldo conseguiu se reeleger com 57, 86 % dos votos.

29 https://g1.globo.com/se/sergipe/eleicoes/2020/noticia/2020/11/20/pesquisa-ibope-para-2o-

turno-em-aracaju-edvaldo-55percent-delegada-danielle-31percent.ghtml
30 https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/22/ibope-em-aracaju-candidato-a-reeleicao-edvaldonogueira-pdt-tem-34.htm
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A cidade foi uma das que obtiveram um grande nú mero de abstençõ es, que chegou a 25%. Bem como Salvador que obteve 26%31. Esse quadro pode apontar para um
descontentamento com a polı́tica, junto com o contexto de
pandemia que ocasionou essa diminuiçã o do nú mero de votantes.
Portanto, em Aracajú as forças tradicionais, que sã o
os partidos como PDT e PSD, nã o foram enfranquecidos.
Embora Edvaldo nã o tenha sido eleito com uma diferença
tã o grande de Danielle, esta foi maior entre os dois do que
nas eleiçõ es de 2016, onde ele venceu com 52,11% dos votos. Ao mesmo tempo que isto pode conSirmar seu favoritismo, tem que ser lavado em conta que o nú mero de abstençõ es pode representar uma insatisfaçã o com os candidatos que foram ao segundo turno.
Como Ricaram as eleições em Maceió
Maceió tem um quadro eleitoral onde a direita se
mostra forte, e a esquerda tem baixa capilaridade. Esse panorama se repete desde as eleiçõ es de 2016, como nos mostra a tabela abaixo:
Número de vereadores eleitos em Maceió por
partido em 201632 e 202033

31 https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/11/16/14-capi-

tais-registram-abstencao-acima-de-25percent-todas-tem-nao-comparecimento-m
32 https://www.gazetadopovo.com.br/apuracao/resultados-eleicoes-2016-primeiro-turno/maceioal/vereador/
33 https://g1.globo.com/al/alagoas/eleicoes/2020/noticia/2020/11/16/14-dos-25-vereadores-eleitos-sao-novatos-na-camara-municipal-de-maceio.ghtml
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2020

2016

Partidos

Cadeiras

Partidos

Cadeiras

MDB

5

PSDB

5

PSB

3

PMDB

4

PODEMOS

3

PP

3

PSC

3

PR

2

PSD

3

PV

1

PP

2

PRB

1

DEM

1

DEM

1

REPUBLICA-

1

PPL

1

PSDB

1

PSDC

1

PRTB

1

PEN

1

PTC

1

PTN

1

PT

1

NOS

Atravé s da tabela podemos observar que partidos de
direita se elegeram numerosamente em ambas as eleiçõ es.
A disposiçã o por cadeiras na câ mara é muito homogê nea
entre os dois anos, e aponta para uma baixa adesã o da esquerda, o que pode explicar por exemplo o fato de Bolsonaro ter sito vitorioso na cidade, em 2018. Deve ser levado
em conta també m que o nú mero de vereadores que podiam
ser eleitos mudou de 2016 para 2020. Em 2016 este nú mero era 21 vereadores, em 2020 mudou para 25.
Ainda, 14 dos 25 veredores eleitos esse ano sã o novos na Câ mara, e 11 se reelegeram. O candidato mais votado foi do PSB, e o segundo mais votado do MDB. Este as-
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pecto atenta para uma inSluê ncia polı́tica desses dois partidos na cidade, o que també m Sicou explicito para as eleiçõ es
para a prefeitura.
Para o caso da eleiçã o para prefeitura da cidade,
como previam as pesquisas divulgadas no boletim anterior,
o segundo turno foi disputado pelos candidatos Alfredo
Gaspar Mendonça (MDB), que obteve 28,87% dos votos, e
JHC (PSB), logo atrá s com 28,56% dos votos. Ambos já apareciam muito pró ximos nas pesquisas anteriores. Inclusive,
nas primeiras pesquisas colocavam JHC como primeiro colocado, apesar de Alfredo aparecer como mais votado em
pesquisas mais recentes. Podemos observar o resultado do
primeiro turno na tabela abaixo:

Candidato

Partido

Votos
em
%

Alfredo Gaspar de MDB

28,87%

Mendonça
JHC

PSB

28,56

Davi Davino Filho

PP

25,51%

Josan Leite

PATRIOTA

6,27%

Valeria Correia

PSOL

3,55%

Cı́cero Almeida

DC

2,59%

Ricardo Barbosa

PT

2,33%

Lenilda Luna

UP

1,28%
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No boletim passado, a pesquisa do Ibope, realizada
de 7 à 10 de outubro, mostrava uma diferença de 1% de JHC
para Alfredo. Na pesquisa34 mais recente do dia 11 de novembro, Alfredo aparecia com 26% dos votos, enquanto
JHC tinha 22%.
Ainda, como també m mostramos no boletim passado, Rui Palmeira é o atual prefeito da cidade, tendo governado por dois mandatos pelo PSDB e atualmente está
sem partido. Renan Filho, do MDB, foi eleito governador em
2014 se reelegeu em 2018. Ambos apoiavam Alfredo Gaspar. Entretanto, foi JHC que saiu vitorioso no segundo turno
com 58, 64% dos votos vá lidos, junto com seu vice Ronaldo
Lessa, que já foi governador de Alagoas por dois mandatos
e prefeito de Maceió .
A diferença da rejeiçã o entre eles nã o era muito signiSicativa no ú ltimo boletim, com os dados da pesquisa realizada de 7 a 9 de outubro pelo Ibope: JHC tinha 21% de rejeiçã o, contra 17% de Alfredo Gaspar. Em outra pesquisa de
11 de novembro, este quadro se inverte: JHC tem apenas
18% de rejeiçã o e Alfredo Gaspar possui 22% dos que nã o
votariam de jeito nenhum nele.
O primeiro debate35 foi realizado somente no dia 12
de novembro. Foram sete os candidatos que participaram:
Alfredo Gaspar (MDB), Cı́cero Filho (PCdoB), Davi Davino
Filho (Progressistas), JHC (PSB), Josan Leite (Patriota), Ricardo Barbosa (PT) e Valé ria Correia (PSOL). Ao Sinal do de-

34 https://g1.globo.com/al/alagoas/eleicoes/2020/noticia/2020/11/11/pesquisa-ibope-em-maceio-

alfredo-gaspar-26percent-jhc-22percent-davi-davino-Silho-19percent.ghtml
35 https://g1.globo.com/al/alagoas/eleicoes/2020/noticia/2020/11/13/debate-a-prefeitura-de-maceio-reune-sete-candidatos.ghtml
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bate, foi pedido aos candidatos para que Sizessem consideraçõ es Sinais. Nestas Alfredo optou por referendar seus
apoios, argumentando, no entanto, que possuiria uma independê ncia, alegaçã o reforçada por sua fala que dizia que no
cargo de sua cidade estaria “o mesmo Alfredo de sempre”.
Já JHC decidiu Sinalizar destacando sua experiê ncia na polı́tica, como forma de se opor a Alfredo, que tenta o seu primeiro cargo polı́tico.
No segundo turno, o debate foi marcado para dia 20
de novembro na TV Pajuçara, no entanto JHC nã o compareceu, gravando um vı́deo em sua rede social alegando que o
debate seria uma armaçã o planejada pelo prefeito Rui Palmeira, para beneSiciar seu candidato Alfredo Gaspar, disse
ainda que o pmdbista já sabia das perguntas que iriam ser
feitas durante o debate.
Como o histó rico eleitoral da cidade nos indica que
a direita tradicional é muito forte, a vitó ria de JHC, mesmo
com uma diferença entre os percentuais de votos muito pequena, parece algo signiSicativo na polı́tica da alagoana.
Contudo, alguns posicionamentos de JHC sã o contraditó rios com a histó ria do PSB (historicamente à esquerda)
como o apoio ao impeachment, sua anterior Siliaçã o a partidos que nã o posicionavam-se nesse campo polı́tico, os elogios a Damares, ministra do governo Bolsonaro, em suas redes, alé m de já ter aparecido em fotos na Câ mara ao lado de
Eduardo Bolsonaro e aparecer em sua campanha usando o
verde e amarelo.
Alfredo Gaspar, obviamente, nã o é muito diferente,
já postou em seu instagram uma foto ao lado de Eduardo
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36Bolsonaro

elogiando-o. Assim, o tema sobre a ligaçã o dos

candidatos com o atual presidente foi, ao longo da campanha, um tabu para ambos. Houve um medo de um possı́vel
erro de cá lculo que dava-se na esfera de ou fazer crı́ticas ao
presidente e acabar perdendo um eleitorado, levado em
conta a vitó ria dele na cidade, ou perder um outro pú blico
ao associar-se a ele.
Partidos mais a esquerda nã o sã o eleitos para a capital ou para o estado há muito tempo. E mesmo para a ida
ao segundo turno, foi em 2010 a ú ltima vez que um candidato de esquerda, do PDT, conseguiu votos suSiciente para
disputa-lo. Sendo que, para prefeitura, a ú ltima vez que um
partido de esquerda conquistou o pleito foi em 2004, com
Cı́cero Almeira pelo PDT, no entanto, o candidato, apó s se
Siliar a vá rios partidos da direita tradicional, tentou novamente a candidatura só que por um partido de extrema direita: o DC.
Conclui-se entã o que a direita, principalmente tradicional, em Maceió está bem consolidada, e que mesmo um
candidato de um partido de esquerda utilizou-se de artifı́cios bolsonaristas, alé m de nã o fazer crı́ticas ao presidente
como se espera de candidatos de partidos a esquerda ou
centro-esquerda.
Os resultados eleitorais de João Pessoa(PB)

36 http://g1.globo.com/se/sergipe/eleicoes/2016/noticia/2016/10/conSira-nova-composicao-da-ca-

mara-municipal-de-aracaju.html
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Nas eleiçõ es do ano de 2020, 27 vereadores foram
eleitos na capital da Paraı́ba, sendo entre estes, 13 novos
vereadores, como mostra a tabela abaixo:
2020

2016

Partido

Cadeiras

Partido

Cadeiras

AVANTE

3

PSB

4

PP

3

PSDB

3

PV

3

PP

2

CIDADANIA

3

PT do B

2

PATRIOTA

3

PMN

2

MDB

2

SD

1

PMB

2

PSL

1

REPUBLICANOS

1

PRB

1

PROS

1

PSC

1

PL

1

PHS

1

PSL

1

PSD

1

PT

1

PTB

1

PRTB

1

PRTB

1

PSDB

1

PR

1

PDT

1

PC do B

1

PPS(Cidadania)

1

PSDC

1

PMDB

1

PT

1
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Na tabela, é possı́vel ver uma comparaçã o no nú meros dos candidatos eleitos de cada partido em 2020 e em
2016. Enquanto em 2016 o PSB era o partido com maior
nú mero de cadeiras na Câ mara, em 2020, com exceçã o do
PV, o centrã o tomou a liderança com vá rios partidos:
AVANTE, PP, CIDADANIA e PATRIOTA. Alé m disso, é notá vel como que em 2016 a esquerda tinha mais presença na
Câ mara do que em 2020. Entretanto, é preciso ressaltar
que, apesar de o PSB ser o partido com maior nú mero de
vereadores eleitos em 2016, a direita e o centrã o ainda se
faziam bastante notá veis.
Ao relacionarmos as eleiçõ es para vereadores de
ambos os anos com as eleiçõ es para prefeito dessas respectivas datas, podemos perceber ligaçõ es. Já era possı́vel perceber a ascensã o da direita e do centrã o no municı́pio em
2016, fato que se fez ainda mais forte em 2020. Alé m
disso, houve uma troca de partido por parte do prefeito: em
2016, Luciano Cartaxo foi reeleito prefeito da cidade pelo
PSD. Anteriormente, Cartaxo era prefeito de Joã o Pessoa
pelo PT. Atualmente, ele é membro do PV.
Para a campanha eleitoral municipal de 2020, o prefeito Cartaxo havia indicado a candidata Edilma Freire(PV),
enquanto que o governador do estado da Paraı́ba Joã o Azevedo(CIDADANIA) declarou seu apoio ao candidato a prefeito Cı́cero Lucena(PP), que tem chapa com o partido do
governador. Alé m destes, outros 12 candidatos concorreram pelo cargo de prefeito da capital paraibana, sendo eles:
Nilvan Ferreira(MDB), Ricardo Coutinho(PSB), Wallber
Virgolino(PATRIOTA), Ruy Carneiro(PSDB), Raoni Men-
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des(DEM), Anı́sio Maia(PT), Joã o Almeida(SOLIDARIEDADE), Camilo Duarte(PCO), Carlos Monteiro(REDE), Irtalo
Guedes(PSOL), Rafael Freire(UP) e Rama Dantas(PSTU).
No dia 15 de novembro ocorreu o primeiro turno
das eleiçõ es municipais, que conSirmou a pesquisa Ibope divulgada no dia 5 de outubro que apontava Cı́cero Lucena(PP) em liderança, seguido por Nilvan Ferreira(MDB).
Assim, o resultado do primeiro turno das eleiçõ es se deu
como mostra a tabela abaixo:

Candidato

Partido

Votos em %

Cı́cero Lucena

PP

20,72%

Nilvan Ferreira

MDB

16,61%

Ruy Carneiro

PSDB

16,37%

Wallber Virgolino

PATRIOTA

13,92%

Edilma Freire

PV

12,93%

Ricardo Coutinho

PSB

10,68%

Raoni Mendes

DEM

4,27%

Joã o Almeida

SOLIDARIEDADE

1,73%

Anı́sio Maia

PT

1,49%

Italo Guedes

PSOL

0,66%

Carlos Monteiro

REDE

0,26%

Rafael Freire

UP

0,24%

Rama Dantas

PSTU

0,09%

Camilo Duarte

PCO

0,02%
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Alé m disso, tiveram 16.109(3,92%) votos brancos e
30.189(7,34%) votos nulos. Portanto, a disputa do segundo
turno se deu entre as direitas: Cı́cero Lucena e Nilvan Ferreira.
O preferido do primeiro turno, Cı́cero Lucena, como
já foi apresentado em boletins eleitorais, já ocupou o cargo
de prefeito de Joã o Pessoa de 1997 à 2005. Durante a campanha em 2020, o candidato usou como forte estraté gia
comparaçõ es entre a atual gestã o da cidade e as suas gestõ es. Alé m disso, é relevante dizer que quase um terço da
bancada de vereadores eleitos aderiram a Cı́cero apó s sua
vitó ria no primeiro turno.37
Em contrapartida, Nilvan Ferreira era um apresentador de TV que entrou para a vida polı́tica construindo
uma identidade a partir da ideia de que a TV “chega aonde
o Estado nã o consegue” no que diz respeito ao combate à
pobreza.
De fato, sã o candidatos bastante opostos, ainda que
ambos sejam parte das direitas, pois enquanto Cı́cero Lucena já ocupou o papel de prefeito da capital, Nilvan Ferreira é um novo rosto na polı́tica, de modo que, para muitos,
isso signiSica uma “nova polı́tica”, um sentimento de “anticorrupçã o”.
A pesquisa Ibope para o 2o turno apontou os dois
candidatos como tecnicamente empatados, considerando a
margem de erro38. Cı́cero Lucena apresentava 44% de intençã o de voto, enquanto Nilvan Ferreira, 36%. O resultado
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https://www.jornaldaparaiba.com.br/eleicoes-2020/cicero-lucena-tem-777-da-bancada-de-vereadores-eleitos-em-joao-pessoa.html
38
https://g1.globo.com/pb/paraiba/eleicoes/2020/noticia/2020/11/24/pesquisa-ibope-para-2oturno-em-joao-pessoa-cicero-lucena-44percent-nilvan-ferreira-36percent.ghtml
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previsto se conSirmou no 2o turno: Cı́cero Lucena venceu as
eleiçõ es com 53,16% de votos, enquanto Nilvan Ferreira
obteve 46,84%.
Er possı́vel perceber que ambos os candidatos sã o
membros de dois dos partidos com maior nú meros de vereadores eleitos em 2020, o que demonstra uma ascensã o
da direita liberal e do centrã o em Joã o Pessoa.
Apesar de ambos os candidatos terem adotado, em
certa medida, mecanismos bolsonaristas para esta eleiçã o,
principalmente Nilvan Ferreira(com o discurso da anti-corrupçã o, por exemplo), os candidatos que se utilizaram de
estraté gias bolsonaristas de forma mais explı́cita nã o tiveram uma boa expressividade nos votos, como o candidato
Wallber Virgolino, por exemplo.
O resultado das eleições de Recife(PE)
Como já apresentado em boletins eleitorais anteriores, o quadro polı́tico eleitoral de Recife é liderado pela esquerda desde a ú ltima dé cada, com quatro governos seguidos do PT e dois do PSB na cidade, enquanto
que no estado de Pernambuco o PSB está no poder desde o
ano 2006. Alé m disso, o PT venceu na cidade as eleiçõ es presidenciais de 2002 à 2018.
Dessa maneira, é possı́vel notar a crescente força do PSB na cidade a partir da tabela abaixo a respeito da quantidade de vereadores eleitos por partido em
2020 e 2016. O PSB conseguiu aumentar ainda mais o seu
nú mero de cadeiras na Câ mara, alcançando o relevante nú mero de 12 cadeiras em 2020.
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2020

2016

Partido

Cadeiras

Partido

Cadeiras

PSB

12

PSB

8

PP

4

PP

3

PSC

3

PSC

3

PT

3

PRTB

3

PSOL

2

PT

2

PODEMOS

2

PEN(PATRIOTA)

2

SOLIDARIEDADE

2

PMDB

2

PC do B

2

PRB

2

AVANTE

2

PSDB

2

MDB

1

PSDC

1

REPUBLICANOS

1

PCdoB

1

CIDADANIA

1

PTC

1

PRTB

1

PSD

1

DEM

1

PRP

1

PROS

1

PSOL

1

PSL

1

PSL

1

PPS(CIDADANIA)

1

SD

1

PTB

1

PROS

1

PDT

1

40

A disputa para prefeito de Recife se
deu entre 9 candidatos: Joã o Campos(PSB), Marı́lia Arraes(PT), Mendonça Filho(DEM), Delegada Patrı́cia(PODEMOS), Coronel Feitosa(PSC), Carlos Lima(PSL), Charbel Maroun(NOVO), Thiago Santos(UP) e Claudia Ribeiro(PSTU).
Marco Auré lio, do PRTB, apesar de ter tido seu nome nas urnas, decidiu retirar sua candidatura. Alé m disso, Victor Assis(PCO) teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral e nã o pô de participar das eleiçõ es municipais.
O primeiro turno das eleiçõ es de Recife
lançou Joã o Campos(PSB) na liderança, seguido por Marı́lia
Arraes(PT), como mostra a tabela abaixo:

Candidato

Partido

Votos em %

Joã o Campos

PSB

29,17%

Marilia Arraes

PT

27,95%

Mendonça Filho

DEM

25,11%

Delegada Patrı́cia

PODEMOS

14,06%

Carlos Lima

PSL

1,74%

Coronel Feitosa

PSC

1,18%

Charbel Maroun

NOVO

0,48%

Thiago Santos

UP

0,15%

Claudia Ribeiro

PSTU

0,15%

Alé m desses dados, 45.448(4,90%)
dos votos foram brancos e 82.928(8,94%) dos votos foram
nulos. Dessa maneira, a disputa do segundo turno se deu entre os primos Joã o Campos(PSB) e Marı́lia Arraes(PT).
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Joã o Campos é Silho de Eduardo Campos, que foi candidato à presidê ncia em 2014 e governador
de Pernambuco por dois mandatos. Alé m disso, Joã o é bisneto de Miguel Arraes, a maior liderança histó rica da esquerda pernambucana. O candidato em 2020 tentou mais
um mandato do PSB em Recife, junto com sua vice do PDT.
A maior estraté gia eleitoral de Campos foi a valorizaçã o dos
governos anteriores de seu partido.
Marı́lia Arraes, por sua vez, é deputada
federal e neta de Miguel Arraes. Sua campanha contou com
o apoio de Lula, Dilma e Haddad, como já citamos no ú ltimo
boletim eleitoral. Durante o perı́odo de campanha, o tom era
de ataque aos “verdadeiros adversá rios”, fazendo referê ncia
aos candidatos de direita. Entretanto, apó s o primeiro
turno, o embate entre os dois candidatos da esquerda se fez
mais forte.
A pesquisa Ibope para o 2o turno fortaleceu ainda mais esse embate entre os candidatos. A pesquisa mostra um empate entre Campos e Marı́lia: ambos
apareceram com 50% de intençã o de voto . Com relaçã o aos
levantamentos anteriores do Ibope, divulgados em 18 de
novembro e em 25 de novembro, Joã o Campos apareceu
com 47%, subiu para 51% e, nas vé speras do 2o turno, possuı́a 50%. Marı́lia Arraes, por sua vez, tinha 53% de intençã o de voto, decresceu para 49% e, nas vé speras do ú ltima
dia de eleiçõ es, obtinha 50%. Fica claro, portanto, a força da
esquerda em Recife, com essa disputa tã o grande entre personalidades com uma histó ria tã o forte para a esquerda pernambucana.
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No segundo turno, apó s uma pesquisa
de intençã o de voto tã o acirrada, Joã o Campos foi o vencedor com 56,27% dos votos, enquanto Marilia Arraes obteve
43,73%. Er relevante ressaltar a importâ ncia que essa vitó ria
de Campos teve para a força do PSB na regiã o. A força do
partido o elegeu, e a sua eleiçã o trará ainda mais poder ao
PSB.
Nesta eleiçã o de 2020, como a primeira tabela sobre Recife mostra, o PSB nã o saiu apenas vitorioso nas eleiçõ es para prefeito, mas també m para vereadores. Dessa maneira, é um momento de liderança do PSB
na cidade. Com a vitó ria de Joã o Campos, o partido irá para
o seu terceiro mandato seguido na prefeitura de Recife.
Os resultados eleitorais de Natal(RN)
Como já apresentado no boletim eleitoral de outubro, o Rio Grande do Norte se caracteriza como
a regiã o mais forte para a direita no nordeste. A capital Natal nã o é uma exceçã o dentro do estado: um grande exemplo da força da direita na regiã o é a vitó ria de Jair Bolsonaro
já no primeiro turno nas eleiçõ es presidenciais em 2018.
Apesar do poder da direita na regiã o,
a cidade tem um histó rico de alternâ ncias entre gestõ es de
esquerda e direita. O atual prefeito Ar lvaro Dias(PSDB), por
exemplo, era vice de Carlos Eduardo Alves, do PDT. Este,
sucedeu Ney Lopes Souza(DEM). Portanto, nas ú ltimas eleiçõ es para vereador da cidade, a distribuiçã o de cadeiras na
Câ mara entre os partidos pareceu bastante dividida entre

43

as esquerdas e as direitas, apesar da liderança do PDT nos
dois anos, como a tabela aponta:

2020

2016

Partidos

Cadeiras

Partidos

Cadeiras

PDT

5

PDT

4

PT

3

SD(SOLIDARIEDADE)

3

PSDB

3

PMB

3

PL

2

PMDB

2

PSD

2

PT

2

PTB

2

PEN(PATRIOTA)

2

SOLIDARIEDADE

2

PROS

1

PSB

2

PR

1

REPUBLICANOS

1

PSDC

1

PP

1

PRB

1

AVANTE

1

PSDB

1

MDB

1

PMDB

1

PCdoB

1

PT do B

1

PV

1

PSB

1

PROS

1

PSL

1

PSOL

1

PSOL

1

PTB

1

PSD

1
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PTN

1

PHS

1

A eleiçã o municipal na capital potiguar se deu com a participaçã o de 13 candidatos: Alvaro
Dias(PSDB), Senador Jean(PT), Delegado Leocá dio(PSL),
Kelps Lima(SOLIDARIEDADE), Hermano Morais(PSB), Coronel Helio Oliveira(PRTB), Coronel Azevedo(PSC), Afrâ nio
Miranda(PODEMOS), Carlos Alberto(PV), Nevinha Valentim(PSOL), Fernando Freitas(PC do B), Rosá lia Fernandes(PSTU), Jaidy Oliver(DC).
A eleiçã o de Natal obteve seu resultado Sinal já no primeiro dia de eleiçõ es: Ar lvaro Dias(PSDB)
foi eleito com 56,58% dos votos(194.764 votos) no primeiro turno.

Candidato

Partido

Votos em %

Ar lvaro Dias

PSDB

56,58%

Senador Jean

PT

14,38%

Delegado Leocá dio

PSL

10,22%

Kelps Lima

SOLIDARIEDADE

5,87%

Hermano Morais

PSB

3,38%

Coronel Helio Oliveira

PRTB

2,73%

Coronel Azevedo

PSC

1,90%

Afrâ nio Miranda

PODEMOS

1,64%
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Carlos Alberto

PV

1,38%

Nevinha Valentim

PSOL

1,15%

Fernando Freitas

PCdoB

0,41%

Rosá lia Fernandes

PSTU

0,26%

Jaidy Oliver

DC

0,11%

Houve 18.515(4,59%) votos brancos e
40.220(9,98%) votos nulos na capital.
Ar lvaro Dias(PSDB), o candidato eleito,
é o atual prefeito de Natal que buscou(e alcançou) sua reeleiçã o, ao lado de sua candidata a vice-prefeita do PDT. O
centro de toda sua campanha foram os feitos de sua atual
gestã o, principalmente sobre as medidas que foram tomadas a respeito da pandemia do novo Coronavı́rus. O resultado nã o foi uma surpresa para quem acompanhou os dados da capital: o prefeito tinha aprovaçã o de governo de
63%, de acordo com uma pesquisa Ibope, divulgada pela Inter TV Cabugi no mê s de outubro, como mostramos no ú ltimo boletim eleitoral. Alé m disso, Ar lvaro Dias obtinha
pouca rejeiçã o entre a populaçã o: o prefeito aparecia em
terceiro lugar no ı́ndice de rejeiçã o dos candidatos. Dessa
maneira, pode-se dizer que se tratava de uma vitó ria da reeleiçã o garantida para o prefeito da capital do Rio Grande
do Norte.
Er interessante notar que, ao contrá rio
das ú ltimas eleiçõ es, nã o houve uma alternâ ncia de poder
entre esquerda e direita. Em 2020, a direita se manteve no
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poder da prefeitura. Este fato indica uma maior inclinaçã o
de Natal à direita, principalmente depois da vitó ria de Bolsonaro na capital, em 2018. Entretanto, apesar da vitó ria do
presidente na regiã o, os eleitores da cidade nã o tiveram
preferê ncia por Delegado Leocá dio, um candidato declaradamente bolsonarista, e sim por um candidato da direita
tradicional, Ar lvaro Dias.
A eleição em São Luís
Na tabela abaixo, Siguram os partidos
e a quantidade de vereadores eleitos por cada legenda nas
eleiçõ es de 2016 e 2020.
2020

2016

Partido

Cadeiras

Partido

Cadeiras

PODEMOS

4

PDT

4

PCdoB

4

PCdoB

3

PDT

3

PR

2

PMN

3

PSL

2

DEM

2

PEN
(PA- 2
TRIOTA)

REPUBLICANOS

2

PP

2

PL

2

PSDB

2

AVANTE

1

PRTB

2

DC

1

PHS (PODE- 2
MOS)

PSL

1

DEM

1

PRTB

1

PROS

1

PTC

1

PSB

1
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PSC

1

PPS (CIDA- 1
DANIA)

PTB

1

PT

1

PSD

1

PSC

1

PATRIOTA

1

PTC

1

PT

1

PSD

1

PSB

1

PTB

1

PMDB
(MDB)

1

Ao analisarmos a tabela, percebe-se
que das 31 vagas na Câ mara ludovicense, 15 pertencem ao
centrã o (Patriota, Republicanos, Avante, Podemos, PL, PTB,
PSD, PTC, DEM), a mesma quantidade veriSicada em 2016.
Já o PSDB, que antes ocupava duas vagas na câ mara, nã o
elegeu nenhum vereador em 2020. Pelo lado progressista,
o PDT perdeu uma cadeira, e o PCdoB elegeu um vereador
a mais comparado ao pleito passado. PT e PSB mantiveramse com uma cadeira cada. Entre os 5 vereadores mais votados, 3 sã o do PDT, e apenas Rosana da Saú de, a 4ª colocada
na lista, tem alguma ligaçã o com o bolsonarismo. Rosana é
representante da Igreja Universal.
Em relaçã o a disputa pela prefeitura,
apresentamos no boletim passado a pesquisa Ibope divulgada em 21/9, que apontava um segundo turno entre Eduardo Braide (Podemos) e Duarte Jr (Republicanos). O resultado previsto se conSirmou, como demonstrado na tabela
de votos abaixo:
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Candidato

Partido

Votos em %

Eduardo Braide

Podemos

37,81%

Duarte Jr.

Republicanos

22,15%

Neto Evangelista

DEM

16,24%

Rubens Jr.

PcdoB

10,58%

Bira do Pindaré

PSB

4,30%

Silvio Antonio

PRTB

3,14%

Jeysael Marx

Rede

2,76%

Dr. Yglé sio

PROS

1,92%

Franklin Douglas

PSOL

0,68%

Hertz Dias

PSTU

0,42%

Na pesquisa que apresentamos no ú ltimo boletim, Braide possuı́a 43% das intençõ es de voto,
Duarte Jr. Sigurava com 14%, Neto Evangelista com 10% e
Bira do Pindaré aparecia como 4º colocado, com 5% [1]. Na
ú ltima Ibope antes do primeiro turno, divulgada em 13/11,
Braide Sigurava com 41% dos votos vá lidos, enquanto Duarte Jr. e Neto Evangelista apareciam empatados com 19%
[2]. O resultado apresentou um declı́nio de Braide e crescimento de Duarte Jr., ambas oscilaçõ es, no entanto, previstas
na margem de erro de 4%.
Em relaçã o à s intençõ es de voto para
o segundo turno, Braide aparecia com 54% dos votos vá lidos contra 46% de Duarte Jr. na pesquisa Ibope divulgada
em 27/11, mantendo os nú meros veriSicados na pesquisa
anterior, deste mesmo instituto, divulgada em 20/11 [3]. O
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resultado do pleito, portanto, com vitó ria de Braide por
55,53% dos votos contra 44,47% de Duarte, esteve em consonâ ncia com o esperado, com pequena oscilaçã o prevista
na margem de erro.
Braide se colocou na disputa eleitoral
como o representante da oposiçã o. Desde que recebeu o
apoio do PSDB, o nome do Podemos procurou distanciar-se
ao má ximo da Sigura do governador maranhense, Flá vio
Dino. Como já explicitado no boletim anterior, Dino iniciou
a disputa provando sua força polı́tica na capital, tendo 4 dos
candidatos do 1º turno ligados a sua base eleitoral. No entanto, os eventos que marcaram a disputa de segundo turno
representaram uma reviravolta nesse quadro. Neto Evangelista (DEM), ex-secretá rio do governador, se posicionou
a favor do candidato do Podemos [4], enquanto Dino decidiu apoiar Duarte Jr. (Republicanos)[5]. Neto recebeu
16,24% dos votos no 1º turno, e a transferê ncia de parte de
seus votos foi determinante para a vitó ria de Braide, somada a vantagem que o candidato do Podemos já possuı́a
na primeira etapa do pleito. A direçã o municipal do PDT,
por sua vez, descumpriu a recomendaçã o da legenda por
neutralidade e també m optou por apoiar Braide. [6]
Portanto, a vitó ria da oposiçã o, com o
apoio de um candidato apadrinhado pelo governador e de
um partido da esfera progressista que també m apoiou Dino
nas ú ltimas eleiçõ es, representa um racha na base aliada do
governador. Apoiado por Roseana Sarney, a eleiçã o do candidato do Podemos també m evidencia a força da tradicional famı́lia maranhense na polı́tica local. Roseana perdeu a
disputa pelo governo do estado para Dino em 2016, mas se
fortalece com o resultado da eleiçã o na capital. O PCdoB-
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MA, por sua vez, apresentou um declı́nio de 46 prefeituras
em 2016 para 22 em 2020. [7]. Essa queda de poder polı́tico
pode ser determinante para a eleiçã o estadual em 2022 e
para a capacidade de Dino de eleger um sucessor..
A disputa eleitoral em Teresina
A tabela abaixo apresenta a distribuiçã o das 29 cadeiras da Câ mara de Vereadores de Teresina, separados
por sigla, e comparados ao resultado obtido em 2016:

2020

2016

Partidos

Cadeiras Partidos

Cadeiras

PSDB

4

PSDB

4

MDB

3

PMDB (MDB)

2

PDT

3

PSL

2

PT

3

PT

2

PP

3

PEN
OTA)

DEM

2

PP

2

PSD

2

PRP

2

PSL

2

PTC

2

SOLIDARIEDADE

1

PHS
MOS)

REPUBLICANOS

1

PDT

PL

1

PPS (CIDADA- 1
NIA)

PATRIOTA

1

SOLIDARIEDADE

(PATRI- 2

(PODE- 1
1

1
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PV

1

PSD

1

AVANTE

1

PV

1

PTB

1

PRB (REPUBLI- 1
CANOS)
PCdoB

1

PSDC (DC)

1

PTdoB
(AVANTE)

1

PMB

1

Historicamente forte no estado, o PSDB conseguiu
manter suas 4 cadeiras na capital. Na eleiçã o de 2016 os
dois candidatos mais votados eram do partido, o que nã o se
repetiu em 2020. Jeová Alencar, mais votado em 2016, també m foi o preferido em 2020, poré m sob a sigla do MDB. A
segunda melhor votaçã o foi de Evandro Hidd, do PDT. O
centrã o, que elegeu 16 vereadores em 2016, manteve suas
cadeiras no pleito de 2020. O lado progressista, por sua vez,
contou com 2 assentos a mais pelo PDT, e um a mais para o
Partido dos Trabalhadores. O PCdoB, no entanto, nã o conseguiu eleger deputados.
Para o cargo de prefeito de Teresina, o resultado do
primeiro turno se conSigurou dessa forma:

Candidato

Partido

Votos em %

Dr. Pessoa

MDB

34,53%

Klé ber Montezuma

PSDB

26,70%

Gessy Fonseca

PSC

12,14%
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Fabio Novo

PT

11,50%

Fá bio Abreu

PL

7,02%

Major Diego

Patriota

3,11%

Simone Pereira

PSD

2,12%

Lucineide Barros

PSOL

2%

Fabio Servio

PROS

0,47%

Mario Rogerio

Cidadania

0,19%

Pedro Laurentino

UP

0,11%

Gervá sio Santos

PSTU

0,06%

O resultado do pleito, com exceçã o dos nomes que
disputariam o segundo turno, contrasta com a pesquisa
apresentada no ú ltimo boletim (divulgada 22/9) ao analisarmos o desempenho dos demais postulantes. Fá bio
Abreu (PL), o candidato bolsonarista, Sigurava à frente de
Montezuma, com 20,17% e 13,88% respectivamente[8].
Fá bio apresentou uma queda signiSicativa, e nã o estabeleceu-se nem ao menos como a 3ª maior votaçã o, sendo substituı́do por Gessy Fonseca, candidata do PSC que, apesar de
cristã , possui um discurso bem mais moderado e voltado
sobretudo ao empresariado. Major Diego, o outro nome da
ala bolsonarista, tampouco obteve um resultado expressivo.
Em pesquisa de intençã o de voto para o segundo
turno, Dr. Pessoa aparecia com 68%, enquanto Klé ber Montezuma (PSDB) detinha 34% na pesquisa Ibope divulgada
em 28/11[9]. O resultado da disputa eleitoral, com a eleiçã o
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do candidato do MDB com 62,31% dos votos contra 37,69%
do nome da situaçã o, apresentou uma diferença levemente
superior à prevista na margem de erro de 4%. Dr. Pessoa,
aliado ao PSB e ao PRTB do vice-presidente Hamilton Mourã o, já era o candidato preferido no primeiro turno, mas o
apoio de Gessy Fonseca [10] para a segunda etapa do pleito
lhe possibilitou uma transferê ncia vantajosa de votos e lhe
conferiu ampla vantagem. O nome do MDB, portanto, conseguiu reunir os votos dos insatisfeitos com a ú ltima gestã o
tucana e do eleitorado cristã o. Apó s 7 vitó rias consecutivas,
o PSDB sai fortemente derrotado da disputa municipal, perdendo sua hegemonia na capital piauiense.
O pleito em Fortaleza
A distribuiçã o das 43 vagas para a Câ mara de Vereadores de Fortaleza, separada por partido e em comparaçã o com a eleiçã o de 2016, Sigura da seguinte forma:
2020

2016

Partidos

Cadeiras

Partidos

Cadeiras

PDT

10

PDT

11

PROS

5

PRTB

4

PSB

3

PR

4

PT

3

PPL
(PCdoB)

3

CIDADANIA

3

SOLIDARIEDADE

2

PSOL

2

PSD

2

PSC

2

PTC

2
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PP

2

PEN (PA- 2
TRIOTA)

PSD

2

PRP (PA- 2
TRIOTA)

PL

2

PT

PMB

2

PPS (CIDA- 2
DANIA)

REPUBLICANOS

2

PRB (RE- 1
PUBLICANOS)

DEM

1

PCdoB

1

PSDB

1

PSL

1

REDE

1

PTN (PO- 1
DEMOS)

PODEMOS

1

PSDC (DC)

1

PSL

1

PSDB

1

PMDB
(MDB)

1

2

Percebe-se que o PDT manteve sua hegemonia, apesar de haver perdido uma cadeira. 7 dos 10 vereadores
mais votados sã o do partido. O resultado foi, em geral, positivo para a esfera progressista: o PSOL, que antes nã o possuı́a representaçã o na Câ mara de Fortaleza, elegeu 2 vereadores; este é o mesmo caso do PSB, que elegeu 3 vereadores. O PT, por sua vez, agregou uma cadeira à sua bancada.
O centrã o agora ocupa 18 cadeiras, em comparaçã o
aos 20 vereadores eleitos por partidos do bloco em 2016. O
bolsonarista Ronaldo Martins (Republicanos) - pastor da
Igreja Universal - foi o vereador mais votado, enquanto o
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segundo foi Lú cio Bruno, do PDT. Este dado evidencia a polarizaçã o entre a esquerda e o bolsonarismo, que també m
se reSlete na disputa pela prefeitura, em consonâ ncia com o
contexto polı́tico nacional.
A tabela abaixo apresenta os resultados do 1º turno:
Candidato

Partido

Votos em %

Sarto

PDT

35,72%

Capitã o Wagner

PROS

33,32%

Luizianne Lins

PT

17,76%

Heitor Ferrer

Solidariedade

4,93%

Cé lio Studart

PV

3,54%

Renato Roseno

PSOL

2,68%

Heitor Freire

PSL

1,66%

Anı́zio

PCdoB

0,18%

Samuel Braga

Patriota

0,14%

Paula Colares

UP

0,07%

José Loureto

PCO

0,01%

Sarto (PDT), que no ú ltimo boletim ainda disputava
com Luizianne Lins (PT) para ir ao segundo turno, se consolidou como o candidato mais votado. Wagner (PROS), obteve apenas 2% a menos que o primeiro colocado, e como
uma das estraté gias para o segundo turno, tentou se desvencilhar da imagem de Bolsonaro. Este posicionamento
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també m foi apontado no ú ltimo boletim, uma vez que o candidato nã o fez mençõ es a Bolsonaro em sua campanha.
Eduardo Girã o, seu coordenador de campanha, negou vı́nculos com o presidente [11], apesar de Bolsonaro ter expressado repetidamente o apoio ao postulante [12].
Luizianne Lins (PT) optou pela neutralidade no segundo turno, opondo-se à decisã o de sua sigla por apoiar a
candidatura do pedetista. A posiçã o da postulante reSlete o
embate travado entre a petista e Sarto na disputa de primeiro turno, que envolveu, inclusive, processo na justiça
por direito de resposta a fake news divulgadas na campanha do candidato cirista. O desempenho de Sarto, no entanto, consolidou a hegemonia do PDT pela esfera progressista na polı́tica cearense.
Para o segundo turno, a pesquisa Ibope divulgada
em 28/11 previa a eleiçã o de Sarto com ampla vantagem:
61% frente a 39% do candidato do PROS [13]. O resultado,
no entanto, foi decidido com uma diferença de menos de
3% entre os dois postulantes. Era esperado que Capitã o
Wagner nã o pudesse contar com grandes transferê ncias de
votos para o segundo turno, visto que as demais candidaturas à direita nã o receberam uma votaçã o expressiva, e os
votos da petista deviam migrar para Sarto, conferindo-o
ampla vantagem. No entanto, o nome do PROS, de forma
surpreendente, foi capaz de disputar a prefeitura em uma
votaçã o acirrada, contrapondo-se à maior potê ncia polı́tica
local. O candidato dos Ferreira Gomes foi eleito prefeito
com 51,69% dos votos contra 48,31% de Capitã o Wagner.
Apesar da vitó ria progressista, o resultado do pleito evidencia o fortalecimento de uma oposiçã o à direita na disputa
eleitoral.
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Conclusão
Ao analisarmos a disputa eleitoral nas nove capitais
supracitadas, percebe-se que, no geral, os partidos da direita tradicional saı́ram vitoriosos do pleito.
Embora algumas forças polı́ticas locais - PSDB no Piauı́, Flá vio Dino no Maranhã o e o Cirismo no Ceará tenham
se mostrado enfraquecidas ou ameaçadas, outras como em
Salvador, com o carlismo, ou o PDT em Aracaju com Edvaldo, somente explicitaram um fortalecimento.
Braide, do Podemos, obteve o apoio de Roseana Sarney e da ala bolsonarista do PSL; Dr. Pessoa, do MDB, teve
apoio do vice-presidente Hamilton Mourã o e do PRTB; e Capitã o Wagner, do PROS, apesar de ter evitado durante toda
a campanha a vinculaçã o de seu nome ao do presidente, catalisou os votos do eleitorado bolsonarista na capital cearense, superando as expectativas expressas nas pesquisas
de intençã o de voto. Vimos també m, que em Maceió ambos
os candidatos que foram para o segundo turno tiraram fotos ou elogiaram pessoas ligadas ao bolsonarismo, no entanto no debate e campanha dos dois, nã o houveram avaliaçõ es positivas ou negativas ao presidente. JHC, que saiu vitorioso, inclusive disse que mesmo fazendo parte de um
partido de esquerda nã o faria um discurso anti-Bolsonaro,
já que seria preciso ter um diá logo com o governo federal.
Sendo assim, os resultados das eleiçõ es municipais
de 2020 conSirmam nossa hipó tese: o perSil dos candidatos
evidencia a força crescente de uma direita que busca diferenciar-se do bolsonarismo, mas que é fortalecida por essa
esfera polı́tica e utiliza de diversas estraté gias da mesma.
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Os postulantes que adotaram posicionamento mais moderado, voltado ao empresariado, à recuperaçã o da economia
pó s pandemia e a pautas da segurança pú blica, saem desta
disputa eleitoral com desempenho signiSicativo. Em contraposiçã o, a esfera progressista esteve ausente na maioria
das disputas de segundo turno analisadas nesse boletim. O
mesmo ocorreu com os nomes expressamente vinculados
ao presidente, que adotaram um discurso armamentista e
ultraconservador: Silvio Antonio (PRTB), candidato à prefeitura de Sã o Luı́s e Fá bio Abreu (PL), postulante a prefeitura de Teresina, foram rejeitados pelo eleitorado nordestino e obtiveram votaçõ es pouco expressivas.
Er possı́vel notar, portanto, que o centrã o e a direita
tradicional estã o preenchendo essa lacuna da bipolaridade
entre esquerda e extrema-direita, que teve seu á pice nas
eleiçõ es de 2018. Muitos candidatos nas eleiçõ es municipais de 2020, como já mostramos em boletins anteriores,
tentaram se aproveitar de estraté gias bolsonaristas. Entretanto, os eleitores nã o se mostraram interessados na polarizaçã o que antes tomava conta do cená rio polı́tico brasileiro. Portanto, o centrã o utilizou diversos mecanismos bolsonaristas de forma moderada e obteve ê xito, enquanto a
extrema-direita també m se utilizou de mé todos e estraté gias bolsonaristas, mas o Sizeram de uma maneira que, para
os eleitores, fomentava a polarizaçã o entre extrema-direita
e esquerda, o que pareceu nã o interessar ao eleitorado nordestino
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Os prefeitos eleitos nas capitais do Centro Oeste
POR GABRIELA HAFNER39
O presente boletim busca trazer, apó s
aná lises e previsõ es feitas anteriormente, os respectivos resultados das eleiçõ es municipais de 2020 nas capitais da
Regiã o Centro Oeste: Campo Grande-MS, Cuiabá -MT, Goiâ nia-GO, apresentando os desfechos de cada capital e as demais chegadas ao segundo turno.
O objetivo agora é compararmos os
resultados à s hipó teses previstas e veriSicar as variaçõ es e
conSirmaçõ es de cada diagnostico.
A principais fontes usadas para tal
pesquisa foram o G1, Gazeta do Povo e Uol Notı́cias.
Resultado eleição Campo Grande-MS
Apó s 100% das urnas apuradas na capital mato
grossense Marquinhos Trad do PSD foi reeleito com
52,58% dos votos, deixando para traz Sé rgio Harfouche do
Avante com 11,58% e Pedro Kemp do PT com 8,32%. ²
Vale ressaltar que pró ximo ao petista, mas em
quarto lugar, Sicou o candidato do PSL Vinicius Siqueira
com 8,20%.
Cris Duarte do PSOL e Dagoberto do PDT garantiram
apenas 1,11 % e 1,57% dos votos respectivamente.

39 Gabriela Hafner é

graduanda de Ciê ncias Sociais da UFRJ e pesquisadora do NUDEB
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Desse modo, vimos que desde o inı́cio de sua campanha, Trad esteve com folga à frente dos outros candidatos
revelando que alé m de sua popularidade o apoio de outros
partidos també m foi essencial para sua vitó ria.
Isso porque, com a maior coligaçã o do pleito, formada por 9 partidos, o atual prefeito se beneSiciou alé m de
outras coisas de um tempo maior de tv, tendo um total de
932 inserçõ es com 3 minutos e 10 segundos no bloco.
Resultado eleição Cuiabá - MT
No ú ltimo 22 de novembro, apó s todas as urnas apuradas o TSE revelou o que já se previa, uma disputa pelo
segundo turno entre Emanuel Pinheiro do MDB, com
30,75% dos votos e Abı́lio do Podemos, com 33,72%. ³
Em terceiro lugar tivemos Gisela Simona do PROS
com 19,42% e em quarto Roberto França do Patriotas com
9,49%.
Vale ressaltar que Aé cio Rodrigues do PSL foi o sexto
colocado com apenas 2,11%. Representando os partidos de
esquerda Gilberto Lopes do PSOL Sicou em ú ltimo lugar e
Julier Sebastiã o do PT em quinto com 3,13%.
Ontem, 29 de novembro Emanuel Pinheiro foi reeleito o novo prefeito de Cuiabá apó s receber 135.662 votos
equivalente a 51,16%.
Já Abı́lio, que parecia estar à frente nas intençõ es recebeu cerca de 129.533 votos o equivalente a 48,84%.
Isto posto, podemos conSirmar as previsõ es de uma
disputa pelo segundo turno na cidade, tendo como um dos
atores Emanuel Pinheiro que com a maior coligaçã o, composta por 12 partidos, garantiu o dobro de tempo de tv em
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relaçã o a Roberto França segundo candidato com mais
tempo.
Corrigindo as hipó teses de que França estaria com
Pinheiro nessa disputa, Abilio do Podemos tomou o seu lugar muito por conta de seu apoio ao atual presidente Jair
Bolsonaro e sua ligaçã o com a igreja evangé lica.
Já a esquerda como prognostico anterior ratiSica a
sua prevista baixa inSluencia, muito associada ao seu desmembramento.
Resultado eleição Goiânia-GO
Já na capital goianiense també m como previsto, a
disputa foi para o segundo turno entre Maguito Vilela do
MDB e Vanderlan Cardoso do PSD, com 36,02% e 24,67%
respectivamente.
Assim como em Campo Grande o PT Sicou em terceiro lugar com a candidata Delegada Adriana Accorsi, que
angariou 13,39% dos votos. Os demais partidos de esquerda assim como nas outras capitais analisadas foram
pouco expressivos.
Neste cená rio incluı́mos també m o candidato Major
Araú jo do PSL que apareceu em sexto lugar com 3,38%.
Nesta ú ltima etapa da votaçã o, que ocorreu neste
domingo dia 29, o TSE revelou apó s todas as urnas apuradas que Maguito Vilela venceu as eleiçõ es com 52,60% dos
votos, enquanto seu adversá rio garantiu apenas 38,72%.
No Sim de outubro Maguito Vilela foi diagnosticado
com Covid 19 e ainda encontra se internado no hospital, seu
vice Rogerio Cruz do Republicanos també m contraiu a doença durante a campanha, mas encontra-se bem.
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Conclusão
Assim, a partir de tais resultados foi
possı́vel conSirmar a maior parte das previsõ es e diagnó sticos anteriores, isto é , uma direita bem organizada garante
muito por conta das coligaçõ es uma presença signiSicante
nas disputas, uma ala bolsonarista que apesar de em algumas capitais nã o possuir muita interferê ncia em outras
ainda se faz presente e por Sim uma esquerda fragmentada
em todas as capitais, ratiSicando a sua pouca expressividade.
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As capitais do Sul: entre figurões e ausentes
POR WANDERSON DE MELLO40
Continuando a nossa sé rie de boletins sobre a Regiã o Sul, esse texto tem por objetivo apresentar, mas també m analisar os resultados dos dois turnos das eleiçõ es municipais de 2020. Para alcançar esse objetivo, as fontes mobilizadas foram: a wikipé dia, datapé dia, o TSE e portais de
notı́cia como G1.
Os pleitos de 15 e 29 de novembro consolidaram o
que foi proposto até entã o pela equipe Nudeb: o protagonismo das eleiçõ es no Sul foi das forças “tradicionais” da
polı́tica. O bolsonarismo nã o foi um agente mobilizador signiSicativo no Sul, onde a disputa eleitoral girou em torno de
Siguras conhecidas da regiã o. A esquerda em Curitiba surpreendeu, apesar de ainda nã o apresentar uma competitividade efetiva. Florianó polis, a frente ú nica progressista
nã o conseguiu superar a performance eleitoral anteriores
na cidade. Porto Alegre, a candidatura de Manuela D’Ar vila
conseguiu passar para o segundo turno, apesar da relativa
fragmentaçã o das esquerdas, mas perdeu no segundo turno
para o MDB.
A outra tese proposta pelo Nudeb no nosso ú ltimo
boletim foi o fenô meno das abstençõ es. Como esperado as
ausê ncia aumentaram em torno de 10% em todas as trê s
capitais e esse fenô meno foi essencial para Curitiba e Florianó polis que tiveram um resultado logo no primeiro turno.

40

Wanderson Mello é graduando de ciê ncias sociais da UFRJ e pesquisador do NUDEB
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Curitiba
Conforme proposto pelos nosso boletins anteriores,
toda a disputa eleitoral na capital paranaense seria dominada pelos partidos de direita, com o foco principal no Democratas do atual prefeito e já reeleito no primeiro turno.
Rafael Greca (DEM), que agora irá para o seu terceiro mandato como prefeito de Curitiba, consolidou a sua vitó ria já
no primeiro turno atingindo 499.821 votos (59,74%). Apesar do incontestá vel favoritismo e vitó ria de Greca, foi interessante perceber os resultados da esquerda no berço da
Lava-Jato. Goura (PDT) atingiu 13,26%, conseguindo superar o candidato pelo PSL, Fernando Francischini com
(6,26%)41.
O cená rio de fragmentaçã o das candidaturas de Curitiba foi o mais crı́tico das capitais da regiã o Sul totalizando dezesseis candidatos para o cargo de prefeito. As
candidaturas de esquerda enfrentaram o mesmo problema
com candidaturas do PT, PSOL, PCdoB, entre outros. Nã o é
de se suspeitar que nesse contexto de fragmentaçã o, as esquerdas nã o foram capazes de chegar ao segundo turno. Interessante questionar també m, até onde essas candidaturas encontram resistê ncia na cidade de Curitiba, que na histó ria recente tem se construı́do como um um sı́mbolo contra a corrupçã o que foi materializada na Sigura da esquerda? Mesmo com toda essa carga simbó lica, o PDT foi
capaz de reunir apoio popular signiSicativo.
Florianópolis

41 https://resultados.tse.jus.br/oSicial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=75353/resultados/cargo/11
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A capital de Santa Catarina passava por um contexto
similar ao de Curitiba com um prefeito extremamente popular com possibilidade de reeleiçã o já no primeiro turno.
Como haviam demonstrado as pesquisas, o pleito foi decidido logo no primeiro turno com a vitó ria de Gean Loureiro
(DEM) com 53,46% dos votos vá lidos42.
A grande novidade de Florianó polis foi a construçã o
de uma frente ú nica de esquerda encabeçada pelo PSOL,
com a candidatura de [Professor] Elson Pereira que conseguiu 18,13% dos votos vá lidos. A candidatura de Elson, no
entanto, perdeu 2 pontos percentuais, comparado com as
eleiçõ es de 2016. Como já sugerimos nos nossos boletins
sobre a regiã o Sul, o limite de apelo das esquerdas pode ter
sido atingido. A performance da candidatura do PSOL se
inscreveu num eleitorado já familiarizado e já confortá vel
em votar em candidatos de esquerda43.
Esse resultado comprova a nossa aná lise do cená rio
em Florianó polis, como algo que nã o era de grandes esperanças de uma “virada para a esquerda”, considerando a
histó ria da pró pria cidade, mas novamente consolida o
PSOL, ao invé s do PT, como agente liderante da esquerda
na capital catarinense.
Porto Alegre
Porto Alegre tem um cená rio mais complexo. A sua
disputa marcada por reviravoltas. Manuela D’Ar vila, que
manteve a liderança durante todo o processo, chegou a

42 https://resultados.tse.jus.br/oSicial/#/eleicao;e=e426;uf=sc;mu=81051/resultados
43 https://eleicoes.datapedia.info/eleicao/2016/SC/81051
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atingir 40% das intençõ es de voto na pesquisa Ibope do
14/11/202044. Essa marca nã o foi atingida pela candidata
do PCdoB - Sicando com 29,00% dos votos vá lidos -, alé m
disso Sebastiã o Melo (MDB), que disputava com o atual prefeito Nelson Marchezan Junior (PSDB) pelo segundo lugar,
foi capaz de virar o jogo com 31,01% dos votos vá lidos45.
A aná lise proposta para o primeiro turno foi que
propomos para a capital gaú cha vai na direçã o do abandono
da candidatura de José Fortunati (PSD), que teve que encerrar sua participaçã o devido a impugnaçã o da candidatura
de seu vice, por razõ es de registro46. Fortunati nã o estava
muito longe de Marchezan e Melo com 13% das intençõ es
de voto47 ao anunciar sua renú ncia da candidatura, també m
declarou apoio a Sebastiã o Melo48.
Já no segundo turno, esperava-se que os candidatos
que nã o conseguiram avançar para o segundo turno seguissem um caminho de apoio a Sebastiã o Melo, com exceçã o
das candidatas do PSOL e do PDT. Essa previsã o se conSirmou. Isso marcou o favoritismo do emedebista. A vitó ria de
Melo se conSirmou hoje com 54,63% dos votos vá lidos. Por
um lado, isso apresenta um fenô meno que já era esperado:
a grande diSiculdade, por parte da campanha de Manuela,

44

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/eleicoes/2020/noticia/2020/11/14/pesquisa-ibopeem-porto-alegre-votos-validos-manuela-40percent-melo-25percent-marchezan-17percent.ghtml
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de conseguir derrotar a uniã o dos candidatos da direita, inclusive com a aproximaçã o de Sebastiã o Melo com o bolsonarismo. Por outro, é de se notar o grande apelo atingido
por Manuela (45,37%).
O cená rio apresentado nas urnas mostra, como já
vı́nhamos falando, o cená rio de imprevisibilidade na cidade. A proximidade nas intençõ es de voto, entre os dois
candidatos, que disputaram o segundo turno, mostraram
uma cidade relativamente dividida, apesar de nã o ter atingido os 40% dos votos vá lidos, a candidata do PCdoB teve
muita musculatura para disputar de igual para igual com o
emedebista. Com a virada de Sebastiã o Melo, a disputa se
tornou mais complicada para Manuela que tinha pouca possibilidade de expansã o de seu apoio, por meio de alianças.
A possibilidade de uma vitó ria da esquerda dependeu somente da capacidade de Manuela de conseguir virar votos
e de trazer pessoas para as urnas. Ela foi bastante bem sucedida no primeiro, poré m esse somente nã o foi suSiciente
para a vitó ria.
O caso das abstenções
Como propomos no nosso ú ltimo boletim sobre a regiã o Sul, parte estraté gica da disputa seria de nã o somente
mobilizar as bases e os apoiadores, mas també m de mobilizar a populaçã o em geral a votar. Meses antes das eleiçõ es
já está vamos propondo a possibilidade de abstençã o recorde nas capitais do Sul. A pandemia e um processo de desâ nimo com a polı́tica podem ser atribuı́dos a esse aumento. Curitiba teve 30,18%49 de abstençõ es comparados

49 https://resultados.tse.jus.br/oSicial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=75353/totalizacao
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com 20,12%50 em 2016. Florianó polis teve 28,65%51, em
2016 as abstençõ es atingiram 16,18%52. Em Porto Alegre,
as abstençõ es no primeiro turno chegaram 33,08%53, onde
nas ú ltimas eleiçõ es municipais chegaram a 25,26%54.No
segundo turno as abstençõ es Sicaram em 32,76%55
O aumento de em torno de 10 pontos percentuais
das abstençõ es nã o sã o nú meros ignorá veis e podem ter
contribuı́do, em especial no exemplo de Florianó polis, para
a rá pida conclusã o da disputa. A pergunta que Sicou foi:
como as abstençõ es vã o inSluenciar o pleito de Porto Alegre,
no segundo turno, que geralmente tem maior abstençã o,
agora somado com a possibilidade de uma segunda onda da
COVID-19? As abstençõ es na capital gaú cha recuaram
00,30%, o que nã o representa uma mudança signiSicativa.
Essas abstençõ es que podem representar os idosos - um
grupo geralmente mais conservador -, por sua vez uma
grande limitaçã o para o aumento do apoio de Sebastiã o
Melo, por outro lado, era um grupo estraté gico de grande
importâ ncia para um tentativa de virada para Manuela.

Conclusão

50 https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_municipal_de_Curitiba_em_2016#Resultados
51 https://resultados.tse.jus.br/oSicial/#/eleicao;e=e426;uf=sc;mu=81051/totalizacao
52

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_municipal_de_Florian%C3%B3polis_em_2016#Resultados
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54 https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_municipal_de_Porto_Alegre_em_2016#Resultados
55 https://resultados.tse.jus.br/oSicial/#/eleicao;e=e427;uf=rs;mu=88013/totalizacao
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Nos nossos boletins sobre a regiã o Sul foi uma tendê ncia a nossa interpretaçã o de um fenô meno contraditó rio: o grande sucesso de Jair Bolsonaro e de seus aliados nas
eleiçõ es de 2018 com uma eleiçã o em 2020 predominantemente liderado por forças da polı́tica “tradicional”. O Democratas, o MDB, o PP, partidos que incorporaram o “Centrã o”,
os partidos de esquerda que disputam de forma efetiva as
eleiçõ es, esses foram os grandes agentes e protagonistas
das eleiçõ es municipais de 2020. Existe sim a possibilidade
que o bolsonarismo, nã o somente por sua desorganizaçã o,
mas també m pelo aumento da rejeiçã o da Sigura do presidente nas capitais, nã o foi capaz de mobilizar novamente a
busca pela “renovaçã o bolsonarista”. Apesar de alternativas conservadoras de direita, foi a centro-direita liberal,
que manteve sua hegemonia na Regiã o. Candidatos que podem ser associados ao bolsonarismo como Fernando Francischini (PSL), Marisa Lobo (Avante) ambos de Curitiba, Helio Bairros (Patriotas) de Florianó polis e Joã o Derly (Republicanos) de Porto Alegre nã o performaram tã o bem.
Nos casos de Curitiba e Florianó polis, essa alternativa se deu pela conSiança novamente na Sigura de partidos
da direita liberal e em Sigurõ es da polı́tica local, como o reeleito Rafael Greca, que já ocupou o cargo de prefeito (1993
- 1996) - també m foi vereador, deputado estadual constituinte, deputado federal e ministro do Esporte e Turismo56.
Já no campo progressista, Curitiba enfrentou grande
fragmentaçã o das candidaturas de esquerda, mas representa novidade a recuperaçã o de parte do eleitorado com a
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performance do PDT, lembrando que o mesmo partido já
chegou a governar Curitiba em coligaçã o com PT em
201257. Florianó polis, a uniã o de uma frente ú nica nã o foi
somente uma vitó ria, mas també m uma necessidade prá tica. Mesmo durante a hegemonia do Lulismo, nenhuma
candidatura de esquerda chegou a entrar no segundo turno.
A uniã o foi uma necessidade objetiva de uma cidade que resiste historicamente à s esquerdas58. Apesar disso, a uniã o
foi sucedida em de mobilizar seu eleitorado cativo, tornando real a possibilidade disputa no segundo turno. As
abstençõ es podem muito bem ter impedido essa conquista.
Em Porto Alegre - um reduto de esquerda na regiã o
- a disputa foi acirrada. O atual prefeito que buscava a reeleiçã o, Marchezan Junior (PSDB), també m nã o conseguiu
mobilizar o apoio de uma direita mais radicalizada, mesmo
com um vice do PSL. Enquanto, o triunfo eleitoral, em comparaçã o com as eleiçõ es de 2016, experimentado pela esquerda na cidade, se resume até o momento na popularidade de Manuela D’Ar vila. A uniã o das esquerdas no segundo turno, mobilizou e virou parte dos votos dos canditados de direita, que concorreram contra a Chapa PCdoBPT, mas nã o foi o suSiciente. Uma estraté gia que buscasse
reduzir as abstençõ es, talvez fosse mais bem-sucedida.
Com os pleitos Sinalizados em Curitiba e Florianó polis, e agora em Porto Alegre. Podemos observar, que em
uma tradicional disputa esquerda x direita, Sebastiã o Melo
mobilizou parte da narrativa conservadora e tentou se
aproximar do bolsonarismo. Enquanto, Marchezan Jú nior

57 https://nudebufrj.com/2020/09/22/sul/
58 https://nudebufrj.com/2020/09/22/sul/
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nã o foi bem sucedido no primeiro turno com essa tá tica,
ainda assim teve expressiva votaçã o (21,07%), Sebastiã o
conseguiu a vitó ria. O desaSio para esquerda em Porto Alegre foi grande. Acredito que as abstençõ es em Porto Alegre
podem ter sido o grande deSinidor da disputa.

72

Eleições municipais 2020: Belo Horizonte e Vitória
POR SOFIA FERREIRA59
O presente texto objetiva dar continuidade a aná lise das eleiçõ es municipais de 2020 em Belo
Horizonte – MG e Vitó ria – ES, procurando observar as causas e efeitos dos resultados obtidos na disputa eleitoral entre a direita e a esquerda em cada cidade.
Para isso, observamos a apuraçã o do
primeiro e segundo turnos das eleiçõ es e o cená rio polı́tico
de cada cidade. Trabalhamos a hipó tese de que a direita sairá fortalecida desse pleito, vide a reeleiçã o de Alexandre
Kalil (PSD) em Belo Horizonte no primeiro turno e a eleiçã o
de Lorenzo Pazolini (Republicanos) em Vitó ria no segundo
turno.
As fontes utilizadas para essa pesquisa foram o site do Tribunal Superior Eleitoral, jornais
locais das cidades e jornais de grande circulaçã o como o G1
e a VEJA.
Eleições Municipais em Belo Horizonte – MG
Desde o inı́cio, o cená rio polı́tico em
Belo Horizonte apontava para a reeleiçã o de Alexandre Kalil do PSD. Na primeira pesquisa Ibope publicada dia 2 de
outubro, o candidato apresentava 58% das intençõ es de
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voto, e na ú ltima, publicada dia 14 de novembro, 72%.60
Assim, sua eleiçã o no primeiro turno, com 63,36% dos votos, já era esperada.61
A popularidade de Kalil (PSD) se manteve mesmo durante a pandemia, quando medidas mais rı́gidas de isolamento foram adotadas. Segundo pesquisa
Ibope divulgada dia 9 de novembro, 76% aprovavam sua
gestã o e 65% a avaliavam como ó tima ou boa.62 Isso mostra que a tentativa do presidente de responsabilizar os prefeitos pelas catá strofes da pandemia nã o surtiu efeito em
Belo Horizonte.
Outro elemento importante sobre a
reeleiçã o do candidato é o discurso da nã o polı́tica. Tanto
em 2016 quanto em 2020, Kalil (PSD) segue com a narrativa ‘nem de direita e nem de esquerda’, apresentando-se
como o gestor da cidade e beneSiciando-se da polarizaçã o
quando necessá rio.
No cená rio eleitoral de Belo Horizonte, outro fato chama a atençã o. Em 2020, legendas que
costumavam liderar na linha de frente, como PT e PSDB,
Sicaram praticamente fora da disputa. Nilmá rio Miranda
candidato do PT obteve 1,88% dos votos e Luisa Barreto
do PSDB, 1,39%. Enquanto Bruno Engler (PRTB), candidato apoiado por Bolsonaro chegou ao segundo lugar com
9,95% dos votos. No que concerne à esquerda, a candidata
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62 https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2020/noticia/2020/11/10/pesquisa-ibope-veja-avaliacao-dekalil-romeu-zema-e-bolsonaro-em-belo-horizonte.ghtml
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do PSOL, Ar urea Carolina, obteve 8,33% dos votos, sendo a
quarta mais votada.
Portanto, é possı́vel concluir que as
narrativas polı́ticas ainda estã o em disputa. A reeleiçã o de
Kalil (PSD) corrobora com a hipó tese de que as eleiçõ es
municipais representariam um fortalecimento da direita.
Ademais, o fato de a candidata do PSOL ter obtido mais votos que o candidato petista, aponta para a consolidaçã o da
legenda na capital.
Resultado 1° turno em Belo Horizonte
Alexandre Kalil (PSD)

63,3%

Bruno Engler (PRTB)

9,95%

Joã o Vitor Xavier (Cidadania)

9,22%

Ar urea Carolina (PSOL)

8,33%

Rodrigo Paiva (NOVO)

3,63%

Nilmá rio Miranda (PT)

1,88%

Eleições Municipais em Vitória – ES
Em Vitó ria, a conjuntura eleitoral é diferente. A disputa entre os candidatos Joã o Coser (PT), Fabrı́cio Gandini (Cidadania) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) se mostrou acirrada desde a primeira pesquisa eleitoral. No entanto, a hipó tese de que Gandini (Cidadania) protagonizaria a eleiçã o municipal nã o se conSirmou e o se-
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gundo turno, disputado entre o candidato petista e o candidato da direita bolsonarista, culminou na eleiçã o de Lorenzo Pazolini (Republicanos) com 58,50% dos votos.
Nas pesquisas eleitorais, Pazolini (Republicanos) foi quem demonstrou maior potencial de crescimento: na primeira pesquisa Ibope, possuı́a 10% das intençõ es de voto; na segunda, 18% e na ú ltima, divulgada
um dia antes do primeiro turno, 27%.63 Com 30,95% dos
votos vá lidos o candidato concorreu ao segundo turno ao
lado de Joã o Coser (PT) que obteve 21,82% dos votos, apenas 0,7% a mais do que os 21,12% de Gandini (Cidadania).64
Observando o histó rico eleitoral da
cidade, percebe-se um favoritismo a candidaturas de esquerda e centro-esquerda. Em 2004, Coser (PT) foi eleito e
depois, reeleito em 2008. Em 2012, Luciano Rezende (Cidadania) ganhou do PSDB e em 2016 foi reeleito. Ou seja,
nas ú ltimas quatro eleiçõ es municipais, a direita nã o conseguiu eleger seu candidato na capital. No entanto, nas eleiçõ es presidenciais de 2018, Bolsonaro foi eleito em Vitó ria
com 63,12% dos votos65, e, alé m disso, observou-se uma
ascensã o da ala conservadora desde 2017.66
Pazolini (Republicanos) é o candidato
da direita bolsonarista, poré m a estraté gia de sua campanha foi enfatizar projetos para transformar Vitó ria em uma

63 https://g1.globo.com/es/espirito-santo/eleicoes/2020/noticia/2020/11/14/pesquisa-ibope-em-vitoria-votos-

validos-delegado-pazolini-27percent-gandini-26percent-joao-coser-26percent.ghtml
64 https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=es;mu=57053/resultados
65 http://especiais.g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/mapa-da-apuracao-no-brasil-presidente/2-turno/
66 https://veja.abril.com.br/blog/noblat/o-xadrez-politico-nas-eleicoes-em-vitoria-es-por-alexandre-caetano/

76

cidade de paz e tranquilidade, alé m do debate acerca da segurança pú blica e ataques ao adversá rio. O candidato contou com o apoio de partidos da direita tradicional como o
DEM, indicando uma aliança entre o bolsonarismo e a direita tradicional, reforçada pela manifestaçã o de apoio da
candidata Neuzinha do PSDB67 e do candidato Mazinho do
PSD68. Ademais, o candidato contou com apoio do grupo
conservador e Siguras como o pastor Silas Malafaia.69 Nesse
contexto, Gandini (Cidadania) optou por se manter neutro
durante as campanhas do 2° turno, poré m, alguns de seus
correligioná rios como Denninho Silva (Cidadania), vereador mais votado em Vitó ria, e Luiz Emanuel Zouain (Cidadania) declararam apoio a Pazolini (Republicanos).70
No que concerne à esquerda, uma diSiculdade central para o candidato petista foi o alto ı́ndice
de rejeiçã o. Nas trê s pesquisas Ibope, divulgadas antes do
primeiro turno, Joã o Coser (PT) manteve 35% de rejeiçã o
enquanto Pazolini (Republicanos) oscilou entre 14% e
18%.71
Coser (PT) contou com o apoio de Siguras da esquerda em suas redes sociais como Marcelo
Freixo (PSOL), Marina Silva (REDE), Eduardo Suplicy (PT)
e o ex-presidente Lula (PT), alé m do PSB, partido do governador do estado, Renato Casagrande (PSB).72 O segundo
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https://www.agazeta.com.br/es/politica/em-vitoria-coser-vai-a-casagrande-neuzinha-fecha-com-pazolini-emazinho-fica-neutro-1120
68 https://www.instagram.com/p/CIEAtJlj1dR/
69 https://www.agazeta.com.br/colunas/vitor-vogas/malafaia-declara-apoio-a-pazolini-e-pede-para-vitoriadizer-nao-ao-pt-1120
70 https://es360.com.br/secretarios-de-casagrande-declaram-apoio-a-coser-em-vitoria/
71 https://g1.globo.com/es/espirito-santo/eleicoes/2020/noticia/2020/11/14/pesquisa-ibope-em-vitoria-votosvalidos-delegado-pazolini-27percent-gandini-26percent-joao-coser-26percent.ghtml
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turno serviu como um termô metro para a capacidade de
mobilizaçã o do partido, demonstrando que a estraté gia de
lançar candidatos que já possuı́am uma trajetó ria, foi efetiva na cidade.73 Poré m, nã o foi o suSiciente em um contexto de polarizaçã o polı́tica, ascensã o do conservadorismo e desgaste do partido que ainda sofre com as consequê ncias da Lava Jato.
Logo, a eleiçã o de Lorenzo Pazolini do
Republicanos e a derrota de Joã o Coser do PT corroboram
com a hipó tese de que a direita sairia fortalecida das eleiçõ es e 2020.
Resultado 1° turno em Vitória

Delegado Pazolini (Republicanos)

30,95%

Joã o Coser (PT)

21,82%

Fabrı́cio Gandini (Cidadania)

21,12%

Capitã o Assumçã o (Patriota)

7,22%

Mazinho (PSD)

6,65%

Neuzinha (PSDB)

4,61%
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Resultado 2° turno em Vitória

Delegado Pazolini (Republicanos)

58,50%

Joã o Coser (PT)

42,50%

Conclusão
Conclui-se que apesar de o discurso
da extrema direita ainda mobilizar um nú mero considerá vel de pessoas, no â mbito municipal nã o é tã o efetivo. A
eleiçã o de Kalil (PSD) mostra que prevalece a imagem do
polı́tico gestor e do distanciamento da polı́tica, o que beneSicia a direita tradicional e a centro-direita. Enquanto em
Vitó ria, a eleiçã o de Pazolini (Republicanos), apoiado pelo
DEM e PSDB conSirma a hipó tese do fortalecimento da direita. Considerando esses aspectos, entende-se que a direita tradicional saiu fortalecida do pleito de 2020 com a
reeleiçã o de Kalil (PSD) em Belo Horizonte e a eleiçã o do
delegado Pazolini (Republicanos) em Vitó ria.
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A vitória da direita tradicional em São Paulo
POR DANIEL SOUSA74
O presente texto se propõ e a analisar
o primeiro e segundo turno das eleiçõ es municipais que
ocorreram no dia 15 e 25 de novembro de 2020 na cidade
de Sã o Paulo, com objetivo de compreender os impactos
para o pleito de 2022. A disputa que concedeu a vitoria
para o candidato da direita tradicional, Bruno Covas
(PSDB), contra o candidato de esquerda, Guilherme Boulos
(PSOL). Ademais, o perı́odo analisado foi marcado pelo
derretimento do candidato, Celso Russomanno no primeiro turno nas pesquisas de opiniã o e de candidatos bolsonaristas no legislativo, alé m da vitó ria do candidato Democrata nos Estados Unidos.
Dito isso, neste boletim, trabalharemos a hipotese de que o recrudescimento da direita tradicional implica em mudanca de estrategia por parte de Bolsonaro, que se verá na necessidade de aglutinar sua base
polı́tica à partidos de direita tradicional. Na esfera da esquerda, nossa hipotese é de que a projeçã o nacional alcançada por Boulos, aponta uma ruptura da atuaçã o da esquerda no ambito digital, concomitante a possibilidade da
criaçã o de uma frente de esquerda, que nesse caso, serviu
como balã o de ensaio contra Bolsonaro para 2022.
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Para isso, realizaçã o deste estudo, utilizamos como fonte, o resultado das eleiçõ es no â mbito legislativo, alé m fontes jornalı́sticas.
O texto foi dividido de modo a apresentar o resultados referente ao desempenho obtido no
primeiro turno da direita tradicional, bolsonarista e esquerdas. Em um segundo momento, apresentamos o resultado do segundo turno e conclusã o, onde laboraremos nossas hipó teses.

Diferentemente do que apontavam pesquisas de opiniã o, o perı́odo analisado, foi marcado pela deterioraçã o da imagem do candidato bolsonarista, Celso Russomanno (REPUBLICANOS). Assim como
diversas cidades ao redor do Brasil, candidatos alinhados
ao discurso bolsonarista-antissistema, enfrentaram nas
urnas, consequê ncias do imponderado discurso. Atrelamos
essa derrota nã o só , mas també m, à s particularidades das
eleiçõ es municipais, sendo elas “locais”, a tangibilidade do
discurso se atrela à s necessidades da vida cotidiana. Isto é ,
a gestã o da pandemia, neste caso, inicialmente se mostrou
mais atrativo que os impropé rios promulgados por candidatos mais radicais.
Direita bolsonarista
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Resultado do primeiro turno
Candidatos

Votos Válidos Porcentagem

Celso Russomanno - (REPUBLICANOS)

560.666

10.50%

Arthur do Val - (PATRIOTA)

522.210

9,78%

Joice Hasselmann (PSL)

98.342

1,84%

Levy Fidelix

10.960

0,22%

Assim como nas eleiçõ es à prefeitura
de 2012 e 2016, Russomanno começou a campanha na
frente das pesquisas, mas acabou Sicando de fora do segundo turno. O candidato viu sua candidatura degringolar
em meio a falas de que moradores de rua tinham imunidade à Covid-19 porque nã o tomavam banho, e no seu
pouco tempo de TV.
No dia das eleiçõ es, o presidente Jair
Bolsonaro (Sem partido) chegou a compartilhar e apagar
uma publicaçã o onde declarava seu apoio a outros candidatos, dentre os quais, Russomanno estava presente. A publicaçã o foi apó s a apuraçã o dos votos indicar que quase
nenhuma das indicaçõ es do presidente foram para o segundo turno. Nos bastidores, o partido de Russomanno
atribui o mal resultado ao pró prio candidato, já que a rejeiçã o do presidente na capital chega a 50%, segundo o instituto Datafolha. No mais, no segundo turno das eleiçõ es,
Russomanno juntamente a Matarazzo manifestaram apoio
a Bruno Covas para o segundo turno.
Já a candidata Joice Hasselmann,
eleita em 2018 como deputada federal, elencou 1 milhã o
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de votos na é poca. Naquela ocasiã o, foi a mulher mais votada do estado. Hoje, com um total de 98.342 - 1,84% dos
votos vá lidos. Levy Fidelix (PRTB), partido do Hamilton
Mourã o, com 0,22% dos votos. Arthur do Val, conseguiu
533.210 dos votos representando 9,78% dos votos vá lidos.
No â mbito do legislativo, a famı́lia da
deputada bolsonarista Carla Zambelli desempenhou resultado pı́Sio no pleito, nã o conseguindo eleger nenhum vereador.
Dito isso, o baixo desempenho nas urnas tranforma-se em necessidade de mudança de tá tica
para o presidente, que na iminê ncia de 2022, nã o conseguiu emplacar o Aliança pelo Brasil. Interlocutores indicam
que o presidente cogita se Siliar a algum partido de direita
tradicional para tentar centralizar sua base. Os mais cotados sã o Progressistas, PSD ou Patriotas.
Direita tradicional

Resultado primeiro turno.
Candidatos

Votos Válidos

Porcentagem

Bruno Covas - (PSDB)

1.754.013

32,85%

Andrea Matarazzo - PSD

83.753

1,55%

Apó s a derrota no primeiro turno, o candidato Russomanno manifestou apoio a Bruno Covas. "O partido entende que a moderaçã o e o equilı́brio sã o fundamentais
para que a cidade possa avançar e que Bruno Covas é a pessoa mais preparada para isso", diz uma nota assinada em
conjunto pelo Republicanos e pelo pró prio Russomanno. O
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prefeito Bruno Covas recebeu apoio mais cedo de Andrea
Matarazzo, do PSD no primeiro turno.
As eleiçõ es nos Estados Unidos que ocorreram antes do primeiro turno na cidade paulista, podem indicar
uma mudança de comportamento que diz respeito a preferê ncia polı́tica voltada mais ao centro. Certamente as eleiçõ es municipais de 2020 sai da direita reacioná ria e se desloca para o centro-direita, ou direita tradicional. Ou seja,
fortalecimento das forças da direita tradicional como opçã o viá vel aos discurso extremados.
A falta de fô lego de candidatos abertamente bolsonaristas podem estar atreladas a algumas das hipó teses
que listamos. A primeira hipó tese é de uma desorganizaçã o
partidá ria. Se por um lado isso promoveu uma maior liberdade do presidente em indicar aliados, nã o se mostrou
como estraté gia efetiva, por tanto passı́vel de revisã o,
como os movimentos que já tem feito para se Siliar a algum
partido mirando em 22.
A segunda hipó tese é de que a direita reacioná ria
está perdendo fô lego. Um exemplo prá tico pode ser compreendido nas eleiçõ es presidenciais dos EUA. Ainda que o
debate entre uma direita radical e tradicional nã o estã o se
restringem ao â mbito brasileiro. As eleiçõ es americanas,
semelhantemente à brasileira, nã o demonstraram uma
derrota avassaladora de Donald Trump - representante da
direita radical -, mas apontam para o apaziguamento, ao
menos momentâ neo da ascensã o extremista. Assim como
no Brasil, a direita reacioná ria, ou bolsonarista questiona a
legalidade do processo eleitoral, pondo em xeque sua eSicá cia, o discurso bolsonarista, paulatinamente ganha capilaridade como prognó stico para 2022.
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Outro exemplo que corrobora para nossa aná lise
sã o as movimentaçõ es que Siguras como, Sé rgio Moro ou
Luciano Huck estã o fazendo em se mostrar como candidatos ao centro.
Desta forma, apó s o presidente criar seu partido,
compreenderemos se ainda tem ou nã o força polı́tica para
ir com força para o pleito de 2022. De acordo com a vitó ria
de Covas em Sã o Paulo e Eduardo Paes no Rio, ambas com
acenos de Rodrigo Maia, a direita reacioná ria tem de repensar estraté gias para se oxigenar novamente. O mesmo
serve para a esquerda, do qual abordaremos mais adiante.
As esquerdas

Resultado primeiro turno
Candidatos

Votos Válidos

Porcentagem

Guilherme Boulos (PSOL)

1.080.736

20,24%

Márcio França (PSB)

725,441

13,64%

Jilmar Tatto (PT)

461.666

8,65%

Orlando Silva (PCdoB)

12.254

0,23%

Vera (PSTU)

3.052

0,06%

Antonio Carlos (PCO)

630

0,01%

No â mbito legislativo, o PSOL elegeu uma vereadora
trans, Erika Hilton e triplicou sua presença, se tornando a
terceira maior bancada no Legislativo municipal. Eduardo
Suplicy (PT), por sua vez, foi o vereador mais votado do
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paı́s, com mais de 167 mil votos. No total, a esquerda conseguiu emplacar 16 dos 55 vereadores, representando
29.09% das cadeiras na Câ mara dos Vereadores, isto é ,
comparativamente a 2016, O PSOL aumentou de 2 candidatos eleitos para 6, enquanto o PT diminuiu de 9 para 8,
em paralelo ao PSB que caiu de 2 para 3. Por outro lado,
Má rcio França, terceiro colocado no pleito, distinto dos outros candidatos do campo, fez voto de neutralidade no primeiro turno, apoiando Boulos apenas no segundo .
Page

Network

Total Reactions Comments, Shares Engagement

Boulos

INSTAGRAM 7.347.714

20.34%

Boulos

TWITTER

4.927.027

15.81%

Boulos

FACEBOOK

4.564.752

19.06%

Bruno Covas INSTAGRAM 320.967

5.92%

Bruno Covas FACEBOOK

184.962

6.14%

Bruno Covas TWITTER

13.309

0,9%

Em consonâ ncia com nosso ú ltimo boletim, segundo o levantamento divulgado pelo Data Analyst, Pedro
Barciela , nas Redes Sociais, os nú meros dos ú ltimos 28
dias - anteriores o primeiro turno - referentes ao engajamento nas redes sociais, conSirma o forte empenho de Guilherme Boulos. Em contraste a 2018, onde as tecnologias
foram recebidas com espanto por grande parte das esquerdas. Nesse sentido, no ambito das esquerdas, mais especiSicamente o PSOL, o cená rio que se delimita é de uma maior
capacidade para concorrer à s pró ximas eleiçõ es, servindo
de exemplo para toda a esquerda.
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Resultado das eleições no segundo turno.
Candidatos

Votos Válidos

Porcentagem

Bruno Covas (PSDB)

3.169.121

59,38%

Guilherme Boulos (PSOL)

2.168.109

40.62%

No segundo turno, o discurso antisistema nã o prevaleceu, quem copiou a estraté gia de Bolsonaro, salvo em
algumas regiõ es, nã o foi bem sucedido. Por sua vez, o que
promoveu maior liberdade ao mandatá rio, també m o enfraqueceu pela incapacidade de criar um pó lo gravitacional
em torno de si por meio de um partido. A tô nica das eleiçõ es no segundo turno foi baseada, por Covas, na imputaçã o da ideia de que Boulos era inexperiente. No pó s-eleiçõ es, antagô nicos ao presidente, Maia aparece com Covas,
correligioná rio de Dó ria e Eduardo Paes (DEM) . O gesto
pode ser entendido como uma possı́vel aliança PSDB-DEM
para o pleito de 2022 almejando a criaçã o de uma frente de
“direita moderada” contra o atual presidente. Alé m do
gesto, Maia diz que quer ampliar as forças e chegar até Ciro,
Huck. “algum nome do PSB” ou Molon para uma frenteampla.
Por outro lado, a frente de esquerda, de acordo com
o resultado das eleiçõ es, impulsiona o PSOL para projeçã o
nacional, isto é , seu desempenho sinaliza uma oxigenaçã o
da esquerda a viabilizando para 2022. Nesse sentido, demonstrou a possibilidade da esquerda funcionar em bloco.
O PSOL, mesmo comparativamente menor do que o
PT, apresentaram uma renovaçã o nas estraté gias virtual,
alé m da capacidade de abertura de diá logo com Siguras
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como Marina silva (REDE), que nao se posicionava apoiando candidaturas de esquerda desde 2016, Ciro Gomes
(PDT), que nas eleiçõ es de 2018 impulsionou uma candidatura com forte sentimento antipetista e Flá vio Dino
(PCdoB), que almeja uma frente ampla com nomes para
alé m da esquerda como Luciano Huck.
O PT de Tatto, foi importante catalisador de votos
de Russomanno em sua derrocada ajudando o PSOL a chegar no segundo turno, demonstrou que há um á rduo caminho para se demonstrar competitivo para 2022. No mais,
em Sao Paulo, Partido dos Trabalhadores obteve seu pior
desempenho de votos em toda sua histó ria.
Conclusão
A direita tradicional vem se mostrando como alternativa aos discursos extremados do bolsonarismo que nã o
consegue atender a concretude das demandas polı́ticas reais fora do â mbito ideoló gico. Os resultado nas urnas indicaram a ineSicá cia do mé todo extremado. Acompanharemos no decorrer dos anos o sucesso ou insucesso das prá ticas na administraçã o do pó s pandemia.
Por outro lado, no â mbito da esquerda, a compreensã o de Boulos nas Redes Sociais, atreladas ao canal de diá logo estabelecido entre as esquerdas nacionais, surtiram
efeito mediante ao detrimento da imagem de Russomanno,
que despencou no resultado nas urnas.
Comparativamente à 2018, em Sã o Paulo, podemos
dizer que houve uma rejeiçã o do espı́rito extremista. Em
outras palavras, a tô nica antissistema foi interinamente su-
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blimada do pleito. Resta mensurar e entender se esse discurso se viabilizará para disputa de novas eleiçõ es, uma
vez que parte da direita tradicional apresenta-se altamente
Sisioló gica, podendo ser refé m de outras “ondas” como
Huck, Moro ou Dó ria, por exemplo.
Por Sim, a derrota de Bolsonaro nas urnas indica
que haverá trabalho para recompor a base a corrida presidencial de 2022 buscando se Siliar a um partido.
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