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RESUMO 
 
 

Dada a importância que a ciência política e as ciências sociais dão aos estudos do 
comportamento eleitoral, este trabalho acadêmico buscou inserir nesta discussão 
outro elemento importante que compõe este conjunto complexo. A partir da 
campanha eleitoral para Prefeitura de Natal em 2012 foi empreendido um trabalho 
de análise da rejeição no primeiro e segundo turnos desta eleição. Para a realização 
dessa análise foram utilizadas duas fontes de dados: as pesquisas quantitativas, 
realizadas pelo Consult Pesquisa no primeiro e segundo turnos das eleições; e a 
utilização da técnica de grupo focal, realizada no segundo turno das eleições. 
Sabendo dos vários fatores que podem interferir na decisão do voto, como também 
do dinamismo que permeia uma disputa política, buscamos, com este trabalho, 
contribuir com o aprofundamento dos estudos da rejeição, objetivando trazer 
subsídios que apresentem informações para melhor explicar os estudos do 
comportamento eleitoral. Os resultados apontaram que existe, de forma menos 
expressiva, a chamda rejeição forte. Falamos daquela rejeição fundamentada em 
um sentido político, histórico e ideológico. A razão para a fraca presença da rejeição 
forte parece ser o pouco envolvimento dos eleitores com a política e, 
consequentemente, o baixo conhecimento sobre os políticos e a política. Podemos 
observar, no entanto, a evidência de uma rejeição fraca.  Referimos aqui, a um um 
tipo de rejeição que se desenvolve durante o processo eleitoral em função da 
preferência do eleitor e de acordo com as circunstâncias da campanha. Os dados 
também nos levam a concluir  que a televisão constitui-se como instrumento de 
divulgação de idéias que possam contribuir na formação da opinião dos 
telespectadores. O papel dos partidos políticos na representação dos interesses 
populares perderam sua força nos últimos anos. Os dados apresentam também que, 
na medida que aumenta a preferencia dos eleitores no processo eleitoral, aumenta 
também sua rejeição.          
 
   
Palavras-chave: Comportamento eleitoral. Rejeição. Campanha política. Voto.         
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ABSTRACT 
 

 
Given the importance that political science and social sciences give studies of voting 
behavior, this study sought to fill this academic discussion another important element 
that makes up this complex set. From the campaign trail to City Christmas in 2012 
work has been undertaken analysis of rejection in the first and second rounds of this 
election. For this analysis we used two sources of data: quantitative research, 
conducted by Search Consult the first and second rounds of elections, and the use of 
focus group technique, performed in the second round of elections. Knowing the 
various factors that may affect the voting decision, but also the dynamism that 
pervades a political dispute, seek, with this work, contribute to the deepening of the 
rejection of studies, aiming to bring subsidies presenting information to better explain 
the behavior studies election. The results showed that there is a less expressive, the 
chamda strong rejection. We speak of that rejection based on a political, historical 
and ideological. The reason for the weak presence of strong rejection seems to be 
little involvement of voters with politics and, consequently, low knowledge about 
politics and politicians. We observe, however, evidence of rejection volatile. We refer 
here to a kind of rejection that develops during the election process depending on the 
preference of the voter and according to the circumstances of the campaign. The 
data also lead us to conclude that television is as an instrument for the dissemination 
of ideas that can contribute in shaping the opinion of viewers. The role of political 
parties in representing the interests of the people have lost their strength in recent 
years. The data also show that, to the extent that increases the preference of voters 
in the electoral process, also increases its rejection. 
 
Keywords: Voting behavior, rejection, political campaigning, voting. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 
Existem diferentes causas para o eleitor decidir seu voto, configurando 

diferentes tipos de eleitores, fato natural, tendo em vista a nossa diversidade 

cultural. Somos divididos em classes, socializados de acordo com os padrões 

familiares, na escola em que estudamos, entre grupos de amigos, instituições 

religiosas das quais fazemos parte, formando assim, entre nós, uma diversidade de 

valores, crenças, sentimentos e interpretações do mundo.  

Quando se trata de questões de ordem política identificamos as mesmas 

diferenças de comportamento dos indivíduos. Não é para menos. O universo político 

é repleto de referências, discursos, instituições divergentes e convergentes que 

aliam-se, embatem-se, formando um complexo que o cidadão comum e também os 

intelectuais tentam interpretar e dar sentido a este mundo. 

  Em períodos de campanha eleitoral, a pauta do dia passa a ser a política. 

Nesse contexto, os atores políticos e as instituições políticas se encarregam de 

trazer à tona detalhes das ações dos adversários, da atuação dos políticos na 

administração da cidade, estado e país. Apresentam propostas para melhoria 

salarial, saúde, educação, emprego, dentre tantas. Agem assim, sempre na tentativa 

de sensibilizar o eleitor para aderir ao seu discurso e tornar-se um aliado na busca 

de novos eleitores.  

O cidadão se depara com muitas informações concordantes e discordantes 

em um curto período de tempo, sempre tendo como principal recurso de apoio, para 

as divulgações de suas idéias e propostas, a televisão. No Brasil podemos verificar 

este contexto de disputa na maioria das cidades.  Nessa realidade, supõe-se que a 

TV constitui-se como o principal meio de obtenção de informação, sobretudo pelo 

avanço deste veículo de comunicação em recursos tecnológicos de comunicação, 

mídia, cenários e jornalismo político. 

Levando em conta esta realidade social, vamos nos deparar com uma vasta 

gama de atitudes frente ao universo político, que de certa forma irá determinar o 

comportamento do indivíduo. Este comportamento será orientado de acordo com o 

nível de envolvimento e conscientização com a política, com a classe social na  qual 

está inserido, o nível de instrução, valores e crenças, faixa etária, preferência 
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partidária etc. Algumas dessas variáveis poderão ser fatores de influência na 

posição que o eleitor terá, frente a sua decisão em escolher um candidato. 

Da mesma forma que o eleitor toma suas decisões do voto com base em 

vários fatores de influência sobre o seu comportamento eleitoral, supõe-se que estes 

mesmos eleitores também atribuem significado diverso para rejeitar outros 

candidatos. 

Uma campanha política se caracteriza como um momento de disputa 

(PALMEIRA E HEREDIA, 2006), um jogo entre partidos e candidatos que buscam, 

dentro do processo eleitoral, a adesão de um maior número possível de eleitores ao 

seu grupo político. Entre as estratégias utilizadas na disputa pelo eleitor, os 

candidatos e partidos buscam, naturalmente, fazer com que o seu eleitor se 

abasteça de argumentos e discursos que levem a uma espécie de repulsa aos 

adversários, objetivando também disseminar esta repulsa, através dos seus próprios 

discursos aos grupos de amigos e familiares. Supõe-se, portanto, que esta manobra 

ideológica dos partidos e candidatos, seja um dos fatores que levam à rejeição aos 

adversários. 

Com base nesta premissa, identificamos nesta pesquisa quais os motivos da 

rejeição para os dois principais candidatos na campanha a Prefeitura Municipal do 

Natal em 2012, o candidato Carlos Eduardo Alves (PDT) e o  candidato Hermano 

Morais (PMDB). 

Para a concretização dessa proposta realizamos  investigação através de 

pesquisas de opinião divulgadas no processo eleitoral e pesquisa de grupo focal 

com eleitores das quatro zonas de Natal. 

A busca de informações sobre o universo simbólico do eleitor natalense foi 

fundamental para identificar os motivos da rejeição deste eleitores. Neste sentido, a 

aplicação dos grupos focais mostrou-se um importante meio para conhecer o 

entendimento dos eleitores natalenses sobre o processo de decisão do voto e, 

consequentemente, sua motivação para a rejeição.  

Buscamos identificar nesta pesquisa aqueles eleitores com posição de voto 

definida, reconhecemos quais os atributos e as qualidades predominantes no 

candidato em quem irá votar no segundo turno e, tomando como referência estas 

motivações e utilizando questionamentos específicos sobre rejeição, identificamos 

os principais motivos da rejeição dos eleitores da cidade do Natal no segundo turno 
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da campanha para prefeitura em 2012. Exposto de outra forma: com base nas 

percepções dos eleitores e seus atributos valorativos, traçamos um perfil deste 

eleitor  para identificar as variáveis que determinam seu voto e o eventual tipo de 

rejeição que ele desenvolve e manifesta. 

Neste trabalho, tentamos contribuir para a explicação da seguinte  pergunta: 

ao decidir seu voto, quais as motivações deste voto e que referências são utilizadas 

para rejeitar o candidato adversário? Com base na preferência do eleitor, nos 

aspectos relevantes que influenciam seu voto, identificamos quais são as 

motivações que levam os eleitores a rejeitar o candidato adversário. 

Os passos para alcançar este objetivo foram: identificar os eleitores com o 

perfil adequado, que tenham sua posição definida, quanto à escolha do candidato a 

prefeito. Investigamos esses eleitores, através da técnica de grupo focal, com o 

objetivo de identificar as motivações da rejeição do eleitor na cidade do Natal, nessa 

campanha eleitoral de 2012. 

A hipótese proposta sugeriu que a partir do tipo de identificação do eleitor 

com o partido/candidato, ele desenvolverá um tipo de argumento semelhante para 

rejeitar o partido/candidato adversário. Nesse caso, com base nos atributos de 

preferência, o eleitor utilizará como apoio, os mesmos atributos para rejeitar os 

adversários.  

A segunda hipótese levantada propôs que estes eleitores desenvolvam 

―rejeição fraca‖, de momento1. Sem nenhuma razão aparente, o eleitor rejeita o 

adversário somente por estar do outro lado da disputa. Em outra eleição esses 

mesmos eleitores poderão dar o voto àquele candidato que neste momento rejeitam. 

Entre os vários estudos sobre comportamento eleitoral, observamos  de forma 

não generalizada, uma tímida reflexão dos estudiosos sobre o aspecto rejeição em 

campanhas eleitorais. Apesar de ser elemento decisivo em algumas situações de 

campanha, o fator rejeição não tem surgido com destaque na maioria dos trabalhos 

na área. Percebemos em  alguns casos, o foco dado à decisão do eleitor no 

candidato ou partido de preferência. De fato, o processo de decisão do eleitor, 

sempre ocupará a posição de destaque em estudos sobre comportamento eleitoral 

                                                 
1 Aquele tipo de rejeição ―sem força‖, não vota de jeito nenhum no adversário somente 
porque ele representa uma ameaça ao seu candidato de preferência, não tem nenhuma 
razão fundamentada. Este tipo de eleitor poderia inclusive, em outra situação, votar no 
candidato que rejeita. 
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(CARREIRÃO, 2004; BAQUERO, 1996; CASTRO, 1994; FIGUEIREDO, 1991; 

LAMOUNIER, 1980; SOUZA, 2009). Como podemos ver, são várias as linhas de 

pesquisa e abordagens. No entanto, quanto ao aspecto rejeição, conforme já citado, 

não encontramos nenhum estudo focado no tema. Esta constatação, por sí só, 

mostra a relevância deste trabalho, que visa trazer à tona um componente 

importante para os estudos do comportamento eleitoral.  

Nos estudos sobre comportamento eleitoral, o tema rejeição surge de forma 

acanhada e pouco explorado. Surge, muitas vezes, sempre como coadjuvante, 

sendo destaque em alguns momentos, quando se trata, sobretudo, de interpretar 

dados de pesquisa. Podemos sugerir  que o indicador rejeição seria interpretado 

como reforço de uma tendência do conjunto do eleitorado em recusar determinado 

candidato ou determinado partido político na disputa eleitoral. 

Cabe questionar, no entanto: como se dá essa rejeição? Em que grupos de 

eleitores é mais evidente determinada rejeição? Como se desenvolve a rejeição por 

um candidato? Qual o perfil destes eleitores e suas motivações para não votar neste 

ou naquele candidato? Este é o verdadeiro aporte deste trabalho: contribuir para 

superar a lacuna existente nos estudos sobre comportamento eleitoral, que estão 

focados em como e porque o eleitor vota em determinado candidato ou partido. 

Todavia, esses estudos não explicam porque o eleitor não vota em determinado 

candidato ou partido.  

O trabalho foi dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo refere-se a 

abordagem teórica utilizada na pesquisa. O segundo capítulo aborda a conjuntura 

eleitoral da campanha para Prefeitura de Natal em 2012. No terceiro e quarto 

capítulo será analisado o material empírico da pesquisa à luz do arcabouço teórico 

delineado. 

No capítulo 1 (Ambiguidade em torno da rejeição) realizamos, primeiramente, 

uma reflexão sobre a rejeição, em função de sua fragilidade teórica. Abordamos o 

conceito do termo rejeição e suas várias formas de significação. Em seguida, 

colocamos em discussão as bases teóricas que alicerçam a pesquisa. Procuramos, 

sobretudo, analisar as novas configurações que estruturam uma campanha 

contemporânea como: a utilização dos meios de comunicação e a presença, de 

forma efetiva, de profissionais das mais diversas áreas nas campanhas eleitorais; o 
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papel atual dos partidos políticos e as discussões em torno da relação entre estes 

novos instrumentos de comunicação e as agremiações partidárias.    

O capítulo 2 (O voto na eleição municipal em 2012) trata da eleição de 2012 

para Prefeitura do Natal. Esse capítulo discorreu sobre o cenário eleitoral, os 

candidatos envolvidos na disputa, o resultado final desse pleito e uma breve análise 

da rejeição de cada um dos candidatos no decorrer do percurso eleitoral. 

No capítulo 3 (As pesquisas de opinião) foram analisadas quatro pesquisas 

eleitorais da Consult Pesquisa no período eleitoral, com foco na rejeição de cada 

candidato. As pesquisas foram realizadas em quatro fases diferentes da campanha, 

3 pesquisas no primeiro turno e 1 no segundo turno. 

O capítulo 4 (O grupo focal) analisa os resultados da técnica de grupo focal 

realizada nas quatro regiões de Natal (Norte, Sul, Leste e Oeste). Com os resultados 

alcançados foi possível refletir sobre a forma de pensar de parte do eleitorado das 

quatro regiões de Natal sobre política, político, e suas razões para decisão no voto.    
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CAPITULO 1 - AMBIGUIDADE EM TORNO DA REJEIÇÃO 

 

Afinal, o que é rejeição? Como podemos entender a rejeição interpretada 

pelas pesquisas de opinião? Existe, de fato, o predomínio da chamada ―rejeição 

forte‖2? Quais são os fatores da rejeição? O ―votar de jeito nenhum‖, identificado nas 

pesquisas de opinião, tem, de fato, uma rejeição forte por trás, ou os motivos da 

rejeição são meramente passageiros e temporais? Essas são algumas perguntas 

que precisam de uma atenção maior da comunidade acadêmica, no sentido de 

entendê-la com maior profundidade. 

Em todas as eleições os dados sobre ―rejeição‖ são postos à disposição da 

sociedade. Mas, afinal de contas, o que é exatamente esta rejeição? A sua 

interpretação corresponde aquilo que entendemos dela? Enfim, são várias perguntas 

sem resposta concreta, que seja fundamentada em pesquisas, dentro de uma 

metodologia científica. 

O presente estudo pretende iniciar a discussão sobre o tema, analisando-o de 

forma mais aprofundada, buscando compreender melhor para identificar se as 

aparências, de fato, coincidem com a essência3. Essa é a tarefa da ciência: tentar 

encontrar a verdade dos fatos através de um método racional. 

 

 

1.1  REJEIÇÃO  

 

Segundo o dicionário Aurélio (2010), rejeição significa o ato ou efeito de 

rejeitar. Rejeitar, por sua vez, possui vários significados, como: 1. Lançar fora; largar, 

depor. 2. Lançar de si; tirar de si; repelir. 3. Lançar de si; expelir; vomitar, regurgitar. 

4. Não admitir; recusar. 5. Não aprovar; reprovar; desaprovar. 6. Não aceitar; 

recusar. 7. Ter em pouca ou nenhuma conta; desprezar, desdenhar. 8. Defender-se 

de; repelir. 9. Opor-se ou negar-se- a.  

 Diante das várias significações da palavra rejeição e da sua utilização em 

vários contextos, surge um questionamento: o significado da palavra rejeição, 

                                                 
2 Rejeição forte é interpretada como ―votar de jeito nenhum no candidato‖. 
3 Inspirado na frase célebre de Karl Marx ―Se a aparência e a essência das coisas 
coincidissem, a ciência seria desnecessária‖. 
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utilizado pelos meios de comunicação e pelos profissionais de pesquisa para 

informar a sociedade, coincide com o apontado pelos entrevistados? 

Analisando sem critérios aprofundados, para o contexto da eleição, o mais 

apropriado seria o significado 5 (Não aprovar; reprovar e desaprovar) e o 9 (opor-se 

ou negar-se a). No entanto, como a palavra rejeitar tem vários significados no 

dicionário,  podendo ser utilizados em vários contextos, com várias significações, 

faz-se  necessário um estudo mais aprofundado sobre a questão para identificar o 

verdadeiro sentido apontado pelos entrevistados no momento da pesquisa.      

Conforme destaca Karl Marx, em sua célebre frase: 

 

Se aparência e essência coincidissem sempre, isto é, mantivesse 
entre si uma relação de perfeita correspondência, a ciência e a 
própria atividade filosófica, com desdobramentos em qualquer 
atividade espiritual humana, tornar-se-ia supérflua na sua tentativa 
de entender o mundo. E isto ocorre por que a verdade científica é 
quase sempre paradoxal quando examinada pelos olhos do senso 
comum, que só apreende a aparência enganadora das 
coisas4(MARX, 1983, p 271.  ).  

 

 

De fato, devemos questionar a aparência, fugir do senso comum. Dentro das 

ciências sociais não existem estudos que tratem, de forma sistemática, o tema 

rejeição em campanhas eleitorais. Estamos submetidos à interpretação dos agentes 

de pesquisa e da própria mídia, que comunica os dados da rejeição de forma 

duvidosa. Ou seja, pode estar comunicando a real rejeição por um candidato, ou 

não, pode estar expressando algo que não reflete o verdadeiro sentimento popular, 

mas sim, o que a mídia e os agentes de pesquisa tem interesse em transmitir.     

 

1.2  AS BASES TEÓRICAS QUE ALICERÇAM  A PESQUISA   

 

    Para a realização dessa pesquisa sobre Rejeição e voto em campanha 

contemporânea: um estudo de caso da eleição à Prefeitura do Município de 

Natal/RN (2012)   utilizamos como referência estudos sobre a realidade das 

                                                 
4
 MARX, Karl. O capital (livro III, 2º tomo). São Paulo: Abril, 1983, p. 271. Ver também: 

―Salário, preço e lucro‖. In: Manuscritos econômicos-filosoficos e outros textos escolhidos. 
São Paulo: Abril, 1978, p. 79. 
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campanhas políticas contemporâneas, sobretudo do papel atual da mídia e dos 

consultores políticos profissionais e o papel dos partidos políticos.  

O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor uma visão geral dos 

componentes que estruturam uma campanha eleitoral municipal contemporânea, as 

ações sociais que movem uma campanha eleitoral, para, assim, poder extrair 

elementos que possam contribuir na explicação do tema, rejeição em campanhas 

municipais5.  

Sabemos que a rejeição, como o próprio ato de votar, é expressão do 

contexto político que configura uma disputa eleitoral. Os comportamentos dos 

indivíduos são reflexos da situação social, econômica, política e cultural da 

sociedade.  

Como não temos uma ampla base teórica para fundamentar o objeto rejeição, 

buscamos, neste trabalho, compreender as instituições e os atores principais do 

processo político-eleitoral, como os partidos políticos, candidatos, meios de 

comunicação de massa, profissionais de campanha eleitoral, militantes políticos e os 

próprios eleitores, que são os decisores desse processo. Diante disso, enquanto 

suporte teórico dessa pesquisa, elencamos para reflexão, os estudos sobre as 

campanhas eleitorais modernizadas,  de Mancini e Swanson (1996); Sartori (2001); 

Albuquerque e Dias (2002); Manin (1995); Ribeiro (2004), entre outros.  

Nas discussões correntes buscamos mostrar, através dos estudos existentes, 

as novas configurações políticas que caracterizam as sociedades contemporâeas. 

Nos últimos trinta anos muita coisa mudou. Os eleitores têm a disposição outros 

meios de informação, além daqueles que já possuíam. Algumas instituições 

perderam espaço, mas não morreram – como, por exemplo, os partidos políticos - e 

outros ganharam destaque - como os meios de comunicação, sobretudo o rádio, a 

TV, a internet etc. É neste pano de fundo que desenvolvemos o objeto em questão.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Sobretudo em capitais, onde os recursos tecnológicos e de comunicação estão bem 
presentes na sociedade. 
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1.3  O CONTEXTO DE UMA CAMPANHA MUNICIPAL CONTEMPORÂNEA 

 

 

Não há como negar a existência de uma nova configuração nas campanhas 

eleitorais atuais. Aquelas instituições tradicionais, como os partidos políticos, aos 

poucos tiveram que dar espaço a novos atores. Dentre esses, destacamos os meios 

de comunicação e os consultores profissionais.  

O embate teórico em torno do enfraquecimento do papel de representação 

dos partidos, o fortalecimento dos meios de comunicação de massa e a presença de 

profissionais de marketing político e eleitoral, bem como o enfraquecimento do papel 

da militância política, são alguns dos temas em discussão. Algumas correntes 

defendem a iminência de uma nova etapa da política, na qual os partidos políticos 

perderam seu papel de representação, dando lugar aos meios de comunicação e 

aos profissionais de campanha, chamado de ―modelo de substituição‖6. Conforme 

destaca Albuquerque (2005, p. 5), tal modelo busca responder duas questões 

cruciais: ―O primeiro dele diz respeito ao declínio dos partidos políticos e o segundo, 

à importância do papel que os meios de comunicação e os consultores vêm 

desempenhando como mediadores das relações entre cidadãos e governantes‖. 

Esse modelo, de fato, traz em si uma aura de aparente ―verdade incontestável‖.   

No entanto, existem estudos que defendem posição contrária. Albuquerque e 

Dias (2002) propõem a ―coexistência entre partidos políticos e os meios de 

comunicação e consultores profissionais‖ nos processos políticos e eleitorais. A 

proposta de Albuquerque e Dias da coexistência entre a ―política dos partidos‖ e a 

―política midiática‖, nos parece mais realista. Os partidos políticos, nos últimos anos, 

perderam, espaço no jogo eleitoral, principalmente no papel de representante dos 

interesses populares, de mediador entre os cidadãos e os governantes. Contudo, os 

meios de comunicação, bem como os consultores, não conseguem ocupar, por 

completo, o espaço dos partidos políticos.  

Conforme destaca Ribeiro:  

 

Efetuamos algumas reflexões concernentes a funções que, 
conquanto continuem sendo desempenhadas pelos partidos, 

                                                 
6 Trataremos deste modelo em detalhes adiante.  
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passaram a contar também com outros agentes executores, 
notadamente os media televisivos; essa problemática relação levou 
alguns autores a falar em uma completa substituição dos partidos 
pela televisão, em uma visão catastrófica com que não 
coadunamos(RIBEIRO, 2004, p. 2). 
 

 

De fato, falamos de uma visão catastrófica. Os partidos políticos exercem 

ainda um papel importante dentro do jogo democrático. O surgimento desses novos 

atores políticos ofuscaram sua importância, sem, no entanto, substituírem todas as 

funções exercidas pelos partidos políticos. 

Com relação ao papel dos partidos políticos no sistema político brasileiro, 

Pereira e Muller (2003) abrem uma discussão sobre os partidos políticos dentro da 

arena eleitoral e a arena legislativa. Segundo os autores, em cada uma dessas 

circunstâncias, os partidos políticos exercem diferentes tipos de papéis com 

diferentes forças. 

Na arena eleitoral, as próprias regras eleitorais induzem os agentes a se 

comportarem individualmente, enquanto que as regras internas do Congresso 

Nacional e os poderes presidenciais ―tornam o comportamento dos parlamentares 

extremamente dependente da lealdade aos seus respectivos partidos, fortalecendo 

estes últimos dentro do Congresso‖ (PEREIRA E MULLER, 2003, p. 4) . 

Na realidade do Congresso Nacional, percebemos a forte influência dos 

partidos políticos frente a decisões, votos, acordos e alianças. As relações 

concernentes às decisões legislativas são incentivadas pelo líder do partido, e nesse 

caso, todos tendem a seguir suas orientações. 

Através deste e de outros estudos, podemos perceber o papel importante dos 

partidos políticos no sistema político brasileiro. Em alguns momentos exerce uma 

forte influência, como no Congresso Nacional, e em outros momentos perderam um 

pouco de sua influência, como na arena eleitoral.  

Partidos políticos e meios de comunicação são canais importantes de 

interlocução entre políticos e eleitores. Conforme destaca Albuquerque e Dias (2002, 

p.1), ―meios de comunicação e partidos não são instituições que se sucedem no 

tempo; elas coexistem e estabelecem relações entre si‖. No entanto, com o passar 

do tempo, os meios de comunicação passaram a desempenhar papel de destaque 

no contato com os eleitores. As demais instituições que tentam representar os 
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interesses da população, como as associações de moradores, sindicatos e partidos 

politicos parecem não acompanhar a agilidade dos meios de comunicação na 

representação destes interesses imediatos da população.   

O que podemos observar, de fato, no jogo político eleitoral atual, é a 

importância que os próprios partidos políticos e os candidatos dão a utilização dos 

meios de comunicação e o apoio dos profissionais de marketing na corrida pela 

vitória nas urnas. Acreditamos que os partidos políticos e os candidatos utilizam-se 

destas ferramentas como suporte aos seus projetos político-eleitorais, para 

fortalecerem sua posição na disputa pelo voto. Ao final de uma campanha eleitoral, 

os meios de comunicação e os profissionais de campanha saem de cena ou perdem 

sua influência maior e os partidos políticos, juntamente com seus representantes 

eleitos, consolidam o jogo de aglutinação, formado pelas alianças e coligações entre 

os partidos, desenhando, assim, o quadro de poder para os próximos 4 anos.  

Mancini & Swanson apud Ribeiro (2004) defendem a idéia de que houve uma 

alteração profunda nas bases da sociedade, fator explicativo das novas formas de 

agir político. Para explicar suas teses, os autores elaboraram cinco tópicos, a partir 

do tipo ideal de campanha modernizada: pesquisas e marketing eleitoral; 

centralidade dos meios de massa; personalização da campanha; profissionalização 

dos participantes e apelo publicitário sedutor-emotivo (MANCINI & SWANSON apud 

RIBEIRO, 2004, p. 12).  

Segundo Paolo Mancini e David Swanson, as técnicas de campanha 

modernizada surgiram nos Estados Unidos, ainda na primeira metade do século XX, 

difundindo-se, posteriormente, para outros sistemas democráticos de vários países. 

Conforme destaca os autores citados, tal expansão do modelo americano de 

se fazer campanhas, se deu por vários motivos, entre os quais se destacam:  

 

                                    - a importância dos EUA no cenário mundial após a segunda Guerra  
Mundial, transformou as eleições presidenciais em evento de 
destaque no mundo; 
- a forte influência dos produtos americanos de consumo de massa 
como filmes geraram interesse em suas campanhas;  
- esse novo cenário de campanha gera interesse de vários 
profissionais e políticos de outros países; 
- especialistas norte-americanos publicaram livros, manuais e guias 
sobre os novos modos de fazer campanha que rapidamente foram 
copiados em eleições de várias partes do mundo; 
- o aumento da importância das agências publicitárias norte-
americanas, que se expandiram no mundo, com o papel de prestar 
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assessoria política a candidatos e partidos em diferentes partes do 
mundo e 
- o crescimento do papel do jornalismo televisivo norte-americano, 
que passou a dar destaque jornalístico as campanhas eleitorais de 
seu país. Um tipo de cobertura jornalística que passou a ser copiado 
por jornais de várias partes do mundo (MANCINI e SWANSON, apud 
RIBEIRO, p. 12 e 13). 

 
 

Essas são as principais características da campanha eleitoral modernizada 

americana, desenvolvida a partir da primeira metade do século XX, exercendo 

influência em outros países no mundo, inclusive no Brasil.  

Com base nas características da campanha eleitoral modernizada americana, 

Mancini e Swanson defendem a idéia de que o modelo americano exerceu influência 

nas democracias contemporâneas de todo o mundo e podem servir como base para 

explicação das campanhas eleitorais nas democracias contemporâneas.  

Contrapondo a esta idéia, Albuquerque (2005) faz uma estudo crítico sobre o 

que ele denomina de ―modelo de substituição‖, ou seja, o argumento de que os 

meios de comunicação e os consultores políticos tem substituído os partidos como 

instituições políticas fundamentais. O autor critica esta tentativa de aplicar o modelo 

americano de campanha, para explicar as campanhas eleitorais nas democracias 

contemporâneas. Para Albuquerque, a aplicação do modelo a outros contextos é 

bastante problemática, inclusive o caso brasileiro. 

No caso do Brasil observamos várias análises tomando como base modelos 

produzidos a partir da experiência dos países da Europa Ocidental, o que 

compromete a sua análise, tendo em vista a realidade particular de cada país. 

Albuquerque (2005) aponta algumas particularidades dos países latino-

americanos que não são efetivamente explorados em suas análises. Destacamos, 

por exemplo, a correlação entre o personalismo e o sistema presidencialista. Para o 

autor, o sistema presidencialista apresenta aos partidos políticos ―um conjunto de 

desafios muito diferentes daqueles encontrados no parlamentarismo‖ 

(ALBUQUERQUE, 2005, p. 10 ). 

A análise do caso brasileiro e demais países latino-americanos sobre a ótica 

eurocêntrica, reduz bastante o campo de visão da realidade de cada país. 

Albuquerque defende a ―coexistência e as correlações que se estabelecem entre os 

partidos, de um lado, e os meios de comunicação e consultores profissionais, do 

outro, como ponto de partida para a investigação‖ (ALBUQUERQUE, 2005, p. 13).  
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As contribuições de Albuquerque neste estudo, ajuda-nos  a termos uma 

visão mais realista dos limites da influência americana na realidade política 

brasileira. Conforme veremos adiante, as novas técnicas de campanha modernizada 

são instrumentos presentes no contexto político brasileiro, no entanto, aliado a esse 

novo contexto devemos justapor os múltiplos elementos que dão forma e 

caracterizam a realidade política única do Brasil.      

      

1.3.1  Marketing e pesquisas de opinião 

 

A união destas duas ferramentas configura-se em um poderoso instrumento 

para elaboração de um plano eficaz para a vitória nas urnas. O marketing político 

necessita das informações fornecidas pelos institutos de pesquisa para conhecer os 

anseios e desejos dos eleitores e, assim, elaborar a estratégia de aproximação mais 

eficaz junto ao eleitorado. A pesquisa de opinião passou a ser uma espécie de canal 

para obtenção das demandas da população. 

O marketing, por sua vez, obtém as informações, através das pesquisas, para 

posteriormente utilizá-las na construção das plataformas e dos discursos, de modo 

que os candidatos obtenham o maior sucesso possível na disputa pelos votos. 

Mas, nem sempre foi assim. Tradicionalmente os argumentos presentes na 

propaganda político-eleitoral, as propostas e os projetos apresentados na plataforma 

eleitoral e no programa de governo dos candidatos eram construídos a partir de 

contatos eminentemente pessoais: discussões intrapartidárias calcadas no programa 

político-ideológico da agremiação; contatos dos candidatos com as bases de apoio, 

principalmente aquelas ligadas aos partido; e contatos com grupos organizados de 

interesse. 

Nas sociedades contemporâneas percebemos uma complexidade nas formas 

de atuação política. Nessa realidade,  o cidadão moderno faz parte de vários grupos, 

exercem vários papéis, participam de encontros específicos. Nesse mesmo universo, 

ao mesmo tempo surgem várias instituições que defendem interesses específicos. 

Esta nova realidade obriga as instituições políticas se adequarem a este novo 

contexto.  

Conforme Ribeiro:        
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O aumento da complexidade social trouxe, entretanto, dificuldades 
de identificação do posicionamento de um eleitorado que não mais 
se dividia com base nas estratificações classista tradicionais, já que 
traspassado por linhas demarcatórias entrecruzadas e diversas 
(RIBEIRO, 2004, p.13).  

  

Diante dessa complexidade resultante da fragmentação de interesses, os 

partidos políticos têm dificuldades de expressar a voz da maioria, ficando para as 

pesquisas de opinião o papel de identificar essa voz. Este procedimento é tão 

comum atualmente, que nas campanhas eleitorais é utilizado pelos próprios partidos 

para compreenderem as intenções de voto.  

A centralidade dos meios de comunicação de massa fez dos programas 

eleitorais televisivos o centro referencial das campanhas. Os candidatos buscam, 

através das pesquisas de opinião, mensurar o sucesso ou o fracasso de sua 

comunicação, podendo inclusive alterar aspectos da imagem e do comportamento 

do candidato. Tudo, com base no que as pesquisas de opinião apresentam em seus 

resultados. 

Verificamos, em campanhas contemporâneas, uma preocupação por parte 

dos candidatos em adequar os seus discursos às novas regras estabelecidas pelos 

meios de comunicação, tendo em vista melhorar seu desempenho eleitoral. Sobre 

esse assunto, Lourenço (2001, p. 2) menciona, ―todo o dicurso político hoje está 

cada vez mais atrelado a um padrão estabelecido pela mídia‖.  

Percebemos que, na cidade estudada (Natal, RN), essas ferramentas são 

utilizadas, principalmente nas campanhas majoritárias. Conforme destaca Campos 

(2010, p.114), em seus estudos sobre a campanha eleitoral para Prefeitura 

Municipal de Natal em 2004, ―as estratégias político-discursivas sofreram alterações 

e ajustes durante a campanha eleitoral no HGPE resultantes das mudanças na 

agenda política e nos resultados das pesquisas eleitorais‖. Observamos, diante 

disso, a utilização dessas ferramentas como parâmetro para tomadas de decisões 

estratégicas durante a campanha. 
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1.3.2  Centralidade dos meios eletrônicos 

 

As campanhas eleitorais tradicionais eram estruturadas por meio de contatos 

imediatos entre candidato e eleitor, em um corpo-a-corpo eleitoral que se 

materializavam em atividades como comícios, caminhadas, carreatas, 

confraternizações, reuniões, panfletagens, dentre outros. Por vezes, tais contatos 

assumiam caráter de mobilização de massa, como no caso de grandes comícios. 

Estas manifestações ofereciam a verdadeira dimensão de uma campanha. De 

acordo com o número de adesão a esses eventos, percebiamos  a verdadeira força 

político-eleitoral do partido e do candidato. 

No entanto, conforme a dimensão e a força dos meios de comunicação de 

massa, em que a televisão passa a ser o protagonista nas sociedades midiáticas, 

ela representa a arena mais importante na disputa política.  

Os eventos externos, como comícios e outras formas de mobilização de 

massa, perderam importância e eficácia frente à propaganda veiculada no rádio, e 

principalmente, na televisão; ao invés de panfletagem na porta das fábricas, há 

programas televisivos exibidos aos operários em suas casas, produzidos, de acordo 

com suas demandas e preocupações específicas (MANCINI E SWANSON apud 

RIBEIRO, 2004, p.12-13). 

Nessa esfera, percebemos a grande influência da televisão em campanhas 

eleitorais. A  mídia constitui-se em um canal importante de aquisição de informações 

por parte da população para fabricarem seus discursos, formularem suas idéias e 

construirem as opiniões sobre os candidatos. Conforme destaca Lourenço (2001, 

p.2), em seus estudos sobre o HGPE e intenção de voto, afirma ―A maioria dos 

cidadãos se informa sobre política através da mídia, sobretudo através da televisão‖. 

De acordo com Manin, (1995, p.179-181), ―Nas sociedades midiáticas, 

constata-se que, aos poucos, a praça pública sucumbe frente à tela como locus 

privilegiado de atuação politica em épocas eleitorais‖.     

Diante do que fou dito pelos autores citados, somos levados a supor que, 

atualmente, esta intermediação da mídia para com a política e a sociedade civil 

encontra-se fortemente enraizada. A pauta escolhida para discussões do dia-a-dia 

está quase sempre relacionada com os assuntos postos nos meios de comunicação. 

Sobre este tema Lourenço (2001, p. 1), declara: ―Não é exagerado afirmar que a 
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mídia constitui o principal elo informativo e comunicativo entre a esfera política e a 

sociedade civil‖.    

Manin (1995) faz uma reflexão sobre os tipos de governo representativo, com 

base no que chama de três tipos-ideais de governo representativo: ―parlamentar‖, a 

―democracia de partido‖ e a democracia de público‖. É nessa perspectiva, que o 

referido autor desenvolve suas idéias. O autor destaca que esses tipos ideais não 

esgotam todas as formas possíveis de governo representativo, nem mesmo todas as 

formas que ele assumiu na realidade. ―O estudo examina apenas os modelos mais 

significativos e estáveis, sob o ângulo da relação que estabelecem‖ (MANIN, 1995, 

p. 3).  

Apesar de Manin apresentar seus tipos ideais sob o ponto de vista histórico, o 

autor destaca a coexistência e a fusão umas nas outras e, dependendo do tempo e 

do lugar, uma forma, ou outra, predomina. Portanto, devemos considerar a análise 

dos tipos de governo representativo apresentados por Manin, de uma forma 

relacional, e não como fases históricas dissociadas no tempo.    

Com base em quatro princípios do governo representativo, o autor desenvolve 

suas ideias. Estes quatro princípios são: ―os representantes são eleitos pelos 

governados‖, ―os representantes conservam uma independência parcial diante das 

preferências dos eleitores‖, ―a opinião pública sobre assuntos políticos pode se 

manifestar independentemente do controle do governo‖ e ―as decisões políticas são 

tomadas após o debate‖. Estes princípios apresentam características distintas em 

cada um dos governos representativos apresentados pelo autor. Faremos, adiante, 

um breve comentário sobre cada um destes princípios, nos três tipos de governo 

representativo, apresentados por Manin. 

Manin afasta-se da idéia de crise de representação nas democracias 

contemporâneas e defende que o que está ocorrendo é uma ―metamorfose‖ das 

formas de representação e de tipos de governo representativo.  

No jogo político da democracia representativa, quem escolhe os governantes 

são os governados. Com isso, eles passam a ter um grande poder de decisão em 

suas mãos que, quando usado da melhor forma, pode levar a grandes mudanças na 

sociedade. Para Manin, de acordo com a característica do tipo de governo 

representativo apresentado, há uma forma particular do governante proceder em 
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relação aos governados, pois cada tipo de governo representativo possui 

características particulares que definem as formas de representação.  

Conforme já foi citado, Manin (1995) explica que existem três tipos principais 

de governo representativo: Parlamentar; Democracia de Partido; Democracia de 

Público.  

No tipo de governo parlamentar, a eleição dos representantes pelos 

governados se dava através de uma relação de confiança. O candidato inspira 

confiança por sua personalidade, não por suas relações com outros representantes 

ou com organizações políticas.  

A participação dos eleitores é bastante tímida. Os representantes tinham 

autonomia para tomar as decisões que julgassem certas, sem que essas decisões 

estivessem, necessariamente, em sintonia com a vontade popular.  

 

Os deputados são livres para votar de acordo com sua consciência e seu 
julgamento pessoal. Não faz de seu papel transmitir uma vontade política já 
formulada do lado de fora do parlamento. Os representantes não são porta 
vozes dos eleitores, mas seus homens de confiança, seus trustees

7
 

(MANIN, 1995, p.13). 

 
 

Com relação a liberdade de opinião pública, o autor destaca que neste tipo de 

governo representativo, em função do caráter restritivo do voto e as escolhas serem 

pautadas pela confiança, ―as opiniões dos cidadãos sobre assuntos e orientações 

políticas precisavam encontrar outro canal de expressão‖ (MANIN, 1995, p. 14). 

No que se refere a decisões polítcas tomadas após debates, Manin destaca 

que os parlamentares possuem certa liberdade de decisão, haja vista os 

representantes não estarem submetidos à vontade de seus eleitores. Nesso caso,  o 

parlamento pode ser um local de deliberação no sentido pleno da palavra, ou seja, 

um lugar onde os políticos definem suas posições, através da discussão e onde o 

consentimento de uma maioria é alcançado, através da troca de argumentos.  

O segundo tipo de governo destacado por Manin é o ―governo de partidos,‖ ou 

―democracia de partido‖. De acordo com Manin, este modelo surge com a ampliação 

do direito de voto. Com o aumento do tamanho do eleitorado, surge a necessidade 

de formação de partidos que possam representá-los, com suas burocracias e sua 

                                                 
7 Esta é a definição de representante elaborada por Burke no célebre "Discurso aos 
Eleitores de Bristol" (Burke, 1774). 
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rede de militantes. No governo representativo, acreditava-se que os partidos de 

massa conduziriam o ―cidadão comum‖ ao poder.   

Nesse tipo de governo, as ideologias pregadas pelos partidos, assim como 

suas plataformas políticas, influenciavam diretamente o eleitorado, que procurava, 

nos partidos, uma forma de encontrar representantes correspondentes com seus 

anseios. 

Segundo este tipo de governo, os partidos exercem uma expressiva 

importância como referência para os eleitores decidirem seu voto. As pessoas se 

sentem ligadas a grupos e classes sociais, se reconhecem e se encontram 

socialmente com outros semelhantes, provocando uma identificação de classe. 

Consequentemente, votam naqueles partidos que mais se aproximam de suas 

formas de vida, pois ―na democracia de partido as clivagens eleitorais refletem 

divisões de classe‖ (MANIN, 1995, p.15). 

Na democracia de partido os representantes não são mais indivíduos livres 

para votar, conforme suas convicções, ―eles estão presos à disciplina partidária e 

dependem do partido que o elegeu‖ (MANIN, 1995, p.18). 

Com relação a liberdade de opinião pública, neste tipo de governo 

representativo, favorecia uma certa estabilidade das opiniões políticas, conforme 

destaca Manin:      

 

 

                          A existência de uma imprensa de opinião tem uma importância 
especial: os cidadãos mais bem-informados, os mais interessados 
em política e os formadores de opinião, obtêm informações por 
intermédio da leitura de uma imprensa politicamente orientada. 
Desse modo, os cidadãos são muito pouco expostos à recepção de 
pontos de vista contrários, o que contribui para reforçar a 
estabilidade das opiniões políticas (MANIN, 1995,  p.14). 

 

Os cidadãos tinham tendência a acessar informações políticas por meio dos 

canais de informação de acordo com sua orientação política, este fator favorecia a 

estabilidade das opiniões. 

Nas decisões políticas tomadas após debate, na democracia de partido, há 

uma rígida disciplina as orientações dos partidos, na ocasião do voto no parlamento, 

contrário ao tipo de governo parlamentar, no qual os representantes tinham a 

liberdade de voto, sem se sentirem pressionados pelos seus representados. 
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O terceiro e último tipo de governo destacado por Manin é a "Democracia do 

Público". Neste tipo de governo, o principal fator a influenciar o voto do eleitor está 

na personalidade do candidato. Com a inclinação dos partidos ao pragmatismo, em 

que as plataformas eleitorais ficam parecidas e as promessas quase nunca são 

cumpridas, o voto personalístico ganha importância e a figura individual do candidato 

se sobrepõe à imagem do partido.  

O papel da mídia no primeiro tipo de governo é limitado, uma vez que a 

discussão nesse tipo é restrita ao parlamento. Nesse caso, as decisões dos 

parlamentares são tomadas como confiáveis pelos seus representados.  

Já no Governo de Partidos, o papel da mídia tende a revelar um caráter 

partidário. Os partidos políticos possuem seus jornais e suas revistas e disputam a 

hegemonia política e ideológica junto à sociedade. A mídia que possui relevância 

está vinculada aos partidos políticos. 

Para Manin, na Democracia do Público, a imprensa tem um papel pragmático, 

aparentemente neutro, cabendo a ela o papel de fiscalizar e denunciar e, 

consequentemente, agir como ator na arena de discussão política. No entanto, com 

base na realidade, podemos verificar que a mídia, na sua forma comercial, também 

atua politicamente ao privilegiar na cobertura, uma determinada visão de mundo que 

é convergente com as posições políticas de alguns partidos políticos. 

Considerando as mudanças nas formas de representação política atribuídas 

por Manin, observamos a participação da mídia e o personalismo político como 

elementos importantes que influenciam o eleitor. As campanhas eleitorais passaram 

a estruturar-se ao redor da televisão. Técnicas trazidas ao campo da política pelos 

publicitários incentivaram essa tendência. Esses profissionais importaram, da área 

comercial, o conceito de que a propaganda televisiva é tanto mais efetiva, quanto 

mais reforçada em outros meios (RIBEIRO, 2004, p.14). 

A centralidade da televisão na campanha, não se resume, assim, ao caratér 

referencial assumido pelos programas do horário gratuito de propaganda eleitoral 

(HGPE), em relação aos demais formatos de comunicação política. Outros eventos 

midiáticos passam a ter tanta importância, quanto o HGPE, tais como a participação 

dos candidatos em debates, programas populares e entrevistas, além  de outros. 

Esses são momentos importantes no contexto eleitoral. Trata-se de situações em 
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que os discursos e as formas de expressão e o cuidado com determinados temas 

podem gerar reforço positivo, ou negativo, da imagem dos candidatos. 

No ponto de vista da situação da realidade político-eleitoral da cidade do 

Natal, objeto desta pesquisa e por se tratar da capital do RN, observamos ao longo 

dos anos, o predomínio dos meios de comunicação modernos frente às práticas 

antigas de comunicação eleitoral, como comícios, reuniões, caminhadas etc. 

  

1.3.3  Personalização política   

 

O papel central da televisão nas campanhas eleitorais favorece o contato 

mediado entre o candidato e milhões de eleitores, fragilizando a intermediação 

partidária. Esse meio de comunicaçã de massas é, por natureza, propício ao 

personalismo e emotivo, pouco afeito a abstrações e mentalizações. Nesse sentido, 

a imagem do político converte-se na própria mensagem, independentemente do 

discurso proferido. A lógica dos media despartidarizado, acentua esta tendência 

intríseca ao meio. Tal fato se dá, na medida em que preza por fabricar celebridades 

com grande teor apelativo, facilmente vendáveis, em detrimento de uma abordagem 

que privilegie idéias, projetos ou organizações (MANIN, 1995, p. 25-26; SARTORI, 

2001, p. 92). 

  Dentro deste contexto de mudança político-social, observamos um quadro 

que favorece a figura do político. Falamos do seu histórico, seu carisma e do poder 

oratório, fatores que exercem papel de destaque no jogo eleitoral.  

Segundo Manin a personalidade dos candidatos parece ser um dos fatores 

essenciais na explicação dessas variações: as pessoas votam de modo diferente, de 

uma eleição para outra, dependendo, muitas vezes, da capacidade do candidato em 

representar os interesses imediatos da população. 

A entrada de publicitários no mundo da política favoreceu a personalização 

das campanhas, já que, mestres nos artifícios persuasivos televisivos, tais 

profissionais esmeram-se em ―emocionalizar‖ e ultrapersonalizar as atividades de 

convencionamento dos eleitores.  

Outro fator que também favorece a personalização, trata-se da presença dos 

meios de comunicação nas campanhas eleitorais. Antes os partidos assumiam mais 

fortemente o papel intermediador na comunicação com os eleitores. Atualmente o 
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rádio, a televisão e a internet são canais que intermediam a comunicação do 

candidato com o eleitor, dispensando a mediação de uma rede de relações 

partidárias. Esta nova realidade sugere o favorecimento daqueles políticos que 

dominam as técnicas da mídia. Segundo Manin, ―a democracia de público é o 

reinado do comunicador‖ (MANIN, 1995, p.22).      

O personalismo é um traço importante dentro do processo político brasileiro. 

Seja em função das lideranças individuais, seja em função da descotinuidade do 

sistema partidário nacional, os eleitores tendem a identificar-se mais com o 

candidato do que com os partidos políticos. 

Este tema também tem uma forte relação com as mudanças político-eleitorais 

ocorridas nas últimas décadas, qual seja: o papel minimizado dos partidos políticos 

na arena eleitoral e a crescente ascensão dos meios de comunicação como 

mediador, entre os interesses da população e os politicos. 

Diante deste contexto, percebemos o crescente interesse dos políitcos em 

trabalhar a sua imagem pública frente a essa nova realidade. Em  ―As metamorfoses 

do governo representativo‖ (1995), Manin afirma que, a partir da década de 70, 

passamos de uma democracia representativa para uma democracia participativa. 

Em uma democracia de público, os candidatos passam à ocupar o lugar da platéia, 

buscando compreender a realidade do eleitor, com base nisto reage aos temas 

propostos no palco da politica.  

Conforme destaca Gomes:     

 

[...] os politicos propõem temas (os ―issues‖) para o debate que vão 
sendo adaptados de acordo com a reação do público. Neste caso 
vencem as eleições, os candidatos que melhor interpretem as 
necessidades, desejos e anseios da audiência, apresentando 
propostas convincentes para resolvê-los (GOMES, 2004,  p. 10). 

    

Não podemos subestimar a força dos meios de comunicação de massas na 

arena eleitoral. Não é de se admirar o relativo poder de influência que os meios de 

comunicação exercem sobre os eleitores. Sabemos que a televisão tornou-se o 

principal meio de obtenção de informações políticas para boa parte da população. 

No entanto, apesar da relativa influência dos meios de comunicação, os partidos 

políticos desempenham seu papel na arena política. 
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Sobre a fragilidade dos partidos políticos e, como consequência, seu 

distanciamento dos cidadãos, Peter Mair (2003), nos seus estudos sobre os partidos 

políticos e a democracia, vai identificar o fortalecimento dos partidos políticos em 

outra esfera da política, a participação mais efetiva no governo e no Estado e seu 

distanciamento da sociedade em geral.  

Segundo Mair:    (2003, p. 5): 

 

Ao mesmo tempo, contudo, verifica-se o desenvolvimento de uma 
importante tendência paralela: os partidos não só se tornaram mais 
distantes da sociedade em geral, como também se aproximaram 
mais do mundo do governo e do Estado, ao ponto de se tornarem 
inextricáveis destes ( MAIR, 2003, p. 5). 

 

Peter Mair salienta também que os partidos buscam este fortalecimento no 

governo e no estado, em função da obtenção de cargos, tornando uma instituição 

burocrática e semelhantes umas as outras. 

 

[…] muitos partidos também fortaleceram a sua ligação ao Estado ao 
conferirem crescente prioridade ao seu papel enquanto detentores de 
cargos públicos. Nos termos adoptados pelos analistas da formação 
de coligações, os partidos passaram a estar mais interessados na 
obtenção de cargos, sendo a conquista de um lugar no governo a 
expectativa comum e — cada vez mais — um fim em si mesma 
(MAIR, 2003, p. 5 ). 

 

Por fim, Peter Mair acrescenta a existência de partidos que procuram 

identificar-se de acordo com os cargos que ocupam no governo. Fora deste 

contexto,  os partidos tornam-se frágeis e sem identidade. 

Neste caminho, segundo o autor citado, os partidos trocaram as funções 

representativas por funções de caráter mais procedimental. Para o autor, é uma 

mudança que acompanha o movimento dos partidos, da sociedade civil para o 

Estado.  

Verificamos, com isso, que os partidos atualmente apresentam elevado 

deslocamento do seu foco, fortalecendo sua influência na esfera do governo e do 

Estado. Como consequência, perdem espaço na representação dos interesses do 

cidadão. Podemos sugerir que esta mudança no perfil dos partidos, gera a 

indiferença por parte dos eleitores com relação aos partidos. Este comportamento de 

boa parte dos partidos abre um campo novo dentro de uma estrutura de campanha 
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eleitoral para representação dos interesses populares. Podemos observar a 

crescente presença dos meios de comunicação de massa em campanhas, a 

utilização de forma profissional deste canal de comunicação pelos políticos e 

candidatos, gerando, naturalmente, o fortalecimento do personalismo político nas 

campanhas contemporâneas no Brasil. 

Vale salientar ademais que, apesar do seu indiscutível poder de influência, o 

poder da mídia não é absoluto, nem unilateral. As pesquisas de comunicação mais 

recentes ressaltam a importância do processo de recepção. É nesse processo, em 

que os indivíduos decodificam, de forma ativa, os conteúdos difundidos pelos meios 

de comunicação de massas. Nesse mesmo processo, elaboram diferentes formas de 

interpretação, muitas vezes no sentido contrário, àquilo que é veiculado. A realidade 

política brasileira recente é uma demonstração das limitações do poder da mídia, em 

influenciar e determinar o processo político e eleitoral. 

Para dar uma consistência científica ao planejamento de uma campanha 

eleitoral, surge a necessidade de entrar em cena a figura dos profissionais de 

campanha, que possam trabalhar, de forma sistemática, o conteúdo extraído das 

pesquisas de opinião. São os consultores profissionais. 

 

 

1.3.4  Profissionalização dos participantes de uma campanha eleitoral 

 

Conforme podemos observar nos estudos levantados, as campanhas 

eleitorais contemporâneas têm à disposição inúmeras ferramentas de comunicação 

a serem utilizadas a seu favor. Esse conjunto de recursos favorece a utilização de 

técnicas de persuasão dos eleitores pelos candidatos e partidos. Aliado a isto, 

percebemos, atualmente, uma variabilidade nos resultados da votação em curtos 

períodos no tempo8. Esta realidade mostra uma tendência a flutuações do voto por 

parte dos eleitores. ―As decisões do eleitorado parecem ser suscetíveis às questões 

levantadas durante as campanhas políticas‖ (MANIN, 1995, p.23). 

Diante deste contexto de novas ferramentas de comunicação à disposição do 

candidato, e variação do voto por parte do eleitor, em função dos temas levantados 
                                                 
8 Exemplo foi a campanha para Prefeitura em São Paulo (2012), no qual Sérgio Russomano 
liderou as pesquisas até a última semana antes das eleições, houve uma reviravolta nos 
últimos dias e mesmo assim não conseguiu ir para o segundo turno. 
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durante o processo eleitoral, urge a necessidade da presença de profissionais 

capacitados para coordenar as campanhas eleitorais.  

Se antes as agremiações, notadamente as de massa, contava com militantes, 

quadros partidários e voluntários, como força de trabalho para as atividades da 

campanha, atualmente o cenário é outro. As campanhas modernizadas contratam 

um batalhão de profissionais, muito além dos publicitários: relações públicas, 

jornalistas, estatísticos, cientistas políticos, sociólogos, especialistas em informática, 

banco de dados, redatores de discurso, produtores de rádio e televisão, designers, 

atores, entre outros. A contratação destes profissionais relegou a segundo plano os 

militantes, voluntários e quadros partidários, excluídos principalmente dos cargos 

chave da campanha, ou seja, dos cargos executivos e diretivos (RIBEIRO, 2004, p. 

15). 

  Como as campanhas eleitorais estão centradas na televisão, como vimos, se 

faz necessária a presença de profissionais que saibam lidar com esses novos 

instrumentos. Os partidos não podiam prover estas necessidades específicas de 

recursos humanos em quantidade e qualidade suficiente. Portanto, esse novo 

cenário impõe a presença desses profissionais no mercado para estruturar a base 

da campanha eleitoral. 

Percebemos que os partidos políticos cederam à força da mídia em 

campanhas eleitorais. Sendo assim, podemos observar essa tendência em boa 

parte dos países latino-americanos, conforme destaca Telles, Lourenço e Storni:  

Em grande parte dos países latino-americanos,os índices de 
desconfiança são maiores para com as instituições políticas do que 
para com a imprensa e os meios de comunicação.Soma-se a isso a 
baixa identidade partidária e alta volatilidade eleitoral, e podemos 
compreender como aumenta a importância das campanhas 
televisivas nas estratégias dos partidos (TELLES; LOURENÇO;  
STORNI, 2009, p. 3).   

 

Segundo Echegaray:       

 
[...] a modernização da relação cidadão-sistema emerge como a 
síntese interpretativa de tamanha mudança. Contrário as práticas 
antigas de laços de favores e lealdades pessoais ou idolatria a um 
líder com ’salvador da pátria’, muitos brasileiros acham mais 
pertinente fazê-lo a partir de um acerto de contas (ECHEGARAY,      
2007, p. 5). 
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Esta mudança por parte dos eleitores nas formas de interpretação e postura 

frente aos políticos e a política, nos leva a crêr que se deve a falta de confiança com 

a política, gerada, principalmente, pelos espaços da mídia dedicados a informações 

negativas em torno da política e dos políticos. Uma vez consciente deste poder de 

influência da mídia, os próprios partidos e políticos utilizam destes espaços de forma 

cuidadosa, com orientação de  profissionais da área, para melhor comunicar-se com 

o seu público. 

Outro fator é o alto custo da realização de pesquisas e da produção de 

propaganda eleitoral para os meios eletrônicos que tornaram as campanhas 

eleitorais modernizadas, extremamente dispendiosas. Tal fato aumentou a 

necessidade de contratação de arrecadadores de fundos que se dedicassem em 

tempo integral à obtenção de recursos para as campanhas (RIBEIRO, 2004 p.15). 

Conforme destaca Ribeiro (2004), no Brasil, a redemocratização sob um 

formato multipartidário acentuou a profissionalização das campanhas: tornando a 

competição eleitoral acirrada e fragmentada, fez com que os partidos políticos e os 

candidatos se empenhassem em manter a competitividade por meio de técnicas de 

campanha, cada vez mais sofisticadas. 

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a realidade não é muito diferente, 

conforme destaca Campos:     

 

Com o advento dos meios de comunicação de massa, os 
profissionais de marketing político passaram a desempenhar um 
papel relevante na construção de imagens públicas atraentes e 
consistentes de postulantes a cargos públicos e na condução das 
campanhas eleitorais (CAMPOS, 2010, p. 48). 

 

Na realidade do pleito natalense de 2012, foi possível constatar a presença de 

profissionais das diversas áreas do conhecimento, atuando nos diversos setores que 

compreendem uma campanha. Esse novos profissionais tomam decisões 

estratégicas e atuam na direção da campanha. São cada vez mais comuns nas 

disputas a cargo majoritário e, também, em alguns casos, em disputas a cargos 

proporcionais. 
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1.3.5  Apelo sedutor-emotivo 

 

 
Todas essas mudanças expostas até agora, favorecem a comunicação das 

campanhas pelos candidatos. Utilizam técnicas e recursos profissionais no sentido 

de chamar a atenção dos eleitores, de forma a criar emoção e sedução para a 

adesão as suas idéias e propostas.  

Segundo Ribeiro:      

 

A centralidade cada vez maior da televisão também contribuiu para 
―emocionalizar‖ a retórica usada na comunicação política, na medida 
em que esse meio favorece a sedução pessoal-emotiva que se dá 
por meio de imagens, em detrimento da exposição de argumentos 
que exigem abstrações e mentalizações por parte dos expectadores. 
Quando a imagem do político na tela passa a ser a própria 
mensagem, a sedução toma o lugar da persuasão argumentativa 
(RIBEIRO, 2004, p. 15). 

 

Giovanni Sartori dedica um espaço considerável em sua obra Homo Videns: 

televisão e pós-pensamento (2001), para tratar do empobrecimento da 

compreensão9. Segundo o autor, a espécie humana deve todo o seu saber e 

justamente todo o seu progresso no conhecimento à sua capacidade de abstração. 

No entanto, essa capacidade de abstração se dá, principalmente, através da  

linguagem escrita.  

O autor destaca a ―palavra concreta‖ que se chamam palavras 

―denominativas‖, ou seja, as palavras que estão no lugar das coisas (observáveis), 

que indicam algo como: casa, cama, mesa, esposa, são palavras concretas. No 

entanto, quase todo o nosso vocabulário cognitivo e teórico consiste em ―palavras 

abstratas‖ que não tem nenhuma correspondência exata com coisas visíveis, e cujo 

significado não pode ser referido nem traduzido em imagens. Assim, por exemplo, a 

palavra cidade corresponde a algo visível; mas nação, estado, povo soberano, 

burocracia, por exemplo, são termos que não apresentam nada visual. São 

conceitos abstratos, elaborados por processos mentais dedutivos, que representam 

entidades construídas pela nossa mente. 

                                                 
9 Termo utilizado por Sartori para mostrar que os meios de comunicação passam as 
informações ao telespectador de forma ―pronta‖, no qual os cidadãos acabam não 
acionando, ou diminuindo significativamente sua capacidade crítica e de reflexão.  
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Segundo Sartori:      

 

                          Todo o saber do homo sapiens se desenvolve na dimensão de um 
mundus intelligibilis (de conceitos e concepções mentais) que não é 
de modo algum o mundus sensibilis, o mundo percebido pelos 
nossos sentidos. Por isso, a questão consiste no fato que a televisão 
inverte o progredir do sensível para o inteligível, virando-o em um 
piscar de olhos (ictuo culi) para um retorno ao puro e simples ver. Na 
realidade a televisão produz imagens e apaga os conceitos; mais 
desse modo atrofia nossa capacidade de abstração e com ela toda a 
nossa capacidade de compreender ( SARTORI, 2001, p. 32).  

   
 

De acordo com Sartori (2001, p. 33), ―o que nós vemos e percebemos 

concretamente não produz idéias (ou conceitos) que o classificam e significam‖. A 

televisão, portanto, reduz essa capacidade do homem de abstrair as informações, 

pois há um predomínio da imagem e não das palavras escritas, como em um livro. 

Esta característica da televisão favorece, sobremaneira, os apelos emocionais e 

aspectos personificados dos candidatos, na formação da imagem construída pelos 

eleitores, que utilizam esse canal para se informarem e tomarem suas decisões.  

 

1.4    IDENTIFICAÇÃO PARTIDÁRIA: outro fator de influência nas campanhas 
contemporâneas 

 

Para o entendimento da rejeição e tendo como ponto de referência a 

identificação partidária, trazemos para discussão alguns estudos teóricos sobre o 

tema, levando em conta a preferência partidária do eleitor e seus condicionantes.   

Tradicionalmente falando, os partidos políticos exercem um papel importante 

de intermediação e representação, entre os eleitores e os candidatos. São 

instituições importantes na sustentação, estabilidade e legitimidade dos regimes 

políticos. São fundamentais para o funcionamento e a manutenção das democracias 

contemporâneas (COSTA, 2007, p. 55 ). 

Existe uma gama de estudos que tentam explicar os fatores que levam um 

indivíduo a direcionar seu voto (CARREIRÃO, 2002; KINZO, 2002; TAROUCO, 

2011; FIGUEIREDO, 1991; SINGER, 2000). Os estudos mais recorrentes são as 

chamadas escolas de comportamento eleitoral. Dentre as principais correntes    

destacam-se a sociologia eleitoral (contribuição da escola de Columbia), a 
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perspectiva psicológica (escola de Michigan) e a escolha racional, de Anthony 

Downs (1957). Cada uma destas teorias apresenta contribuições significativas para 

a explicação do voto. Esses estudos contribuem também para compreensão de 

quais as principais motivações que resultam da opção por um determinado partido 

ou candidato ou, mesmo, se essas são condicionadas socialmente ou explicáveis 

em termos de inclinações e escolhas individuais (TAROUCO, 2011). 

As contribuições da ―escola de Michigan‖ sobre a ―identificação partidária‖ 

como fator explicativo da escolha eleitoral são as mais expressivas. Nesta 

perspectiva, também conhecida como teoria psicossociológica de explicação do 

voto, através do processo de socialização, o indivíduo formaria as bases para a 

identidade partidária e, portanto, com fortes influências do grupo e de seus recursos 

valorativos, seriam mais resistentes a mudanças ou influências externas. 

Para Figueiredo, a tese é a de que, 

 

[...] uma vez formada, a identidade partidária tende a tornar-se 
estável, ou seja, os eleitores que têm identificação partidária em 
graus variados, inclinam-se a ver a política e orientar suas ações 
numa direção partidária (FIGUEIREDO, 1991, p.37). 
 

 

Analisando esta teoria numa perspectiva atual, podemos perceber a ausência 

de elementos importantes que podem contribuir para o entendimento desta questão, 

como, por exemplo, o papel cada vez mais forte da televisão no processo de 

formação das opiniões políticas. 

Dentro da perspectiva da escolha racional, a identificação com o partido 

acaba sendo o resultado de uma decisão racional e não, simplesmente, de uma 

identificação afetiva ou socialmente formada. Neste sentido, dentro da perspectiva 

da escolha racional, a identificação partidária pode flutuar em função da posição do 

partido com relação a determinados temas e ideias. Podemos adicionar a essa 

flutuação da identificação com o partido, o papel da televisão e a imagem do 

candidato como fator incentivador dessa ação, levando à flutuação no voto. A 

personalização na política, atualmente, conforme tratado anteriormente, leva 

também a esta flutuação do voto, pois parte dos eleitores acompanha os candidatos 

e não os partidos. Na perspectiva da rejeição, os eleitores podem apresentar 

comportamentos voláteis em função desses vários fatores influenciadores. 
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Downs (1957) questiona a ideia de lealdade oriundas do processo de 

socialização como fonte principal da identidade partidária. Segundo o autor, a 

identificação partidária se explica porque os partidos (e as ideologias políticas) são 

referenciais que os eleitores usam para diminuir custos de obtenção e 

processamento das informações políticas necessárias para a sua tomada de 

decisão. Atualmente, os eleitores têm a disposição outros referenciais que 

contribuem para minimizar os custos de obtenção de informações. Estamos nos 

referindo aos meios de comunicação de massa. A participação cada vez mais forte 

desses canais aumenta a possibilidade de flutuação no voto por parte dos eleitores.  

Segundo essa visão, na medida em que os partidos se acomodam de acordo 

com seus interesses, e como os meios de comunicação abordam estes assuntos 

políticos, coisa semelhante acontece com os eleitores, que utilizam-se desse 

conjunto de informações prévias para se informar e fazer suas escolhas. 

De acordo com Carreirão e Kinzo:     

 

[...] se os partidos se posicionam favoravelmente em relação a 
determinados interesses que respondem a determinadas clivagens 
sócio-econômicas, e se os cidadãos se encontram na mesma 
situação sócio-econômica ao longo do tempo, então pode-se esperar 
que a maioria dos cidadãos avalie consistentemente um partido 
como preferível ao outro de acordo com seu posicionamento, o que 
produziria um contínuo fortalecimento da IP.  Se, porém, os partidos 
são inconsistentes ao longo do tempo ou se a mobilidade social é 
excepcionalmente alta, ou se novos issues emergem regularmente, a 
IP dos cidadãos pode flutuar(CARREIRÃO e KINZO, 2002, p.4). 

 

Assim sendo, o indivíduo forma sua identificação política com o passar do 

tempo e pode mudar de acordo com sua experiência e nível de informação política. 

Fiorina (1981), no livro “Retrospective Voting in American National Lections” 

também critica aqueles que consideram que a identificação partidária é isenta de 

conteúdo político ou impermeável a mudança. A identificação partidária anterior, 

pode influenciar a percepção dos eleitores sobre as condições e eventos sócio-

econômicos. 

Segundo Fiorina, a mudança pode ocorrer, pois diz respeito às alternâncias 

de ideias e posicionamentos políticos dos partidos. Essa mudança,  acontece, 

quando as percepções e os julgamentos de um eleitor conflitam com as 

predisposições partidárias no decorrer do tempo. 
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Tarouco (2011) salienta a dificuldade dos partidos em estabelecer vinculos 

com os eleitores, em função, principalmente, da fragmentação dos partidos e da 

baixa clivagem ideológica e programática.  Os eleitores são expostos a uma oferta 

partidária bastante diversa e, muitas vezes, sem diferenças marcantes entre eles, o 

que, supomos afetar a identificação com os partidos. 

Esta visão dos partidos brasileiros se deve, em boa parte, à ausência de 

elementos que os diferenciem. Como os partidos buscam o poder pelas eleições, a 

estratégia, na maioria dos casos, é se aproximar cada vez mais do centro do 

espectro ideológico10, onde localiza-se o maior número de eleitores. Esta estratégia 

aproxima os eleitores, mas, ao mesmo tempo, assemelha-se aos demais partidos, 

que buscam essas mesmas pretensões.    

Cremos que a estratégia de direção ao centro dos partidos políticos nas 

eleições democráticas no Brasil, aliado ao personalismo político, leva a uma 

mudança no comportamento dos eleitores, que acabam assumindo um 

comportamento volátil.   

Cervi (2007) realiza um estudo no qual analisa o personalismo, a decisão, o  

voto e a racionalidade pragmática no sistema político brasileiro. A sua afirmação é a 

de que, em função da instabilidade politica, produzida pela volatilidade eleitoral, os 

representantes políticos vão perdendo sua autonomia, obrigando-os a adaptar seus 

discursos às expectativas dos eleitores. 

O autor considera a volatilidade eleitoral e a instabilidade política, elementos 

constitutivos do sistema de escolha individuais, ―visto que os eleitores vão tomar 

decisões sempre em função de seus interesses próprios a partir das condições 

conjunturais ofertadas pelo ―mercado Político‖ (CERVI, 2007, p.8). 

 

1.5   VOLATILIDADE ELEITORAL 

 

Com relação a experiência do multipartidarismo na atualidade, destacamos os 

trabalhos de Lavareda (1998), Kinzo (1992), Meneguelo (1994). No período 

1988/1989, os trabalhos de Lavareda revelam que cerca de 70% de eleitores não se 

identificavam ou não tinham preferência por nenhum partido. Em seu estudo da 

eleição presidencial de 1989, em um município paulista, Kinzo (1992) assinala 

                                                 
10 Aprofundaremos este assunto adiante. 
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também o baixo percentual (23%), de eleitores que manifestaram identificação 

partidária com algum partido. Fato contrastante com a situação verificada no mesmo 

município nas eleições de 1976, quando o índice registrado atingia 80%. 

Analisando um período maior, Meneguello (1994) indica tendência 

semelhante, assinalando, inclusive, a presença de taxas declinantes de identificação 

partidária entre 1989 e 1994.  

Segundo a autora haveria,  

 

Uma alta proporção de indivíduos sem identificação com qualquer 
agremiação. Mesmo com relação às agremiações de maior destaque 
no cenário nacional, é bastante baixo o grau de identificação, não 
ultrapassando pouco mais de 19% das preferências em períodos 
eleitorais (MENEGUELLO, 1994, p. 23), 
 
 

Isso significa que, na média do período, a maioria do eleitorado brasileiro não 

manifestou preferência por nenhum partido, quando solicitado.   

Como consequência desse processo, no qual boa parte dos eleitores não 

demonstra identificação com os partidos, notamos um alto índice de eleitores que 

alternam suas escolhas partidárias durante as eleições, variando suas posições, de 

acordo com o contexto político do momento.  

Por outro lado, utilizando argumentação um pouco semelhante, Cervi (2007, 

p.11) afirma que, ―quando existe forte identificação partidária, o eleitor tende a não 

participar do processo eleitoral, pois suas escolhas foram previamente tomadas‖. 

Nesse caso, percebemos que poderá ser uma afirmação incoerente, pois o eleitor 

com forte identificação partidária tende a se engajar volutariamente na campanha, 

participando das atividades programadas pelos candidatos, tais como caminhadas, 

carreatas e comícios. Além disso, esses eleitores podem ter forte atuação política 

nas redes sociais, fazendo a divulgação das propostas do seu candidato e 

combatendo seus adversários. Sabemos, no entanto, que a parcela de eleitores com 

forte identificação partidária são, atualmente, uma pequena parte do eleitorado. 

Compreendemos que a conjuntura política brasileira favorece a utilização 

como razão do voto, os fatores de curto prazo.  

Conforme destaca Cervi:    

 

Aplicando os conceitos acima às condições específicas das eleições 
brasileiras, é possível perceber que até mesmo as instituições – que 
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deveriam favorecer o voto normal – estimulam o comportamento 
político influenciado por fatores de curto prazo, pois as regras 
eleitorais e os baixos níveis de fidelidade partidária da elite política 
levam a permanente reconfiguração dos cenários eleitorais (CERVI,   
2007, p.11). 

 

 
No sistema eleitoral brasileiro (lista aberta), os candidatos do próprio partido 

são estimulados a competirem entre si. Por outro lado, aqueles políticos que 

possuem melhores condições financeiras, normalmente, não utilizam os recursos do 

partido, levando-os a criarem uma estrutura própria. Para aqueles com pouca 

estrutura financeira acabam por depender da pequena estrutura oferecida pelos 

partidos. 

 A respeito desse clima de disputa, motivado pelo sistema eleitoral brasileiro, 

no qual incentiva, entre os candidatos, a potencialização do seu nome em 

detrimento da legenda do partido,  Telles afirma: 

 

A magnitude alta dos distritos e o número elevado de candidatos por 
partidos levam também ao aumento da competição entre os 
candidatos. Em eleições muito concorridas, os candidatos buscam se 
distinguir dos demais, sobretudo através da valorização de seus 
atributos pessoais (TELLES, 2009,  p. 13). 

 

Este comportamento sugere a reflexão de outro indicador importante nas 

pesquisas sobre comportamento eleitoral. São as contribuições sobre volatilidade 

eleitoral. Assim sendo, em função deste contexto de pouca participação partidária 

em campanhas eleitorais, vemos crescer a volatilidade entre os eleitores. 

              Simoni Junior (2012), em estudo sobre volatilidade eleitoral, faz uma reflexão 

sobre a estabilidade dos partidos políticos brasileiros. Segundo ele, a volatilidade 

eleitoral, entendido, na literatura tradicional, como responsável pela instabilidade dos 

partidos e apontado como um dos indicadores de enfraquecimento do papel de 

representação dos partidos, deve ser vista de um ângulo diferente. Os grupos de 

eleitores acompanham a própria instabillidade dos partidos. Isso se dá, de acordo 

com as mudanças dos partidos que ocorre, naturalmente, assim como, a mudança na 

preferência dos eleitores.  

          Para  Simoni Junior:   

 

                                        No caso brasileiro, com a redemocratização dos anos 80, o conceito 
de volatilidade foi e é utilizado como um dos instrumentais analíticos 
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para se compreender o processo e o grau de institucionalização dos 
partidos em específico, e do sistema representativo de modo geral. 
Teriam os partidos brasileiros bases eleitorais mais ou menos 
estáveis? Os eleitores flutuam seu voto em grau elevado e de 
maneira errática? (SIMONI JUNIOR, 2012, p.3). 

 

 

Segundo este raciocínio, verificamos uma nova abordagem nos estudos sobre 

a estabilidade dos partidos políticos brasileiros. O autor comenta que, na literatura 

atual, predomina a visão que há no Brasil elevados níveis de volatilidade eleitoral.  

De modo geral, a literatura ressalta que o Brasil apresenta elevados níveis de 

volatilidade eleitoral, revelando a fraqueza organizacional dos partidos, a ausência 

de uma cultura política partidária, as debilidades na representação de clivagens, etc. 

(SIMONI JÚNIOR, 2012, p. 4). 

Conforme discutido anteriormente, podemos perceber a fragilização dos 

partidos politicos brasileiros, resultante, em boa medida, da busca em representar o 

maior número possível de segmentos. 

Simoni Júnior recorrerá a outras formas de análise da volatilidade eleitoral 

dizendo que: 

 

Assim, busco ressaltar que as visões tradicionais sobre a flutuação 
eleitoral, que chamarei adiante de ―debate europeu‖, estão 
assentadas nas teorias sociológicas e psico-sociológicas do 
comportamento eleitoral. De modo geral, para essas escolas, a 
volatilidade eleitoral está associada a desalinhamentos entre as 
clivagens sociais e os partidos políticos e/ou à ausência de laços 
psicológicos e identidades políticas das legendas para com o 
eleitorado (SIMONI JÚNIOR, 2012, p.4).  

  

Segundo o autor, a volatilidade eleitoral se deve, em grande medida, a 

estratégias dos partidos políticos. Tal fato se dá, ao decidirem por lançamento e 

retirada de candidaturas, não se devendo, necessariamente, à debilidade do sistema 

partidário ou ao comportamento e preferências instáveis do eleitor.  

As mudanças estratégicas dos próprios partidos, que em alguns momentos se 

revelam contraditórias no ponto de vista ideológico, levam os eleitores a migrarem 

para outros partidos e outros eleitores aderirem a posição estratégica definida. Este 

tipo de comportamento demonstra que a volatilidade eleitoral é fruto das próprias 

mudanças ocorridas no interior dos partidos. 
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André Freire, em seus estudos sobre o papel da economia no comportamento 

eleitoral, destaca:  

 
[...] entre os indicadores de declínio do voto de clivagem nas 
democracias ocidentais contam-se o aumento dos níveis de 
volatilidade, a entrada de novos partidos com novas agendas 
politicas nas arenas parlamentares, os novos sistemas de valores 
entre os eleitorados e o aumento do voto dividido (FREIRE, 2003, p. 
3). 

 

Kirchheimer apud Ribeiro (2005), no final dos anos 60, vai dizer que os 

modelos de partidos burgueses de representação e os de massa, tal como 

nomeados por Duverger (1987), vinham perdendo força desde a II Guerra. Diante 

disso, alguns fatores relacionados ao aplainamento das lutas políticas classistas 

forçariam os partidos a adotarem estratégias mais generalistas, configurando o 

surgimento dos partidos catch-all. 

Kirchheimer foi o grande teórico dos partidos catch all. Os partidos 

necessitavam de apoio político das massas para sobreviverem no mercado político. 

Era necessário uma aproximação dos partidos com essa nova realidade da 

sociedade. 

 Segundo o referido autor, as principais caracteristicas deste modelo são: 

 

a) A redução acentuada da ideologia do partido; 
b) O reforço da liderança de topo; 
c) A diminuição do papel do militante individual no partido; 
d) A redução da importância concedida a uma classe social de 

referência ou a uma clientela religiosa específica; 
e) A abertura a diversos grupos de interesses, de modo a mobilizar o 

apoio eleitoral dos seus membros a um determinado partido ou a 
fornecer recursos humanos e financeiros(KIRCHHEIMER, 2005, p. 
33). 
 
 

Falamos de partidos que se aproximam do centro político do eixo ideológico, 

onde se concentra o maior número de eleitores, a fim de se tornarem aptos a obter a 

preferência da maioria. Se a maioria é de preferência indefinida, o partido que a 

representa também o será. 

Segundo esta teoria, os partidos políticos passam a se assemelhar entre si, 

adotando estratégias mais generalistas e frouxa para tentar conseguir o apoio do 

maior número possível de eleitores.  
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Os partidos, na atualidade, se caracterizariam por um comportamento de 

―conluio‖, garantindo benefícios próprios oriundos do Estado, mitigando o caráter de 

conflito e procurando elevar as barreiras de entrada11, ou seja, os partidos não se 

diferenciam uns dos outros. 

A base normativa dos estudos de volatilidade está ancorada na seguinte linha 

de raciocínio: uma democracia institucionalizada exige um nível elevado de 

estabilidade na direção do voto do eleitor. A estabilidade é o foco central. 

Segundo Simoni Júnior, o pensamento dominante no âmbito dos estudos da 

democracia eleitoral se fundamenta na competição no processo eleitoral. A relação 

entre os diferentes partidos e os diferentes cidadãos é de natureza competitiva. 

Outro ponto destacado é o foco na estabilidade, no qual se pressupõe que uma 

democracia institucionalizada exige um nível elevado de estabilidade na direção do 

voto do eleitor.  

Imaginemos um cenário onde exista completa estabilidade na direção 

partidária do voto. Todos os votantes se identificam com algum partido e estes têm 

profundas raízes na sociedade. Em consequência, o resultado eleitoral sempre é 

conhecido de antemão. Nesse caso, podemos dizer, que tal situação perfaz um 

contexto democrático? 

Simoni Júnior (2012) coloca que, se existisse, dentro do processo eleitoral, 

uma estabilidade na direção do voto, o resultado eleitoral era conhecido antes 

mesmo de abertura das urnas. 

A ausência de potencialidade de volatilidade, em outros termos, prejudica a 

competição democrática. A volatilidade eleitoral é natural dentro do processo político 

democrático. Faz parte do processo as mudanças na direção do voto, algo que 

sempre existirá dentro da estrutura político-eleitoral. 

 

O ponto a ser destacado é o de que a volatilidade eleitoral causada 
pela mudança nas ofertas de candidaturas, que defendo impactarem 
fortemente a volatilidade eleitoral, podem ser vistas como desejáveis 
para o funcionamento do sistema representativo (SIMONI JUNIOR, 
2012, p. 10). 

 
 

                                                 
11 Os partidos dificultam a entrada de novos partidos e buscam entre sí manterem-se no 
poder. 
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 De acordo com esta abordagem podemos sugerir que os partidos políticos 

possuem o papel de representação, são ainda instituições que exercem influência 

sobre parcelas do eleitorado, e que a volatilidade eleitoral não se constitui como um 

indicador de enfraquecimento do papel representativo dos partidos.  

Diante do que espuzemos sobre o tema proposto, reafirmamos que esse 

capítulo buscou apresentar ao leitor diversos estudos científicos que tratam das 

principais características de uma campanha modernizada, realidade observada nas 

principais cidades e capitais brasileiras. Tentamos estabelecer uma relação, entre o 

antigo e o moderno, aquilo que faz parte do processo político e eleitoral há muito 

tempo e os novos atores em destaque. 

Quando discorremos sobre o antigo no processo político e eleitoral, falamos, 

sobretudo, sobre os partidos políticos, tentamos problematizar o tema fazendo várias 

relações com o contexto sócio-político eleitoral. Trazemos para debate e discussão 

estudos que tratam da relação, entre os partidos políticos e os meios de 

comunicação modernos. Nessa perspectiva, desenvolvemos a ideia de que há um 

declínio do papel dos partidos políticos e ao mesmo tempo a ascenção da 

importância do papel que os meios de comunicação e os consultores profissionais 

vêm desempenhando como mediadores, entre cidadãos e governantes, chamado 

modelo de ―substituição‖.  

Em virtude da redução do espaço de influência dos partidos na arena eleitoral 

e do avanço do papel dos meios de comunicação, tratamos também da discussão 

em torno do papel crescente da imagem política e da relativa evidência da figura do 

político nas campanhas. Enfatizamos a relevância desse novo conceito, o de 

personalização na política e a volatilidade eleitoral. 

Outro fator relacionado aos partidos políticos, destacado e discutido neste 

trabalho é o que trata da identificação partidária. Consideramos esse  elemento 

importante e de influência nas campanhas contemporâneas. Atualmente, é bastante 

discutido na academia. 

Tratamos, também, de discutir a presença dos novos atores no processo 

político-eleitoral.  Falamos daqueles que fazem parte, atualmente, de forma incisiva, 

nas campanhas eleitorais.  Ao mesmo tempo, emergem novos estudos que 

busquem compreendê-los em sua plenitude. Dentre esses novos estudos 

destacamos: o papel do marketing político; as pesquisas de opinião; a centralidade 
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dos meios eletrônicos; e a profissionalização dos participantes no jogo eleitoral. 

Estes assuntos são fundamentais, pois servem de arcabouço teórico e podem 

oferecer elementos para compreensão da rejeição, objeto deste trabalho.  

Diante dos assuntos discutidos neste capítulo, defendemos a ideia de que, 

em campanhas contemporâneas há a coexistência, entre os partidos políticos, os 

meios de comunicação e o papel dos consultores profissionais nas campanhas 

eleitorais. Apesar do papel, cada vez mais reduzido dos partidos políticos, esta 

instituição ainda exerce uma função importante.  

As campanhas eleitorais nos últimos anos parecem mais complexas. A 

presença da mídia e dos consultores profissionais nas campanhas eleitorais 

contribuiu para ampliação do debate político e proporcionou ao eleitor mais opções 

de obtenção de informação, gerando uma maior possibilidade de discussão em torno 

dos candidatos nas eleições. Este cenário de transformação do ambiente de disputa 

eleitoral - no qual revela a preocupação em se comunicar com o eleitor, através dos 

canais de comunicação de massa -, gera, naturalmente, durante a disputa, discursos 

voltados a denegrir a imagem dos adversários. Portanto, esse cenário sugere-nos o 

surgimento de mais um importante indicador nas eleições: a presença da rejeição 

como fator importante para análise e monitoramento, tendo em vista a preocupação 

dos profissionais de campanha, em minimizar estes percentuais durante o processo 

eleitoral.  
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CAPITULO 2 - O VOTO NA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2012 

 

O cenário político eleitoral em Natal apresentou-se conturbado e  marcado por 

uma administração com fortes índices de impopularidade. A prefeita da cidade, a 

jornalista Micarla de Sousa (PV), uma das proprietárias da TV Ponta Negra, afiliada 

do SBT, se elegeu no ano de  2008, em virtude de sua popularidade como 

apresentadora de um programa na TV.  

Este fato, como tantos outros, vai ao encontro dos estudos abordados neste 

trabalho. Tal fato demonstra na prática, que a mídia, de fato, é um forte aliado 

daqueles que pretendem representar os interesses imediatos da população.   

      Formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Micarla de Sousa durante sua atuação profissional, sempre apresentou boa 

performance na TV. Iniciou a sua carreira na TV Ponta Negra, empresa esta, de 

propriedade do seu pai, o Ex-senador Carlos Alberto de Sousa. A TV Ponta Negra 

foi fruto de uma concessão do então Presidente João Batista Figueiredo, em 1987. 

Antes de Carlos Alberto tornar-se Senador da República em 1982, aconteceu, 

no primeiro de maio de 1981, um atentado durante um show em homenagem aos 

trabalhadores no pavilhão do Riocentro, na capital carioca. Em decorrência do 

atentado, o Senador Carlos Alberto, então Deputado Federal, foi designado relator 

de uma CPI, criada com a finalidade de esclarecer o atentado. O resultado inocentou 

os  militares de participação no crime. Logo depois, coincidentemente, recebe a 

concessão da TV Ponta Negra.  

Na época em que comandava a emissora, Carlos Alberto estrelava um 

programa regional no sábado, no qual realizava um amplo trabalho de filantropia. 

Carlos Alberto ciente da importância da TV como canal importante de influência dos 

telespectadores, utilizou, como vários outros politicos no Brasil, sua emissora para 

promover-se, enquanto homem público.  

O patriarca da família faleceu em dezembro de 1998. Na ocasião, Micarla de 

Sousa assumiu o controle da empresa, cuja rede empresarial é formada pela TV 

Ponta Negra, Rádio 95 FM e uma produtora de vídeo.  

Aproveitando a sua exposição em seu canal de televisão e motivada pelo seu 

nome estar incluído, expontaneamente, nas pesquisas de opinião, Micarla entra de 

vez na vida pública. Lança a sua candidatura em setembro de 2004. Pelas 
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circunstâncias do momento12, Micarla resolveu aceitar o convite da então 

governadora Wilma de Faria, para fazer parte da chapa, composta por ela como 

vice-prefeita, e Carlos Eduardo como candidato a reeleição. Em 30 de outubro do 

mesmo ano, com 193 mil votos, Carlos Eduardo foi reeleito e Micarla tornou-se vice-

prefeita de Natal. Renunciou ao cargo em 2006, após romper, politicamente, com 

Carlos Eduardo. No mesmo ano, Micarla se candidatou a Deputada Estadual. Foi a 

sétima candidata mais votada, com 43.936 votos, tendo sido a segunda colocada em 

seu partido (PV), estando atrás, apenas, de Gilson Moura que obteve 45.364 votos.      

O capital político inicial foi resultado da popularidade alcançada pelo trabalho 

como jornalista de televisão junto, sobretudo, aos setores mais populares, que era o 

público-alvo do seu programa. Neste programa, ao identificar e criticar os problemas 

dos bairros periféricos, terminou por credenciar-se como alguém que conhecia os 

problemas da cidade e poderia resolvê-los. Uma das variáveis mais importantes na 

rápida ascensão política de Micarla foi seu posicionamento como alguém que não 

pertencia ao campo da política, aproveitando o descrédito e a desconfiança 

generalizadas da população, em relação às instituições políticas e aos políticos 

profissionais. Ela sempre se posicionou como jornalista e nunca como política. Outra 

questão importante: para transitar mais facilmente junto à classe média, mudou de 

partido e assumiu o controle do PV, adotando o discurso ambientalista, que possui 

forte apelo nos segmentos culturalmente mais elitizados. Por fim, como empresária e 

com a forte atuação de algumas lideranças políticas tradicionais, como o senador 

José Agripino, ela conseguiu angariar o apoio político dos empresários da cidade, 

principalmente daqueles setores que tiveram seus interesses contrariados durante a 

gestão de Carlos Eduardo, como a construção civil, setor imobiliário, transporte 

coletivo, cooperativas médicas, etc. Estes segmentos empresariais se mobilizaram 

para impedir que Fátima Bezerra pudesse vencer as eleições e, asssim, aprofundar 

mudanças de natureza democrática e republicana que foram adotadas por Carlos 

Eduardo. Outra coisa muito importante: sua ascensão política não foi espontânea.  

Micarla foi um fenômeno político produzido pelo marketing político-eleitoral13. 

A partir do momento em que seu nome apareceu com densidade nas pesquisas 

                                                 
12 Micarla estava, na época, grávida do seu segundo filho e as tendências do momento  
indicavam uma chapa composta por Carlos Eduardo para Prefeito e ela como Vice.  
13 Sobre este assunto destaca-se o trabalho de dissertação de mestrado de Emmanuel de 
Souza Campos, no qual trata das estratégias de Marketing utilizadas na campanha de 
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espontâneas de intenção de voto, identificou-se o seu potencial político-eleitoral e 

iniciou-se um planejamento político. Outro fator relevante foi a sua capacidade de 

aglutinação de forças políticas e partidárias para sua candidatura, algo que é 

fundamental numa campanha política, inclusive pelo tempo de televisão e rádio que 

isso proporciona durante a propaganda eleitoral. 

Micarla de Sousa disputou a prefeitura de Natal em 2008, sendo ela eleita em 

5 de outubro, no primeiro turno com 50,84% dos votos, o equivalente a 193.195 

votos. Obteve uma maioria de 53.249 votos sobre o segundo colocado, a deputada 

Fátima Bezerra do PT. Natal se torna a primeira capital brasileira na qual o Partido 

Verde ganhou uma eleição majoritária. Micarla vence a eleição com o apoio dos 

Senadores José Agripino (DEM), do Presidente da Assembléia Legislativa, deputado 

Robinson Faria (PMN), do Deputado Federal João Maia (PR) e outras lideranças dos 

partidos PV, PP, DEM, PR, PMN, PTB. O apoio ao projeto da candidatura do PV 

contava com partidos da base de apoio da governadora Wilma de Faria e do 

presidente Lula. 

Micarla, porém, com o passar do tempo, não corresponde as expectativas dos 

eleitores natalenses. No último ano de seu mandato, Micarla de Sousa foi acusada, 

pela Procuradoria Geral de Justiça, de participar de um esquema de corrupção 

iniciado na Secretaria Municipal de Saúde e que se ramificou em outras pastas que 

compõem a administração da cidade, como a de Planejamento e a de Educação.  

Rejeitada por mais de 95% da população natalense, conforme pesquisa do Instituto 

Ibope, publicada no mês de setembro (2012), a jornalista Micarla de Sousa foi 

afastada da Prefeitura de Natal, endividada, e a cidade com problemas estruturais. 

Os postos de saúde desabastecidos, os salários dos terceirizados atrasados, lixo 

acumulado pelas ruas, além de vias esburacadas.  Na verdade, a sua administração 

deixa uma herança de um acúmulo de problemas em todas as áreas.  

A má gestão culminou com as denúncias de corrupção. Uma operação 

chamada ―Assepsia‖, operação esta que investiga a contratação de organizações 

Sociais pela SMS, que ocorre em Natal e no Rio de Janeiro. Foi a partir desta 

operação que o processo de afastamento da Prefeita Micarla veio  à tona. Nesse 

processo tavam envolvidos, o ex-secretarios Thiago Trindade (Saúde) e o de 

                                                                                                                                                         
Micarla de Sousa. Os resultados apontam uma forte participação de consultores 
profissionais na determinação das estratégias utilizadas durante a campanha.  
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Planejamento Antônio Luna. Tal ocorrência foi deflagrada pelo Ministério Público 

(MP) do Rio Grande do Norte.  

Diante da reprovação da sua administração, a prefeita Micarla desistiu de 

concorrer à reeleição. Todos os antigos aliados distanciaram-se como se fossem 

independentes, em relação à atual administração de Natal. Tanto os aliados de 

primeira hora, que participaram da coligação eleitoral em 2008, quanto as outras 

forças políticas, como o PMDB que, no decorrer da gestão firmaram seu apoio à 

administração de Micarla.  

 É dentro deste contexto político que se desenrolam as eleições em 2012. O 

reflexo do fraco desempenho na administração municipal pode ser comprovado nas 

pesquisas de opinião realizadas na cidade, durante o ano. As pesquisas revelam um 

elevado indíce de rejeição à administração municipal de Micarla de Sousa. No 

quadro que segue vejam alguns números:  

 

Quadro 1 – Percentual de rejeição de Micarla de Sousa antes das eleições  

Data  Percentual de rejeição  Instituto de Pesquisa 

26 e 27 de Fevereiro de 

2012 

77,9% Seta 

24 de Abril de 2012 64,62% péssimo e 14,55% 

ruim 

Certus 

02 e 03 de Junho  93,04% Perfil 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base no quadro 1 percebemos que  os índices de rejeição  referentes a 

administração de Micarla de Sousa,  cresce no decorrer do tempo. Em fevereiro de 

2012, o percentual era de 77,9% de rejeição; em abril, esse percentual subiu para 

79,17%, sendo 64,62% para péssimo e 14,55% para ruim; em junho, esse 

percentual subiu ainda mais, para 93,04%.  

Verificamos, neste contexto, a ascensão e queda de uma política que soube 

utilizar, com eficiência, a mídia, aliada ao esforço de consultores profissionais para 

sua promoção. Os fatos comprovam o poder dos meios de comunicação e dos 

profissionais em campanhas eleitorais contemporâneas, para eleger um candidato. 
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No entanto, notamos também que este poder de influência não dura muito tempo se 

a gestão não alinhar-se com as propostas e os discursos explorados durante a 

campanha. Configura-se em uma enganação. 

 

       

2.1   AS ELEIÇÕES 2012  

 

É neste cenário de intensa insatisfação com a administração Micarla de 

Sousa que ocorrem as eleições municipais de 2012 em Natal,RN. Como era de se 

esperar, todos os candidatos fazem duras críticas à atual administração e tentam, de 

todas as maneiras, dissociar o seu nome e do seu partido com o da prefeita. 

Além deste fato, a eleição é marcada pelo aparente desgaste da 

administração municipal. A estratégia inicial de todos os candidatos parece ser a 

tentativa de estimular nos eleitores o voto prospectivo, em que, segundo Downs 

(1999), os eleitores projetam expectativas sobre as ações de um determinado 

partido se ele vier a vencer. Sendo assim,  o eleitor imagina, a partir da plataforma 

do candidato da situação, o futuro, levando em consideração as ações realizadas no 

atual governo. O eleitor busca maximizar seu bem-estar futuro. O voto prospectivo é 

diferente do voto retrospectivo, no qual o eleitor decide seu voto de acordo com a 

percepção do desempenho do atual governante na economia (DOWNS, 1999).  

Na disputa pela vaga no executivo municipal, temos os seguintes candidatos: 

Carlos Eduardo Nunes Alves (PDT), da coligação União por Natal, tem como vice a 

Ex-Governadora, Ex-Prefeita e Ex-Deputada Federal Constituinte, Wilma de Faria; 

Fernando Mineiro, do PT, sem coligação, é Deputado Estadual e tem como vice o 

candidato Carlos Alberto;  Hermano Morais, do PMDB, teve o apoio dos partidos PP, 

PMDB, PSC, PR, PSDC, PRTB, PMN e PTC, tem como vice o candidato Osório 

Jácome; Robério Paulino, do PSOL, da coligação Frente Ampla de esquerda, 

Professor Universitário na UFRN e candidato pela primeira vez em Natal, tem como 

apoio o PSTU e PSOL e seu vice é o candidato Dário Barbosa: Roberto Lopes, PCB, 

sem coligação, Professor e candidato pela primeira vez, tem como vice o candidato 

Edson Barbosa e Rogério Simonetti Marinho, candidato do PSDB, da coligação 

Natal Olha pra Frente: Rogério Marinho teve o apoio do PTB, PSL, DEM, PRP, 

PSDB e PT do B, tem como vice o candidato Haroldo Filho. 



56 

 

A seguir apresentaremos um breve perfil  de cada um dos candidatos.  

Dentre os candidatos, aquele de maior expressão é o Carlos Eduardo Nunes 

Alves14, formado em Direito, filho do Ex-prefeito do município, Agnelo Alves 

(cassado durante a ditadura militar). Sua vida na politica começou no ano de 1986, 

quando foi eleito Deputado Estadual. No governo de Garibaldi Alves Filho foi 

Secretário de Justiça e Cidadania. Em 2000, foi eleito Vice-prefeito de Natal, tendo 

assumido a prefeitura em 2002, quando da renúncia da então prefeita, Wilma Maria 

de Faria, para candidatar-se ao governo do estado. Reelegeu-se prefeito em 2004. 

É sobrinho do Ex-Governador e Ex-Ministro do Estado, Aluizio Alves. É 

também primo do Ex-Governador do Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves Filho, 

outro sobrinho de Aluízio Alves. Faz parte de uma família acusada de práticas 

oligárquicas e que disputa há muitos anos o domínio da politica no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Em 1996, assumiu a antiga Secretaria Estadual do Interior, Justiça e 

Cidadania e implantou nove Centrais do Cidadão, construiu os presídios de Alcaçuz 

e de Caicó, e implantou o Hospital de Custódia e a Casa Albergue.  

No primeiro turno o candidato Carlos Eduardo apresentou, no dia 21 de 

setembro, conforme dados da Consult, um percentual de 16,7% no índice de 

rejeição estimulada, o que corresponde o maior índice de rejeição entre os 

candidatos. Teve 39.5% de intenção de voto15 neste mesmo período. 

Rogério Simonetti Marinho, Deputado Federal e Presidente do PSDB-RN, 

neto do Ex-Deputado Federal Djalma Marinho. Rogério Marinho, foi Vereador e 

Presidente da Câmara Municipal de Natal. Foi eleito Deputado Federal em 2006, 

onde exerceu o mandato de 2007 a 2010, está em seu segundo mandato, em 2013 

assumiu a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo 

Rosalba. O atual parlamentar é filho do advogado e suplente de senador Valério 

Marinho. Economista, foi secretário, consultor, vereador e presidente da Câmara 

Municipal de Natal.  

Sua área de atuação principal é a educação, foi relator do FIES, criador do 

Metrópole Digital, que em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, o projeto tornou-se realidade.  

                                                 
14 Fonte: www.uol.com.br. 
15 Pergunta não estimulada. 
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Com relação a rejeição no momento da campanha, o candidato Rogério 

Marinho apresentou um percentual de rejeição de 8,2%, resultado da pesquisa 

realizada no dia 21 de setembro de 2012. Possui intenção de voto16 de 4.6% neste 

período.   

Fernando Mineiro17 foi o primeiro petista a exercer o cargo de vereador em 

Natal, sendo eleito em 1988 e reeleito em 1992, nas eleições de 1996 e 2000. Foi 

reeleito para a Câmara Municipal de Natal, e exerceu a presidência do Diretório 

Estadual do PT no Rio Grande do Norte de 2001 a 2005. 

Em 2002, foi eleito para seu primeiro mandato como Deputado Estadual do 

Rio Grande do Norte, sendo reeleito em 2006 e 2010.  Participou dos movimentos 

estudantil, popular e sindical na cidade e foi um dos fundadores do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Estado. 

Atualmente é líder do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 

faz parte da Comissão de Constituição e Justiça da ALRN, é presidente da 

Comissão de Minas e Energia e suplente da Comissão de Administração e Serviços 

Públicos. 

Com relação a rejeição no momento da campanha, o candidato Fernando 

Mineiro apresentou, no primeiro turno, um percentual de rejeição de 8,2%, resultado 

da pesquisa realizada no dia 21 de setembro de 2012. A intenção de voto neste 

período estava em 5.4%18. 

Robério Paulino Rodrigues19 é professor e pesquisador, tem uma vasta 

experiência acadêmica, possui graduação em Bacharelado em Economia pela 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo, FEA-USP (2000), e doutorado (2006), em História Econômica pela mesma 

Universidade. Atualmente é professor Adjunto do Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes (CCHLA), do Departamento de Políticas Públicas, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Economia, Estado e 

Políticas Públicas, com ênfase em Políticas Públicas, Economia do Setor Público, 

Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Regional, Economia Internacional, 

Geopolítica e História Econômica Geral, atuando, principalmente, nos seguintes 

                                                 
16 Pergunta não estimulada. 
17 Fonte: Site do PT: http://mineiropt.com.br/Perfil 
18 Pergunta não estimulada. 
19 Fonte: Plataforma Lattes. 
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temas: gestão e avaliação de políticas públicas; desenvolvimento econômico e 

social; desenvolvimento regional; geopolítica e geoeconomia; história econômica 

geral; economia internacional; formação econômica do brasil; economia brasileira 

contemporânea. Na UFRN, tem desenvolvido também projetos de Ações Integradas 

(Pesquisa, Ensino e Extensão), na área de Educação Ambiental.  

Com relação a rejeição no momento da campanha, o candidato Robério 

Paulino apresentou um percentual de rejeição de 2,1%, resultado da pesquisa 

realizada no dia 21 de setembro de 2012. Com relação a intenção de voto neste 

período, Robério apresenta um percentual de 0.4%. 

Hermano da Costa Morais20 é formado em Direito pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, bancário, funcionário efetivo da Caixa Econômica Federal, 

com incipiente participação no movimento sindical21. Foi vereador pela primeira vez 

em 1992, pelo PMDB. Em 1996, compôs a chapa como vice-prefeito, João Faustino 

era o candidato a prefeito. Com passagens pelo PSDB e PSB, Hermano Morais, em 

2005, reingressou ao PMDB, seu partido de origem. Em 2010, elegeu-se Deputado 

estadual pelo Rio Grande do Norte.  

Atuou como coordenador da Frente Parlamentar Municipal em Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Atuou também, como membro das comissões 

de Saúde, de assistencia Social e defesa do Consumidor, dos Direitos Humanos, do 

Trabalho e das Minorias e de Gestão Participativa. Integrou, e é um dos fundadores 

do Parlamento Comum da Região Metropolitana de Natal. 

Com relação a rejeição no momento da campanha, o candidato Hermano 

Morais apresentou o segundo maior índice de rejeição, um percentual de 10,8%, 

perdendo apenas para Carlos Eduardo, resultado da pesquisa realizada no dia 21 de 

setembro de 2012. O percentual de intenção de votos neste período, chegou a 14%. 

Roberto José Lopes da Silva é natural de Natal/RN, nascido no dia 

13/08/1977, sociólogo e professor do Ensino Médio. Seu partido (PCB), por opção. 

Entra na disputa lançando candidatura própria. É a primeira vez que disputa uma 

eleição.  

                                                 
20 Fonte: Site do Partido: http://hermano15.com.br/ 
21 Hermano Morais teve uma breve e apagada participação no movimento sindical, no 
entanto, durante a campanha foi dada uma ênfase muito grande a esta participação, que na 
verdade, não foi tão significativo, em termos de lutas pelos interesses de sua classe. 
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Roberto Lopes tem como principal proposta, a gestão de creches e escolas 

municipais, com investimento de 30% do orçamento na educação, capacitação e 

melhoria salarial dos professores. Na saúde tem como proposta a recuperação 

física/estrutural e reabertura dos postos de saúde nos bairros, e aumento imediato 

dos salários do profissional de saúde.      

Com relação a rejeição no momento da campanha, o candidato Roberto 

Lopes apresentou um percentual de rejeição de 2,3%, resultado da pesquisa 

realizada no dia 21 de setembro de 2012. Com relação a intenção de votos neste 

período, o candidato apresenta 0.1%. 

 São seis candidatos disputando as eleições, alguns com experiência em 

campanhas eleitorais e outros não. Para cada um dos candidatos ocorrerá, como em 

toda disputa eleitoral, a união de forças das coligações que aderiram a campanha, 

configurando o quadro de disputa com base nos argumentos, em favor de seus 

candidatos. Como em toda disputa política, boa parte das estratégias são a de 

minimizar a influência dos adversários levantando fatos que, de certa forma 

potencialize os pontos negativos dos concorrentes. De certa forma, consideramos, 

que este cenário favorece o fortalecimento de pontos de vista divergentes entre os 

eleitores, potencializando, portanto, a rejeição dos candidatos.  

 

2.2   O CONTEXTO DO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 

 

Com uma gestão avaliada negativamente por 95% da população da cidade, a 

Prefeita Micarla de Sousa (PV) foi preterida de todas as campanhas, sob o risco de 

quem ela apoiasse tivesse como caminho certo a derrota. 

O novo Prefeito terá que apresentar, e por em prática, um plano emergencial 

para a saúde, educação  e para a retirada do lixo, que é visível em toda cidade. 

Dos seis candidatos, o ex-prefeito Carlos Eduardo (PDT) é o único que 

apresentava condições de vencer a eleição, ainda no primeiro turno. Nos primeiros 

dias da eleição chegou a apresentar 44% de intenção de votos. Durante toda a 

campanha, Carlos Eduardo vivenciou as insistentes investidas dos adversários de 

que seu registro, a qualquer momento, poderia ser impugnado pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), de acordo com a Lei da Ficha Limpa. 
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Carlos Eduardo governou a cidade de 2002 a 2008. Pelo passado que teve 

com a prefeita Micarla, poderia  ter sido o candidato dela, nestas eleições. Afinal, 

antes de romperem, Micarla era sua vice. Contudo, a declaração da prefeita de que 

votaria em Carlos Eduardo nestas eleições causou transtorno. Para o ex-prefeito, 

tratava-se de manobra política de adversários22. 

O principal adversário de Carlos Eduardo nesta campanha é o deputado 

estadual Hermano Morais (PMDB). Discípulo do Ministro da Previdência, Garibaldi 

Filho, uma das maiores lideranças políticas do Rio Grande do Norte. Hermano 

figurava no início da campanha com 7%, em junho, mas cresceu no decorrer da 

campanha, chegando a ter como melhor resultado 16.8%, na última pesquisa 

Consult, em 19 de setembro. 

O PMDB de Hermano Morais participou ativamente da gestão de Micarla de 

Sousa e participa da gestão de Rosalba, atual Governadora. Este fato explica a 

acusação de Carlos Eduardo sobre seu oponente, a de que Hermano Morais é o 

verdadeiro candidato de Micarla e da governadora Rosalba Ciarline (DEM), que 

também tem sua gestão vista como negativa pela população de Natal.   

Um detalhe partiiculariza as eleições municipais em Natal. Além de Carlos 

Eduardo e Hermano, o deputado Fernando Mineiro (PT) também é candidato da 

base aliada do governo Federal, o que fez com que a presidenta Dilma não se 

manifestasse na eleição de Natal.23 

Mesmo assim, Fernando Mineiro usou como estratégia apresentar-se para os 

eleitores de Natal como a opção para beneficiar a cidade com os programas do 

governo criados desde o governo Lula e em continuidade na gestão de Dilma, além 

de recursos. 

Seu mote de campanha foi mostrar que a capital potiguar está fora de 

programas do Governo Federal e deixou de receber verbas disponíveis para obras, 

pela falta de conhecimento da atual gestora e de sua equipe.     

                                                 
22 Fonte: site Uol. http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/10/06/eleicoes-em-natal-so-
tem-candidatos-de-oposicao.htm 
23 Fonte: Blog Mais Brasil. https://blogmaisbrasil.wordpress.com/category/cotidiano/politica-
cotidiano/page/6/ 
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O deputado federal Rogério Marinho (PSDB) aparece como o quarto colocado 

nas pesquisas. Ele contou em seus programas eleitorais, com o apoio de José 

Agripino, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e de José Serra.24 

Surpreso com os resultados apresentados nas pesquisas, Rogério Marinho 

declarou que nestas eleições o maior derrotado seriam os institutos, porque tem a 

certeza de que irá para o segundo turno, sentimento também de Fernando Mineiro. 

Com exceção de Carlos Eduardo, todos os outros candidatos lançaram, nas 

últimas semanas, o discurso da necessidade de levar a eleição para o segundo 

turno. Isso porque Micarla de Sousa foi eleita no primeiro turno e hoje desperta o 

arrependimento em quase toda a população.25 

Sobre o quadro eleitoral em Natal, Spinelli diz que, 

 

                          [...] esta eleição municipal é imprevisível. Porque apesar de Carlos 
Eduardo estar liderando as pesquisas desde o início, seus indices 
apresentaram queda, enquanto Hermano subiu. Além disso, o 
número de indecisos é grande (SPINELLI, 2012, p. 15). 

 
 

Spinelli ressaltou que o Rio Grande do Norte tem políticos de forte militância 

em seus partidos, o que leva a uma identificação entre os eleitores e candidatos que 

estes políticos estão apoiando. 

 

                          Garibaldi Alves (PMDB), o senador José Agripino (DEM) e Wilma de 
Farias (PSB) – vice na chapa de Carlos Eduardo – são políticos com 
quem o povo se identifica e pode ser um fator na hora da decisão 
pelo povo26( SPINELLI, 2012, p. 15). 

 

O eleitorado de Robério, na maioria, foi conquistado ao longo da campanha 

com suas participações em apoio a movimentos estudantis, além de amigos da 

própria Universidade. Já Roberto Lopes não atingiu, com exceção de duas 

pesquisas, 1% dos votos.     

Segue  no quadro 2 resultado da eleição em Natal no primeiro turno. 

 

                                                 
24 Fonte: Site Uol. http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/10/06/eleicoes-em-natal-so-
tem-candidatos-de-oposicao.htm 
25 Fonte: Site Uol. http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/10/06/eleicoes-em-natal-so-
tem-candidatos-de-oposicao.htm 
26 Fonte: Site Uol: http://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/10/06/eleicoes-em-natal-so-
tem-candidatos-de-oposicao.htm 
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Quadro 2 -  Resultado da eleição no primeiro turno 

Nº Candidato  Votos  Situação % comparec. % válidos 

12 Carlos Eduardo 

Nunes Alves 

153.464 2º turno 35.69 40.42 

15 Hermano da 

Costa Morais  

87.380 2º turno 20.32 23.01 

13 Fernando 

Wanderley 

Vargas da Silva  

85.915 Não eleito 19.98 22.63 

45 Rogério Simonetti 

Marinho 

38.575 Não eleito 8.97 10.16 

50 Robério Paulino 

Rodrigues 

13.552 Não eleito 3.15 3.57 

21 Roberto José 

Lopes da Silva  

786 Não eleito 0.18 0.21 

Fonte: TRE/RN em 10.10.2012 

 

Os resultados do primeiro turno demonstram que aqueles candidatos com 

maior tempo na TV, bem como aqueles que são mais vistos e já possuiram cargos 

importantes, são os que obtiveram o maior número de votos.  

Os dados revelam a sintonia entre a teoria estudada com os fatos ocorridos 

na prática. Ressaltamos que o tempo de televisão é um fator estratégico importante, 

pois, cada minuto representa uma vantagem significativa para o candidato. A TV, 

portanto, constitui-se em um canal de obtenção de informações de parcela do 

eleitorado. As teorias tratadas neste trabalho revelam esta tendência.   
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2.2.1  O segundo turno 
 

 
A pesquisa IBOPE, realizada no segundo turno das eleições entre os dias 15 

e 17 de outubro, mostrou Carlos Eduardo com 49% de intenção de voto e Hermano 

Morais com 35%. Daqueles que declararam votar em branco ou nulo, somaram 10% 

e os indecisos 6%. 

O segundo turno inicia com a disputa entre Carlos Eduardo (PDT) e Hermano 

Morais (PMDB), para obterem o apoio do Partido dos Trabalhadores. Por alguns 

dias houve um mistério em torno deste apoio. Segundo informações de um jornal 

local (Tribuna do Norte), o apoio do PMDB à candidatura do ex-ministro Fernando 

Haddad a prefeitura de São Paulo estava condicionada ao apoio do PT em Natal. 

Segundo informações desse jornal local, os peemedebistas resolveram adiar a 

decisão na capital de São Paulo, diante da preocupação crescente com a 

possibilidade do PT local confirmar o apoio ao candidato do PDT Carlos Eduardo. O 

que aconteceu, de fato, foi o apoio do PT ao PDT de Carlos Eduardo no cenário 

local e o apoio do PMDB ao PT em São Paulo.   

O cenário do segundo turno não apresentou mudanças estratégicas em torno 

das duas coligações. Hermano Morais persistiu nas críticas ao adversário no que diz 

respeito a ficha limpa27. O seu adversário era o candidato das promessas e das 

obras inacabadas e já teve oportunidade de fazer e não fez. 

                                                 
27 Ficha Limpa ou Lei Complementar nº. 135 de 2010 é uma legislação brasileira que foi 
emendada à Lei das Condições de Inelegibilidade ou Lei Complementar nº. 64 de 1990, 
originada de um projeto de lei de iniciativa popular idealizado pelo Juiz Márlon Reis que 
reuniu cerca de 1,3 milhões de assinaturas com o objetivo de aumentar a idoneidade dos 
candidatos. 
A lei torna inelegível por oito anos um candidato que tiver o mandato cassado, renunciar 
para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado (com mais de um 
juiz), mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos. 
O Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 5 de maio de 2010, e também foi 
aprovado no Senado Federal no dia 19 de maio de 2010, por votação unânime. Foi 
sancionado pelo Presidente da República, transformando-se na Lei Complementar nº 135, 
de 4 de junho de 2010. Esta lei proíbe que políticos condenados em decisões colegiadas de 
segunda instância possam se candidatar.Em fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) considerou a lei constitucional e válida para as próximas eleições que forem 
realizadas no Brasil, e isso representou uma vitória para a posição defendida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral nas eleições de 2010. 
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Em função das contas do ex-prefeito Carlos Eduardo terem sido reprovadas 

em 2008, pela Câmara de Natal, sua campanha foi  marcada, durante todo o 

processo eleitoral, como estando enquadrado na Lei da Ficha limpa. 

Por outro lado, Carlos Eduardo defende-se das acusações de que é ficha suja 

e que os processos no TCU não são contra ele, mas sim, contra instituições. 

Destaca também como defesa, que as reprovações de suas contas foi uma manobra 

política de Micarla e de seus vereadores aliados na Câmara, para que ele não 

pudesse concorrer as eleições. 

Esse foi o contexto do segundo turno, na verdade, não surge nenhum 

elemento novo.  

Carlos Eduardo, portanto, confirma seu favoritismo desde o primeiro turno, 

vence as eleições com 214.687 votos, 40,42% dos votos válidos e 153.522 votos, 

23,01% dos votos de seu adversário, Hermano Morais. Votos válidos foram 368.209 

votos, 88,30%, com 15.749 (4,42%) de votos brancos, 40.135 (7,28%) de votos 

nulos e 102.324 (18,32%) de abstenções.  

O gráfico a seguir apresenta a evolução da rejeição dos candidatos no 

primeiro turno das eleições, segundo dados apresentados pelo Instituto Consult 

Pesquisas. 

 
 
Gráfico 1- Evolução da rejeição dos candidatos no primeiro turno das eleições 2012 

em Natal 

 
Fonte: Consult Pesquisas (2012) 
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De acordo com o gráfico, percebemos uma queda no percentual de rejeição 

dos candidatos com pouca representatividade. Por outro lado, apresenta um 

crescimento da rejeição dos candidatos que estão à frente na disputa. Estes dados 

sugerem que o aumento da rejeição acompanha o aumento da preferência, ou seja, 

na medida em que os candidatos crescem na preferência, há uma tendência nos 

adversários em tentar desqualificar o candidato à frente na disputa, gerando a 

rejeição. Este fato demonstra também a variação ou volatilidade na rejeição durante 

o processo eleitoral. 

A seguir iremos analisar as pesquisas de opinião aplicadas no momento da 

campanha e os resultados do grupo focal realizados no segundo turno nas quatro 

regiões de Natal.   

 

2.3  AS PESQUISAS DE OPINIÃO 

 
 

Durante toda a campanha foram utilizadas, como instrumento para análise do 

ambiente eleitoral, as pesquisas de opinião nas quatro regiões da cidade. Trata-se 

de uma fonte de dados importante, na qual são monitoradas todas as ações da 

campanha. Serve também como instrumento para tomada de decisão em momentos 

estratégicos. Para este estudo, em específico, foram analisadas pesquisas de 

opinião focadas na rejeição aos candidatos durante a campanha. Foram analisadas 

pesquisas, realizadas pela Consult Pesquisas, nos dias 04 a 06 de maio, 12 a 14 de 

julho, 24 e 25 de setembro e 24 e 25 de outubro de 2012.  

A Consult Pesquisa foi criada no ano de 1987, em Natal. Surgiu diante da 

necessidade de existir uma empresa local para a realização de pesquisas de opinião 

pública ou mercadológica. A empresa conta com um quadro técnico especializado e 

vem realizando, ou já realizou trabalhos para várias empresas e candidatos em 

várias eleições no nordeste. A Consult é uma empresa local que, durante os anos de 

atuação, conquistou a credibilidade do mercado natalense. Os responsáveis 

técnicos são os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Paulo 

de Tarso Teixeira Ferreira (professor de pesquisa de mercado) e Inalva Rangel de 

Morais (professora de estatística).  
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Para esta pesquisa foram analisadas, especificamente, a rejeição aos 

candidatos durante o processo eleitoral. O objetivo foi tentar compreender como se 

deu a rejeição aos candidatos do primeiro e segundo turno, através de análises por 

sexo e idade, escolaridade e renda familiar, área da cidade e preferência para 

prefeito, estimulada28, durante toda campanha.   

 

2.3.1  A primeira pesquisa de opinião 

 

Na campanha eleitoral de 2012, a primeira pesquisa da Consult foi 

encomendada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), entre 

os dias 4 a 6 de maio de 201229. Teve como objetivo identificar junto a população 

eleitoral da cidade do Natal, em toda área geográfica da cidade, representado por 

quatro regiões, os maiores problemas relacionados à area de Saúde e Segurança 

Pública. Essa pesquiusa teve aprovação dos Governos Municipal, Estadual e 

Federal, e a opinião sobre as obras de mobilidade urbana  a serem realizadas para a 

Copa do Mundo de Futebol, em 2014. Foi objetivo também da pesquisa avaliar a 

preferência e rejeição de possíveis pré-candidatos a Prefeito de Natal, caso a 

eleição fosse realizada naquela data. 

A metodologia empregada na pesquisa segue o método quantitativo, através 

de realização de survey de opinião. Foi utilizada a técnica de entrevista 

semiestruturada, domiciliares e/ou em locais preestabelecidos, individualizados, 

utilizando-se de formulário como instrumento de investigação.Os dados coletados 

são dados primários, observados sob a técnica de pesquisa aplicada.  

Foi utilizada uma amostra probabilística casual simples de 1000 entrevistas, 

distribuída por região geográfica. Em cada região, a amostra foi distribuida por 

bairros/agrupamentos de bairros/conglomerados. 

A amostra foi aleatorizada pelo critério de sorteios múltiplos aleatórios em 

quatro estágios: 1) escolha do bairro/localização; 2) escolha da rua/área; 3) escolha 

do domicílio ou local preestabelecido; 4) escolha do ponto amostral (entrevistado), 

tendo escolha por critério sistemático e obedecendo a partilha proporcional sobre o 

perfil do eleitor. 

                                                 
28 Este indicador faz uma relação entre aqueles eleitores que possuem preferência de voto 
com o candidato que rejeita. 
29 Pesquisa registrada em 02/05/2012: Protocolo RN - 00014/2012 – TSE - TRE 
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A estratificação da amostra ocorreu com relação às variáveis do sexo, 

informado pelo TRE, sendo 55% do eleitorado do sexo feminino e 45% do sexo 

masculino. Sobre estimativas das idades, sendo 17% dos eleitores até 24 anos, 25% 

de 25 a 34 anos, 20% de 35 a 44 anos, 23% de 45 a 59 anos, e 15% com mais de 

59 anos. 

Com relação ao nível econômico do entrevistado e grau de escolaridade, por 

faixas de idades, foram estimados por dados do IBGE (proporção ou ponderação 

atualizadas não existente no TRE e IBGE). Foram atingidas pela cobertura 

geográfica da amostra e pela técnica de coleta de dados que é de sorteios mútiplos 

aleatórios, em cinco estágios (cidade, bairro/localização, rua, domicílio/local, ponto 

amostral), sobre as regiões/áreas definidas para a amostra. 

Os resultados da pesquisa, com a aplicação de 1000 entrevistas, estão 

sujeitos a um erro máximo permissível de 3,0%, com confiabilidade de 95%. 

O que nos interessa nesses relatórios de pesquisa são os dados referentes a 

rejeição30 dos postulantes ao cargo de Prefeito de Natal. Nesse âmbito, interessa 

saber como a população reagiu a pergunta sobre ―não votar de maneira alguma‖ no 

decorrer da campanha. A pergunta relacionada a rejeição foi a seguinte: Entre 

esses nomes citados, e que estão nesse cartão, em quais deles o(a) sr.(a) 

(você) NÃO VOTARIA DE MANEIRA ALGUMA, para Prefeito(a) de Natal? 

(pergunta estimulada, nomes em rodizio / Resposta Múltipla).  

A seguir apresentaremos quatro tabelas representativas com relação a: 1) 

Cruzamento: rejeição para Prefeito de Natal (estimulada) x sexo e idade; 2) 

Cruzamento: rejeição para Prefeito de Natal (estimulada) x Escolaridade e Renda 

Familiar; 3) Cruzamento: rejeição para Prefeito de Natal (estimulada) x área da 

cidade; 4) Cruzamento: rejeição para Prefeito de Natal x preferência para prefeito 

(estimulada). 

 

Tabela 1- Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito 
de Natal (estimulada) x Sexo e idade. 

RESPOSTA TOTAL  SEXO   IDADE   

  Masc.  Fem.  < 24 anos 25-34 

anos 

35-44 

anos 

45-59 

anos 

>59 

                                                 
30 Tópico: Avaliação Politica, Capítulo VII – Rejeição para Prefeito de Natal, se a eleição 
fosse hoje. Fonte: Relatório da Pesquisa.  
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anos 

 %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL 

Micarla de Sousa 78.4 78.2 78.5 83.3 78.7 76.2 78.9 74.5 

Fernando Mineiro 20.7 22.4 19.3 22.0 24.9 13.1 19.8 24.1 

Wilma de Faria 18.5 20.0 17.2 18.5 21.3 17.5 19.0 14.5 

Rogério Marinho 15.0 16.5 13.8 8.3 19.7 14.1 15.1 15.9 

Hermano Morais 14.7 14.5 14.9 16.1 17.7 11.7 11.2 17.9 

Carlos Eduardo 7.3 7.3 7.3 8.9 8.8 6.8 7.3 3.4 

Todos 8.7 8.4 9.0 6.0 6.0 11.7 9.9 10.3 

Não sabe dizer 8.9 9.5 8.4 6.0 10.4 8.7 6.5 13.8 

Frequência total 1000 455 545 168 249 206 232 145 

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-00014/2012 – TSE – TRE. Entre 4 a 6 de 

maio de 2012. 

 

Esta foi a primeira pesquisa realizada pela Consult, entre os dias 04 e 6 de 

maio. Portanto, ainda não estavam definidas oficialmente as candidaturas que 

disputariam a eleição para a Prefeitura de Natal. Como podemos observar, tínhamos 

o nome da atual Prefeita, na época, Micarla de Sousa e da Ex-Governadora Wilma 

de Faria. Nessa projeção ainda não tínhamos os nomes de Robério Paulino (PSOL) 

e de Roberto Lopes (PCB). 

Como podemos observar nesses resultados, detectamos um elevado índice 

de rejeição à atual Prefeita Micarla de Sousa, com um total de 78.4% de rejeição a 

sua candidatura, com o maior percentual (83.3%), entre os jovens até 24 anos. Este 

número é reflexo da atual insatisfação da população com a administração da prefeita 

Micarla.  

O segundo nome com maior rejeição foi o de Fernando Mineiro, com 20.7%, e 

o maior percentual entre os jovens de 25 a 34 anos (24.9%). Logo abaixo temos o 

nome da Ex-Governadora Wilma de Faria, com 18.5% de rejeição ao seu nome, com 

o maior percentual entre os homens (20%), que rejeitam seu nome. 
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O quarto nome é o de Rogério Marinho, com 15% de rejeição no total, tendo o 

público jovem, entre 25 e 34 anos, como a faixa etária que mais o rejeita (19.7%). 

Curiosamente, os dois últimos nomes da lista de rejeição da primeira pesquisa 

realizada sobre a campanha foram, exatamente, os dois que conseguiram ir para o 

segundo turno. 

Temos, portanto, o nome de Hermano Morais, com 14.7% de rejeição no total. 

Destaca-se um público acima de 59 anos que apresentou a maior rejeição ao seu 

nome, com 17,9%. Por último, o nome de Carlos Eduardo com 7.3% de rejeição. O 

público em destaque é jovem, entre 16 e 24 anos, faixa etária que mais o rejeita 

(8.9%). Entre os que rejeitam todos os nomes temos 8.7% do total de participantes  

e 8.9%, daqueles que não souberam dizer. 

Os números revelam um início de processo eleitoral com um significativo 

percentual de rejeição a todos os nomes postos e aqueles que não souberam 

informar. Isto mostra o pouco interesse com a campanha que se inicia e uma certa 

rejeição aos prováveis candidatos no pleito 2012. 

Os dados desta primeira pesquisa revelam uma significativa vantagem do 

candidato Carlos Eduardo com relação aos demais candidatos. Da mesma forma 

que os demais candidatos, o seu nome é bastante conhecido pela população, e 

mesmo assim, inicia o processo eleitoral com baixos índices de rejeição.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabela 2 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito de Natal (estimulada) x Escolaridade e Renda 
Familiar 

 
RESPOSTA TOTAL ESCOLARIDADE  IDADE      

  Analfabeto  Nível ensino 

fundamental 

Nível ensino 

médio 

Nível ensino 

superior 

Até 1 

salário 

mínimo 

1 e 2 

S.M. 

2 e 4 S.M. 5 e 6 

S.M. 

Mais de 6 

S.M. 

Não 

informou 

 %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL    

Micarla de Sousa 78.4 72.7 77.9 78.0 82.4 71.2 76.3 81.1 83.3 78.7 80.4 

Fernando Mineiro 20.7 12.7 22.7 19.9 21.2 16.1 21.1 24.7 21.0 8.5 15.7 

Wilma de Faria 18.5 12.7 14.1 20.3 25.3 11.9 16.1 18.6 27.5 23.4 21.6 

Rogério Marinho 15.0 10.9 10.2 17.4 20.6 8.5 11.5 17.5 24.6 17.0 11.8 

Hermano Morais 14.7 21.8 13.0 14.5 16.5 14.4 13.5 19.6 15.2 4.3 3.9 

Carlos Eduardo 7.3 7.3 5.2 9.0 7.6 5.9 6.2 6.2 6.5 17.0 17.6 

Todos 8.7 9.1 7.7 9.0 10.0 9.3 8.2 9.3 7.2 12.8 7.8 

Não sabe dizer 8.9 7.3 10.5 9.7 4.1 12.7 11.3 6.6 4.3 8.5 9.8 

Frequência total 1000 55 362 413 170 118 355 291 138 47 51 

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-00014/2012 – TSE – TRE. Entre 4 a 6 de maio de 2012. 



Os entrevistados com nível superior e renda familiar entre R$ 3.110,00 e R$ 

6.220,00, foram os que mais rejeitaram o nome de Micarla de Sousa, com 82.4% e 

83.3%, respectivamente. Sua rejeição no total é de 78.4%.  

O segundo mais rejeitado neste período, Fernando Mineiro, com 20,7% de 

rejeição no total, teve sua maior rejeição com os entrevistados de nível ensino 

fundamental (22.7%) e 24.7% com renda familiar de R$ 1.244,00 a R$ 3.110,00. 

O nome de Wilma de Faria, com 18.5% de rejeição no total, obtém a maior 

rejeição naqueles entrevistados com nível superior (25.3%), e com renda familiar 

entre R$ 3.110,00 a R$ 6.220,00 (27.5%). 

O quarto nome é o de Rogério Marinho, com 15.0% de rejeição no total, que 

detém um percentual de rejeição de 20.6% dos entrevistados de nível superior e 

24.6% daqueles entrevistados com renda familiar entre R$ 3.110,00 e R$ 6.220,00. 

Hermano Morais, com 14.7% de rejeição no total, possui um elevado índice 

de rejeição dos analfabetos (21.8%) e aqueles com renda familiar entre R$ 1.244,00 

e R$ 3.110,00, com 19.6%. O nome de Hermano é bem aceito entre aqueles com 

renda superior a R$ 6.220,00, somente 4.3% o rejeitam. 

Carlos Eduardo, com 7.3% de rejeição no total, é mais rejeitado pelos 

entrevistados de nível ensino médio, com 9.0% de rejeição e 17.0% com renda 

familiar acima de R$ 6.220,00. 

 

Tabela 3 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito 
de Natal (estimulada) x Área da cidade 

RESPOSTA TOTAL  ÁREA GEOGRÁFICA DA CIDADE 

   Norte  Sul Leste  Oeste   

 %COL  %COL %COL %COL %COL   

Micarla de Sousa 78.4  71.1 87.7 81.3 78.5   

Fernando Mineiro 20.7  18.0 21.8 26.3 20.0   

Wilma de Faria 18.5  15.1 26.4 23.8 13.3   

Rogério Marinho 15.0  10.3 23.2 21.9 10.4   
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Hermano Morais 14.7  12.6 16.4 20.6 12.6   

Carlos Eduardo 7.3  4.3 11.8 8.1 7.0   

Todos 8.7  10.6 6.8 10.6 6.7   

Não sabe dizer 8.9  12.3 4.5 6.3 9.6   

Frequência total 1000  350 220 160 270   

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-00014/2012 – TSE – TRE. Entre 4 a 6 de 

maio de 2012. 

 

Com relação a área geográfica, podemos observar um elevado índice de 

rejeição à Prefeita Micarla de Sousa (78.4%)31, em todas as regiões de Natal. Como 

essa pesquisa foi realizada no mês de maio, ou seja, antes da campanha eleitoral, 

acreditamos que foi um indicador forte para que a Prefeita Micarla de Sousa não 

entrasse na disputa, pelo seu alto índice de rejeição, ainda na pré-campanha. 

Percebemos uma maior rejeição (87.7%), na região Sul da cidade. 

Em relação a Fernando Mineiro (20.7%)32, podemos constatar um elevado 

percentual de rejeição na Zona Leste, com 26.3%. A ex-governadora Wilma de Faria 

(18.5%)33, destaca-se por uma maior rejeição na Zona Sul da cidade, com 26.4% de 

rejeição. Sobre  Rogério Marinho (15.0%)34, a Zona Leste é a região geográfica que 

apresenta o maior índice de rejeição (23.2%). Hermano Morais (14.7%)35 possui 

maior rejeição na região geográfica Leste, 20.6% de rejeição com relação ao total de 

rejeição ao seu nome. O nome de menor rejeição, Carlos Eduardo (7.3%)36, possui 

maior rejeição ao seu nome na região Sul, 11.8% de rejeição, com relação ao total 

de rejeição ao seu nome. 

A próxima tabela nos mostra a relação entre preferência eleitoral e rejeição. 

Foi questionado aos entrevistados a preferência e a rejeição de forma estimulada. 

                                                 
31Total de rejeição da Prefeita Micarla 
32 Total de rejeição ao nome de Fernando Mineiro 
33 Total de rejeição ao nome de Wilma de Faria 
34 Total de rejeição ao nome de Rogério marinho 
35 Total de rejeição ao nome de Hermano Morais 
36 Total de rejeição ao nome de Carlos Edurado 
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Esta tabela apresenta a relação daqueles entrevistados que apresentaram 

preferência por algum dos candidatos em destaque e se teria rejeição por algum dos 

demais nomes relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito de Natal x Preferência para Prefeito (estimulada). 
 

RESPOSTA TOTAL  PREFERÊNCIA PARA PREFEITO(A) DE NATAL  

  Hermano 

Morais 

Micarla de 

Sousa  

Rogério 

Marinho  

Wilma 

de Faria  

Carlos 

Eduardo 

Fernando 

Mineiro 

Nenhum  Não 

sabe 

 %COL  %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL 

Micarla de Sousa 78.4 78.4 0.0 83.6 89.5 89.2 86.7 27.4 61.8 

Fernando 

Mineiro 

20.7 16.2 6.7 23.9 21.5 28.8 0.0 2.1 6.9 

Wilma de Faria 18.5 40.5 40.0 34.3 0.0 19.9 63.3 7.4 20.6 

Rogério Marinho 15.0 8.1 13.3 0.0 16.0 21.4 26.7 4.2 2.9 

Hermano Morais 14.7 0.0 20.0 14.9 20.4 19.5 6.7 2.1 1.0 

Carlos Eduardo 7.3 24.3 33.3 16.4 11.0 0.0 36.7 3.2 13.7 

Todos 8.7 2.7 6.7 0.0 3.3 3.4 3.3 63.2 2.0 

Não sabe dizer 8.9 8.1 26.7 13.4 5.5 4.0 3.3 6.3 36.3 

Frequência total 1000 37 15 67 181 473 30 95 102 

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-00014/2012 – TSE – TRE. Entre 4 a 6 de maio de 2012. 



Como podemos observar, os entrevistados que demonstraram preferência por 

Wilma de Faria, Carlos Eduardo, Fernando Mineiro e Rogério Mariho rejeitam 

fortemente a Prefeita Micarla de Souza, todos acima de 80%. 

Os participantes que demonstraram preferência por Carlos Eduardo foram os 

que mais rejeitaram Fernando Mineiro, com 28.8%. 

Dentre os que demonstraram preferência por Fernando Mineiro, a maior 

rejeição (63.3%) foi ao nome de Wilma de Faria. Os participantes com preferência 

por Fernando Mineiro também rejeitaram, fortemente, o nome de Carlos Eduardo. 

Rogério Marinho foi rejeitado por 26.7% dos simpatizantes de Fernando Mineiro.  

 

2.3.2  A segunda pesquisa de opinião 

 

A segunda pesquisa da Consult foi encomendada também pelo Sinduscon 

entre os dias 12 a 14 de julho de 201237. Na ocasião, o quadro de disputa estava 

definido, o candidato do PSOL, Robério Paulino e o do PCB, Roberto Lopes entram 

na disputa, juntamente, com os outros nomes avaliados na pesquisa anterior - 

Fernando Mineiro, Rogério Marinho, Hermano Morais e Carlos Eduardo. Sai dessa 

disputa, Wilma de Faria, que passa a ser a vice de Carlos Eduardo, e Micarla de 

Sousa que desiste da candidatura.  

A pergunta relacionada a rejeição foi a seguinte: Entre esses nomes 

citados, e que estão nesse cartão, em quais deles o(a) sr.(a) (você) NÃO 

VOTARIA DE MANEIRA ALGUMA, para Prefeito(a) de Natal? (pergunta 

estimulada, nomes em rodizio / Resposta Múltipla). Abaixo segue tabela 

representativa relacionada a cruzamento: rejeição para Prefeito de Natal 

(estimulada) x sexo e idade. 

 

 

 

                                                 
37 Pesquisa registrada em 11/07/2012: Protocolo RN - 00033/2012 – TSE - TRE 



Tabela 5 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito de Natal (estimulada) x Sexo e idade. 
 

RESPOSTA TOTAL  SEXO   IDADE   

  Masc.  Fem.  <24 

anos 

25-34 

anos 

35-44 

anos 

45-59 

anos 

>59 

anos 

 %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL 

Fernando Mineiro 

(PT) 

20.3 21.3 19.5 18.0 21.8 19.6 20.1 22.0 

Robério Paulino 

(PSOL) 

19.8 22.2 17.9 20.8 17.3 22.2 18.8 21.3 

Roberto Lopes 

(PCB) 

17.7 19.5 16.2 19.7 16.5 21.7 15.1 16.3 

Rogério Marinho 

(PSDB) 

15.9 15.9 15.9 14.2 18.1 16.4 15.1 14.9 

Hermano Morais 

(PMDB) 

15.2 16.4 14.3 14.8 18.1 14.8 16.3 9.2 

Carlos Eduardo 

(PDT) 

9.7 9.2 10.1 13.1 8.5 10.1 9.6 7.1 
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Todos 11.7 13.0 10.6 9.8 9.7 9.0 14.6 16.3 

Não sabe dizer 40.5 38.3 42.2 39.3 41.9 39.2 39.7 42.6 

Frequência total 1000 446 554 183 248 189 239 141 

         Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-00033/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 12 a 14 de julho de 2012. 

 

Observamos que os números da rejeição para os candidatos que estavam na pesquisa anterior não se alteram muito, a 

diferença é pouca, girando em torno de 2 a 3% com relação a pesquisa de maio. 

O candidato Fernando Mineiro (PT) apresenta maior rejeição para os eleitores acima de 59 anos, com 22.0% de rejeição. 

O candidato Robério Paulino (PSOL) inicia a campanha com 19.8% de rejeição no total e com 22.2% de rejeição entre os 

homens. 

O terceiro candidato com maior rejeição, no momento da pesquisa, foi o candidato Roberto Lopes (PCB) com 17.7% de 

rejeição. O candidato apresenta maior rejeição entre os adultos de 35 a 44 anos, com 21.7%. 

O candidato Rogério Marinho (PSDB), com 15.9% de rejeição no total, apresenta maior rejeição entre os eleitores de 25 a 34 

anos, com 18.1%. 



Hermano Morais (PMDB) permanece como o penúltimo menor rejeitado, com 

15.2%. Seu maior percentual de rejeição são os jovens, entre 25 a 34 anos, com 

18.1%. 

O candidato com menor percentual de rejeição permanece Carlos Eduardo 

(PDT), com 9.7% de rejeição ao seu nome. A rejeição mais forte é entre os jovens 

com idade entre 16 e 24 anos. 

O percentual de entrevistados que rejeitaram todos os candidatos, aumentou 

em relação a pesquisa anterior, chegando a diferença de 6 pontos percentuais, que 

é o caso dos adultos acima de 59 anos. Na pesquisa anterior, esta faixa etária 

atingiu 10.3%; nesta pesquisa chegou a 16.3%.  

Aqueles que não souberam dizer chegaram a 40.5%;  31.6% de diferença em 

relação à pesquisa anterior (8.9%). O que pressupõe que, no momento em que os 

candidatos entraram, oficialmente na disputa, houve um aumento no número de 

eleitores que não tem rejeição a nenhum dos candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito de Natal (estimulada) x Escolaridade e Renda 
Familiar 

 
RESPOSTA TOTAL ESCOLARIDADE  IDADE      

  Analfabeto  Nível ensino 

fundamental 

Nível ensino 

médio 

Nível ensino 

superior 

Até 1 

salário 

mínimo 

1 e 2 

S.M. 

2 e 4 S.M. 5 e 6 

S.M. 

Mais de 6 

S.M. 

Não 

informou 

 %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL    

Fernando Mineiro 

(PT) 

20.3 9.5 15.3 20.2 31.3 16.1 14.8 25.0 29.6 30.4 5.3 

Robério Paulino 

(PSOL) 

19.8 19.0 17.1 16.9 33.0 19.6 13.2 21.4 32.0 26.1 15.8 

Roberto Lopes 

(PCB) 

17.7 28.6 15.9 14.4 29.0 19.0 10.0 20.5 28.0 21.7 13.2 

Rogério Marinho 

(PSDB) 

15.9 9.5 11.8 16.9 21.6 10.7 11.3 19.9 27.2 13.0 5.3 

Hermano Morais 

(PMDB) 

15.2 0.0 10.3 16.7 22.2 11.3 11.0 18.5 24.8 17.4 5.3 

Carlos Eduardo 

(PDT) 

9.7 9.5 6.9 10.8 11.9 11.3 7.7 8.9 12.0 21.7 10.5 

Todos 11.7 23.8 13.1 11.7 8.0 12.5 16.1 7.7 8.0 8.7 21.1 

Não sabe dizer 40.5 38.1 49.5 39.6 26.1 45.2 47.4 38.1 23.2 21.7 52.6 

Frequência total 1000 21 321 480 176 168 310 336 125 23 38 

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-00033/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 12 a 14 de julho de 2012. 



Os participantes com renda superior a R$ 6.220,00 e nível de ensino superior 

foram o que mais rejeitaram o candidato Fernando Mineiro, com um percentual de 

30.4% e 31.3%, respectivamente. 

Robério Paulino é rejeitado por 33.0% daqueles de nível superior. Aqueles 

com renda de R$ 3.110,00 e R$ 6.220,00 são os que  mais o rejeitam, com 32%. 

A população com renda entre R$3.110,00 e R$ 6.220,00 é o estrato que mais 

rejeita o candidato Roberto Lopes, com 28.0%. Entre os entrevistados de nível 

superior, 29.0%,  rejeitam o nome de Roberto Lopes. 

O candidato Rogério Marinho tem uma maior rejeição entre os que possuem 

nível superior (21.6%), com renda entre R$3.110,00 e R$ 6.220,00. 

Os dados desta pesquisa apresenta o postulante Hermano Morais com uma 

total aceitação entre os analfabetos, pois não houve rejeição ao seu nome, 0.0% de 

rejeição. Os que apresentaram renda familiar entre R$ 3.110,00 e R$ 6.220,00 são 

os que mais o rejeitam, com 24.8%. 

Carlos Eduardo, o menos rejeitado entre os candidatos, possui maior rejeição 

dos eleitores com nível superior, com 11.9%. Aqueles com renda familiar acima de 

R$ 6.220,00 são também os que mais o rejeitam. 

Os que não sabem dizer, ou seja, ou não tem rejeição por nenhum dos 

candidatos chega a 40.5%, com destaque para os participantes de nível ensino 

fundamental, com 49.5%. Esses, não rejeitam nenhum dos candidatos. 

 
Tabela 7 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito 

de Natal (estimulada) x Área da cidade. 
 

RESPOSTA TOTAL  ÁREA GEOGRÁFICA DA CIDADE 

   Norte  Sul Leste  Oeste   

 %COL  %COL %COL %COL %COL   

Fernando Mineiro 

(PT) 

20.3  7.7 33.2 24.4 23.7   

Robério Paulino 

(PSOL) 

19.8  3.4 32.7 16.3 32.6   

Roberto Lopes 17.7  4.0 30.0 13.1 28.1   
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(PCB) 

Rogério Marinho 15.9  7.4 28.6 14.4 17.4   

Hermano Morais 15.2  6.3 32.3 13.1 14.1   

Carlos Eduardo 9.7  7.4 13.6 6.9 11.1   

Todos 11.7  16.3 5.0 10.6 11.9   

Não sabe dizer 40.5  58.6 22.7 44.4 29.3   

Frequência total 1000  350 220 160 270   

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-00014/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 12 a 14 de julho de 

2012. 

 

Os dados por área geográfica nos mostram, naquele momento da campanha, 

Fernando Mineiro, que possui uma rejeição total de 20.3%, apresenta percentual de 

rejeição de 33% na região Sul. O menos rejeitado nesta região foi o candidato 

Carlos Eduardo com 6.9% de rejeição. 

A região Sul foi a localização em que também registrou o maior percentual 

para o candidato Robério Paulino, com 32.7% de rejeição. Esse candidato é o que 

possui menor rejeição na região Norte. 

O candidato Roberto Lopes possui maior rejeição também na Zona Sul, com 

30.0%, sendo menos rejeitado na zona Norte (4.0%). 

Rogério Marinho, com 15.2% de rejeição no total, é mais rejeitado na zona 

Sul (28.6%) e menos rejeitado na Zona Norte (7.4%). 

O candidato Hermano Morais (15.2%)38 possui elevado percentual de rejeição 

na Zona Sul, com 32.3%, com menor rejeição na Zona Norte, com 6.3% de rejeição. 

Entre todos os candidatos, Carlos Eduardo é o menos rejeitado em quase 

todas as regiões, perdendo somente na Região Norte para Robério Paulino (3.4%). 

Conforme podemos observar, esta pesquisa apresenta certa tolerância39, na 

região Norte, por mostrar, claramente, percentuais baixos de rejeição para os seis 

                                                 
38 Rejeição total do candidato 
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candidatos. O inverso ocorre na Zona Sul, onde observamos uma elevada rejeição 

para todos os candidatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
39 Os eleitores desta região (Zona Norte) apresentaram neste momento da eleição uma 
postura de aceitação aos nomes postos na disputa eleitoral. Não apresentaram sinais de 
insatisfação aos candidatos em disputa. 



Tabela 8 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito de Natal x Preferência para Prefeito (estimulada). 
 

RESPOSTA TOTAL  PREFERÊNCIA PARA PREFEITO(A) DE NATAL  

  Rogério 

Marinho 

Carlos 

Eduardo 

Hermano 

Morais 

Fernando 

Mineiro 

Robério 

Paulino  

Roberto 

Lopes 

Nenhum  Não sabe 

 %COL  %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL 

Fernando Mineiro 

(PT) 

20.3 22.9 26.6 30.9 o.o 0.0 100.0 3.7 3.2 

Robério Paulino 

(PSOL) 

19.8 22.9 26.5 14.7 14.7 0.0 0.0 1.9 7.1 

Roberto Lopes 

(PCB) 

17.7 19.3 23.5 13.2 17.6 0.0 0.0 1.9 6.3 

Rogério Marinho 

(PSDB) 

15.9 0.0 21.3 20.6 44.1 33.3 100.0 3.7 0.8 

Hermano Morais 15.2 14.5 20.2 0.0 44.1 33.3 0.0 1.9 4.0 

Carlos Eduardo 9.7 38.6 0.0 30.9 55.9 66.7 100.0 9.3 9.5 

Todos 11.7 2.4 4.8 5.9 2.9 0.0 0.0 73.8 2.4 

Não sabe dizer 40.5 37.3 40.7 38.2 11.8 33.3 0.0 8.4 78.6 

Frequência total 1000 83 578 68 34 3 1 107 126 

          

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-00014/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 12 a 14 de julho de 2012. 



O candidato Fernando Mineiro é rejeitado pelo total de eleitores de Roberto 

Lopes (100%), e parte dos eleitores de Hermano Morais (30.9%) e Carlos Eduardo 

(26.6%). 

Já o candidato Robério Paulino é rejeitado por boa parte dos eleitores de 

Rogério Marinho (22.9%), Carlos Eduardo (26.5%) e Hermano Morais (14.7%).  

Os eleitores de Rogério Marinho, Carlos Eduardo e Hermano Morais também 

mostraram um alto percentual de rejeição ao candidato Roberto Lopes, com 19.3%, 

23.5% e 13.2%, respectivamente. 

O candidato Rogério Marinho foi rejeitado pelo total de eleitores de Roberto 

Lopes (100.0%) e 44.7% dos eleitores de Fernando Mineiro. 

Os eleitores de Fernando Mineiro também rejeitaram, na mesma proporção, o 

candidato Hermano Morais, com 44.1%. O candidato Hermano foi rejeitado em 

33.3% pelos eleitores de Robério Paulino. 

Todos os eleitores de Roberto Lopes (100%) rejeitaram o candidato Carlos 

Eduardo. Percebemos, nesse contexto, um elevado índice de rejeição a Carlos 

Eduardo pelos eleitores de Robério Paulino (66.7%) e os eleitores de Fernando 

Mineiro (44.1%). 

Dos 11.7% do total de eleitores que rejeitam todos, 73.8% não vota em 

nenhum dos candidatos. Dos eleitores de Hermano Morais, 5.9% afirmaram ter 

rejeição pelo restante dos candidatos. Os eleitores de Carlos Eduardo (40.7%) não 

rejeitam nenhum dos postulantes. 

 

2.3.3  A terceira pesquisa de opinião 

 

A terceira pesquisa da Consult foi realizada entre os dias 24 a 25 de setembro 

de 201240, dois meses após a última pesquisa. Percebemos nesta pesquisa, uma 

mudança significativa nas posições dos candidatos com relação a rejeição dos 

eleitores. Carlos Eduardo, Hermano Morais e Rogério Marinho passam a encabeçar 

a lista dos primeiros candidatos com maior percentual de rejeição. Neste momento 

de campanha, o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral já tinha iniciado em 21 de 

agosto.  

                                                 
40 Pesquisa registrada em 22/09/2012: Protocolo RN - 000148/2012 – TSE - TRE 
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Esta pesquisa teve como objetivo identificar, junto a população eleitoral da 

cidade do Natal, em todas as áreas geográficas da cidade, representado por quatro 

regiões, a preferência e rejeição dos candidatos a Prefeito de Natal, caso a eleição 

ocorresse naquele momento. 

A pergunta relacionada a rejeição foi a seguinte: Entre esses nomes 

citados, e que estão nesse cartão, em quais deles o(a) sr.(a) (você) NÃO 

VOTARIA DE MANEIRA ALGUMA, para Prefeito(a) de Natal? (pergunta 

estimulada, nomes em rodizio / Resposta Múltipla). 

 A seguir teremos a primeira tabela representativa, referente aos nomes e o 

percentual de rejeição de cada um. 

 

Tabela 9 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito 
de Natal (estimulada) 

. 
ALTERNATIVA FREQUENCIA        

 Abs. %       

Carlos Eduardo 

(PDT) 

187 18.7       

Hermano Morais 

(PMDB) 

114 11.4       

Rogério Marinho 

(PSDB) 

103 10.3       

Fernando Mineiro 

(PT) 

84 8.40       

Robério Paulino 

(PSOL) 

29 2.90       

Roberto Lopes 

(PCB) 

20 2.00       

Todos 106 10.60       

Não sabe dizer 357 35.70       
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Frequência total 1000 100.00       

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000148/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 a 25 de 

setembro. 

 

Este quadro mostra o percentual de rejeição de cada candidato no momento 

da eleição (24 a 25 de setembro). Observamos uma mudança, Carlos Eduardo 

passa a liderar a rejeição, com 18.70%; Hermano Morais vem em segundo com 

11.40%; Rogério Marinho com 10.30%; seguido de Fernando Mineiro (8.40%), 

Robério Paulino (10.30%) e Roberto Lopes com 2.00% de rejeição. 

Nesta pesquisa também foi questionado ao eleitor qual seu candidato de 

preferência, conforme podemos observar na tabela  a seguir:   

 

Tabela 10 - Preferência para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje 
 

RESPOSTA    TOTAL      

   % COL      

Carlos Eduardo 

(PDT) 

  47.8      

Hermano Morais 

(PMDB) 

  19.2      

Fernando Mineiro 

(PT) 

  8.8      

Rogério Marinho 

(PSDB) 

  7.7      

Robério Paulino 

(PSOL) 

  1.9      

Roberto Lopes 

(PCB) 

  0.1      

Nenhum 

(BRANCO/NULO) 

  8.9      
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Não sabe dizer 

(INDECISO) 

  6.4      

Frequência total   1000      

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000148/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 a 25 

de setembro. 

 

Fazendo uma comparação da rejeição com a preferência dos eleitores, 

percebemos uma mudança no quadro com relação ao candidato Rogério Marinho 

(PSDB). O mesmo detém um percentual de rejeição maior que o candidato 

Fernando Mineiro e preferência menor. Os dados demonstram uma certa 

desvantagem em termos de aceitação do candidato Rogério Marinho, em relação 

aos candidatos Fernando Mineiro, Hermano Morais e Carlos Eduardo, pois 

apresenta baixa preferência e alta rejeição. Ressaltamos a rejeição de Rogério 

Marinho de 10.3%, ficando na terceira posição, entre os rejeitados. Quanto a 

preferência, ficou em quarto lugar, com 7.7%.  

 



Tabela 11 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito de Natal (estimulada) x Sexo e idade. 
 

RESPOSTA TOTAL  SEXO   IDADE   

  Masc.  Fem.  16-24 

anos 

25-34 

anos 

35-44 

anos 

45-59 

anos 

>59 anos 

 %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL 

Carlos Eduardo (PDT) 18.7 18.8 18.6 27.4 22.1 21.7 10.4 10.4 

Hermano Morais (PMDB) 11.4 11.0 11.7 17.7 11.6 8.9 10.9 7.5 

Rogério Marinho (PSDB) 10.3 13.0 8.0 6.3 12.0 10.8 12.6 7.5 

Fernando Mineiro (PT) 8.4 6.8 9.7 7.4 8.9 7.4 10.4 6.7 

Robério Paulino (PSOL) 2.9 3.8 2.2 2.3 2.7 3.9 3.0 2.2 

Roberto Lopes (PCB) 2.0 1.3 2.6 2.3 2.3 3.0 1.3 0.7 

Todos 10.6 13.5 8.2 8.0 7.8 11.8 13.5 12.7 

Não sabe dizer 35.7 31.8 38.9 28.6 32.6 32.5 37.8 52.2 

Frequência total 100,0 453 547 175 258 203 230 134 

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000148/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 a 25 de setembro. 

 



Com o quadro de disputa estabilizado, constatamos um menor índice de 

rejeição para todos os candidatos. Carlos Eduardo aparece em primeiro, com 18.7% 

de rejeição. Sua maior rejeição está entre os jovens de 16 a 24 anos. O percentual 

de homens e mulheres que o rejeita quase assemelha-se, com 18.8% e 18.6%, 

respectivamente. 

O segundo candidato mais rejeitado nesta pesquisa de setembro é Hermano 

Morais, com 11.4%. O público jovem é o que mais o rejeita, com 17.7% de rejeição. 

Rogério Marinho, com 10.3% de rejeição no total. Tem entre os adultos de 45 

e 59 anos o público que mais o rejeita, com 12.9% de rejeição. 

Os adultos de 45 a 59 anos são os que mais rejeitam o candidato Fernando 

Mineiro, com 10.4% de rejeição. O público feminino também o rejeita em 9.7%, 0.3% 

em relação ao público masculino. 

Robério Paulino, com 2.9% de rejeição no total, tem entre os eleitores de 25 a 

34 anos, sua maior rejeição, com 3.9% e 2.6%, entre o público feminino.  

O candidato menos rejeitado nesta pesquisa, Roberto Lopes, possui um baixo 

índice de rejeição 2.0%, tendo os adultos entre 35 a 44 anos a sua maior rejeição 

(3.0%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 12 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito de Natal (estimulada) x Escolaridade e Renda 
Familiar 

 
RESPOSTA TOTAL ESCOLARIDADE  IDADE      

  Analfabeto  Nível ensino 

fundamental 

Nível ensino 

médio 

Nível ensino 

superior 

Até 1 

salário 

mínimo 

1 e 2 

S.M. 

2 e 4 S.M. 5 e 6 

S.M. 

Mais de 6 

S.M. 

Não 

informou 

 %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL    

Carlos Eduardo 

(PDT) 

18.7 8.0 17.0 20.0 20.1 13.3 17.3 21.1 25.6 7.1 13.0 

Hermano Morais 

(PMDB) 

11.4 4.0 9.1 12.7 13.4 10.7 10.6 12.5 11.2 0.0 15.2 

Rogério Marinho 

(PSDB) 

10.3 4,0 8,5 11,0 13,4 8,0 9,4 9,8 12,0 21,4 19,6 

Fernando Mineiro 

(PT) 

8,4 0,0 5,5 9,4 13,4 4,0 8,8 8,6 12,0 35,7 0,0 

Robério Paulino 

(PSOL) 

2,9 4,0 2,1 3,5 2,2 2,0 3,3 3,6 1,6 0,0 2,2 

Roberto Lopes 

(PCB) 

2,0 4,0 2,1 2,2 0,7 3,3 3,0 0,9 1,6 0,0 0,0 

Todos 10,6 8,0 14,2 8,4 10,4 10,7 12,2 10,1 8,0 14,3 8,7 

Não sabe dizer 35,7 68,0 41,5 32,7 26,1 48,0 35,3 33,3 28,0 21,4 41,3 

Frequência total 1000 25 330 510 134 150 329 336 125 14 46 

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000148/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 e 26 de setembro.  



Os participantes com renda, entre R$ 3.110,00 e R$ 6.220,00 são os que 

mais rejeitam o candidato Carlos Eduardo, com 25.6% de rejeição. Aqueles com 

nível escolar de ensino médio e superior atingiram percentual acima de 20% de 

rejeição ao candidato. 

O candidato Hermano Morais, segundo maior rejeitado, atingiu o máximo de 

rejeição entre os eleitores de nível superior (13.4%). Aqueles com renda de R$ 

1.244,00 e R$ 3.110,00 são os que mais o rejeitam, com 12,5%. 

Os que têm renda superior a R$ 6.220,00 são o estrato que mais rejeita o 

candidato Rogério Marinho, com 21.4%. Os entrevistados de nível superior 13.4% 

são os que mais rejeitam o nome do candidato. 

O candidato Fernando Mineiro apresentou uma maior rejeição entre aqueles 

de nível superior (13.4%) e os que possuem renda acima de R$ 6.220,00. 

Os candidatos Robério Paulino e Roberto Lopes apresentaram percentuais 

abaixo dos 3% no total, ou seja, um baixo índice de rejeição nesse período. Ambos 

atingiram 4.0% de rejeição entre os analfabetos. Robério obteve 3.6% de rejeição 

daqueles com nível de renda entre R$ 1.244,00 e R$ 3.110,00. Já Roberto Lopes 

atingiu sua maior rejeição entre que possuem renda familiar até um salário mínimo. 

Os que não sabem dizer, chegam a 35.7%. Os entrevistados com nível de 

renda acima de R$6.220,00 14.3% informaram rejeitar a todos os candidatos. 

 

Tabela 13 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para 
Prefeito de Natal (estimulada) x Área da cidade. 

 
RESPOSTA TOTAL  ÁREA GEOGRÁFICA DA CIDADE 

   Norte  Sul Leste  Oeste   

 %COL  %COL %COL %COL %COL   

Carlos Eduardo 

(PDT) 

18.7  18.3 25.9 11.3 17.8   

Hermano Morais 

(PMDB) 

11.4  12.0 10.0 10.0 12.6   

Rogério Marinho 

(PSDB) 

10.3  11.1 7.3 13.8 9.6   
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Fernando Mineiro 

(PT) 

8.4  7.7 15.9 2.5 6.7   

Robério Paulino 

(PSOL) 

2.9  4.9 1.8 0.6 2.6   

Roberto Lopes 

(PCB) 

2.0  2.9 0.5 1.3 2.6   

Todos 10.6  6.3 11.8 12.5 14.1   

Não sabe dizer 35.7  36.9 26.8 48.1 34.1   

Frequência total 1000  350 220 160 270   

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000148/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 e 26 de 

setembro. 

 

Os dados por área geográfica nos mostram, naquele momento da campanha, 

que Carlos Eduardo, com uma rejeição total de 18.7%, apresenta percentual de 

rejeição de 25.9% na região Sul. O menos rejeitado nesta região foi o candidato 

Roberto Lopes, com 0.5% de rejeição. 

A região Oeste foi a localização que mais rejeitou o candidato Hermano 

Morais, com 12.6% de rejeição. O candidato possui menor rejeição nas região Sul e 

Leste (10%). 

O candidato Rogério Marinho possui maior rejeição na região Leste, com 

13.8%, sendo menos rejeitado na zona Sul (7.3%). Fernando Mineiro, com 8.4% de 

rejeição no total, é mais rejeitado na zona Sul (15.9%) e menos rejeitado na zona 

Leste (2.5%). O candidato Robério Paulino (2.9%)41 possui maior rejeição na zona 

Norte, com 4.9%, e com menor rejeição na zona Leste (0.6%). 

Entre todos os candidatos, Roberto Lopes é o menos rejeitado em quase 

todas as regiões, perdendo somente na região Leste para Robério Paulino (1.3%). 

 

 

 

                                                 
41 Rejeição total do candidato 
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Tabela 14 - Rejeição para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Rejeição para Prefeito de Natal x Preferência para Prefeito (estimulada). 
 

RESPOSTA TOTAL  PREFERÊNCIA PARA PREFEITO(A) DE NATAL  

  Carlos 

Eduardo  

Rogério 

Marinho 

Hermano 

Morais  

Fernando 

Mineiro 

Roberto 

Lopes 

Robério 

Paulino 

Nenhum  Não sabe 

 %COL  %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL 

Carlos Eduardo 

(PDT) 

18.7 0.0 45.5 43.8 38.6 0.0 52.6 15.7 15.6 

Hermano Morais 

(PMDB) 

11.4 18.9 10.4 0.0 13.6 0.0 15.8 0.0 3.1 

Rogério Marinho 

(PSDB) 

10.3 14.9 0.0 8.9 10.2 0.0 10.5 2.2 4.7 

Fernando Mineiro 

(PT) 

8.4 10.4 6.5 11.5 0.0 0.0 5.3 3.4 6.3 

Robério Paulino 

(PSOL) 

2.9 4.7 2,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

Roberto Lopes 

(PCB) 

2.0 2,8 2,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

Todos 10,6 6,2 2,6 1,0 5,7 100,0 10,5 68,5 6,3 

Não sabe dizer 35,7 42,1 29,9 31,3 31,8 0,0 5,3 10,1 59,4 

Frequência total 1000 470 77 192 88 1 19 89 64 

          

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000148/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 a 26 de setembro. 



O candidato Carlos Eduardo é rejeitado por 52.6% dos eleitores de Robério 

Paulino. Os eleitores de Rogério Marinho e Hermano Morais também apresentam 

elevado indice de rejeição à Carlos Eduardo, com 45.5% e 43.8% ,respectivamente. 

Já o candidato Hermano Morais é rejeitado por 18.9% dos eleitores de Carlos 

Eduardo e 15.8% dos eleitores de Robério Paulino. Os eleitores de Rogério Marinho 

apresentam rejeição maior ao candidato Carlos Eduardo, com 14.9%. 

O candidato Fernando Mineiro possui maior rejeição entre os eleitores de 

Hermano Morais com 11.5% de rejeição. Robério Paulino é o candidato mais 

rejeitado, entre os eleitores de Carlos Eduardo, com 4.7% de rejeição. 

O total de eleitores do Candidato Roberto Lopes apresentaram 100% de 

rejeição a todos os candidatos, ou seja, o perfil do eleitor deste partido rejeita 

qualquer outra opção fora de sua linha ideológica. 

Comparando a rejeição dos dois principais candidatos, que acabaram indo 

para o segundo turno, Carlos Eduardo e Hermano Morais, podemos observar, com 

relação a Hermano Morais uma diminuição da rejeição, com o passar do tempo. Na 

primeira pesquisa realizada no mês de março ele apresenta um percentual de 

rejeição de 14.7%. Em julho, esse percentual sobe para 15.2%. Na terceira 

pesquisa, realizada no mês de setembro, próximo as eleições, esse percentual 

reduz para 11.4%. Estes resultados nos leva a crêr que esta redução se deve ao seu 

nome não está em foco pelos seus adversários naquele momento crucial da 

campanha, no qual Carlos Eduardo apresentava chances reais de vencer as 

eleições no primeiro turno. 

Com relação a rejeição do candidato Carlos Eduardo  podemos observar uma 

pequena oscilação nas duas primeiras pesquisas. Carlos Eduardo passa de 7.3% a 

9.7%, entre os meses de março a agosto. Entretanto, na última pesquisa realizada 

no primeiro turno, entre os dias 24 a 25 de setembro, ou seja, com o HGPE, com 

força total, a rejeição de Carlos Eduardo quase duplica, com 18.7%. É, exatamente 

no momento em que a maioria dos candidatos, preocupados em levar as eleições 

para o segundo turno, investem em seus programas e nos seus discursos, em 

levantar as fragilidades do candidato Carlos Eduardo, que era, no momento, o 

candidato com reais chances de ganhar, já no primeiro turno.  
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2.3.4  A quarta pesquisa de opinião 

 

A quarta pesquisa da Consult foi realizada entre os dias 24 e 25 de outubro 

de 201242, já no segundo turno das eleições43. Para esta pesquisa não foi inquirida a 

rejeição entre os candidatos, mas a preferência com relação a sexo/idade, 

escolaridade/renda familiar e área da cidade.  

Esta pesquisa teve como objetivo identificar, junto a população eleitoral da 

cidade do Natal, representado por quatro regiões, a preferência para Prefeito de 

Natal, no 2º turno das eleições 2012.  

Os resultados da pesquisa, com a aplicação de 800 entrevistas, estão sujeitos 

a um erro máximo permissível de 3.2%, com confiabilidade de 95%. 

A pergunta relacionada a preferência no segundo turno foi a seguinte: Se a 

eleição no segundo turno para Prefeito de Natal, fosse hoje, em qual dos 

candidatos o(a) sr.(a) você votaria? (pergunta estimulada, nomes em rodízio). 

Vejamos a seguir, a primeira tabela representativa referente a preferência dos 

eleitores. 

 

Tabela 15 - Preferência para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. 
 

ALTERNATIVA FREQUENCIA        

 Abs. %       

Carlos Eduardo 

(PDT) 

412 51.50       

Hermano Morais 

(PMDB) 

235 29.38       

Nenhum (Branco/ 

Nulo) 

103 12.88       

Não sabe dizer 

(Indeciso) 

50 6,25       

                                                 
42 Pesquisa registrada em 17/10/2012: Protocolo RN - 000240/2012 – TSE - TRE 
43 No segundo turno das eleições ficaram na disputa os candidatos Carlos Eduardo (PDT) e 
o candidato Hermano Morais (PMDB). 
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Total 800 100.00       

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000240/2012 – TSE – TER 

 

Os resultados da pesquisa realizada no segundo turno das eleições, 

apresenta o candidato Carlos Eduardo (PDT) na frente, com 51.50% de intenção de 

voto, enquanto Hermano Morais apresenta 29.38% de preferência dos eleitores. 



Tabela 16 - Preferência para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Pergunta (estimulada) x Sexo e idade. 
 

RESPOSTA TOTAL  SEXO   IDADE   

  Masc.  Fem.  16-24 

anos 

25-34 

anos 

35-44 

anos 

45-59 

anos 

>59 

anos 

 %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL 

Carlos Eduardo 

(PDT) 

51.5 52.5 50.7 41.7 48.5 52.8 53.8 62.5 

Hermano Morais 

(PMDB) 

29.4 30.3 28.6 38.1 33.5 22.6 28.6 22.5 

Nenhum 

(Branco/Nulo) 

12.9 12.4 13.3 14.4 13.0 15.1 13.2 7.5 

Não sabe dizer 6.3 4.8 7.4 5.8 5.0 9.4 4.4 7.5 

Frequência total 800 356 444 139 200 159 182 120 

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000240/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 e 25 de outubro de 2012. 

 

Observa-se que em todos os indicadores o candidato Carlos Eduardo apresenta preferência. Destaque para os maiores de 59 

anos, que apresentam a preferência de 62.5% para Carlos Eduardo, enquanto que esta faixa etária apresenta 22.5% de preferência 

ao candidato Hermano Morais. 
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Aqueles eleitores que informaram não votar em nenhum, optando por branco e nulo, ou seja, rejeitando os dois, são de 12,9%. 

Os indecisos chegam a 6.3%. 

Hermano Morais apresenta melhor desempenho entre os jovens de 16 a 24 anos, 38.1%. Esta mesma faixa etária apresenta 

um elevado percentual de votos em branco e nulo 14.4%. 

 

Tabela 17 -Preferência para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje. Pergunta estimulada (Escolaridade e Renda Familiar) 
 

RESPOSTA TOTAL ESCOLARIDADE  IDADE      

  Analfabeto  Nível ensino 

fundamental 

Nível ensino 

médio 

Nível ensino 

superior 

Até 1 

salário 

mínimo 

1 e 2 

S.M. 

2 e 4 S.M. 5 e 6 

S.M. 

Mais de 6 

S.M. 

Não 

informou 

 %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL %COL    

Carlos Eduardo 

(PDT) 

51.5 71.4 57.3 54.2 37.6 59.5 52.9 52.2 44.2 48.0 50.0 

Hermano Morais 

(PMDB) 

29.4 14.3 30.0 28.2 32.5 23.8 30.7 28.7 35.5 22.0 20.0 

Nenhum 

(Branco/Nulo) 

12.9 4.8 6.2 12.3 22.7 9.5 10.0 14.2 15.2 20.0 15.0 

Não sabe dizer 

(indeciso) 

6.3 9.5 6.6 5.3 7.2 7.1 6.5 4.9 5.1 10.0 15.0 

Frequência total 800 21 227 358 194 84 261 247 138 50 20 

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000240/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 e 25 de outubro. 
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Os entrevistados, com renda familiar até R$ 622,00, são os que mais apoiam o candidato Carlos Eduardo, com 59.5% de 

preferência. Destaque também para o alto percentual de analfabetos que o apóiam, 71.4%. 

O candidato Hermano Morais apresenta maior preferência entre os entrevistados com renda familiar, entre R$ 3.110,00 e R$ 

6.220,00, com 35.5%. Carlos Eduardo apresenta menor preferência, entre aqueles de nível superior. Já o candidato Hermano Morais 

apresenta menor preferência, entre os analfabetos. 

Os eleitores que informaram votar em branco e nulo, o maior percentual é de 22.7% que são de nível superior. Os indecisos 

são maioria, em relação aos que têm renda familiar acima de R$ 6.220,00 (10%). 

 

 

 

 

 



Tabela 18 - Preferência para Prefeitura de Natal, se a eleição fosse hoje.  Preferência para 
Prefeito de Natal (estimulada) x Área da cidade. 

 
RESPOSTA TOTAL  ÁREA GEOGRÁFICA DA CIDADE 

   Norte  Sul Leste  Oeste   

 %COL  %COL %COL %COL %COL   

Carlos Eduardo 

(PDT) 

51.5  57.1 42.1 52.5 52.9   

Hermano Morais 

(PMDB) 

29.4  27.1 28.4 30.6 31.9   

Nenhum 

(Branco/Nulo) 

12.9  10.8 20.5 12.5 8.6   

Não sabe dizer 

(indeciso) 

6.3  5.0 8.9 4.4 6.7   

Frequência total 800  240 190 160 210   

Fonte: Relatório Pesquisa Consult – Protocolo RN-000240/2012 – TSE – TRE. Entre os dias 24 e 25 de outubro 

de 2012. 

 

Na pesquisa por região, Carlos Eduardo destaca-se na Zona Norte com 

57.1% de preferência dos eleitores, seguido da Zona Oeste e Leste com 52.9% e 

52.2% de preferência. 

O candidato Hermano Morais apresenta maior preferência no Zona Oeste, 

com 31.9%, e menor preferência na Zona Norte, região onde seu adversário 

apresentou maior preferência. Esta região destaca-se como o maior colégio eleitoral 

da cidade. Os eleitores que rejeitam os dois e informaram votar em branco ou nulo, 

chegam a 20.5% na Zona Sul, o menor percentual de rejeição é na Zona Oeste, com 

8.6%. A área geográfica com o maior número de indecisos é na Zona Sul com 8.9%.       

 Podemos verificar que os dados fornecidos pelas quatro pesquisas de 

opinião, realizada pela Consult Pesquisas, mostram um quadro esclarecedor da 

realidade da rejeição no primeiro turno da campanha para Prefeitura do Natal.  



102 

 

Para o maior complemento e embasamento do presente trabalho, foi 

realizada  mais uma pesquisa usando a técnica de Grupo Focal nas quatro regiões 

da cidade, na última semana que antecedeu a eleição do segundo turno, como 

veremos a seguir.   
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2.4  O GRUPO FOCAL 

 

 A presente investigação teve como objetivo identificar no eleitor natalense as 

motivações da rejeição dos candidatos postos na disputa do segundo turno das 

eleições municipais em Natal (2012). Com essa pesquisa objetivamos também 

confrontar as teorias levantadas no capítulo 1 com as reais motivações do eleitorado 

em relação as suas opiniões sobre os políticos, a política e o universo que engloba 

os problemas reais da sua comunidade. Para alcançar este propósito, foram 

realizados quatro Grupos Focais com eleitores das quatro regiões de natal (Norte, 

Sul, Leste e Oeste). 

 O Grupo Focal é uma técnica de pesquisa qualitativa que recolhe os dados 

gerados no debate entre os integrantes do grupo sobre um tópico sugerido pelo 

pesquisador (Morgan,1997). A discussão incluiu assuntos ligados ao universo 

político. 

 As falas e argumentos dos participantes criam uma oportunidade para 

desenvolver ou reorganizar ideias e conceitos em relação ao tema questionado. É 

comum o surgimento de insights, mudanças de opinião ou ainda a construção de um 

melhor embasamento para o julgamento inicial (MORGAN, 1997).     

 Tais características tornam o método bastante eficiente na etapa de 

levantamento de dados, pois um número pequeno de grupos pode gerar um extenso 

número de idéias sobre as categorias do estudo desejado. 

 

2.4.1   Preparação e aplicação do Grupo Focal  

 

O Grupo Focal foi preparado especialmente para ser realizado na última 

semana antes das eleições. O objetivo era aproveitar esta ocasião tão especial para 

compreensão das razões do voto dos eleitores, pois é um momento em que todo o 

universo conspira a favor desta temática (política e eleição). Nesse processo, a 

maioria dos cidadãos comuns refletem, de uma forma mais fundamentada e 

consistente, sobre questões de ordem política-eleitoral. Na realização da pesquisa 

foi utilizada uma câmera filmadora para gravar as discussões, com o objetivo de, 

posteriormente, serem transcritos os depoimentos.  
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O primeiro grupo focal foi realizado no dia 20 de outubro na Zona Norte de 

Natal, uma semana antes das eleições. A pesquisa foi realizada no bairro de Santa 

Catarina, na Faculdade Estácio de Natal. Neste dia contamos com a participação de 

6 integrantes, 3 homens e 3 mulheres, com idades que variaram de 20 a 42 anos, 

com escolaridade entre segundo grau completo e ensino superior. 

O segundo Grupo Focal foi realizado no dia 23 de outubro, na Zona Leste da 

cidade, na escola Estadual Antônio Campos, autorizado pela Diretora, profª Simone 

Silva. Essa escola fica localizada no bairro de Mãe Luiza. Neste momento tivemos a 

participação de 7 integrantes, 1 homem e seis mulheres, com idades que variaram 

entre 23 a 52 anos, com escolaridade entre nível fundamental incompleto ao ensino 

superior completo. 

O terceiro grupo focal foi realizado no dia 24 de outubro, na Zona Oeste de 

Natal, na Escola Maria Queiroz, autorizado pela profª Rejane Maria, Diretora da 

Escola, localizada no bairro de Felipe Camarão. Na ocasião tivemos a participação 

de 10 integrantes, 5 homens e 5 mulheres, com idades que variaram entre 16 e 38 

anos, com escolaridade entre nível médio completo e imcompleto. 

O quarto Grupo Focal foi realizado no dia 27 de outubro de 2012, um dia 

antes das eleições, na Zona Sul de Natal. Esta pesquisa aconteceu na residência do 

funcionário público da Petrobras José Edson de Moura, localizada no bairro de 

Potilândia. Gentilmente, ele ofereceu suas instalações para a realização da 

pesquisa. Tivemos a participação de 7 integrantes, 6 homens e 1 mulher, com 

idades que variam entre 20 e 70 anos, com níveis de escolaridade entre ensino 

fundamental incompleto a doutorando. 

 

2.4.2   Recrutamento e composição dos grupos focais  

 

Os componentes dos Grupos Focais foram recrutados através de convites 

orais. Para participar deveriam encaixar-se dentro do perfil desejado para a 

pesquisa, isto é, que possua o voto definido e que não haveria nenhuma 

possibilidade de mudar o voto, ou seja, que não votaria de jeito nenhum no outro 

candidato. 

Morgan (1997) sugere que a quantidade de Grupos Focais seja decidida pelo 

esgotamento dos temas, principalmente quando as informações se repetirem a 
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ponto de não haver qualquer acréscimo significativo para a pesquisa. Sabemos que 

esse método não permite inferir que as informações obtidas sejam válidas para todo 

o universo do público-alvo, um único Grupo Focal pode ser suficiente para gerar 

material significativo para a análise qualitativa. Dessa forma, como o presente 

estudo tem um caráter descritivo sem a pretensão de esgotar o tema, foi feita a 

opção de estabelecer previamente o número de quatro grupos focais para conhecer 

algumas  manifestações relacionadas ao comportamento do voto e da rejeição. Dos 

quatro grupos focais válidos, o primeiro reuniu seis integrantes; o segundo, sete; o 

terceiro, dez participantes; e o quarto, sete participantes, totalizando 30 

participantes. 

O perfil pessoal, de classe social e nível de escolaridade dos integrantes 

variou bastante, o que contribuiu para termos representatividade diversa na 

pesquisa. Este perfil diversificado dos integrantes colaborou bastante para o 

entendimento do objeto em questão. 

 

2.4.3   Apresentação e roteiro do debate  

 

No primeiro momento, o pesquisador se apresentou, agradeceu a presença e 

a disponibilidade de todos, afirmou a importância da participação e destacou a 

contribuição que cada um dava, naquele momento, à ciência. Inicialmente foi 

solicitado aos participantes a apresentação pessoal, informando nome completo, 

idade, profissão, escolaridade e local onde mora. 

O objetivo do Grupo Focal era identificar as razões da rejeição aos candidatos 

Hermano Morais e Carlos Eduardo. Por razões óbvias, para não comprometer o 

resultado do trabalho, não foi informado aos participantes o objetivo da pesquisa. Os 

integrantes sabiam que se tratava de assuntos de ordem política e que se tratava da 

eleição municipal em Natal. Os temas para discussão foram divididos em duas 

sessões. As sessões foram divididas em assuntos de ordem política geral. Teve 

como com o objetivo, situá-los nos assuntos políticos, entender seus níveis  de 

compreensão sobre política e sua importância e preparar para a próxima sessão, 

que é específica para aquilo que almejamos, quer seja, a rejeição. 
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Na primeira sessão foram lançados temas sobre ―política nacional e 

importância da política‖. Na segunda sessão, os temas foram sobre ―Política local e 

rejeição‖44. 

Apesar do estabelecimento de uma ordem no Roteiro de Debate, essa 

organização foi alterada de forma sutil em todos os encontros realizados. Como foi 

confirmado pelos autores Cruz Neto, Moreira e Sucena (2002), o principal 

compromisso do Moderador é iniciar o debate com a primeira questão-chave e suas 

respectivas diretivas, garantindo que todas as outras perguntas importantes para a 

investigação fossem discutidas e esgotadas dentro do tempo préestabelecido. 

Essa proposta foi seguida pelo moderador que buscou respeitar o fluxo e as 

particularidades de cada grupo entrevistado.  

 

2.4.4   Preparação e análise dos dados colhidos 

 

Depois da aplicação de cada Grupo Focal, o DVD contendo os registros de 

imagem e som do debate foi transcrito pelo pesquisador para efetuar cópias, as mais 

fiéis possíveis ao material colhido. 

Esse trabalho e a posterior análise dos dados foram efetuados pelo 

pesquisador que dividiu os grupos por região e depois realizou análise entre as 

regiões. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
44 O roteiro do Grupo Focal completo encontra-se no apendice deste trabalho.  
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CAPITULO 3 - APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

3.1  INTRODUÇÃO 

 

Os capítulos anteriores nos deram uma base para a compreensão dos 

agentes que atuam em uma campanha contemporânea. Deram-nos também a 

oportunidade de conhecer o contexto político que envolveu a campanha para 

Prefeitura Municipal da cidade do Natal em 2012.  

No presente capítulo teremos a oportunidade de compreender o universo que 

envolve as motivações do voto e da rejeição dos eleitores dentro do contexto político 

atual.  

Para essa compreensão utilizamos a técnica do Grupo Focal nas quatro 

zonas que compreende a área geográfica da cidade: Zona Norte, Zona Sul, Zona 

Leste e Zona Oeste. Para cada uma destas regiões foram selecionados grupos 

variados de eleitores com relação a escolaridade, faixa etária e profissão.    

A forma de apresentação dos resultados obedecerá a sequência utilizada pelo 

mediador. Cada um dos tópicos mediados será analisado, no qual teremos um 

exame de cada uma das regiões. Dessa forma, teremos a oportunidade de estudar 

todas as regiões ao mesmo tempo, permitindo ao leitor ter uma visão ampliada das 

análises realizadas.   

 

3.2  APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

O objetivo principal da primeira categoria abordada foi situar o entrevistado, 

desinibí-lo e, ao mesmo tempo, compreender o nível de envolvimento e 

compreensão que possa ter com a política e com questões de interesse nacional. De 

acordo com o roteiro, a primeira temática discutida foi: “Na opinião dos senhores, 

quais os principais problemas que o Brasil deve enfrentar, como prioridade, 

nos próximos anos?” 

O gráfico a seguir apresenta o quantitativo de citações referente ao 

questionamento referido, e quais os assuntos foram citados de forma espontânea, 

ao longo da pesquisa. Em cada um dos questionamentos realizados foi construído 
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um gráfico semelhante para situar o leitor nos assuntos levantados pelos 

participantes.   

 

Gráfico 1 – Quantitativo de citações por tema – Tópico 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Grupo Zona Norte - Os entrevistados do grupo Zona Norte ressaltaram 

preocupação com a possibilidade do país não estar totalmente preparado para a 

Copa do Mundo, tanto em termos estruturais como de pessoas preparadas para o 

evento. Tal idéia pode ser constatada na próxima fala: 

 Angelina Maiara45: 

 
[…] a educação, qualificação para os jovens para a copa, eu acho 
que todos os idiomas deveriam ser oferecidos nas escolas, com mais 
ênfase no inglês, com mais ênfase na questão de se está preparado 
para algo novo, que as pessoas hoje tem uma resistência ao novo 
(Informação verbal). 
 

Além disso, os integrantes destacaram a saúde como fator fundamental para 

ser tratado pelos governantes nos próximos anos. O depoimento de uma das 

integrantes retrata bem esta realidade. Ela divide conosco a experiência de sua 

                                                 
45 Angelina Maiara tem 23 anos, é estagiária e mora no bairro do Igapó (Zona Norte). 
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mãe, que trata de idosos de forma voluntária e quase diariamente necessita dos 

serviços de saúde pública: 

Carla Tatiane46: 

 

Outro ponto também é a saúde. A minha mãe tem um trabalho 
voluntário com idosos, com pessoas que não tem um conhecimento, 
que não sabe sair e resolver os problemas. Aí ele vai, leva para os 
hospitais, marca consulta, trata, dá banho no idoso. Então, assim, ela 
todos os dias pela manhã, que trabalha a tarde, pela manhã é 
sagrada, é um compromisso que ela tem, e ela vive muito bem com 
os dois horários e fala muito, a área da saúde tá realmente escassa 
(Informação verbal). 

 

Apesar da predominância da Copa e da Saúde, outro fator destacado está 

relacionado aos problemas da cidade e não do país. Foi o caso do saneamento 

básico e do problema das chuvas. No depoimento  que segue, notamos uma 

espécie de aceitação da realidade, frente aos problemas do seu bairro e a falta de 

confiança dos governantes no trato com o tema. 

 Alexandre Matias47: 

 
Eu vejo o problema da chuva. A cidade não suporta dois dias de 
chuva numa cidade dessa. Eu moro aqui em Igapó. Minha rua não é 
calçada, de papel já tá calçada, então posso esquecer, que tão cedo 
não vai ser calçada. Quando chove alaga tudo! E são vários pontos 
da cidade, não só aqui na Zona Norte, onde chover é o caos 
(Informação verbal). 

  

           Grupo Zona Sul - Nesse grupo  foi quase unanimidade o tema educação 

como o principal desafio do país para os próximos anos, além da saúde e da 

segurança. Em alguns depoimentos, o assunto educação esteve associado a temas 

de caráter moral e valorativo, conforme podemos observar neste depoimento: 

        José Moura48: 

O principal, a mola mestra, chama-se educação, e a educação 
partindo do civismo, porque hoje não existe mais. Quando eu era 
estudante, todo dia tinha que cantar o hino nacional na aula. Hoje em 
dia, pergunte aos meus netos, nenhum sabe a letra completa do hino 

                                                 
46 Carla Tatiane tem 28 anos, trabalha na Cerâmica do Sol e mora no conjunto Pajuçara 
(Zona Norte). 
47 Alexandre Matias é tem 41 anos trabalha como inspetor escolar e mora no bairro do Igapó 
(Zona Norte).  
48 José Gomes de Moura tem 72 anos, é Técnico do Curso Médio, aposentado, reside em 
Potilândia (Zona Sul). 
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nacional, pode saber como canta em jogo de futebol, que são 
pequenas estrofes, certo. Tudo isso baseado na educação. Naquela 
época se respeitava o mais velho, um velho subia no ônibus e eu me 
levantava para dar o lugar. Hoje isso não existe mais (Informação 
verbal). 

  

Em um dos depoimentos encontramos, sintetizado, o que foi predominante 

nas discussões do primeiro tema (segurança, saúde e educação), na Zona Sul: 

 Amanda Moura49: 

 

Eu acho que é o tripé né, segurança, saúde e a educação. Mas eu 
acho que o mais importante é a educação e o que o colega falou. 
Seria não só a educação mais sim a ética na educação, que é o que 
não tem e seria a educação de base a educação fundamental como 
primeira. Porque geralmente é obrigado a ir para a escola com 6 
anos. Não é obrigado começar daí. Pra mim, seria a educação de 
base com ética na educação (Informação verbal). 

 

Outro ponto de destaque, observado por um entrevistado, foi o problema da 

falta de agilidade do poder público em resolver os problemas. Para o entrevistado 

falta mobilidade, agilidade nas três esferas do poder - o executivo, legislativo e 

judiciário. 

 José Edson50: 

 

Eu vou fugir um pouco (...) do foco certo? Ele perguntou qual é a 
coisa principal, primordial pra gente atacar. Pra mim o que é 
extremamente, hoje, primordial é a mobilidade. Mas não é mobilidade 
urbana não, é mobilidade jurídica, é a impossibilidade da justiça, é 
mobilidade do emprego, é mobilidade da oportunidade porque o 
mundo é uma coisa daqui a dois minutos é outra coisa. Então a 
gente precisa tá sintonizado com isso senão a gente pára e o Brasil 
não pode parar mais. Se eu tivesse que atacar a causa dos 
problemas que estamos vivendo hoje, pra mim eu atacaria a 
morosidade em prol da mobilidade de todos os processos, na 
educação, na justiça no trabalho em todos eles (Informação verbal). 

  

         Grupo Zona Leste – Percebemos que  neste bairro foi dada ênfase ao tema 

segurança. Supomos que este tema foi levantado com maior destaque em função da 

realidade da própria região, marcada por uma realidade violenta. 

                                                 
49 Amanda Morais de Moura tem 23 anos é assistente social e mora em Potilândia. 
50 José Edson de Moura tem 50 anos, é doutorando em Geodinâmica e Geofísica pela 
UFRN, reside em Potilândia (Zona Sul). 
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 Cléa Gentil:51 

 

[…] segurança a gente não tem. Os caras anda armado aí toda hora, 
sobe desce aí toda hora e a gente fica a mercê deles. A gente não 
pode falar alto. Você não pode ligar o som alto, que eles vão te taxar, 
se não baixar, já sabe como é né? Nem a polícia tem mais moral 
aqui. Os bandidos que tão mandando, até os que fogem de Alcaçuz 
vem pra cá, porque Mãe Luiza é uma mãe né? (Informação verbal).  

 

A saúde foi outro tema abordado pelos entrevistados. No entanto, associada à 

violência e ao descrédito com a política. 

 Rosival de Oliveira52: 

 
O posto de Mãe Luiza era aberto 24h, com médico, enfermeiro, tinha 
tudo que você precisasse. Vinha gente de outros bairros ser atendido 
aqui. Hoje, infelizmente, fecha de 22h, só abre se um bandido levar 
tiro e for lá, aí eles abrem, bota pra dentro, até chamar a SAMU. 
Quer dizer, se um pai de família tiver com uma dor, uma criança 
passando mal, não pode ser atendido (Informação verbal). 

 

Percebe-se, em depoimentos de alguns participantes, uma certa desilusão 

com a política e os políticos. A violência é a referência principal em suas análises. 

 Maria das Neves53: ―Eu acho assim, que o Brasil tá destruído, não tem nada 

de bom, só tem violência, as pessoas morrendo, não tem ninguém. Não estão 

fazendo nada pelo Brasil‖ (Informação verbal). 

Grupo Zona Oeste - Entre os participantes da Zona Oeste verificamos a 

educação como fator fundamental a ser melhorado em nosso país, além da saúde e 

segurança, conforme podemos observar nos depoimentos. 

 Leonardo de Souza54: 

 
A base de todas as profissões, de tudo, a base é a educação. 
Exemplo a China, a China alguns anos atrás ela investiu 
principalmente na educação, porque sabia que não melhoraria 
naquela hora. Mas, depois de alguns anos, ficaria tudo melhor, 
porque se tiver educação, os profissionais do futuro seriam 
melhores(Informação verbal). 

                                                 
51 Cléa Gentil Bezerril mora em Mãe Luiza, tem 47 anos, é auxiliar de secretaria e possui o 
2º grau completo. 
52 Rosival de Oliveira Mendonça mora em Mãe Luiza, é vigilante, possui o 2º grau completo. 
53 Maria das Neves Cosmo Dias tem 50 anos, trabalha de ASG, mora em Mãe Luiza e 
possui o ensino fundamental incompleto. 
54 Leonardo de Souza mora no bairro Guarapes, tem 17 anos e possui o ensino médio 
incompleto. 
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O tema violência também é premente nesta região. Encotramos sempre 

associações com a violência, conforme podemos observar neste depoimentos: 

Jhonatan da Costa55: ―Educação, o principal foco do nosso país‖ (Informação 

verbal). 

Josias Batista56: ―É porque se as pessoas tiverem uma boa educação, no 

futuro não vão tentar entrar no mundo do crime, vão se formar mais profissionais na 

saúde. Então educação é também é uma base‖ (Informação verbal). 

Igor Jordi57:―Mas só a educação não vai fazer com que o criminoso não haja, 

pois a educação tem que começar em casa‖ (Informação verbal). 

Conforme constatamos nesses depoimento, a questão da violência e falta de 

segurança estão sempre presentes em seus discursos, caso semelhante ao da 

região Leste. 

Observamos nos depoimentos do tópico 1 que há uma certa variedade nos 

temas abordados. Em cada região, os participantes manifestaram-se de forma 

diferente, muitas vezes com base em sua vida cotidiana, como saúde, segurança, 

saneamento básico, problemas da chuva e limpeza urbana. Em outras regiões, 

detectamos uma abordagem mais voltada para assuntos mais gerais, de interesse 

nacional, como as obras da copa do mundo, a agilidade dos três poderes e a 

necessidade de mudança das leis do país. 

Em alguns momentos, percebemos a utilização de discursos formados com 

base nos temas tratados correntemente na mídia, como a segurança pública e a 

vida política, levando a generalizações, conforme depoimento de Cléa Gentil e Maria 

das Neves. 

Tópico 2 – O que vocês acham da política? A segunda temática abordada 

foi ―o que vocês acham da política, ela é importante para vocês?‖ Esta temática teve 

como objetivo compreender qual a interpretação que eles dão ao assunto, de que 

forma eles enxergam a política e seu papel na sociedade. 

                                                 
55 Jhonatan da Costa Ferreira tem 18 anos, estudante universitário de Segurança do 
Trabalho, trabalha no Nordestão e mora no bairro Felipe Camarão. 
 
56 Josias Batista da Rocha tem 16 anos, cursa o 2ºano do ensino médio e mora em Felipe 
Camarão. 
57 Igor Jordi de Oliveira Jales é estudante do Ensino Médio e mora em Felipe Camarão. 
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O gráfico 2 nos mostra os principais temas associados à política manifestados 

pelos participantes das quatro regiões de Natal. De acordo com a abordagem do 

tema, foi feita uma interpretação das opiniões dos participantes para podermos 

enxergar, quantitativamente, as associações dos participantes com relação ao tema 

em questão. Os assuntos relacionados foram: decepção com a politica, esperança 

com a política, conscientização da população e avanço da política.  

 

Gráfico 2 – Quantitativo de citações por tema – Tópico 2 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 

Grupo Zona Norte - Os entrevistados da Zona Norte abordaram a questão 

relacionando ao papel do politico, as suas ações e de que forma essas ações estão 

sendo, de fato, realizadas. Observamos também o aparente descontentamento com 

a política em função dos governantes. 

Carla Tatiane: 

A gente fica naquele expectativa. A gente vai votar num candidato 
diferente daqueles que faz anos que tá uma família no governo, e a 
gente tenta melhorar, que foi o caso da experiência com Micarla. Foi 
uma experiência, só que infelizmente ela não supriu o que a gente 
esperava que ela fosse fazer. Infelizmente é o que acontece, a gente 
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fica na expectativa, a expectativa dessa eleição foi Amanda58, né? 
Vamos ver se ela vai fazer o que ela se propôs a fazer, tem 4 anos 
pra mostrar o que ela é (Informação verbal).  

 
 

Outro fator destacado em um dos depoimentos foi a ausência do político em 

épocas fora de campanha, o que leva a um descrédito por parte dos cidadãos. 

 Alexandre Matias: ―Também acho que é conseqüência do próprio político, ele 

só vai na rua na época de campanha‖ (Informação verbal). 

A conscientização dos cidadãos foi outro fator de destaque neste grupo. O 

envolvimento de instituições com campanhas de conscientização para o voto 

consciente foi um dos pontos abordados pelos participantes. 

 Mário Sérgio59: 

 

Eu acho que o mais importante que falta nessa cidade é ter um 
trabalho de conscientização ao cidadão quanto a importância do seu 
voto e isso não acontece. Nós vemos uma proposta de campanha do 
TRE, umas propagandas, mas não existe um trabalho maciço 
(Informação verbal). 

 
 

 
Grupo Zona Sul - Neste grupo foi desenvolvido um raciocínio sobre a 

distinção entre politica e políticagem. É consenso que a política é importante para a 

manutenção e consolidação da democracia. No entanto, os representantes políticos 

fazem da política um instrumento para tirar vantagens pessoais. Vejamos os 

depoimentos. 

Marcos Miranda60: 

 

O homem é um ser político, certo? Então a gente vive fazendo 
politica diariamente, conforme o colega aqui colocou, diferentemente 
da politicagem, ela é temporária, ela é sazonal. Agora, é importante 

                                                 
58 Amanda Gurgel de Freitas é professora do ensino médio de Natal que, através de sua fala 
sobre a precariedade do ensino público no estado, em uma audiência pública na Assembléia 
Legislativa do RN causou grande repercussão nas mídias sociais o que fez, por exemplo, 
com que ela fosse convidada a participar do programa televisivo Domingão do Faustão, da 
Rede Globo, em maio de 2011. Concorreu a vereadora de Natal na eleição municipal de 
2012 pelo PSTU. Elegeu-se como a vereadora mais votada na história da cidade, com 
32.819 votos, e proporcionalmente a vereadora mais votada do país. 
59 Mário Sérgio tem 27 anos, estudante universitário e mora na Zona Norte. 
60 Marcos Antônio Marinho de Miranda tem 49 anos, é oficial de justiça, formado em História 
e Direito, mora em Potilândia. 
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na vida de nós todos essa questão política. Agora, aqui no Brasil, a 
política é mal vista pelas pessoas que não tem o entendimento, que 
diz: vou votar nulo ou eu não vou votar, porque nós temos um grande 
problema na nossa ―politica‖ é porque os políticos fazem a 
politicagem quando devia fazer politica, e acima de tudo nós vamos 
ter assim um grande comprometimento dos políticos com a 
corrupção. Eu não acredito que todos os políticos sejam corruptos 
entendeu, não acredito, por que senão o caos estava estabelecido 
certo? Então, a gente tem que escolher os melhores  entre os piores, 
tá certo? Eu acredito ainda que temos boas pessoas que pensam na 
sociedade, pelo país, agora infelizmente eles não são maioria, certo? 
Porque a maioria dos politicos que são eleitos no Brasil eles vão 
articulado com algum grupo, com interesse e na maioria das vezes 
com o seu próprio interesse também. Então, é isso que a gente vê a 
política no Brasil desta forma e essa incompreensão neste sentido, 
por conta da corrupção. Mas ela não é, não é totalizada, certo? Nós 
temos pessoas que tem compromisso e nesses é que a gente tem 
que acreditar (Informação verbal). 
 

 
José Edson de Moura: 
 

A política não pode ser descartável. Ninguém é apolítico. A gente 
vive com a política, da política e para a política. Porque a política dá 
essa condição que temos hoje aqui. Essa condição que temos aqui e 
a condição diferente que qualquer outra pessoa pode ter. Todos nós 
vamos ter isto. Então, a gente não pode se omitir da política; então, a 
gente tem que tentar na política acertivamente. Infelizmente a gente 
confunde política com politicagem. Esse é que é o grande problema 
e a politicagem ela vai se renovar a cada dois, a cada quatro anos. 
Mas nem por isso a gente tem que deixar de ser político. A gente tem 
que ser politico, tem que chegar e defender o correto na hora das 
oportunidades se pronunciar corretamente e a política pra mim é 
fundamental (Informação verbal). 

 

Surgiu, também, entre os participantes, a opinião sobre o avanço na política, 

no que diz respeito ao combate à corrupção. 

José Moura: 

 

[…] a política realmente de uns anos pra cá teve um grande avanço, 
basta ver pelo combate à corrupção que a gente agora tá vendo. 
Antigamente, a gente não via, a lei da ficha limpa. Então, a gente tá 
vendo que aos poucos estamos adquirindo seriedade. Basta ver aí o 
mensalão, tá chegando ao final e foi o maior escândalo político no 
nosso Brasil nos últimos tempos. E eu acredito muito nisso porque o 
cidadão está se reconhecendo, conhecendo os valores do próximo, 
já estão começando a enxegar e eles sabem se continuar com a 
ficha suja não voltam mais (Informação verbal). 
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Grupo Zona Leste - Os participantes deste grupo (boa parte deles), não se 

sentiram a vontade para responder este tópico, somente dois manifestaram opinião. 

Neste grupo observamos, por parte de um dos participantes, uma total 

descrença com a politica. Os fatores deste descontentamento estão ligados ao 

abandono em que o bairro está submetido. 

 Rosival de Oliveira: 
 

 
Pra falar a verdade, se fosse por mim, política não existia não. É uma 
coisa que você vota porque é obrigatório. Eles obrigam você a votar. 
Mas se não fosse obrigatório, acho que ninguém votava. Porque 
política só serve pra eles, pra quem é político, pra nós da sociedade, 
a gente dá, mas em troca a gente não recebe nada (Informação 
verbal). 

 

  

Observamos, também, na opinião de uma das participantes a relação entre o 

que é a política e a politicagem, ou seja, políticos que usam da máquina 

governamental para obter vantagens pessoais, de uma forma menos estruturada do 

que os depoimentos da Zona Sul. Contudo, expressando o mesmo pensamento. 

 Maria Lopes61: 

 
Agora eu acho que a política é muito importante. Agora, o que 
desgraça é os candidatos, é as pessoas que se candidatam, é quem 
tá fazendo da política, politicagem. E usufruindo dela, pra fazer o que 
não presta. Pra si, e não para o que eles entram pra fazer 
(Informação verbal). 

 

Grupo Zona Oeste - Os entrevistados destacaram a importância da participação 

popular na legitimação da política, cumprindo o papel de fiscalizador das ações do 

governo. 

Leonardo de Souza: ―Acho que a população tem que ficar mais do lado da 

política, porque eles são só representantes nossos. Se eles não fazem nada, parte 

da culpa também é nossa, porque não cobramos deles‖ (Informação verbal). 

Auricélia Ângela62: 
 

                                                 
61 Maria Lopes da Silva tem 59 anos, é auxiliar de secretaria, tem segundo grau completo e 
mora em Mãe Luiza. 
62 Auricélia Angela de Oliveira tem 27 anos, possui o ensino médio completo, faz cursinho na 
universidade, trabalha como monitora no projeto Mais Educação e mora no bairro Felipe 
Camarão. 
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E esse ano que é o voto ficha limpa, era o ano pra população dar seu 
voto, tipo de liberdade, pra ter a consciência naquele candidato que 
você ta votando, e cobrar dele, tudo aquilo que ele prometeu, né? E 
não votar por votar, porque tem gente ―ah, vou votar porque fulaninho 
pediu, ou sicraninho quis’’. Não. Você tem que ter a consciência do 
candidato que você vai votar. Analisar as propostas dele, e quando 
ele lá ganhar, cobrar. Eu acho que o que está faltando aí é a 
consciência de cada um da população, na cobrança, que não tem. 
Porque depois que eles ganham, fazem o que querem (Informação 
verbal). 

 

Um integrante do grupo expressa a importância de votar consciente, acreditar 

que os políticos não são todos iguais e definir seu voto com base na história do 

candidato para não ter o perigo de arrepender-se depois. 

 Jeferson Silva63: ―E também, muitas pessoas votam errado né? Não pensa 

antes de votar, aí depois acaba se arrependendo‖ (Informação verbal). 

Nos depoimentos referidos no tópico 2, surgiram manifestações diversas 

sobre a política. Em alguns casos, percebemos, não um descrédito com a política 

em sí, mas sobretudo, dos representantes que assumem o papel público. Em outros 

momentos nos deparamos com manifestações de repúdio à política, inclusive 

levantando a possibilidade da não existência da mesma. 

Conforme podemos observar, podemos supor que a política é um assunto 

que não agrada e não empolga. Todos os depoimentos são de caráter negativo, 

tanto do ponto de vista dos integrantes do mundo da política, como do ponto de vista 

da própria política. 

A partir destes resultados, podemos supor que este descrédito da politica, 

apontado nos depoimentos dos entrevistados, mostram, como consequência, o 

distanciamento do eleitor comum as instituições políticas de representação, como os 

partidos políticos. Por sua vez, a influência da televisão como canal de obtenção de 

informações, manifestado na pesquisa, principalmente pela importância do debate 

político e o HGPE para alguns eleitores, mostram-se mais presentes nas falas e 

discursos dos entrevistados, conforme podemos observar a seguir.      

              Tópico 3 – Qual de vocês costuma assistir, pelo menos uma vez, ao 

Horário Gratuito Político Eleitoral – HGPE, vocês acham importante?  Como 

podemos ver, o terceiro tópico abordado foi sobre o HGPE. O objetivo desta 

                                                 
63 Jeferson Silva do Nascimento tem 16 anos, cursa o 9º ano e mora no bairro Felipe 
Camarão. 
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temática foi comprender, entre os participantes, qual a importância deste programa, 

se existe certa credibilidade ou se trata, apenas, de um programa obrigatório que 

não tem a menor importância, no que diz respeito a referência para decidir o voto. 

O gráfico 3 nos mostra a relação entre o tópico abordado e os temas 

levantados como argumento para responder a questão. As questões abordadas 

foram: não assiste; importância do debate; contra o HGP; assiste de vez em quando; 

falta de propostas; não é levado a sério e mudou o voto por causa do HGPE. 

 

Gráfico 3 – Quantitativo de citações por tema – tópico 3 

 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

Grupo Zona Norte - O grupo apresenta argumentos contrários ao HGPE. 

Alguns destacaram a falta de debate no programa, prevalecendo os ataques mútuos 

entre os candidatos. Por este motivo, acham enfadonho e sem importância. Vejamos 

os relatos: 

Alexandre Matias: ―Sinceramente, eu não assisto não. Eu acho que é sempre 

a mesma ladainha‖ (Informação verbal). 

 Carla Tatiana: ―Porque fica fulano é melhor que beltrano, eu sou melhor do 

que você, você fez isso, isso e isso, não, mas você fez isso, isso e isso. As 

propostas ficam de canto‖ (Informação verbal). 
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Mário Sérgio: ―Eu acho importante o debate, que existe o momento do debate, 

já organizado. Ali é bom de assistir, mas as propagandas, isso e isso, não‖ 

(Informção verbal). 

Outro ponto destacado pelo grupo foi a importância do debate. 

Mário Sérgio: 

A questão das propagandas em si eu gosto muito. Mas pra mim o 
que é fundamental assim, pra mudar é o debate. Porque no debate é 
onde você vai ter a oportunidade de ver se aquele cidadão tem 
competência. Porque não é só dizer que vai fazer. Geralmente, 
vamos querer saber como. E esse como é o que realmente vai 
mostrar se ele tem coerência ou não ou se é só palavras soltas ao 
vento (Informação verbal). 

 

Carla Tatiana: 

Sem falar que no debate eles estão cara a cara. Porque falar por trás 
de você é uma coisa. Agora, você falar de você na sua frente é outra. 
Porque no horário eleitoral gratuito é só isso. Porque eles pegam um 
pra achicalhar. Então, todo mundo se junta, cada um no seu horário, 
pra falar daquele. Mesmo que ele não tenha sido bom. Mas eu acho 
que a gente sabe quem foi bom prefeito, quem não foi, a gente sabe, 
que a gente tem memória. Eles ficam nesse jogo de empurra-
empurra e acaba mudando a opinião que a gente tem, pra não votar 
naquele cara que foi um ruim prefeito. E a gente acaba votando 
porque fica compadecido dele. Os mais idosos, minha mãe por 
exemplo, vai votar num candidato x, porque, ah! Falam tanto do 
bichinho, mas o bichinho num sei o quê. Vai mudando até opinião 
das pessoas de mais idade. Minha mãe tá nessa opinião: o bichinho, 
o bichinho não fez nada e tão falando dele, aí complica (Informação 
verbal). 

 

 

Observamos nos relatos que, mesmo afirmando inicialmente o descrédito com 

o HGPE, percebemos, nos discursos sobre o debate, a influência do HGPE de 

membros da família na decisão do voto, como podemos perceber no relato da 

participante Carla Tatiana.      

Grupo Zona Sul - O grupo apresenta argumentos contundentes sobre o 

HGPE. Surgem argumentos contrários, outros remetendo a importância do debate e 

outros destacaram o papel manipulador dos meios de comunicação.  

Com relação ao descrédito com o HGPE, o participante José Edson destaca: 
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O horário gratuito pra mim é compulsório, ele é obrigatório. Ele não 
tem ônus para o cara que vai se eleger, tá certo? Ônus nenhum. Tem 
um bônus pra ele, mas ele deixa um ônus terrível para a sociedade. 
A gente é obrigado a engolir com todo respeito ao ―Super Moura‖. 
Mas tem que engolir as falácias que a mídia produz. Então, eu sou 
totalmente contra o HGPE. Se você quer ser ajuizado, quer se 
definir, tem que olhar a história, tem que olhar quem é o cara. Você 
tem que votar não é por acaso, pelo eufemismo que coloca na 
televisão não (Informação verbal). 

 

Com relação a fazer politicagem no HGPE, ou seja, utilizar o espaço para 

tentar iludir e passar uma imagem que não condiz com a realidade, ao invés de ser 

um momento de propostas, o entrevistado Marcos Marinho aponta como alternativa 

o debate como um momento televisivo importante para conhecer, de forma mais 

segura, os candidatos. 

Marcos Marinho: 

 

Na verdade, o HGPE poderia ser melhor utilizado, certo? Então o 
quê que nós temos no HGPE? Eles usam o HGPE para politicagem, 
certo? Poderia ser um momento propositivo e torna-se um momento 
de politicagem. Então, com essa politicagem, aquilo enoja a 
sociedade. As pessoas tem receio de assistir, certo? Até porque alí 
eles mostram uma realidade que não é muitas vezes o que está 
acontecendo, entendeu?  Se vende uma imagem realmente; tem 
gente que vai e diz que fez e a gente sabe que fez. Mas a maioria 
quer vender uma imagem que não é verdadeira. E eu acho que é por 
isto que a sociedade tem uma repulsa ao HGPE. Se ele fosse 
propositivo, se ele fosse real, tá certo? então ele seria melhor 
aproveitado. Acredito que, como falou a colega, o debate é muito 
mais importante. Agora, há um erro da televisão porque coloca um 
debate de 11:30h da noite 12:00h. Aí o trabalhador cansado não 
consegue. Poderia adiantar para 06:00h da tarde 7:00h, todo mundo 
ia assistir (Informação verbal). 

 

 

Amanda de Moura: 
 

 
Eu assisto e acredito que muito mais importante que o HGPE seria 
os debates. Porque o horário gratuito ele serve, eu vejo que é pra 
ludibriar as pessoas. Porque aquela familia humilde que tá em casa 
assiste e vê tudo lindo e maravilhoso  e vê e diz: ―Ah! ele é bonzinho, 
eu vou votar nele‖. Mas a realidade por trás daquilo é outra coisa 
completamente diferente. Então, eu acho que serve para ludibriar as 
pessoas e as pessoas assistem o horário gratuito e não assistem o 
debate que é muito mais importante porque você conhece muito mais 
dos candidatos mas as pessoas não se interessam em 
assistir(Informação verbal). 
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A mídia, eu acho, ela vem para enganar as pessoas. Ela não mostra 
a realidade. Então, é muito melhor, antes da novela das oito, as 
pessoas assistirem aquele HGPE lindo, que Natal é lindo e vai ficar 
mais bonito ainda e quando ele for dormir está passando o debate 
(Informação verbal). 

  

Alguns participantes deste grupo manifestaram, de forma inconsciente, os 

meios como buscam informações e decidem seu voto. Foi o caso de José Moura e 

Allan Wagner64: 

José Moura: 

 

Eu assisto eventualmente, porque eu nunca acredito no que eles 
dizem. Você procura ver o que ele faz ou o que ele fez.  Aí, a partir 
daí que eu tomo meu ponto de vista. Porque alí tem muita gente que 
fala mais bonito, outro mais errado, uns são mais Tiririca, mais 
palhaço. Tem uns que tem mais, como é que se diz, charme, 
conquista mais certo, mas não faz nada, entendeu? Então, a gente 
escuta, tem que escutar tem que entender, mas tem que analisar. 
Tem que parar, pensar para poder definir (Informação verbal). 

 
 
Allan Wagner: 

 

Eu também sou contra por motivo de também não acreditar no que 
eles dizem. Mas eu tiro, por exemplo, este ano eu votei no vereador 
pelo que eu soube através de outras pessoas. No que o candidato 
faria. Não vou citar nome agora, mas, por eu trabalhar na área de 
construção civil, eu conheço alguns políticos. Não pessoalmente, 
mas por ver a postura deles, a maneira como eles trabalham. Vou 
votar para prefeito no segundo turno por ver o tipo de pessoa que 
está alí, entendeu? A gente conhece, o ser humano conhece quando 
um é melhor que o outro. Alguns passam nem cumprimentam, outros 
já são diferentes (Informaação verbal). 

 

 

Grupo Zona Leste - O grupo apresenta razões superficiais sobre o HGPE. 

Percebemos neste grupo que o HGPE exerce forte influência sobre os participantes. 

Mediador: vocês utilizam o horário gratuito para decidir o voto ou para formar 

uma opinião? 

Rosival: ―Com certeza, conhecer um pouco do candidato, né? Que você vai 

eleger‖ (Informação verbal). 

Maria das Neves: ―Eu acho importante. Pelo menos, a gente escuta o que 

cada um tem a dizer, o que eles vão fazer, o que vão cumprir‖ (Informação verbal). 
                                                 
64 Allan Wagner tem 34 anos, mora em Potilândia , operador de máquina e possui o ensino 
médio completo. 
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Cléa: ―Mesmo que diga da boca pra fora, mas a gente tá escutando. Porque 

depois que senta naquela cadeirinha, o negócio arroxa. Eles não vão fazer o que 

faz‖ (Informação verbal). 

Vanessa Silva: ―É bom, porque a gente escuta o que cada um tem a dizer, o 

que eles vão fazer, o que vão cumprir‖ (Informação verbal). 

Notamos neste grupo, com base nos depoimentos, que o HGPE é sim, uma 

importante fonte de obtenção de informações dos candidatos.  

 Grupo Zona Oeste - Os participantes deste grupo, similar ao grupo da Zona 

Sul, compararam o HGPE com o debate. Revelam que este último é bem mais 

esclarecedor e natural, não artificial, onde as fragilidades dos políticos se 

manifestam. 

Ergelane Silva: ―Nos debates, realmente eles estão mais assim com 

agressividade, dando umas respostas às vezes firmes, outras não, e quando não 

estão respondendo as perguntas, estão criticando um ao outro‖ (Informação verbal). 

Leonardo Souza: 
 

Eu mudei meu voto ontem por conta do debate. Eu ia votar em 
Hermano. Só que, pela incoerência com que ele falava, ele se perdia 
em palavras, se ele não sente firmeza lá quando tá falando, imagina 
quando estivesse nos representando (Informação verbal). 
 
 

Auricélia Angela: 
 

Hermano Morais tá esquecendo das propostas, né? E tá só atacando 
o adversário, o oponente. Só agredindo, procurando o que ele já fez, 
o que é passado, batendo sempre na mesma tecla, e as propostas 
dele que é bom, nada (Informaçãoa verbal). 
 

 

Igor Jordi: ―Porque o que a televisão busca é justamente isso; fazer os 

debates de um agredindo o outro, porque é isso que chama mais atenção‖ 

(Informação verbal). 

Surgiram, entre os participantes, manifestações de descrédito com o HGPE, 

conforme observamos a seguir: 

 

Auricélia Angela: 
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Uma verdadeira palhaçada, porque o primeiro turno, a questão dos 
candidatos a vereador, pela mãe do guarda. Eles fazem praticamente 
uma palhaçada e, assim, a população praticamente não vê isso, 
porque eles tão rindo da nossa cara, e ninguém tá nem aí 
(Informação verbal). 

 
 

Jéferson Silva: ―Eu tava comentando com meu amigo. Acho que esses 

políticos deviam fazer... Eu não tô vendo nenhuma proposta nesse horário eleitoral. 

Cadê as propostas, onde tá?‖ (Informação verbal). 

Com relação ao HGPE, objeto deste tópico, observamos, dentre os 

participantes, um certo descrédito com o programa, no entanto, durante os 

depoimentos surgiram manifestações de opiniões com base nos programas 

apresentados. Em quase todas as Zonas, os participantes relacionaram o tema 

HGPE com os debates televisivos, mostrando a importância deste evento (debate), 

como mais seguro e próximo da realidade. Na Zona Sul, em particular, percebemos 

um total desprestígio do HGPE como canal para obtenção de informação para 

decidir o voto. Trata-se de uma opinião contrária a Zona Leste. Para os 

entrevistados dessa zona, o HGPE é sim, reconhecido como um canal importante 

para conhecer os candidatos e suas propostas. 

Neste tópico podemos observar que, apesar do HGPE ser apontado por boa 

parte das zonas, como dispensáveis, identificamos depoimentos mostrando o HGPE 

como fonte importante de informação sobre os candidatos, principalmente aqueles 

participantes com o menor grau de instrução, identificado na Zona Leste de Natal. 

Por outro lado, outro evento de importância apontado pelos participantes foi o 

debate televisivo. Este evento, que ocorre em todas as campanhas 

contemporâneas, surgiu de forma expontânea entre os entrevistados, mostrando-se 

um momento importante para conhecimento dos candidatos, sobre suas propostas e 

desempenho, frente as questões levantadas pelo programa. 

Estes dados apresentados nos leva a crêr que a televisão, de um modo geral, 

apresenta-se como importante canal de intermediação entre o candidato e os 

eleitores. Os dados empíricos mostram que existe uma certa coerência entre aquilo 

que está sendo estudado na academia com o sentimento popular. Manin (1995), 

Sartori (2001), Gomes (2004), Peter Mair (2003), Lourenço (2001), entre outros, 

demonstram, em seus trabalhos, a forte influência da televisão na formação da 
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opinião dos eleitores, durante o momento de campanha, bem como nos resultados 

eleitorais. 

           Tópico 4 – Como vocês vêem os Partidos Políticos brasileiros, eles 

exercem um papel importante na sociedade? O quarto tópico abordado foi sobre 

os Partidos Políticos. O objetivo deste tópico foi tentar compreender como os 

participantes vêem os Partidos Políticos atualmente, diante de várias transformações 

na sociedade, nos ultimos anos. Tentaremos apresentar uma visão de como se 

encontram os partidos políticos sobre o ponto de vista dos eleitores comuns.  

Nesta sessão, distribuimos entre os participantes fotos das siglas partidárias 

brasileiras para estimular o debate, em seguida abordamos o tópico.   

O gráfico seguinte apresenta os assuntos abordados quando se tratava deste 

tópico, são eles: partidos são grupos de interesse; contra o quociente eleitoral; apoio 

de políticos antigos; partidos com ideologia flexível; voto personalista; partidos como 

siglas de aluguel. 

 

Gráfico 4 – Quantitativo de citações por tema – tópico 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Grupo Zona Norte - Esse grupo entende que os partidos políticos não 

diferem entre si. Os partidos são entendidos como instituições que proporcionam 

aos políticos a flexibilidade de associar-se a esse, ou aquele agregado, para 

conquistar o eleitor e não grupos partidários, com ideologias e propostas 

diferenciadas. Ressaltamos entre os participantes, o baixo valor dado aos partidos, 

justamente por não haver mais, entre os partidos, a busca explícita de diferenciar-se. 

        Alexandre Matias: ―O partido eu acho que é só pra diferenciar mesmo partido 

de partido, porque muitas vezes eles se unem no final. Vários se unem em um só‖ 

(Informaçãoa verbal). 

        Carla Tatiana: 

É só pra diferenciar, é como o curso, por exemplo: eu faço 
pedagogia, ela faz direito, mas a gente vai fazer uma palestra, fica 
todo mundo no mesmo canto, porque é todo mundo igual. Todos são 
iguais. Tem gente corrupto no partido x e um excelente, um exemplo 
de pessoa no mesmo partido. Então, partido não difere ninguém. É 
só pra dizer que aquele grupinho de pessoas está reunido naquele 
canto (Informação verbal). 

 

Em um dos depoimentos, o participante manifestou não concordar com os 

cálculos do quociente eleitoral, destacando o caráter personalista do seu voto. 

 Mário Sérgio: ―Agora essa parte eu queria colocar assim, que pra mim, porque 

cidadão pra mim, ele vota no candidato, não no todo, como, por exemplo, agora, 

Amanda Gurgel, levou dois vereadores…‖ (informação verbal). 

         Grupo Zona Sul - Neste grupo, os entrevistados expressam opiniões distintas, 

porém mais contextualizadas. Constatamos a presença de abordagens referentes à 

importância da ideologia, o personalismo na política e o chamado aluguel de 

legenda. Vejamos os depoimentos: 

Com relação a importancia da manutenção da ideologia: 

 José Moura: 

 

Eu acho que cada um tem uma ideologia. Pronto, peguei o do Partido 
Verde. O Partido Verde quer, como é que se diz, defende o verde. 
Verde pra mim é sustentável, certo? Então ele deve defender mais a 
natureza. Então partido verde tem essa ideologia, mas muitas vezes 
eles dizem uma coisa e fazem outra. Pouco tempo, uma hora o cara 
tá no Partido Verde depois vai pro PT, o partido do trabalhador, 
depois vai pro PSDB, vai pro Democrata. Quer dizer, tudo é politico. 
Acho que cada um deve ter sua ideologia e não fugir daquilo, certo? 
Não fugir daquilo, porque o cara tava no Partido Verde mas não se 
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acha bem confortável. Aí muda e vai para o partido x, ótimo, mas vá 
seguir as idéias do partido (Informação verbal). 

 
      Marcos Miranda: 

 
É, na sua estrutura ideológica cada partido tem sua estrutura 
ideológica. Agora, o problema é que temos poucas pessoas que são 
partidárias. Na maioria das vezes, né? o politico brasileiro ele faz do 
partido o chamado aluguel da legenda, entendeu? Porque vai de 
acordo com seu comodismo. Não dá pra mim aqui, então eu vou 
mudar de partido. Aí eu pergunto: onde está a ideologia, certo? A 
ideologia fica pra trás porque eu vou onde eu tenho a possibilidade 
de eleger, eu vou onde é conveniente para mim. Então, esse é o 
pensamento da grande maioria dos políticos. Não necessariamente 
todos são assim. A gente sabe que tem gente que é partidário. A 
gente sabe disso. Tem gente que está no PC do B, no Partido dos 
Trabalhadores, do PMDB eternamente. Nós temos os partidários, 
mas a grande maioria não é assim. Então é dessa forma que eu vejo 
o Partido Político (Informação verbal). 

 

         Com relação ao personalismo político: 

          José Edson: 

 
Eu não acredito em partido, acredito em ideologia. Às vezes as 
pessoas decepcionam o partido aí mudam de bandeira. Eu não 
acredito na bandeira do partido. Eu acredito na bandeira do político, 
do cara que se identifica comigo e eu com ele. Eu voto pelo cara, 
pela pessoa, eu não voto pelo partido, tá certo? 
[…] Eu não tenho, vamos dizer, complexo nenhum se hoje eu votar 
no cara que é do partido PSTU, PSDB, PDS, PSOL. PSOL dizem 
que é da extrema esquerda, eu não tenho esse problema. O partido 
pra mim não atinge (Informação verbal). 
 

 

Grupo Zona Leste - Entre os participantes deste grupo prevaleceu a opinião 

da volta do bipartidarismo. Esta opinião esconde a falta de confiança nos partidos 

políticos, atualmente. Para os entrevistados, a existência dos partidos é secundária. 

Percebemos, claramente, a pouca importância dada a essa instituição 

representativa. 

Rosival de Oliveira: ―Eu acho que, aqui no Brasil, devia ser como nos EUA e 

ter dois partidos‖ (Informação verbal). 

Maria Lopes: ―Eu também acho que tem muitos partidos‖(Informação verbal). 

Rosival de Oliveira: 

Cada ano que tem política, vai crescendo mais ainda. Vai 
aparecendo um, vai aparecendo outro. Eu acho que deveria ser só 



127 

 

dois partidos e prontos. Se filiava cada um ao seu, entendeu? Cada 
um fazer seu partido e juntava para apoiar aquele candidato que for 
se eleger. Só dois partidos eu acho que estava bom demais 
(Informação verbal). 

 

Francisca Maria: ―Como também antigamente, acho que só tinha dois 

partidos, né? PMDB e Arena, né? Pronto, quem era aí, estava dividido nos dois 

grupos, depois que foi aumentando, abrindo espaço‖ (Informação verbal). 

Rosival de Oliveira: ―Era pra ser igual antigamente, Arara e Bacurau, né? que 

chamavam? Partido verde e partido vermelho que tinha. Antes não tinha essa ruma 

de partido, que se você botar partido, dá partido pra danado‖ (Informação verbal). 

A seguir, destacamos, entre alguns participantes, a manifestação da 

responsabilidade do Partido Verde sobre a má gestão da atual Prefeita. Talvez pelo 

fato da atual prefeita Micarla de Souza ter sido lançada pelo Partido Verde, novidade 

no cenário político local, na ocasião da campanha de 2008. 

Maria das Neves: ―E esse Partido Verde aí, não fez nada, botando lixo, 

fechando os postos de saúde‖ (Informação verbal). 

Cléa Gentil: ―Tirou o tributo da criança, o leite dali que recebia‖ (Informação 

verbal). 

Maria das Neves: ―Destruindo as creches, as escolas das crianças, quer dizer, 

o Partido Verde que veio, no lugar de ficar verde, destruiu tudo‖ (Informação verbal). 

Grupo Zona Oeste - Os participantes deste grupo destacaram a necessidade 

de haver campanhas de divulgação sobre os partidos. Na opinião de alguns, poucos 

sabem o que significa e qual o papel dos partidos na política. 

Ergelane Silva: ―Eu acho assim, que nessas eleições devia ter matérias 

falando dos partidos, pra população saber, ter conhecimento‖ (Informação verbal). 

Em comentário de um dos participantes, ficou clara a forma como é visto o 

partido para essa geração e a geração dos seus avós. 

Maria de Fátima: 
 

Eu acho assim, muita gente nem conhece o partido, não sabe nem o 
que diz. Isso aqui, PSDB, muita gente não sabe nem o que significa 
esse partido. Pronto, minha mãe, minha mãe sabe o que é bacurau, 
porque é bacurau, é verde, sei lá, um negócio assim. Ela é fanática, 
só vota pelo partido (Informação verbal). 
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Conforme podemos observar nesses depoimentos, os partidos políticos, 

objeto de tantos trabalhos acadêmicos, uns tanto convergentes e outros divergentes, 

elemento inclusive, de referência para outros estudos no campo da política e do 

comportamento eleitoral, são vistos pelo cidadão comum de forma negativa e 

desvalorizada. Diante do que ficou constatado nesses depoimentos, percebemos um 

enorme desgaste dos partidos políticos para boa parte dos cidadãos comuns. 

Podemos supor que o personalismo politico, tendência comum em nossa 

sociedade atual, cresce a cada eleição em função do enfraquecimento do papel dos 

partidos políticos em eleições. Os indivíduos enxergam pouco, a função do partido. 

Conforme aponta Manin (1995), estamos no reinado do comunicador, o 

favorecimento daqueles políticos que dominam as técnicas de mídia.  

Lourenço (2001) destaca que vivemos no mundo em que prevalelece a 

―democracia de público‖65e onde o locus das campanhas eleitorais e dos discursos 

políticos se situa, cada vez mais, nas telas, que nos palanques.  

Neste cenário notamos a forte tendência do eleitorado em favorecer aquele 

candidato mais persuasivo, com maior domínio da técnicas de comunicação. Neste 

contexto, os partidos políticos exercem papel secundário nas campanhas eleitorais 

atuais.  

Outro teórico do assunto, Gomes (2004) destaca os issues como outro fator 

de fortalecimento do personalismo na campanha. Os temas e assuntos políticos são 

propostos durante o processo eleitoral e vão sendo adaptados de acordo com a 

reação do público. Para o autor vence a eleição, aquele que melhor interprete os 

anseios, desejos e necessidades da audiência.   

Em conformidade com os autores citados, verificamos o fraco poder de 

influência dos partidos políticos atualmente, bem como, no sentido inverso, o 

fortalecimento do personalismo na política. Podemos sugerir que é em função do 

uso, cada vez mais intenso dos meios de comunicação, por parcela significativa do 

eleitorado, levando os políticos a utilizarem com profissionalismo este canal, 

dispensando os partidos políticos como representantes dos interesses populares nas 

eleições. 

                                                 
65 Manin (1995) 
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Enfim, os estudos demonstrados66 neste trabalho apontam para a tendência 

do enfraquecimento do papel dos partidos políticos em eleições. Esta afirmação 

condiz com o sentimento popular em relação aos partidos, em épocas de campanha.  

         Tópico 5 – Estamos em campanha de segundo turno para Prefeito em 

nossa cidade. Temos dois candidatos em disputa, Carlos Eduardo e Hermano 

Morais. A pergunta é a seguinte: daqueles que votam em Carlos Eduardo, 

quais os motivos que o levam a votar nele? O quinto tópico abordado foi sobre os 

motivos da preferência ao candidato Carlos Eduardo. O objetivo deste tópico foi 

identificar entre os participantes as razões para a sua escolha.  

O gráfico 5 apresenta o quantitativo de citações e referências utilizadas nas 

palavras dos participantes para justificar as razões pelo voto em Carlos Eduardo, 

são eles: experiência, segurança nas palavras e governou bem a cidade. Estas 

foram as principais características apontadas pelos participantes. 

 

Gráfico 5 – Quantitativo de citações por tema – tópico 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Grupo Zona Norte - Os participantes deste grupo ressaltaram a experiência e 

a firmeza nas palavras como o elemento central em suas escolhas. Essa 

                                                 
66 Manin (1995); Gomes (2004); Peter Mair (2003); Cervi (2007); Simoni Júnior(2012), 
Pereire e Muller (2003). 
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caracteristica parece ser o principal obstáculo do candidato adversário, Hermano 

Morais. 

 Alexandre Matias: 

 

Ele já trabalhou na cidade, já fez muitas coisas pela cidade. Eu sei 
que nunca vai satisfazer a todos, sempre tem aqueles que são mais 
afetados. Mas eu achei que ele fez uma boa administração na 
eleição passada (Informação verbal). 

 

Outro ponto levantado por um dos participantes, refere-se ao ―medo do novo‖, 

provavelmente em função da atual prefeita ter surgido na eleição passada se 

apresentando como a grande novidade. Como não foi uma boa experiência 

administrativa e está fortemente presente nesta campanha, alguns eleitores fazem 

este tipo de associação. Portanto, em função das circunstâncias, rejeitam o novo e 

valorizam a experiência. 

 Sueneide Angelo: 

 
O mesmo caso também, porque acho que tá acontecendo é só com 
Micarla, devido ao pai dela, porque a gente confiou e acho que ela 
fosse realmente responder o que a gente tava esperando. Mas foi 
totalmente ao contrário, uma decepção, uma negação. Aí a gente fica 
até com medo do novo (Informação verbal).  

 

Notamos, entre alguns dos participantes, o destaque na firmeza das palavras, 

passando, assim, confianças aos eleitores. Em um dos depoimentos compara-se 

com o adversário. 

Sueneide Angelo: ―Ele passa confiança, ele fala com essa firmeza‖ 

(Informação verbal). 

Alexandre Matias: ―Eu sinto firmeza na fala dele. No outro candidato, eu não 

sinto firmeza‖ (Informação verbal). 

Grupo Zona Sul - Os participantes deste grupo expressaram rejeição aos 

apoios políticos do candidato Hermano Morais, os políticos que estão por trás de sua 

campanha. Outro ponto destacado foi a falta de experiência em gestão desse 

candidato. Com relação ao candidato Carlos Eduardo, destacam a sua experiência 

em gestão. 

Marcos Miranda: 
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[…] mas dentro das candidaturas que estão postas, considerando a 
experiência de Carlos Eduardo, e considerando as alianças de 
Hermano, então eu voto em Carlos Eduardo pelo que ele foi como 
gestor e como repúdio a aliança de Hermano, que pessoalmente é 
uma pessoa íntegra entendeu? Mas ele tá aliado a umas figuras, que 
eu chamo de banda podre da política brasileira (informação verbal). 

 

Observa-se a natural comparação da atual administração com a do candidato 

Carlos Eduardo, que beneficia-se com a má administração da gestão atual. 

 Francisco de Assis67: 

 

Rapaz, quando ele era prefeito, certo? a limpeza não falhava, certo? 
As podas, a gente podava, falava com o pessoal aí eles vinham 
pegar. Agora faz quatro anos, você vai alí na pracinha e você vê. É 
poda, lixo e ninguém vem apanhar, entendeu? Aí meu voto vai para 
Carlos Eduardo (Informação verbal). 

 
 Allan Bruno: 

 
[… ]a cidade era limpa, não existia tanto buraco como existe hoje, a 
saúde também. Eu acompanhei algumas reformas em postos de 
saúde. Sempre tinha trabalho, para quem trabalha na minha área de 

construção nunca faltava, agora tá difícil (Informação verbal). 
 

Outro ponto destacado por um dos participantes foi a falta de experiência em 

gestão do candidato Hermano Moraes. 

Marcos Miranda: 

 
                                     Eu acho que Hermano Morais tem uma trajetória política aqui em 

Natal que eu acho considerável. Só que ele tem que estar no lugar 
dele, fiscalizador do executivo, olhando e tentando olhar para Natal 
desse jeito. Eu não tenho dúvida que, como gestor, como 
representante do poder executivo para governar Natal nos próximos 
quatro anos que vem por aí, com alianças, procurando fazer a coisa 
correta, eu não tenho dúvida que é Carlos Eduardo. Eu vou votar 
nele, porque eu acredito que ele vai ser melhor gestor do que o 
Hermano. O Hermano não tem nenhuma experiência em gestão 
(Informação verbal). 

 

Grupo Zona Leste - Neste grupo a comparação do desempenho de Carlos 

Eduardo quando Prefeito, em relação a atual administração de Micarla de Sousa, foi 

                                                 
67 Francisco de Assis é autônomo, foi porteiro da Guararapes, tem o ensino fundamental 
incompleto, mora em Nova Descoberta. 
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o principal argumento de escolha dos participantes. Em nenhum momento houve 

comparação com o seu adversário, o candidato Hermano Morais. 

Vanessa: ―Voto nele, porque no tempo que ele passou na prefeitura, ele fez 

muitas coisas boas, né? Aí veio Micarla pra tirar o que ele deixou‖ (Informação 

verbal). 

 

Cléa: 

Eu voto nele porque eu achei ele um bom prefeito. Não tenho nada 
contra ele não e ele ajudou muito. Aqui era bem limpo. Agora é lixo 
pra todo canto, andando por cima do lixo. E ele não, ele limpava, os 
garis viviam limpando, tirando os matos. Agora a gente que vai limpar 
a frente do colégio, no meio da rua (Informação verbal). 

 

Maria Lopes: 

A mesma coisa, eu tive naquele bairro, ali no Passo da Pátria, e 
presenciei um trabalho belíssimo ali, feito por Carlos Eduardo. 
Aquele mar que afastou-se mais, inclusive eu tenho uma filha que 
mora lá. E que a maré batia na porta da casa dela, onde até os 
chama-marés estava dentro de casa, com as patinhas pra cima, de 
vez em quando saia um no cano da pia. E ele afastou aquela maré, 
assim, com aqueles quebra mar que chamam, né? E aí ele afastou o 
mar, falta um pouco, e ele fez ali um trabalho excepcional. Fez até 
um parquezinho ali atrás, na casa da minha filha tem até um parque, 
que era lama até no meio da perna, e hoje tem até um parque, onde 
os meninos brincam, tem aquela coisa de fazer aquela ginástica, 
tudo, foi na época de Carlos Eduardo. Teve também um 
conjuntozinho de casa que ele fez, ele não fez nada por minha filha, 
a não ser tirar a lama, mas pelo menos deixou ela numa casa 
decente, que tirou a lama, né? (Informação verbal). 

 

Rosival: 

                          Eu tenho vários motivos pra votar em Carlos Eduardo. Primeiro, 
mesmo porque ele passou quatro anos sendo prefeito e foi um bom 
prefeito. Acho que todo mundo viu. E também pela estação de 
transferência, que ele deixou aí e ajudou bastante as pessoas que 
tem dificuldade de dinheiro. Com uma passagem só, você pegava 
dois, três ônibus. Hoje você não consegue fazer isso. Se você descer 
aqui, lá embaixo vai ter que pagar outra passagem. Então, era uma 
coisa boa, que a prefeita agora que entrou tirou. Infelizmente 
aconteceu isso (Informação verbal). 

 

Maria das Neves: 
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Porque eu vejo que, na época que ele era prefeito, a cidade era 
limpa, os atendimentos nos postos era melhor que agora. A hora que 
você chegasse, você era atendido, e agora não. Você chega, não 
tem médico. Se um filho seu adoecer, não tem pra onde levar. Se 
você tiver dinheiro, você pega e vai pro outro. Agora vamos ver se 
você encontra porque os postos estão tudo fechando (Informação 
verbal). 

 

Francisca: 

O que faz votar nele é o seguinte. Porque todo mundo já conhece, já 
sabe que ele tem experiência. Ele já mostrou aí que sabe onde tá o 
problema. Ele vai dar continuidade no problema. E uns trabalhos dele 
aí que ficou pela metade. E outra coisa também: educação. Ele tem 
uma proposta muito boa na educação, né? Aumentar mais as 
escolas, os CMEIS68 ele também vai aumentar. E também no 
mandato dele, eu trabalhei como serviço prestado nas escolas e 
recebi dinheiro. No de Micarla, não recebi. Passei 3, 4 meses sem 
receber dinheiro. Eu não tô agora porque eu não vou trabalhar de 
graça. Por isso que não fui mais, até que eu fui chamada pra 
trabalhar, eu digo, não vou. Porque tá aí minhas amigas tudinha aí, 
3, 4 meses sem receber dinheiro. Exatamente, aí por isso que eu 
voto nele (Informação verbal). 

 

Grupo Zona Oeste - Alguns participantes que votam em Carlos Eduardo 

destacaram a experiência do candidato. O conhecimento dos problemas da cidade, 

firmeza nas palavras e a aliança com Wilma de Faria, foram fatores determinante 

para o voto, além da comparação com a administração de Micarla de Sousa. 

 Igor Jordi: 

 
Eu voto em Carlos Eduardo pelo seguinte, porque ele foi um dos 
melhores prefeitos da cidade de Natal, juntamente com Wilma, que é 
sua vice-prefeita. E por isso, porque eu era pequeno, tinha o quê, 
uns 10, 11 anos na época em que ele era eleito, aí eu não via muita 
buraqueira, não via assalto, não tinha muita greve, as escolas não 
tinham greve, tinha fardamento, tinha alimentação. Aí, hoje em dia, 
meu irmão pequeno estuda na escola municipal e está sem aula 
porque não tem alimentação (Informação verbal). 

                                                 
68 Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI. Instituição pública municipal voltada para 
crianças de 0 a 5 anos de idade. Tem como proposta transformar a creche num local 
destinado a favorecer o desenvolvimento integral da criança, enquanto direito, rompendo 
assim, com a visão tradicional onde a creche era entendida como um ―depósito‖ de crianças 
e um ―favor‖ as famílias que necessitavam deste serviço. A proposta do CMEI é 
proporcionar a criança ambientes enriquecedores que favoreçam o brincar, o descobrir, o 
aprender, nos quais possa interagir com brinquedos  e objetos do conhecimento físico e 
social, para que possa, gradativamente adaptar-se a outro grupo social diferente da família – 
a Escola. 
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O fator experiência foi claramente destacado nas razões do voto em Carlos 

Eduardo. 

Ergelane Silva: 

 

Eu acho assim, meu voto desde o início, eu sempre dizia que eu voto 
nele. Analisei as propostas de alguns partidos, e vi que, assim, a 
proposta dele realmente tem firmeza. Ele pode ter errado com o 
passado, mas ele sabe a necessidade do Estado, enfim, no geral, ele 
já sabe do que precisa, os principais pontos. E ele vai, pelo menos 
eu espero, que ele seja determinado e vá até o fim nas propostas 
dele, sem mais prejudicar a população, como já aconteceu no 
passado. Então eu também acho assim, que não adianta você votar 
numa pessoa que possa ser ficha limpa, mas que rapidamente muda 
de partido e não tem, assim, a experiência que ele teve, de assumir 
um cargo desse, que é bastante importante no geral (Informação 
verbal). 

 

Auricélia Angela: 

Eu também voto no candidato Carlos Eduardo, porque ele foi um 
excelente prefeito, sabe realmente o que a cidade está precisando, 
como ele realmente fala na propaganda, que em 200 dias, ele vai 
tapar os buracos e tudo. Então, eu voto nele por isso (Informação 
verbal). 

 

Outro fator importante, em destaque, nos argumentos apresentados foi com 

relação a falta de firmeza nas palavras e por não passar confiança por parte do 

candidato adversário, Hermano Morais. 

 Leonardo de Souza: 

 
Porque ele tem mais firmeza no que ele fala. Hermano não bota em 
prática suas opiniões, não passa confiança, não é firme no que ele 
fala. Já Carlos Eduardo, ele já foi prefeito daqui, é ficha suja, porque 
ele está em processo, né? Mas ele fez muita coisa por Natal, não 
deixou Natal do jeito que está e junto com Wilma, como ele disse. 
Wilma também foi uma grande governadora, ótima prefeita. Ele 
também foi um bom prefeito. Apesar dos erros, ele foi um bom 
prefeito pra Natal. E todas as suas propostas são coerentes 
(Informação verbal). 

 

Este tópico aborda, de forma mais contundente ,o comportamento de voto dos 

participantes. Entre as razões do voto, podemos destacar o voto retrospectivo, no 

qual, segundo Fiorina (1981, p.13), ―a decisão do voto é retrospectiva porque o 
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julgamento da administração é feito através de eventos passados, perfomances 

passadas e ações passadas‖. Nesta eleição (campanha à Prefeitura do Natal em 

2012), ressalvamos uma evidência, entre os eleitores da relação entre a 

administração atual (Micarla de Sousa), com a experiência da gestão de Carlos 

Eduardo. Podemos sugerir que a atual situação da administração foi elemento 

principal na formulação de ideias, discursos e, consequentemente, razões para o 

voto em Carlos Eduardo.    

Tópico 6 – E aqueles que votam em Hermano Morais, quais os motivos 

que o leva a votar nele ? O sexto tópico abordado, foi sobre os motivos da 

preferência ao candidato Hermano Morais. O objetivo deste tópico foi identificar, 

entre os participantes, as razões para a sua escolha.  

O gráfico abaixo apresenta o quantitativo de citações e as referências 

utilizadas nas palavras dos participantes para justificar as razões pelo voto em 

Hermano Morais, são eles: renovação, história de vida, candidato ficha limpa, 

propostas. Estas foram as principais características apontadas pelos participantes 

como razões para escolha do candidato. 
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Gráfico 6 – Quantitativo de citações por tema – Tópico 6 
 
 
 

               

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Grupo Zona Norte - Os participantes deste grupo ressaltaram o fato do 

candidato ter uma história profissional bem sucedida, por ter um tempo de 

experiência na vida pública e por ser um candidato sem processos tramitando na 

justiça como os fatores determinantes para suas escolhas. 

Angelina Maiara: 

 

Eu acho assim, mesmo que tenham as agravâncias, que  tenham os 
problemas de partido, falando de um e outro, que ficam de conversa 
paralela, mas eu acho que ele é uma pessoa pública já há algum 
tempo, trabalhava em banco, então, tem uma certa experiência com 
pessoas. Ele trabalha com pessoas, já vem trabalhando de algum 
tempo, também na questão como deputado. E eu acho que ele pode, 
sim, ajudar a melhorar. Ele pode contribuir. Esse é uma das 
características para que ele possa, venha ganhar (Informaação 
verbal). 
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Como eu falei, ninguém contrata uma pessoa pra administrar sua 
empresa se essa pessoa não tem um bom histórico. É o caso de 
Carlos Eduardo. Ele adquiriu 10 milhões69. É muito dinheiro, dava pra 
fazer umas 10 ou 11 UPA’s na nossa cidade. Quer dizer, como eu 
quero um gestor desse? Você tem que olhar o histórico da pessoa 
né? (Informaçãaao verbal). 
 
 

Destaque também para a renovação: 

Sueneide Angelo: 

Eu acho que a chance do novo, mesmo que Carlos Eduardo já tenha 
feito muitas coisas. Eu reconheço, ele trabalhou por Natal e 
realmente fez acontecer, mesmo que existisse as dificuldades, 
sempre vai haver dificuldades. Isso a gente não pode negar, temos 
que ser realistas. Mas eu acho que a chance do novo, de poder dar 
uma nova oportunidade a alguém […] (Informação verbal). 
 

 

 Angelina Maiara: 
 

 
Não quero que as coisas se repitam. Eu penso que as coisas vão se 
repetir, da mesma forma que começou a continuidade e estacionou. 
Pode continuar acontecendo por mais quatro anos. Eu acho que a 
chance do novo, as pessoas começam a encarar de uma nova forma 
diferente. Eu acho que precisa deixar de existir um meio de você dar 
outra chance, foi dada a Micarla, porque não a Hermano? Eu acho 
que seria uma chance de mudança (Informação verbal). 
 

 
Outro ponto destacado neste grupo, foi o fato do candidato se mostrar como 

ficha limpa. 

 Gildeivis: ―E ele é ficha limpa, né? Carlos Eduardo tá com dois processos na 

justiça[… ]‖ (Informação verbal). 

Grupo Zona Sul - Os participantes deste grupo, daqueles que votam em 

Hermano Morais, destacaram a representação de esperança e renovação na política 

local, como ponto forte para suas escolhas. 

Amanda Moura: 

 

                                                 
69 Um dos argumentos da propaganda de Hermano Morais foi o desperdício de recursos 
públicos, em mais de 10 milhões de reais com remédios que acabaram sendo incinerados 
por terem perdido a validade. Foi aberto processo pelo Ministério Público e tramita na 
justiça. 
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Pra mim, se o problema de Natal fosse as árvores e a natureza, eu 
votaria em Carlos Eduardo. Mas, pra mim, o problema de Natal não é 
esse. É o meu pensamento. Então, eu acho que ele teve a vez dele e 
o que ele fez foi muito pouco, pronto. Então, votar numa pessoa que 
já foi e que, ao meu ver, no meu ponto de vista, deu certo em 5%, eu 
vou votar nele de novo pra quê? Não. Então, entre os dois, eu prefiro 
dar o voto a uma pessoa que, ao meu ver, tem condições e se quiser 
ele consegue fazer uma boa gestão. Então, o meu voto vai ser 
dele(Informação verbal). 
 

 

Braulio César: 
 

 
Eu voto em Hermano Morais. Como a colega falou, Carlos Eduardo 
já foi prefeito de Natal, já teve seu tempo. Então, eu penso assim, 
que eu penso que Hermano vai fazer uma boa gestão para Natal, de 
mudanças, entendeu? Por isso que eu voto em Hermano 
(Informação verbal). 

 

Grupo Zona Leste - Todos os participantes deste grupo tinham como opção 

de voto, o candidato Carlos Eduardo. Apesar do esforço do pesquisador em 

encontrar algum eleitor do candidato Hermano Morais, não obtivemos sucesso. 

Ainda tentamos. Acabamos encontrando uma família. No entanto, ao convidá-los, 

percebemos um certo receio e constrangimento por ter preferência a um candidato 

pouco popular no bairro. 

Grupo Zona Oeste - Os integrantes deste grupo ressaltaram a proposta do 

candidato como diferencial em sua candidatura. Para eles, o candidato Hermano 

Morais tem propostas importantes. Destacam, aqui, o fato de representar a 

mudança. 

Maria de Fátima: 

 

Eu voto nele, porque eu vi as propostas dele, analisei. Gosto das 
propostas de Hermano. Já faz tempo que ele está no poder público, 
não é de agora, já fazem 20 anos também. E as propostas dele são 
muito boas, analisei bastante. E eu pretendo mudar, pra ver. Se não 
prestar, tudo bem, errei, fazer o quê? Quebrei a cabeça. Mas meu 
voto é dele, porque confio nele e nas propostas dele (Informação 
verbal). 
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Deivid Rodrigues: ―Eu voto em Hermano porque Natal quer mudança, né? 

Então pra mudar, a gente precisa fazer coisas novas, colocar pessoas novas para 

fazer a mudança, não voltar ao passado‖ (Informação verbal). 

Outro fator destacado pelos participantes que votam em Hermano Morais, foi 

o fato do candidato não ter processo na justiça. Ao contrário do seu adversário, ou 

seja, ser ficha limpa. Este ponto foi bastante explorado na propaganda política do 

candidato, o que parece ter surtido efeito positivo entre os eleitores. 

Josias Batista: 

 

Bom, porque, pra começar, ele é ficha limpa, o que já influencia 
muito nessa eleição. E, também, porque muitos criticam a questão de 
Micarla, mas tem que ver que a princípio, Carlos Eduardo também 
participou com ela nesse mandato, e também ajudou ela no que a 
cidade se tornou (Informação verbal). 

 

Jhonatan da Costa: ―Voto em Hermano, porque é ficha limpa e não vai seguir 

os passos de Micarla, nem de Rosalba. Vai seguir por ele mesmo. Tem experiência 

como Deputado Estadual, Vereador‖ (Informação verbal). 

Jeferson Silva: 

Voto em Hermano porque ele é ficha limpa. Eu acho que, tanto eu 
como a população, tem que ver, não porque Micarla foi uma prefeita 
ruim, que ele vai ser, não! Ele pode ser um bom prefeito. Acho que a 
população tem que ver isso aí, ele é ficha limpa. Carlos Eduardo não 
é ficha limpa (Informação verbal). 

 

Este grupo de eleitores, que votam em Hermano Morais, boa parte 

influenciados pela necessidade de renovação, buscaram argumentos sugerido pelo 

candidato, durante o processo eleitoral para justificar seu voto. Estavam mais 

vulneráveis aos discursos do seu candidato propagados pela mídia. 

Para este grupo ressaltamos a utilização dos elementos postos em debate 

pelos meios de comunicação, como argumento de defesa. Podemos destacar a 

questão levantada como ―Ficha Limpa,‖ pelos participantes. Este tema foi um dos 

principais argumentos dos simpatizantes de Hermano Morais. Fato que nos leva a 

crêr que os eleitores de Hermano Morais buscaram reforçar os argumentos 

utilizados pelo seu candidato no momento da disputa. Nesse caso, o tema ―Ficha 

Limpa‖ foi a principal arma utilizada pelo candidato Hermano Morais. 
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         Tópico 7 – E aqueles que votam em Carlos Eduardo, o que o leva a não 

votar de jeito nenhum em Hermano Morais ? O sétimo tópico abordado foi sobre a 

rejeição ao candidato Hermano Morais, quais os motivos de não votar de jeito 

nenhum no candidato. O objetivo deste tópico foi identificar, entre os participantes, 

as razões para rejeitar o candidato adversário.  

O gráfico 7 apresenta o quantitativo de citações e referências utilizadas nas 

palavras dos participantes, para justificar as razões pela rejeição em Hermano 

Morais, são eles: falta de firmeza nas palavras; falta de experiência; alianças do 

candidato; ataque ao adversário; ficha suja. Estas foram as principais características 

apontadas pelos participantes como razões para rejeitar o candidato adversário. 

 

Gráfico 7 – Quantitativo de citações por tema – Tópico 7 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Grupo Zona Norte - Os participantes deste grupo, que apóiam Carlos 

Eduardo, apresentaram razões ligadas a ―confiança‖ para rejeitarem o candidato 

Hermano Morais. Não identificamos razões profundas ou fortemente relacionadas a 

fatores como: razões de alguma ação durante sua trajetória política; sua postura 

enquanto homem público ou decisão tomada em algum momento de seu mandato; 
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acordos; postura frente às temas polêmicos como aborto; religião etc. do candidato, 

para rejeitá-lo.  

Alexandre Matias: 

 

Não, não conheço ele. Se candidatou pra prefeito, mas, quem era 
Hermano Morais? Eu acho que Garibaldi tá segurando as pontas de 
Hermano. Quem tá elegendo ele é Garibaldi. Hermano é fraco, não 
tem experiência. Não voto nele por que acho ele fraco (Informação 
verbal). 
 

  

  Sueneide Angelo: ―Meus amigos estavam tentando me dar uma lavagem cerebral, 

mas não vou mudar meu voto. Talvez se fosse outro candidato, eu poderia mudar. Mas não 

sinto firmeza em Hermano de jeito nenhum‖(Informação verbal). 

Grupo Zona Sul - Os participantes deste grupo apresentaram razões um 

pouco mais consistentes, em relação aos motivos da rejeição ao candidato Hermano 

Morais. Um dos participantes criou rejeição ao candidato Hermano, durante a 

campanha eleitoral, como podemos observar nos seus argumentos. 

José Edson: 

 

O Hermano ele não tem ―cacuete‖ de gestor. Ele não tem. E ele não 
pode chegar. Vou dar um exemplo, onde me tirou o voto em 
Hermano: o ônibus de Natal aumentou a passagem. Num debate, o 
primeiro debate promovido pela Band Hermano Morais defendeu o 
aumento abusivo do transporte público dizendo que estava defasado 
e que os parceiros privados precisavam de uma recomposição. Ele 
disse isto. Está gravado. Alí ele perdeu meu voto. Não tem ―cacuete‖ 
de gestor. Vai fazer parcerias, que todo mundo precisa de aliança e 
eu tenho medo das alianças que o Hermano poderia fazer. Por isso, 
meu voto é de Carlos Eduardo (Informação verbal). 

 
 

Outro fator motivador da rejeição de um dos participantes ao candidato 

Hermano Morais está relacionado às figuras políticas que estão por trás de sua 

campanha, principalmente o Deputado Henrique Alves, conforme podemos observar 

neste depoimento. 

Marcos Miranda: 

 

Eu acho que o Hermano não tem perfil de gestor. Penso eu que, 
como legislador, ele tem um papel importante. Mas, agora, a maior 
rejeição de minha pessoa com relação a Hermano seria exatamente 
as alianças que ele formou. Eu tenho uma imagem muito negativa do 
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Deputado Henrique Alves e ele é o maior articulador da campanha. 
Não tenho a menor dúvida que não é Garibaldi, não. Henrique não 
veio para não ter uma maior rejeição. Então, eu tenho muito receio 
do que ele está tramando por trás para colocar Hermano como 
Prefeito. Como Henrique tá lá a onze mandatos, eu desafio a 
sociedade norteriograndense e brasileira a mostrar alguma coisa que 
Henrique Alves tenha feito. Eu preciso saber. Um homem que 
ganhou a vida mostrando os dois dedos para cima… Então a 
questão da aliança com Henrique Eduardo Alves, certo? A questão 
da aliança de Garibaldi com o partido Democrata pra mim é 
retrógrado e atrasado assim como o PSDB, tá certo? Faz eu jamais 
dou um voto a Hermano com essas alianças certo? Poderia votar 
nele se a aliança fosse outra. Agora, o compromisso que ele tem 
com esses partidos. Eu rejeito por completo a candidatura de 
Hermano (Informação verbal). 

  
 

Grupo Zona Leste - Os participantes deste grupo apresentaram razões 

diversas para rejeitarem Hermano Morais. O fato de não ter experiência em gestão 

executiva e as alianças em volta de sua candidatura, o medo do novo e a campanha 

agressiva foram fatores determinantes para sua rejeição. 

Maria Lopes: 

Eu não voto no Hermano, porque ele é o novo, ninguém conhece. 
Ele é um novo, a gente, como eu disse. Ele foi vereador. Mas ser 
vereador é uma coisa e viver dentro de uma prefeitura, administrando 
dinheiro do povo, é outra. E administrar a cidade de Natal do jeito 
que está, tem que ser um cabra que tenha experiência. Se o Carlos 
Eduardo não fizer, é porque ele não quer, porque experiência ele já 
tem. Agora, digamos que ele vai passar uns anos pra botar umas 
coisas aí em dia, a gente vai ter que tolerar. Porque o negócio tá 
sério. A mulher deixou tudo acabado. E se os outros deixar um 
buraco, que nem dizem, ela vai deixar o buraco do Japão, lá 
embaixo. Então vai ser duro pra ele poder reformar isso aí, tá me 
entendendo? Por isso que eu não voto em Hermano, porque ele não 
tem a experiência que Carlos Eduardo tem, de jeito nenhum. É tanto 
que naquele debate que teve entre eles, que ele foi o candidato que 
respondeu muito ruim, as propostas dele do debate. Eu não achei as 
respostas dele nada, quando perguntaram sobre aquele plano 
diretor, o que ele ia fazer com o plano diretor de Natal. O cara não 
sabia coisa com coisa, só fazia atacar. Eu sei que o plano diretor é 
muito importante pra dentro da cidade de Natal, mas as outras 
gestões não fizeram, num sei o quê e fica atacando. Não dizia o que 
ia fazer. A gente queria saber o que ele iria fazer, como ele iria 
começar esse plano diretor, de Ponta Negra, né? Mas ele não disse 
coisa com coisa, o que é que ele ia fazer. Pelo menos, se o outro não 
diz, ataca ele também, mas o outro tem experiência. Se não fizer é 
porque não quis, porque já teve 4 anos no poder e sabe como fazer 
um plano diretor, desde Ponta Negra até a Redinha (Informação 
verbal). 
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Rosival: 

Dele, eu não tenho nada contra ele. Tipo assim, porque não é só 
prefeito que administra a cidade, a gente sabe. Tem as pessoas por 
trás e tem as pessoas pela frente. Então, assim, nada contra ele, 
nada. Mas eu não voto nele. Justamente pelo partido que ele formou 
ali, junto a ele. As pessoas que eles colocaram ali com ele no partido, 
é que eu não gosto (Informação verbal). 

 

Cléa: ―Eu concordo com o que ele falou, é as pessoas que se unem a ele… A 

Micarla, essa Governadora‖ (Infoermação verbal). 

Maria Lopes: ―E Garibaldi, quem é que gosta de Garibaldi, que vendeu a 

Cosern, botou o dinheiro no bolso e fez carreira no mundo‖ (Informação verbal). 

 Rosival: 
 

Eu não voto em Hermano. Não porque eu tenho nada contra ele. Não 
tenho nada contra ele. Mas, sim, por algumas pessoas que estão 
apoiando ele, entendeu? E eu acho que ele escolheu muito ruim, não 
soube escolher as pessoas pra tá ali do lado dele, apoiando ele. 
Escolheu pessoas que, infelizmente, passaram por uma fase ruim. 
Não são bem vistos na política. Não só pelo eleitor, mas também 
pelos amigos, os próprios amigos deles falam (Informação verbal). 

 

O depoimento seguinte mostra, claramente, o efeito da propaganda no 

momento eleitoral. Esta atividade aconteceu uma semana antes das eleições, no 

momento em que o candidato Carlos Eduardo veiculava que o seu adversário tinha 

problemas na justiça, ou seja, também era ficha suja, segundo veiculava a 

campanha de Carlos Eduardo. Outro ponto foi a estratégia de Hermano, na 

campanha, de atacar o seu oponente. Essa tática não surtiu um efeito positivo, 

conforme podemos observar nos depoimentos. 

Vanessa Silva: 

Olhe, eu não voto em Hermano porque ele passa o tempo todo 
atacando Carlos Eduardo, dizendo que ele tem a ficha suja, mas ele 
também tem. Na calada da noite, quando vereador, anos atrás, ele 
se juntou com um grupo de vereadores, aumentou os salários deles, 
naquela votação que aumenta os salários, né? E ele também tava no 
meio, entendeu? Aí quer dizer, ele também tem passado sujo 
(Informação verbal). 

 

Francisca: 
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[…] inclusive, eu ainda tava com o jornal ainda guardado lá em casa, 
dos candidatos todinho que tem, uns 12, por aí. Renato Dantas, 
aquele povo todinho que se juntou na calada da madrugada e 
aumentaram o salário deles, né? Eles ganhavam 9 mil e pouco, 
passaram pra 15 mil. Quer dizer e aí, né? (Informação verbal). 

 

Grupo Zona Oeste - Os participantes deste grupo manifestaram rejeição a 

candidatura de Hermano, pelo fato do mesmo não passar confiança em suas 

palavras, por criticar muito o adversário, perdendo, assim, oportunidade de 

apresentar propostas para a cidade. 

Ergelane Silva: 

 

Eu não voto em Hermano, porque, além dele não ser firme no que 
ele fala, vejo muitas vezes no comercial ou na propaganda eleitoral, 
que ele critica muito. Então, ao invés dele está criticando, porque não 
ele está falando das melhoras? Deixar o que os demais falam, não 
dar importância, mas sim saber o que ele quer para a melhora da 
população. Então, não ficar criticando e, sim, dar as propostas dele. 
Se bem que os dois são agressivos um com o outro. Mas poderia 
pensar mais nisso (Informaçãao verbal). 
 

 
Igor Jordani: ―Eu não voto em Hermano, porque eu não sinto firmeza no que 

ele fala, suas palavras. E também não significa, que só porque ele é ficha limpa, ele 

não pode errar‖ (Informação verbal). 

Auricélia Angela: 
 
 

Não voto em Hermano, porque não sinto firmeza nas propostas dele, 
no que ele fala. E porque ele só faz criticar o adversário, não faz 
outra coisa a não ser isso. Então, eu não vou votar num candidato 
que não tem proposta nenhuma. Só fala em mudança, mudança, 
mas até agora não tem nenhuma proposta para mudar a cidade, na 
situação em que ela se encontra. E Carlos Eduardo, sempre está 
firme em suas palavras, e tá com várias propostas para mudar, tirar 
Natal do caos que está (Informação verbal). 
 

 

Destacamos nas palavras dos participantes um tipo de rejeição fraca. As 

principais razões para sua rejeição está amparada em fatores de momento, como: 

falta de firmeza nas palavras; a inexperiência; sua coligação e postura na campanha 

de ataque ao adversário; em síntese, essas foram as principais razões para a 

rejeição em Hermano Morais. A rejeição estaria ligada a fatores do momento da 
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campanha, naquilo que foi explorado pelo adversário ou pela própria incapacidade 

de comunicar-se de forma mais segura e efetiva com os eleitores. 

A presença da rejeição fraca em campanhas eleitorais fornece elementos 

para explicar porque, em alguns casos políticos, perdem a eleição e em outro 

momento, aquele mesmo político vence a disputa no mesmo local em que perdeu. 

Ao mesmo tempo, os dados nos mostram que há pouca evidência de uma forte 

rejeição, ou seja, aquele tipo de rejeição inexorável.      

         Tópico 8 – E aqueles que votam em Hermano Morais, o que o leva a não 

votar de jeito nenhum em Carlos Eduardo ?  O oitavo tópico abordado foi sobre a 

rejeição ao candidato Carlos Eduardo. Quais os motivos de não votar de jeito 

nenhum no candidato. O objetivo deste tópico foi identificar, entre os participantes, 

as razões para rejeitar o candidato adversário.  

O gráfico 8 apresenta o quantitativo de citações e referências utilizadas nas 

palavras dos participantes, para justificar as razões pela rejeição em Carlos 

Eduardo, são eles: má gestão quando prefeito, teve sua chance e ficha suja. Estas 

foram as principais características apontadas pelos participantes, como razões para 

rejeitar o adversário. 

 
Gráfico 8 – Quantitativo de citações por tema – Tópico 8 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Grupo Zona Norte - Os participantes deste grupo, aqueles que não votam de 

jeito nenhum em Carlos Eduardo, apontaram como elemento impulsionador da 

rejeição a sua experiência passada como gestor da cidade. Para estes eleitores não 

foi uma boa experiência, como podemos observar. 

Mário Sérgio: 

 

Como eu falei primeiro, pela questão de como gestor. Pra mim não 
foi um bom gestor, se não ele tinha sido reconhecido lá. Porque eu 
me lembro que depois desse negócio dos remédios, os postos 
faltavam muitos medicamentos. Pessoas podem até ter morrido pela 
falta de remédios, ir 10 milhões pra o lixo? Uma pessoa dessas não 
tem a mínima condição de ser o gestor da minha cidade (Informação 
verbal). 

 

Carla Tatiane: 
 

Pra mim, eu não gostei dele como gestor. Ele fez uma escola lá perto 
de casa, fez, mas ele abandonou a escola. Com todo problema que 
Micarla teve, Micarla assumiu, Micarla foi lá na escola, reinaugurou a 
escola, limparam a escola, botaram todo tipo de policial. Porque teve 
aluno dentro da escola, armado, porque não tinha ninguém pra olhar 
as crianças. Simplesmente, ele fez o prédio, construiu e jogou lá. O 
caso da Urbana70, que não era os garis, era o pessoal do carro, que 
presta serviço pra Urbana, 10 meses sem receber o dinheiro, então 
pararam. Quando Micarla assumiu, teve que colocar em dia de novo. 
Micarla, ela foi também uma ruim gestora, porque ela não tinha apoio 
de ninguém. O partido dela é um partido pequeno. Tinha 2 
vereadores na Câmara que apoiava ela. O resto nenhum apoiava. 
Então, o que ela queria fazer, não fazia valer, porque não tinha voto. 
E Hermano, não, Hermano já é do PMBD, já é um partido mais forte, 
já tem aquele peso, porque, na realidade, o prefeito não faz muita 
coisa se ele não tiver um apoio dos vereadores que estão lá. Então, 
Hermano, o quê, já tem mais vereadores, é um partido mais forte, a 
coligação de vários partidos. Eu vejo por esse ângulo, também 
(Informação verbal). 

 

 

Angelina Maiara: 
 

 
Eu acho que já foi dada a chance. Se não soube, não conseguiu, 
infelizmente, não ingeriu o que devia ter sido ingerido na hora certa. 
Eu acho que, realmente, precisa-se de uma mudança. Se teve a 

                                                 
70 Companhia de Serviços Urbanos de Natal - URBANA, tem como principal competência 
planejar, organizar, dirigir e controlar o sistema de limpeza de vias públicas, coleta regular 
de lixo domiciliar e coleta de resíduos sólidos especiais, cuidando, inclusive, da sua 
destinação final; elaborar normas de acondicionamento, coleta e transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos. 
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chance, de 4 anos, depois mais 4, teve apoio, e não fez acontecer 
(Informação verbal). 

 

 
Grupo Zona Sul - Neste grupo destacamos como rejeição ao candidato Carlos 

Eduardo, a chance obitida e não ter correspondido às expectativas dos eleitores. 

Este foi o fator principal para aqueles eleitores que votam em Hermano. É 

inconcebível depositar a confiança em um candidato que teve a oportunidade de 

fazer e não fez. 

Amanda Moura: 

 
Não voto em Carlos Eduardo porque ele já teve o tempo dele. Eu 
acredito o que era para ele ter feito, para fazer, ele não fez. Então, 
pra mim, votar numa pessoa que, ao meu ver, não fez uma boa 
gestão é ilógico pra mim (Informação verbal).  
 
 

Braulio César: 
 
[...] é como a colega falou. Carlos Eduardo já foi Prefeito de Natal, já 
teve seu tempo. Então, eu penso assim, que eu penso que Hermano 
vai fazer uma boa gestão para Natal, e mudanças, entendeu? Por 
isso que eu voto em Hermano (Informação verbal). 

 

 

 

Grupo Zona Leste - Todos os participantes deste grupo manifestaram a 

opção do voto ao candidato Carlos Eduardo. Por este motivo, não conseguimos 

extrair as razões da rejeição ao referido candidato nesta Região. 

Grupo Zona Oeste - Os participantes deste grupo apresentaram como 

argumentos para justificar a rejeição ao candidato Carlos Eduardo, principalmente 

pelo fato de ter tido a oportunidade de fazer algo durante seu mandato e não ter 

feito, aquilo que alguns eleitores consideram importantes. Outra razão foi por não 

ser ficha limpa, assunto, inclusive, amplamente explorado pelos seus adversários, 

durante toda a campanha. 

 Maria de Fátima: 

 
Carlos Eduardo já teve sua oportunidade, já mostrou o que tinha que 
mostrar, né? Vamos dar oportunidade a outra pessoa. Ah, Hermano 
tem tanta proposta boa. Se ele ganhar, não sei, em janeiro ele bota 
as propostas dele em dia, academia, fazer a pracinha aqui de Felipe 
Camarão e botar academia. E Carlos Eduardo, eu acho que ele já foi, 
já deu o que tinha que dar. Ele tem propostas boas, mas eu acho que 
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ele já deu o que tinha de dar. Vamos dar oportunidade a uma nova 
pessoa (Informação verbal). 
 
 

 Jhonatan da Costa: ―Não voto em Carlos Eduardo, porque as propostas dele 

está coerente com as de Micarla antiga, que hoje não pôs em prática, e Hermano, 

vamos ver o que ele vai conseguir fazer‖ (Informação verbal). 

 Jhonatan da Costa: ―Os pequenos erros dele, esquecidos por Natal, como da 

saúde, dos remédios vencidos, e a drenagem urbana‖ (Informação verbal). 

 Josias Batista: 
 
A minha opinião é parecida com a que ela tinha falado. Então,  
é por isso mesmo, porque o que ele tinha que fazer, ele teve a 
oportunidade pra fazer, embora tem sido bom o governo dele, 
poderia ter sido melhor. O que ele precisava, já foi dado a ele. Agora 
já é a vez de outro tentar fazer melhor do que ele já fez (Informação 
verbal). 
 

 

 Deivid Rodrigues: ―Não voto em Carlos Eduardo, porque, além dele ser ficha 

suja, ainda tem vários processos, e eu não gostei das propostas dele‖ (Informação 

verbal). 

 Jefferson Silva: 
 
Não voto em Carlos Eduardo, porque, além dele ser ficha suja, e pra 
mim não importa a proposta não, o que importa é fazer, né? Ele tem 
que fazer! Proposta, ele já fez tanta proposta na eleição passada e 
não cumpriu com tudo que ele prometeu. Então, pronto, pra mim. Por 
isso que eu não voto nele (Informação verbal). 

 

No caso do grupo que rejeita Carlos Eduardo percebemos uma rejeição 

fundamentada em elementos, um pouco mais marcantes com relação a Hermano 

Morais (Má gestão quando Prefeito). Em função de já ter exercido a função de 

Prefeito e não ter agradado. Este fato confere uma razão de rejeição melhor 

fundamentada, pois trata-se de uma postura política praticada em um momento 

político de sua história e pode ficar marcado, por este eleitor, por um longo tempo.  

As outras razões, como ficha suja e teve a sua chance, são razões de 

momento, uma vez que, Carlos Eduardo ainda não foi condenado pelos processos 

que caminham na justiça em seu nome, e ter sido bastante explorado pelo seu 

adversário no momento da campanha.  
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Com relação a ― já teve sua chance‖ é muito relativo, em outro momento e 

circunstância. Este argumento, talvez não tivesse a mesma força que esta 

campanha teve.   

4  CONCLUSÃO  

 

A presente pesquisa buscou investigar a rejeição dentro do contexto de uma 

campanha eleitoral contemporânea, tomando como base a eleição para Prefeitura 

Municipal de Natal em 2012, no primeiro e segundo turnos das eleições. 

Esse trabalho aconteceu em um cenário no qual evidencia-se a conjunção de 

vários elementos influenciadores da percepção dos eleitores, para a sua tomada de 

decisão. Podemos destacar, atualmente, a televisão como instrumento de 

divulgação e transmissão de ideias que possam contribuir na formação da opinião 

dos telespectadores. Ressaltamos também o  enfraquecimento do papel dos 

partidos políticos na representação dos interesses populares, gerando assim o 

fortalecimento do personalismo na política. Nessa perspectiva, os políticos usam de 

outros meios para conquistar a confiança dos eleitores, pois os partidos tendem a 

perder espaço nesta função. Sabemos  que os partidos políticos ainda possuem sua 

importância como instituição aglutinadora, agente central na formação do poder, 

conforme podemos observar na literatura apresentada. É através dos partidos que 

concentram-se todas as negociações para o bom exercício da governabilidade, 

dentro da casa legislativa. O Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e as 

Câmaras Municipais são locais legítimos de exercício do poder democrático e 

nesses espaços democráticos tudo gira em torno dos partidos. 

A força dos meios de comunicação modernos e o enfraquecimento do papel 

de representação dos partidos políticos, favorece a percepção, por parte dos 

eleitores, de que o que interessa são as pessoas (políticos), e não as instituições 

(partidos). Com isso, surge o que a ciência politica chama de personalismo político. 

Nesse contexto, a figura do candidato/político passa a ser a referência central para a 

formação da opinião política e consequentemente da decisão do voto de boa parte 

dos eleitores. 

Na análise do primeiro turno da campanha para Prefeitura do Natal, o 

instrumento de coleta de dados utilizado foram os resultados da pesquisa de opinião 

da Consult Pesquisa. Com relação aos dados coletados, podemos observar que 
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aqueles candidatos que aumentaram o percentual de rejeição durante a campanha 

foram os que chegaram à frente na preferência dos eleitores. Este indicador nos 

mostra que na medida que a preferência aumenta, aumenta também, a rejeição. 

Com estes dados podemos concluir que, em função da evidência de crescimento 

durante a campanha, cresce o número de eleitores que manifestam rejeição àqueles 

que estão à frente. Dessa forma, ao aumentar a preferência, aumenta a rejeição.  

Constatamos que o indicador rejeição, é um indício importante à ser 

monitorado pelos estrategistas de campanha durante o processo eleitoral, 

principalmente aqueles candidatos que estão crescendo durante a campanha.  

Nesse caso, à medida em que o candidato cresce, aumenta também a preocupação 

por parte dos adversários em bloquear este crescimento. Surge a tendência em 

atacar o adversário em evidência, no sentido de aumentar a rejeição deste 

oponente. Essa ação leva o indicador rejeição a apresentar volatilidade durante o 

processo eleitoral. Portanto, se faz necessário investigar os motivos desta rejeição, 

quais as razões colocadas pelos eleitores, para assim, criar mecanismos de defesa 

para que a rejeição não cresça durante o processo eleitoral. 

Com relação ao segundo turno, o instrumento de coleta de dados utilizado 

para análise da rejeição foi através da técnica de Grupo Focal. A técnica de Grupo 

Focal, utilizada no segundo turno das eleições, contribuiu para responder, de forma 

mais aprofundada, nossa pergunta de partida: ao decidir seu voto, quais os atributos 

contidos na sua decisão em votar e que referências são utilizadas para rejeitar o 

outro nome? 

Ressaltamos que boa parte dos eleitores, apesar de indicarem falta de 

interesse e terem uma certa descrença com a política, demonstraram poucas razões 

de forte rejeição aos candidatos adversários. Muitas vezes, as razões estão ligadas 

a eventos que surgem, durante o processo eleitoral, comprovando a forte influência 

da TV (no HGPE, debates e assuntos de pauta), contribuindo na formação da 

opinião pública da população. 

Esse cenário nos faz refletir sobre o verdadeiro sentido da rejeição durante 

uma campanha. Acreditamos que não existe, ou existe, de forma menos expressiva 

a chamada rejeição forte. Falamos daquela rejeição com um sentido político, 

histórico e ideológico. A razão para a frágil presença da rejeição forte parece ser o 

pouco envolvimento dos eleitores com a política e, consequentemente, o baixo 
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conhecimento sobre os políticos e a política. Consideramos  que os eleitores, pela 

falta de interesse pela política e os políticos, constatados na pesquisa71, utilizam 

como principal canal de obtenção de informações, a mídia. A mídia, de uma forma 

geral, tende a repassar as informações ao telespectador de com uma visão  

superficial, menos aprofundada. Esse fato, leva o eleitor a ter uma opinião 

reducionista da política e dos políticos, levando a  generalizações, conforme 

podemos observar nos dados coletados.    

Podemos observar a evidência de uma rejeição fraca.  Referimos aqui, a um 

um tipo de rejeição que se desenvolve durante o processo eleitoral em função da 

preferência do eleitor e de acordo com as circunstâncias da campanha. Durante a 

pesquisa verificamos razões de rejeição ligadas a fatores do momento da 

campanha, naquilo que foi explorado pelo adversário durante o processo eleitoral. 

As principais razões apresentadas neste trabalho para rejeição estão amparadas em 

fatores de momento.   

Portanto, podemos concluir que a segunda hipótese72 apresenta-se como a 

mais plausível. Boa parte dos eleitores não apresentam forte rejeição. De forma 

natural, apresentam argumentos superficiais que o fazem não votar, rejeitar, o 

candidato adversário. Isso se dá, sem o predomínio de razões profundas, 

fundamentadas na trajetória política do candidato, de razões político/históricas, ou 

de caráter ideológico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Constatou-se nesta pesquisa que o assunto política não encanta e não empolga. Esta 
falta de interesse está ligada, em boa parte dos casos, a temas relacionados a corrupção, 
assuntos correntes na mídia. 

72 A segunda hipótese levantada propõe que estes eleitores desenvolveriam ―rejeição 
fraca‖, de momento, ou seja, sem nenhuma razão aparente o eleitor rejeita o adversário 
somente por estar do outro lado da disputa, em outra eleição esses mesmos eleitores 
poderão dar o voto aquele ao qual rejeita. 
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ANEXO A - Roteiro Grupo Focal 

 
Os participantes devem se apresentar informando os seguintes pontos: 

1. Nome completo 

2. Idade 

3. Profissão 

4. Escolaridade 

5. Local onde mora 

Integrantes: Mediador, secretário para registro e operador de gravação 
 
Objetivos 

 Identificar as razões da rejeição aos candidatos Carlos Eduardo e Hermano 

Morais; 

Tema: Rejeição  
 
Seções: Seção 1 – Questões de ordem geral / Seção 2 – foco rejeição. 
 
Seção 1 – Questões de ordem geral 
 
Questão-chave 1 – “ Política nacional e a importância da política” 

1. Na opinião dos senhores, quais os principais problemas que o Brasil deve enfrentar, 

como prioridade, nos próximos anos? 

2. O que vocês acham da política? 

3. Qual de vocês costuma assistir, pelo menos uma vez, ao Horário Gratuito Político 

Eleitoral – HGPE? Vocês acham importante?  

4. Algum dos senhores já mudou ou decidiu o voto por influencia do HGPE?    

5. Como vocês vêem os partidos políticos brasileiros? Tem um papel importante? 

Vocês votam com base no partido? 

Seção 2 – Foco rejeição 
 
Questão-chave 2 – “ Política Local e rejeição ” 
 

1. Estamos em campanha para prefeito em nossa cidade, como os senhore(a)s vêem 

este processo? 

 Estão loucos que acabem; 

 É uma oportunidade para discutir melhor as propostas. 

2. Daqueles que votam em Carlos Eduardo, quais os motivos que o leva a votarem 

nele? 

3. Daqueles que votam em Hermano Morais, quais os motivos que o leva a votarem 

nele? 

4. Alguns de vocês não votariam de jeito nenhum em Carlos Eduardo? Porquê? 

5. Alguns de vocês não votariam de jeito nenhum em Hermano Morais? Porquê? 

6. Aqueles que votam em Carlos Eduardo, vocês poderiam dizer algum ponto positivo 

de Hermano Morais? 
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7. Aqueles que votam em Hermano Morais, vocês poderiam dizer algum ponto positivo 

de Carlos Eduardo? 

 

 


