
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

DA ALIANÇA AO DEMOCRATISMO: A TRAJETÓRIA DO PFL NO RIO GRANDE 
DO NORTE (1985-2006) 

 

Andrea Maria Linhares Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

Fevereiro de 2012 

 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA ALIANÇA AO DEMOCRATISMO: A TRAJETÓRIA DO PFL NO RIO GRANDE 
DO NORTE (1985-2006) 

Andrea Maria Linhares Costa 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, sob 
orientação do Prof. Drº João Emanuel 
Evangelista. 

 

 

 

Natal 

Fevereiro de 2012 



 
 

Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Drº Antonio Spinelli Lindoso 

 

________________________ 

Drº Homero de Oliveira Costa  

 

________________________ 

Drª Gabriela da Silva Tarouco 

 

________________________ 

Drº Francisco Vanderlei Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agradecimentos 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Ao professor João Emanuel Evangelista, meu orientador. 

Aos Professores, Alan Daniel Lacerda, Antonio Spinelli e Homero Costa. 

Agradecimento especial para a professora Ilza Leão de Andrade, sempre mestre e 

amiga.  Agradecimentos também à senhora Maria José Queiróz, do jornal Gazeta do 

Oeste, pela gentileza e permissão para a extensa consulta aos arquivos do jornal, à 

Tereza, funcionária do TRE-RN e também a uma pessoa fundamental para a 

conclusão burocrática desse trabalho: Otânio Costa, secretário do PPGCS. Para 

agradecer sua gentileza e eficiência não tenho palavras.  

A todos que me auxiliaram de alguma forma na elaboração desta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumo 

 

Esta tese analisa a trajetória política e eleitoral do PFL no Rio Grande do Norte de 
seu surgimento em 1985 até sua última disputa eleitoral em 2006, antes do processo 
de refundação ocorrido em 2007. O argumento central defendido é que o PFL 
ocupou, ao lado do PMDB, posição central na dinâmica político-partidária estadual 
ao longo deste período devido à sua capacidade de controlar o processo de disputas 
por cargos majoritários no estado, especialmente as vagas para o senado. As 
hipóteses que dão sustentação ao argumento central estão relacionadas aos 
antecedentes da formação do partido ainda sob o regime militar, onde o grupo que 
assumiu a liderança do partido desfrutou de condições privilegiadas para a 
consolidação de seu poder político e eleitoral. Outro fator associado ao seu 
desempenho consistiu na força que o partido desenvolveu no segundo maior colégio 
eleitoral do estado, Mossoró. A essas hipóteses soma-se a atuação de José Agripino 
Maia, que liderando sem concorrentes no interior do partido, concentrou amplo 
poder de tomada de decisões diante de contextos adversos de forma a assegurar 
(suas) condições de êxito nas disputas majoritárias. 

Palavras-chave: PFL- Partidos Políticos - Eleições no Rio Grande do Norte
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Abstract 

 

This thesis analyzes the political and electoral trajectory of the PFL in Rio Grande 
do Norte from its beginning in 1985 until his last electoral dispute in 2006, before 
the process of rebuilding occurred in 2007. The central argument of the thesis is 
that the PFL occupied side by side with the PMDB the central position in the 
dynamic of the state partisan politics. This was due to its ability to control the 
process of disputes for majority positions in the state, especially for Senate 
vacancies. The hypothesis that support the central argument are related to the 
trajectory of the formation of the party still under the military regime, where the 
group that took over the leadership of the party enjoyed privileged conditions for 
the consolidation of political and electoral power. Another factor associated with 
their performance was the force that was developed in the second-largest 
electoral college in the state, Mossoró. To these hypotheses we add the role 
Jose Agripino Maia who, leading without competitors within the party, 
concentrated a large power in making decisions in face of adverse contexts to 
ensure (his) conditions for success in majoritarian disputes. 

Keywords: PFL - Political Parties - Elections in Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

Lista de Tabelas 
 
Tabela 1: Composição Regional da Bancada do PFL na Câmara Federal (%) ................................. 51 
Tabela 2: Ocupação de ministérios por partidos em anos de 1985 a 2002 ....................................... 61 
Tabela 3: Disciplina partidária no plenário por governo 1989-1999 (%)...............................................65  
Tabela 4: Resultado das disputas para Congresso Nacional no período de 1970-1978.................... 72 
Tabela 5: Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais do RN no período de  
1966 - 1978...........................................................................................................................................73 
Tabela 6: Desempenho eleitoral da Arena e MDB nas eleições municipais, 1972/1976.....................97 

Tabela 7: Resultado da eleição para governador no RN em 1982.....................................................100 
Tabela 8: Resultado da eleição para prefeito de Mossoró, 1982........................................................102 

Tabela 9: Votos da Bancada do RN....................................................................................................108 
Tabela 10: Resultado das eleições municipais de 1988.....................................................................117 

 Tabela 11: Resultado eleições municipais de 1988 no RN................................................................119 

Tabela 12: Presença de partidos nos municípios na eleição de 1988................................................120 
Tabela 13: Coligações do PFL com outros partidos no RN em 1988.................................................121 
Tabela 14: Resultado de eleições para prefeito em Natal (1988).......................................................123 
Tabela 15: Resultados da eleição para Câmara de Vereadores de Natal 1988.................................123 
Tabela 16: Resultado da eleição para prefeito em Mossoró (1988)...................................................126 
Tabela 17: Composição da Câmara Municipal de Mossoró (1988)....................................................127 
Tabela 18: Resultado geral das eleições de 1992 .............................................................................128 
Tabela 19: Resultado geral das eleições de 1992 no RN. ............................................................... 129 
Tabela 20: Resultado eleição para prefeito de Natal 1º turno (1992).................................................131 
Tabela 21: Resultado de eleição para prefeito de Natal 2º turno (1992).............................................131 
Tabela 22: Resultado das eleições para Câmara dos Vereadores de Natal -1992 ..........................132 
Tabela 23: Resultado eleição para prefeito de Mossoró (1992).........................................................133 
Tabela 24: Resultado de eleição para Câmara de Vereadores de Mossoró (1992)...........................134 
Tabela 25: Nº Prefeitos eleitos por partido nas eleições  de 1996......................................................135 
Tabela 26: Resultado geral da eleição para prefeitos no RN (1996)..................................................135 
Tabela 27: Coligações do PFL com outros partidos na eleição de 1996............................................136 
Tabela 28: Resultado eleição para prefeito em Natal 1996 (1º turno)................................................137 
Tabela 29: Resultado eleição 1996 para Câmara Municipal de Natal................................................138  
Tabela 30: Resultado eleição para prefeito de Mossoró (1996).........................................................139 
Tabela 31: Resultado eleição 1996 para Câmara Municipal de Natal................................................140 
Tabela 32:  Resultado das eleições municipais de 2000....................................................................141 
Tabela 33: Resultado de eleição para prefeitos no RN (2000)...........................................................142 
Tabela 34: Presença dos partidos nos municípios  (2000).................................................................144 
Tabela 35: Coligações do PFL com demais partidos em 2000...........................................................144 
Tabela 36: Resultado eleição para prefeito de Natal (2000)...............................................................145 
Tabela 37: Resultado de eleição para Câmara Municipal de Natal (2000).........................................147 
Tabela 38: Resultado da eleição para prefeito em Mossoró (2000)...................................................148 
Tabela 39: Resultado de eleição para Câmara de Vereadores de Mossoró (2000)...........................148 
Tabela 40: Resultados da eleição para Governador RN (1986)..........................................................151 
Tabela 41: Resultado de eleição para o Senado no RN (1986)..........................................................151 
Tabela 42: Resultado de eleição para Câmara Federal no RN (1986)...............................................152 
Tabela 43: Resultado eleição para Assembléia Legislativa do RN (1986).........................................153 
Tabela 44: Resultados de eleição para Governador RN (1990)- 1º turno..........................................156 
Tabela 45: Resultados de eleição para Governador RN (1990)- 2º turno..........................................157 
Tabela 46: Resultado de eleição para o Senado no RN (1990).........................................................158 
Tabela 47: Resultado de eleição para Câmara Federal no RN (1990)..............................................158 
Tabela 48: Resultado eleição para Assembléia Legislativa do RN (1990).........................................159 
Tabela 49: Resultados de eleição para Governador RN (1994).........................................................163 
Tabela 50 Resultado de eleição para o Senado no RN (1994)..........................................................164 
Tabela 51: Resultado de eleição para Câmara Federal no RN (1994)...............................................165 
Tabela 52: Resultado eleição para Assembléia Legislativa do RN (1994).........................................165 
Tabela 53: Resultado de eleição para o governo do Estado no RN (1998)........................................169 



8 
 

Tabela 54: Resultado de eleição para o Senado no RN (1998)..........................................................170 
Tabela 55: Resultado de eleição para a Câmara dos Deputados (1998)……………………….……...171 
Tabela 56: Resultado de eleição para a Assembléia Legislativa do RN (1998).................................172                               
Tabela 57: Resultado de eleição para Governador RN (2002) 1º Turno..........................................178                                        
Tabela 58: Resultado de eleição para o Senado no RN (2002).......................................................179 
Tabela 59: Resultado de eleição para Governador RN (2002) 2º Turno............................................180 
Tabela 60: Resultado de eleição para a Câmara dos Deputados (2002)...........................................180 
Tabela 61: Resultado de eleição para Assembléia Legislativa do RN (2002)....................................182 
Tabela 62: Resultado Geral Eleições Municipais 2004.......................................................................189 
Tabela 63: Resultado de eleição Municipal 2004 (RN).......................................................................190 
Tabela 64 Presença de partidos nos municípios (2004).....................................................................191 
Tabela 65: Coligações do PFL no RN (2004).....................................................................................192 
Tabela 66: Resultado Eleição para Prefeito de Natal (2004) 1º Turno...............................................194 
Tabela 67: Resultado de disputa para Câmara dos Vereadores de Natal (2004)..............................195 
Tabela 68: Resultado Eleição para Prefeito de Mossoró (2004)........................................................199 
Tabela 69: Resultado da eleição para a Câmara Municipal de Mossoró (2004)................................199 
Tabela 70: Cadeiras obtidas pelo PFL no Senado, Executivos Estaduais, Câmara Federal e 
Assembléias Legislativas entre 1986-2006.........................................................................................210 
Tabela 71: Resultado da disputa para governo do estado no Rio Grande do Norte (2006)...............214 
Tabela 72: Resultado de eleição para o Senado no RN (2006)..........................................................215 
Tabela 73: Resultado de eleição para Câmara dos Deputados no RN (2006)...................................216 
Tabela 74: Resultado de eleição para a Assembléia Legislativa no RN (2006).................................217 
Tabela 75: Resultado da disputa para governo do estado no Rio G. do Norte (2006) 2º Turno........218 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Siglas 
 
 

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (15) 
PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (14) 
PDT PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (12) 
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES (13) 
DEM DEMOCRATAS (25) 
PCdoB PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (65) 
PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (40) 
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (45) 
PTC PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (36) 
PSC PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (20) 
PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (33) 
PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (44) 
PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (23) 
PV PARTIDO VERDE (43) 
PTdoB PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (70) 
PDS/PPR/PPB/PP PARTIDO PROGRESSISTA (11) 
PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO (16) 
PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (28) 
PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (20) 
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO (27) 
PCO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (29) 
PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (19) 
PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL (59) 
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (10)  
PR PARTIDO DA REPÚBLICA (22) 
PPL PARTIDO PÁTRIA LIVRE (54) 
PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-do-movimento-democratico-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-trabalhista-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-democratico-trabalhista
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-dos-trabalhadores
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/democratas
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-comunista-do-brasil
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-socialista-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-social-democracia-brasileira
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-trabalhista-cristao
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-social-cristao
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-mobilizacao-nacional
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-republicano-progressista
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-popular-socialista
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-verde
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-trabalhista-do-brasil
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-progressista
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-socialista-dos-trabalhadores-unificado
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-renovador-trabalhista-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-humanista-da-solidariedade
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-social-democrata-cristao
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-causa-operaria
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-trabalhista-nacional
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-social-liberal
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-republicano-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-republica
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-patria-livre-ppl
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-social-democratico


10 
 

Sumário 

 

Lista de tabelas....................................................................................................7 

Lista de siglas.......................................................................................................9 

Introdução...........................................................................................................12 

Capítulo 1 

Partidos Políticos: Considerações teóricas preliminares para o estudo do 

PFL no Rio Grande do Norte.............................................................................21 

Capítulo 2  

De cisões e adaptações: A Formação do Colégio Eleitoral e o Surgimento 
do 
PFL.......................................................................................................................36                                                                                            

Surgimento do PFL...................................................................................42 
Análises sobre o PFL................................................................................43 
PFL, um partido nordestino......................................................................48 
PFL: Buscando uma identidade entre a direita e o centro.....................52 
O liberalismo do PFL.................................................................................57 
Participação nos Governos.......................................................................60 
Atuação Parlamentar..................................................................................64 
 

Capítulo 3 

PFL no Rio Grande do Norte..............................................................................68 

Antecedentes..............................................................................................68 
1974 no RN: A emergência da liderança da família Maia no estado.....75 
Tarcísio Maia e o processo de renovação de elites no Nordeste..........78 
O Fator Mossoró.........................................................................................81 
Entrada de Lavoisier Maia: Vínculo familiar como recurso político......87 
A entrada de José Agripino Maia..............................................................90 
Retorno ao multipartidarismo e as eleições de 1982 .............................93 
Surgimento do PFL no Rio Grande do Norte.........................................102 
PFL em Mossoró.......................................................................................111 
 

Capítulo 4 

Trajetória do PFL ao longo das disputas Municipais ....................................114 

Eleição Municipal de 1985.......................................................................114 
Eleição Municipal de 1988.......................................................................117 
Eleição em Natal em 1988........................................................................121 



11 
 

Eleição em Mossoró em 1988..................................................................124 
Eleição Municipal de 1992 .......................................................................127 
Eleição de 1992 em 1992..........................................................................129 
Eleição de 1992 em Mossoró ..................................................................132 
Eleição Municipal de 1996 .......................................................................134 
Eleição de 1996 em Natal ........................................................................137 
Eleição de 1996 em Mossoró ..................................................................139 
Eleição municipal de 2000........................................................................140 
Eleição de 2000 em Natal .........................................................................145 
Eleição de 2000 em Mossoró...................................................................147 

 

Capítulo 5  

Trajetória do PFL nas disputas estaduais no Rio Grande do Norte entre 
1986 e 2006.......................................................................................................149 

Eleição estadual de 1986..........................................................................149 
Eleição estadual de 1990..........................................................................153 
Eleição estadual de 1994..........................................................................160 
Eleição estadual de 1998..........................................................................166 
Eleição estadual de 2002..........................................................................175 
 

 Capítulo 6  

PFL na Oposição: As eleições de 2004 e 2006 no Rio Grande do 
Norte....................................................................................................................187 

Eleição Municipal de 2004 no Rio Grande do Norte .............................189 
Eleição de 2004 em Natal.........................................................................193 
Eleição de 2004 em Mossoró ..................................................................196 
Dilemas da oposição: Os impactos da eleição de 2004 sobre a                      
montagem do cenário político da eleição de 2006 no Rio Grande do 
Norte........................................................................................................200 
A aproximação entre PFL e PMDB: impactos sob a forma de novos 
realinhamentos no estado.....................................................................205 
A eleição de 2006......................................................................................207 
A eleição de 2006 no Rio Grande do Norte. ...........................................211 
Balanço das eleições disputadas pelo PFL no estado entre 1986 a 
2006.........................................................................................................219 
Desempenho do PFL nas  disputas municipais (1988 a 2004)..........219 
Desempenho do PFL nas  disputas para Deputado Estadual e Federal 
no Rio Grande do Norte de 1986 a 2006..............................................221 

 
Considerações Finais.......................................................................................226 

 
Referências........................................................................................................233 

 



12 
 

 
Introdução 

 

Esta tese de doutorado buscou analisar a trajetória política e eleitoral do PFL 

no Rio Grande do Norte, de seu surgimento em 1985 até 2006, quando o partido 

participou de sua última disputa no estado antes de sua refundação ocorrida em 

2007, a partir da qual passou a se denominar Democratas. 

 A tese a ser defendida é que o PFL ocupou posição central na dinâmica 

política e partidária estadual entre 1985 e 2006, ao lado do PMDB, devido à sua 

capacidade de controlar o processo de disputas por cargos majoritários no estado, 

especialmente as vagas para o Senado, ao longo das eleições gerais ocorridas entre 

1986 e 2006. 

O que foi tratado como “controle do processo de disputa”, envolveu vários 

recursos cuja descrição foi apresentada ao longo do desenvolvimento das três 

hipóteses que deram sustentação a esse argumento. 

 A primeira delas relacionou-se às heranças de contextos anteriores. Dentre 

essas heranças foi destacado o fato do partido surgir em 1985 após dez anos de 

controle da máquina estadual por parte das lideranças que estiveram à frente da 

organização da legenda no estado. No espólio acumulado ao longo de um período 

que se iniciou ainda durante o bipartidarismo, essas lideranças, representadas pela 

família Maia, puderam dispor de recursos políticos e materiais a partir de suas 

relações com o governo federal e operar com competência o processo de renovação 

de quadros políticos do estado. Tais condições privilegiadas asseguraram também 

bom desempenho na experiência de gestão à frente do governo do estado e da 

capital, o que possibilitou à família Maia a formação de um “capital de imagem” 

associado aos valores de aptidão e capacidade administrativa.  

Noutros termos, poderíamos dizer que a família Maia, ao longo do período 

que antecedeu a formação do PFL, pôde legitimar seu poder político como nova elite 



13 
 

governante com base na constituição de uma nova fórmula política, cujos princípios 

e valores estiveram associados a uma imagem de capacidade e competência1.  

Entretanto, uma das grandes heranças acumuladas ao longo de período foi 

aquela relacionada à aquisição de bases políticas de apoio por parte de quadros e 

lideranças locais e regionais no conjunto de municípios do estado, ou, segundo 

SOARES (1973), a herança de uma capilarizada rede organizacional constituída ao 

longo de toda trajetória eleitoral brasileira que, desde sempre, tendeu a favorecer os 

partidos de direita no país.    

Tributário dessa herança política e organizacional, o PFL pôde iniciar sua 

trajetória dotado de recursos que lhe possibilitaram entrar com vantagens nas 

disputas pelas vagas majoritárias para o governo do estado e Senado. 

Se, conforme afirmou Duverger, “partidos políticos experimentam 

profundamente a influência de suas origens”2,  o PFL no Rio Grande do Norte, 

seguiu esse axioma alicerçado numa trajetória beneficiada por tais condicionantes 

iniciais. 

A segunda hipótese ou fator associado à força do partido no estado consistiu 

na forma como o PFL se desenvolveu no segundo maior colégio eleitoral do estado, 

a cidade de Mossoró. O município oestano representou a base mais sólida e fiel do 

partido no Rio Grande do Norte. 

As lideranças mossoroenses à frente do PFL estruturaram a legenda com 

base na centralização do poder de decisão e exitosas experiências governativas. 

Mossoró reproduziu em menor escala a atuação do partido no nível estadual 

apresentando a vantagem de dispor de um quadro especialmente voltado para a 

articulação e coordenação política, o ex-deputado Carlos Augusto Rosado, e outro 

“vocacionado” para as disputas majoritárias municipais, a ex-prefeita Rosalba 

Ciarlini.  

O PFL mossoroense controlou o avanço do PMDB no município e em suas 

estratégias de fortalecimento local, favoreceu o partido no nível estadual e nacional  

                                                           
1 MOSCA, 1939, p.71. 
2 DUVERGER, 1980, p. 19. 
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com a eleição regular de quadros para a Assembléia Legislativa, Câmara Federal,e 

Senado, contribuindo com a manutenção de seu status de partido parlamentar. 

Sobretudo, o PFL de Mossoró cumpriu um papel fundamental na dinâmica de 

disputa eleitoral estadual: seu desempenho tendeu a neutralizar os resultados do 

desempenho precário apresentado pelo partido ao longo das disputas pelo executivo 

da capital. 

A terceira hipótese referiu-se à capacidade de liderança apresentada por José 

Agripino Maia, líder único do partido ao longo de todo período.  

Para Cortez (2009) o desempenho de partidos em disputas pelas vagas para 

cargos executivos deve ser analisado a partir da atuação estratégica das elites 

partidárias, sua capacidade de atuar de modo eficiente na coordenação dos altos 

custos implicados na conquista das vagas majoritárias. Essa coordenação inclui a 

capacidade de redução de adversários e posição privilegiada em termos de 

autonomia no processo de tomada de decisões no interior do partido. 

 Dessa maneira, a capacidade demonstrada por José Agripino Maia de 

assegurar boas condições de coordenação das decisões e conflitos ao longo das 

eleições possibilitou seu destacado poder de controle sobre as disputas pelas vagas 

majoritárias no estado, de modo que a trajetória de disputas majoritárias do partido 

se confundiu com a própria trajetória pessoal de seu líder. 

A análise do PFL no Rio Grande do Norte, nesta tese, estruturou-se a partir 

de duas dimensões: uma de natureza histórica e descritiva e outra centrada na 

análise da trajetória eleitoral do partido. Metodologicamente a abordagem adotada 

na primeira dimensão se fundamentou em determinadas premissas do 

institucionalismo histórico (PETERS, 2003; HALL & TAYLOR, 2003; MADEIRA, 

2006), especialmente no que se refere ao peso da trajetória histórica sobre o 

processo de desenvolvimento das instituições (path dependence), no caso, os 

partidos brasileiros e especialmente suas lideranças políticas, dentre elas aquelas 

que estiveram à frente do PFL e PMDB no Rio Grande do Norte. 

Dentro dessa perspectiva, seguindo a visão defendida por Rafael Madeira 

(2006), partiu-se de uma visão focada no entendimento de “uma tensão constante 
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existente entre continuidade e descontinuidade ao longo dos diferentes períodos da 

história política brasileira” (MADEIRA, 2006, p.16).  

Madeira, para além das mudanças nas molduras institucionais, focou sua 

observação sobre determinadas continuidades com base nas carreiras ou trajetórias 

dos candidatos e quadros na Câmara Federal. Nesse sentido, ARENA e MDB 

seriam matrizes do atual sistema partidário. Se num plano mais geral e atualizado 

essa tese pode ser questionada, no que se refere à realidade do Rio Grande do 

Norte, ao longo do período analisado, a visão do autor é analiticamente precisa. 

Dessa forma, a estruturação e a trajetória seguida pelas lideranças e partidos 

no novo sistema que se montou após 1979, conforme aqui foi demonstrado, sofreu 

profundas influências de fatores situados num curso histórico que mais 

proximamente podemos situar no período bipartidário (1966-1979). Daí o início da 

análise no período anterior à própria formação do PFL. Com base nessa perspectiva 

também o título do trabalho: “Da aliança (Renovadora Nacional, ou Arena) ao 

Democratismo”, em referência à denominação adota pelo PFL após sua refundação 

em 2007. 

 A “matéria-prima” utilizada para a construção da descrição dos antecedentes 

históricos do PFL no Rio Grande do Norte se baseou na literatura referente à 

dinâmica política estadual constituída por livros, artigos, teses e especialmente 

matérias publicadas na imprensa do estado, com destaque para informações 

coletadas no jornal “Gazeta do Oeste”, jornal utilizado pelo grupo Maia para 

divulgação de suas ações em Mossoró e região Oeste do estado. 

 Outro recorte metodológico refere-se ao enfoque centrado na atuação de 

lideranças partidárias e políticas, desde a abordagem do processo de transição 

ocorrido no Rio Grande do Norte, em suas conexões com o processo mais geral 

ocorrido no país, até a descrição das circunstâncias políticas sob as quais se 

desenvolveram os processos de disputa e articulação político-partidária e eleitoral no 

estado. 

A análise se pautou na tentativa de compreender resultados ou desfechos 

políticos e eleitorais, com base no processo de tomada de decisão por parte das 

elites políticas envolvidas nos eventos, desde os atores centrais a frente do 
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processo de transição do país até aqueles à frente do comando do grupo Maia, 

incluindo, também seus principais aliados e adversários. 

Para isso, foram elencados determinados fatos e elementos tomados como 

variáveis centrais com base nas quais se deu o cálculo das ações em torno de 

determinados interesses individuais e de grupo associados às possibilidades de 

êxito político e eleitoral (PARETO,1984; MOSCA, 1939; MICHELS,1982). 

Dessa maneira, com relação à segunda dimensão que compõe a análise, 

referente à trajetória eleitoral do PFL no Rio Grande do Norte, buscou-se apresentar 

e analisar não apenas o desempenho eleitoral do partido entre 1986 e 2006, mas 

também os diferentes contextos e fatores relevantes que embasaram as escolhas e 

a atuação das lideranças e sob os quais se desenvolveram as seis competições 

municipais (1985,1988,1992,1996,2000 e 2004) e seis gerais/estaduais 

(1986,1990,1994,1998,2002 e 2006) disputadas pela legenda ao longo de sua 

trajetória no estado. 

Um pressuposto central presente no estudo do PFL no Rio Grande do Norte 

repousou na perspectiva de observação detalhada da dinâmica política e partidária 

própria a cada subsistema estadual, entendido como elemento chave para pensar a 

dinâmica política brasileira. Essa perspectiva tomou como referência as 

contribuições de Lima Júnior (1983).  

Em sua análise sobre o sistema partidário brasileiro no período 1945 a 1964, 

diante da constatação de que o peso dos partidos no plano federal não correspondia 

necessariamente a seu peso nos diferentes planos regionais, Lima Junior indicou 

para a existência de dinâmicas próprias e diferenciadas no conjunto dos diferentes 

contextos locais e estaduais, onde também verificou o processamento de uma 

“filtragem” ou “seleção” que assegurava as condições de existência de um sistema 

fragmentado no qual, entretanto, um número mais reduzido de partidos se 

apresentava efetivamente em competição. 

Com base nessa visão, contribuiu com o avanço de pesquisas sobre 

desempenho dos partidos nos subsistemas partidários, fomentando pesquisas que 

operaram a desagregação dos dados gerais sobre os partidos (LIMA JÚNIOR, 1997; 

SANTOS, 2001; PAIVA, 2008; MELO, 2011). 
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Um ponto enfatizado por Lima Júnior (1983) e que corrobora sua visão de 

especificidade de cada realidade estadual, refere-se ao peso exercido por 

determinadas tendências históricas sobre a dinâmica político-partidária. Tais 

tendências exerceriam influência sobre as condições locais de disputa eleitoral de 

modo que, “pode-se postular que partidos diferentes dominam a competição 

eleitoral, assumindo essa dominação variada a forma de coexistência de diferentes 

subsistemas partidários dentro do sistema partidário legalmente estabelecido” (LIMA 

JÚNIOR, 1983, p.33). Para o exame dessa diversidade, Lima Júnior introduziu uma 

referência ainda hoje bastante importante para analisarmos a dinâmica de atuação 

dos partidos dentro de cada contexto estadual específico, ao longo do tempo: a 

noção de racionalidade política contextual (LIMA JÚNIOR,1983, p.33). 

À época Lima Junior dialogou especialmente com a tese que afirmava que os 

partidos conservadores tendiam irremediavelmente ao declínio (SOARES, 1973).  

Para Lima Junior tal formulação se mostrava equivocada na medida em que 

partia de um ponto de vista fundado numa “racionalidade política invariante”.  

A análise do comportamento dos partidos e sistemas deveria partir, portanto, 

de formulações baseadas num padrão de racionalidade política contextual3 que 

consiste na análise desagregada de dados sobre desempenho e atuação dos 

partidos com base nas noções de tempo e espaço político. Segundo Lima Junior 

seriam esses os fatores condicionantes que explicariam as variações estaduais. 

Essa racionalidade, afetada também por condicionantes históricos e regras 

eleitorais, possibilitou o entendimento sobre os motivos associados ao fato de 

determinados partidos apresentarem grande peso num determinado subsistema e 

noutros não ou então casos onde apresentam peso num determinado subsistema e 

irrelevância no plano nacional, ou o contrário. Essas variações em sua teoria se 

relacionam ao fator “espaço político”.  

Com relação à dimensão temporal, por sua vez, ponderava que partidos 

poderiam apresentar graus de competitividade diferenciados ao longo do tempo, 

podendo passar de posições irrelevantes num dado momento, para a situação de 

altamente competitivos noutros, valendo também o contrário. 

                                                           
3 LIMA JUNIOR, 1983, p.33. 
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Esta noção contribuiu na análise do PFL no Rio Grande do Norte por alguns 

motivos: primeiramente pelo próprio fato de aferir a relevância do estudo do partido 

com base no subsistema partidário estadual. Segundo, por nos advertir sobre a 

necessária precaução na avaliação das tendências, que, conforme demonstra Lima 

Junior, devem ser pensadas sob a ótica da relatividade implícita em sua noção de 

racionalidade contextual. 

A análise do PFL no Rio Grande do Norte se estruturou ao longo seis 

capítulos formulados nesta tese. No capítulo 1, foi apresentada uma breve e focada 

discussão sobre perspectivas e noções na literatura sobre partidos políticos 

utilizadas para a compreensão do PFL. Partindo de um pressuposto ou de uma 

visão mais abrangente sobre o caráter oligárquico inerente às organizações 

partidárias, a referência central para pensar o PFL se deteve na chamada Teoria do 

Partido Cartel, desenvolvida por Mair e Katz (1994). 

Essa perspectiva foi desenvolvida com base nos sistemas partidários da 

Europa Ocidental, fortemente influenciados, portanto, por uma dinâmica 

parlamentarista em que o peso do executivo verificado em nosso presidencialismo 

não ganha tanta proeminência na explicação dos processos político partidários. 

Ainda assim a abordagem indica para tendências gerais de organização e atuação 

de partidos que contribuíram de modo satisfatório para análise do PFL bem como 

sua relação com o Estado e demais partidos do sistema. 

Tais contribuições situaram-se na descrição da atuação do partido com 

relação à questão da centralização organizacional, a relação de distanciamento com 

as bases, e necessidade de aproximação da arena governativa como estratégia 

central de fortalecimento e sobrevivência. Derivado desse aspecto a teoria joga luz 

sobre a forte tendência à parlamentarização observada nos atuais partidos e 

sistemas partidários, conforme também observamos nos partidos brasileiros e 

especialmente no PFL. 

Outros desdobramentos referem-se a uma tendência de atuação cada vez 

mais semelhante dos partidos no sistema político e partidário bem como a formação 

de afinidades e aproximações estratégicas entre os diferentes partidos em torno de 
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interesses comuns e perda de força explicativa da noção de representação 

partidária. 

Outra discussão realizada nesse capítulo referiu-se a uma tentativa de trazer 

elementos que ajudassem a pensar a lógica da atuação de partidos em torno das 

disputas majoritárias. Para isso, recuperei Maurice Duverger (1980) e especialmente 

sua descrição da tendência de disputas majoritárias produzirem sistemas dualistas 

ou, conforme verificamos no Rio Grande do Norte, a presença de um sistema 

fragmentado em competição nas disputas proporcionais e um sistema de 

competição dualista e fechado em torno das disputas majoritárias.  

No capítulo 2, foi feita uma descrição geral do PFL no plano nacional tomando 

como base as circunstâncias anteriores associadas a seu surgimento em 1985. Na 

sequência foram apresentadas diferentes abordagens sobre o partido na literatura 

brasileira, aspectos relacionados à sua feição nordestina, sua busca por definição de 

uma identidade e definição do ambíguo liberalismo adotado pela legenda, bem como 

considerações sobre sua participação nos diferentes governos e atuação 

parlamentar.  

No capítulo 3, iniciou-se a descrição efetiva da análise do PFL no Rio Grande 

do Norte.  

Seguindo a lógica descrita acima, nesse capítulo buscou-se recuperar, ainda 

no período bipartidário, determinados marcos históricos e institucionais 

fundamentais para a compreensão da trajetória da legenda no estado tais como o 

processo de renovação de elites operada pelo grupo Maia, as relações do grupo 

com segmentos influentes do regime militar e suas conseqüências em termos de 

acesso a recursos determinantes na consolidação política e eleitoral do grupo, 

especialmente na região Oeste e em Mossoró.  

Nesse capítulo buscou-se também descrever o impacto estadual derivados da  

implementação de determinadas políticas públicas bem como das regras eleitorais 

promulgadas pelo regime militar. Foram ainda apresentados aspectos relacionados 

à capacidade de liderança e controle do poder por parte do grupo Maia bem como o 

surgimento e consolidação de José Agripino Maia, futuro líder - uno e inconteste - da 

legenda no estado. 
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No capítulo 4, destacou-se a dimensão da competição eleitoral, 

apresentando-se não apenas o desempenho do partido nas disputas municipais mas 

também elementos nacionais e locais associados ao desempenho da legenda ao 

longo das cinco disputas em que atuou sob a condição de partido governista no 

plano federal.  

Nesse capítulo buscou-se apresentar possíveis conexões entre as disputas 

no nível local e nacional, recuperando o desempenho do partido no conjunto dos 

municípios e nas capitais brasileiras. Em termos de Rio Grande do Norte foram 

apresentados além dos resultados da disputa para prefeitos no conjunto dos 

municípios, também um balanço dos principais parceiros de coligação do PFL e sua 

presença nos municípios ao longo das eleições disputadas no período em questão 

(1985 a 2000). Elaborou-se também uma descrição mais pormenorizada sobre o 

contexto político e resultados da disputa para os executivos e Câmaras de Natal e 

Mossoró.  

No capítulo 5, examinou-se o desempenho do PFL ao longo das cinco 

eleições gerais ocorridas no período ao longo do qual o partido atuou como 

governista no plano federal. Como no capítulo anterior, o desempenho veio 

acompanhado de uma contextualização da situação do partido no cenário nacional 

bem como de uma descrição das circunstâncias e principais fatores intervenientes 

no processo de disputa no plano estadual. Na descrição do desempenho do PFL e 

demais partidos foram apresentados dados referentes às disputas proporcionais 

(Assembléia Legislativa, Câmara dos Deputados) e disputas majoritárias (Governo 

do estado e Senado). 

No capítulo 6, foi feita a análise da atuação e desempenho do partido na 

única eleição municipal (2004) e única geral (2006) disputada pela legenda na 

condição de oposição ao governo federal, antes do processo de refundação ocorrido 

em 2007. A descrição e análise seguiram a estrutura adotada nos capítulos 

anteriores. Ao final do capítulo, há um balanço geral do desempenho ao longo do 

conjunto das seis eleições municipais e seis gerais disputadas pelo partido no 

estado ao longo do período de sua atuação (1985 a 2006) e, por fim, a conclusão 

geral.  
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Capítulo 1 

Partidos políticos: Considerações teóricas preliminares para o estudo do 

PFL no Rio Grande do Norte. 

 

 Sob o ponto de vista dos partidos políticos a análise buscou referências 

focadas e específicas ajustadas ao estudo do PFL. 

Para a montagem de uma discussão focada nas perspectivas e noções que 

embasaram o estudo do PFL no Rio Grande do Norte, podemos começar com 

Robert Michels (1982), que no início do século passado, observando o Partido 

Social-Democrata Alemão (PSD), elaborou uma abordagem centrada na observação 

sobre o processo de racionalização da organização no interior dos partidos políticos.  

Indicava para o caráter de oligarquização inerente a esse processo: o controle da 

organização concentrava-se inevitavelmente entre um grupo limitado de pessoas. 

A partir de sua análise, depreendeu-se um entendimento, hoje quase 

consensualmente aceito, de que a democracia não poderia funcionar sem 

organização e na medida em que organização supunha oligarquização, conforme 

buscou evidenciar em sua “lei de bronze das organizações”, temos neste autor uma 

visão do processo de autonomização a que estariam inevitavelmente submetidos os 

partidos políticos. 

Fatores fundamentais para o entendimento do funcionamento dos partidos 

políticos na atualidade foram abordados por Michels (1982), como necessidade de 

especialização técnica, aumento do processo de centralização do poder por parte 

das lideranças bem como o conseqüente comprometimento da função de 

representação. 

Para Michels, o declínio da possibilidade de democracia, via partidos políticos, 

estaria associado ao fato de que o aumento do poder dos líderes aumentava na 

mesma proporção em que se dava o avanço da organização. Desse modo o 

aparecimento de lideranças profissionais teria marcado o início do fim da 

possibilidade de democracia (MICHELS, 1982, p.74). Daí retira seu raciocínio central 

sobre organização (dos partidos políticos): Democracia supõe organização e a lógica 
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do processo de organização é antidemocrática por assumir caráter oligárquico. 

Logo, quem fala democracia fala organização e quem fala organização fala 

oligarquia.  

Muitas das críticas dirigidas ao autor derivam em grande medida dos fatores 

causais associados ao aumento do poder das lideranças. Seu raciocínio atrelou 

esse processo, dentre outras causas, à debilidade, incapacidade e falta de instrução 

generalizadas das massas. Para ele, esse seria o fundamento mais sólido do poder 

dos chefes (MICHELS, 1982, p.111).  

Outro ponto abordado de modo ainda seminal por Michels (1982) refere-se à 

questão da remuneração da máquina organizacional e seus efeitos não só sobre a 

eficiência mas também sobre o aumento da oligarquização. O autor constatava o 

melhor funcionamento daquelas organizações que operavam com base na 

remuneração de serviços e pessoal. Esse elemento tendia a tornar partidos e 

sindicatos mais combativos, fortes, eficientes e competitivos.  

Tomou como referência os partidos na Inglaterra e Itália, onde os pequenos 

partidos não podiam chegar ao poder. Na Itália, a fraqueza dos partidos de esquerda 

estaria associada ao fato de não serem os seus membros remunerados. Colocou o 

dilema: A circulação de dinheiro nas organizações ao mesmo tempo em que 

representava o seu fortalecimento, operava também como um fator desagregador, 

centralizador. 

O problema indistinguia a feição ideológica na medida em que partidos de 

diferentes ideologias tendiam a seguir a mesma trajetória onde autoridade e 

centralização figuravam como elementos comuns.  

Sobre os partidos de esquerda concluiu que o fortalecimento organizacional 

arrefeceu os arroubos revolucionários, fazendo com que tanto líderes de esquerda 

como de direita odiassem tudo o que representasse ameaça à estabilidade da 

organização. 

Na década de 1950 aparece outra obra de grande impacto e que influenciaria 

as análises sobre partidos políticos pela segunda metade do século XX.  
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Em Os partidos Políticos, publicado originalmente em 1951, Maurice Duverger 

(1980) elaborou uma teoria geral sobre os partidos a partir de sua clássica tipologia 

em torno de dois modelos principais: os partidos de quadros e partidos de massa.  

Os partidos de quadros a que Duverger (1980) se referiu foram aqueles 

constituídos ainda no século XIX como “agremiação de notáveis” e chegariam ao 

século XX sob a forma de partidos conservadores e liberais. Entre suas principais 

características estariam a origem parlamentar de seus quadros, precária 

organização interna, fracos vínculos verticais, financiamento derivado de doações 

privadas e concentração do poder de decisão entre sua elite parlamentar. 

Já os partidos de massa descritos pelo autor referiam-se àqueles surgidos 

com o contexto de expansão do sufrágio universal e que promoveu a incorporação 

das classes médias e trabalhadoras ao mercado eleitoral, fato que determinou a 

organização dos partidos socialistas, comunistas e trabalhistas na Europa. 

Nestes partidos a identidade de classe representou um elo central entre os 

partidos e eleitores de modo que na tipologia de Duverger as variáveis origem e 

ideologia assumiram peso determinante na explicação do desenvolvimento e 

atuação dos partidos.  

O fator origem na perspectiva de Duverger assume peso determinante: “Da 

mesma forma que os homens trazem durante toda sua vida a marca da infância, 

assim também os partidos experimentam profundamente a influência de suas 

origens” (DUVERGER, 1980, p.19). 

Dessa forma, os partidos de massa assumiram nítidas distinções com relação 

ao partido de quadros: Sua origem era extra-parlamentar e seus membros e filiados 

derivavam da sociedade, sindicatos, e movimentos sociais; seu grau de organização 

interno era elevado, apresentando grande articulação entre as diversas instâncias 

partidárias; a base de financiamento das atividades derivava de contribuição dos 

próprios filiados e as decisões estavam centradas nos interesses do partido e não 

dos parlamentares. 

A obra de Duverger (1980) pode ser tomada como uma das fontes teóricas 

fundamentais para pensarmos os partidos políticos e sua propalada crise de 
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legitimidade, na medida em que o tipo “partido de massa” ficou definido como o  

legítimo modelo de partido, adequado ao novo contexto de democracia de massa. 

O êxito eleitoral dos partidos de massa forçou os partidos de quadros a  

seguirem esse novo modelo, num processo tratado como “contágio pela esquerda” 

(WARE, 2005; AMARAL 2010).4  

A análise de Duverger (1980) sobre os partidos de massa europeus colocou 

este modelo como derivado de um processo de adaptação a um novo contexto e 

portanto tendência geral a ser seguida.  

Ao chegar a década de 1960, o modelo “partido de massa” encontrava-se 

consolidado na literatura sobre partidos, entretanto um novo contexto econômico e 

social impactava sobre a sociedade e imprimia novos contornos às suas atividades 

concretas. 

A estabilidade da economia, redução das desigualdades e avanço do Estado 

de Bem Estar na Europa, implicou no enfraquecimento das ideologias e polarizações 

políticas. Mais uma vez partidos buscavam adaptar sua atuação ao novo contexto, 

formulando discursos e programas que se ajustassem a parcelas cada vez mais 

amplas do eleitorado.  

Dessa forma os partidos de massa foram adquirindo novas características e 

comportamentos, como a redução da atuação das bases e militância na 

organização, crescimento da importância das lideranças individuais, 

enfraquecimento do caráter ideológico e consequente direcionamento das 

estratégias eleitorais no sentido de captura do maior número possível de segmentos 

sociais. 
                                                           
 

4 WARE (2005) atribui a qualificação geral de “subdesenvolvidos”, dada aos partidos nos Estados 
Unidos até a década de 60, ao impacto da referência aos partidos de massa. Acrescenta que o 
subdesenvolvimento real constatado poderia ser creditado em parte ao fato da não existência de 
partidos de esquerda promovendo transformações organizacionais indutoras desse contágio nos 
partidos estadunidenses. 
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Otto Kirchheimer (1971), analisando a incapacidade explicativa do tipo 

“partido de massa” para descrição da atuação dos partidos à época, formulou e 

introduziu na literatura sobre partidos um novo modelo: catch all. Essa nova 

formulação procurou dar conta das transformações profundas porque passavam os 

partidos e que tenderiam a avançar nas décadas seguintes (WARE, 1994). 

Conforme sintetiza Amaral, “nos anos 80, porém, houve um refluxo no estudo 

dos partidos políticos, tratados como incapazes de satisfazer as demandas de 

representação e agregação de interesses” (AMARAL, 2010, p.15). Nesse período se 

expande o entendimento geral de que partidos políticos constituíam instituições em 

declínio. 

É na década de 1990 que essa visão começa a ser questionada. Mair e Katz 

em How Parties Organize (1994) elaboram uma teoria geral que lhes permite 

demonstrar que os partidos políticos, seguindo por um processo evolutivo de 

transformações e adaptações a partir do modelo “partido de quadros”, “partido de 

massas”, “catch all”, encontravam-se num novo momento de transformações e 

adaptações e indicavam para novo modelo que definiram como partido cartel. 

Mair e Katz (1994) creditam à universalização do tipo “partido de massas” o 

equívoco quanto ao entendimento de declínio dos partidos políticos. 

Nesse modelo a aproximação ou relação fundamental dos partidos se daria 

com suas bases sociais, militantes e filiados.  

Entretanto Mair e Katz (1994) observavam uma inversão: partidos mostravam-

se cada vez mais próximos do Estado e distante das bases e da sociedade. Esse 

seria o grande distintivo do modelo ”partido cartel” dos demais que o antecederam. 

O modelo analítico que lhes permitiu a visualização dos aspectos sob os 

quais partidos se fragilizavam e aqueles através dos quais se fortaleciam, foi o 

mesmo seguido por muitos cientistas políticos dos Estados Unidos (WARE, 2005; 

KEY, 1975): a separação da “unidade” partido político em três faces ou níveis de 

atuação:  
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a) Party In Central Office:   

Esta face se constitui a partir da burocracia partidária e organização central 

do partido, incluindo dirigentes e demais membros no comando dos diretórios e 

executivas nacionais, bem como a chamada “alta cúpula” do partido.  

Nos partidos de massa, tal face era fundamental. Era ela quem assegurava os 

vínculos do partido com suas bases, sendo inclusive os membros do partido aqueles 

que controlavam sua organização. Katz e Mair (1994) apontam que a 

profissionalização e autonomia dos órgãos partidários implicou num descolamento 

dos partidos de suas bases, e tão logo esta troca tomou lugar, a direção central dos 

partidos voltou-se mais para as visões e demandas das lideranças e interesses do 

partido no Public Office e menos sobre esta. 

 Indicam também para a tendência de substituição de membros da base no 

comando e controle central da organização por profissionais, consultores e técnicos 

externos ao partido. A despeito do declínio do peso das bases no funcionamento dos 

partidos, os autores dizem que estes não são totalmente ignorados. Para eles as 

evidências sugerem que muitos partidos continuam valorizando o papel desses 

membros. 

b) Party In Public Office 

A face Public Office seria aquela constituída pelos representantes do partido 

no governo, no parlamento e demais cargos eletivos no executivo e legislativo em 

todas as esferas de governo. Se incluiriam também aí ministros, assessores, 

secretários e outros cargos de confiança. Esta é a face que se mostra mais 

fortalecida por sua posição privilegiada de acesso a recursos devido sua inserção na 

arena governamental. Também representa a face por meio da qual o partido 

efetivamente pode exercer influência e participar do governo. Entretanto é também 

aquela mais pressionada pela necessidade de assegurar êxito eleitoral aos partidos. 

c) Party On Ground 

Essa face é representada pela base partidária, composta por militantes, 

filiados e eleitores fiéis. Embora constituam recurso fundamental para ações de 

conexão do partido com os diferentes segmentos com que buscam se associar 
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especialmente durante eleições, sua grande debilidade é representada pela sua 

dificuldade de se posicionar e interferir nas decisões do partido e do governo.  

Para Mair e Katz (1994) seria o balanço entre estas três faces que definiria o 

modelo dos diferentes partidos.  

Entretanto, conforme constatavam os autores, a partir da década de 1960 

mais e mais partidos chegavam ao Public Office, o que representou acesso a 

recursos.  

Os autores citam que entre 1960 e 1970 na Europa, iniciava-se o processo de 

aproximação política entre partidos de esquerda, partidos de direita e 

conservadores. Estas coalizões seriam produto de estratégias que os partidos 

lançaram mão para se fortalecerem organizacionalmente, via recursos e fontes de 

financiamento garantidas pelo Public Office.  

A fonte de sobrevivência passara a ser o próprio Estado, na medida em que o 

acesso aos recursos aí encontrados passou em grande medida a garantir a 

sobrevivência organizacional – e eleitoral - dos partidos políticos. 

Para os autores o modelo cath-all exprimiu esse momento onde os partidos 

europeus competiam pelo acesso ao Estado. Na atualidade os partidos se 

encontram inseridos na própria estrutura do Estado. A relação poderia ser expressa 

da seguinte forma: 

Antes:  sociedade ↔ partido↔ estado 

Agora:  sociedade ↔ estado ↔ partido 

Os indícios do peso do Estado para as estratégias de fortalecimento dos 

partidos são evidentes: A legitimidade que o Public Office confere, os recursos 

materiais e organizacionais que os partidos adquirem, que vão do fundo partidário 

até o espaço midiático para se projetarem diante da sociedade, é o Estado quem 

garante e regula. 

Entram também nesse cálculo os “personnel resources ou staff dos partidos 

parlamentares que têm se expandido significativamente nas duas últimas décadas 

(MAIR E KATZ,1994, p. 9). 
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Desse modo o Estado representa hoje o maior fornecedor de recursos aos 

partidos. Mair e Katz (1994) avançam sobre a conclusão desse diagnóstico: Para 

eles isto não deve ser tomado como uma influência exógena do Estado sobre os 

partidos políticos, pois os partidos regulamentam através do Estado sua atuação, 

pagam seus salários e oferecem recursos a si mesmos.  

O fato de todos os partidos estarem submetidos às mesmas regras de acesso 

a recursos, finda provocando convergências e semelhanças entre as estratégias de 

competição dos diferentes partidos, na medida em que tendem a confiar mais no 

Estado do que em suas possíveis estratégias de obtenção de recursos. No processo 

de competição tendem também a confiar cada vez mais nos mesmos profissionais e 

experts de marketing. Desse modo, os partidos tenderiam mais e mais a irem se 

assemelhando uns aos outros em termos organizacionais e de comportamento.  

Indicam também para as tendências de parlamentarização dos partidos em 

detrimento do vínculo mais estreito com as bases. Os processos de coalizão 

também representam fatores que tendem a uniformizar os partidos, afetar suas 

estruturas de organização interna bem como sua relação com os membros. Desse 

modo a síntese de Mair e Katz sobre a situação e tendências atuais dos partidos 

pode ser apresentada da seguinte forma: 

Mais forte à mais distante das bases 

Mais controláveis à menos poderosos 

Mais privilegiados à menos legítimos 

Dessa maneira, Mair e Katz (1994) substituem a noção de declínio pela noção 

de “mudanças e adaptações”. Interessa ainda saber, conforme propõem os autores, 

de que modo essa nova dinâmica afeta os partidos em termos de suas 

conseqüências gerais na medida em que partidos permanecem não prescindindo 

dos votos de eleitores para sobreviverem. 

No artigo “Há um futuro para os partidos?” (2000), Peter Mair (re) afirma sua 

tese de que o propalado declínio dos partidos se sustenta com base em sua 

incapacidade de cumprir sua função de representação e agregação de interesses, 
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mas não se sustenta diante de sua centralidade inquestionável sob o ponto de vista 

processual ou de gestão da democracia (MAIR, 2000, p.149). 

Mair (2000) aponta para funções contidas nas duas esferas: 

Representação àààà Mobilização da cidadania e agregação de interesses; 

formulação de programas políticos: a primeira função hoje se desenvolve a partir 

de outras instâncias como associações, movimentos e sobretudo pelos meios de 

comunicação. “Os partidos se limitam a receber os sinais que chegam a eles desde 

o exterior” (MAIR, 2000, p.153). Quanto à formulação dos programas políticos e de 

governo, também antes atribuição fundamental dos partidos, na atualidade cada vez 

mais recaem sobre profissionais e especialistas. 

Processual àààà Recrutamento de dirigentes; organização do parlamento e 

do governo: Exceto em governos assembleístas e naqueles onde partidos não são 

exigidos para fins eleitorais, os partidos políticos permanecem sendo exigidos para o 

cumprimento dessa função. Quanto ao processo de organização do parlamento e 

governo, a necessidade de partidos também é evidente na medida em são eles que 

operam os acordos e coalizões, disciplinam atuação dos partidos no parlamento, 

organizam as práticas legislativas cotidianas e funcionamento de comitês e 

comissões. 

Dessa forma, Mair (2000) demonstra que sob o ponto de vista processual os 

partidos continuam desempenhando funções fundamentais. 

Outro ponto destacado no artigo refere-se à perda do sentido da política como 

conflito social, onde partidos representavam interesses políticos divergentes e/ou 

opostos. Dessa forma “hoje a oposição se expressa cada vez menos nas 

modalidades da competição entre partidos” (MAIR, 2000, p.155).  

O autor detecta a perda das características individuais dos partidos, em 

grande medida porque boa parte deles se encontra nos governos, “no sentido que 

cada um deles cultiva a expectativa realista de obter cargos no governo, pelo menos 

por um curto período” (MAIR, 2000, p.156).  

 Na medida em que a obtenção de cargos passa pela formação de coalizões 

que por sua vez “supõem a construção de alianças e amizades que atravessam 
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partidos” (MAIR, 2000, p.156), isso induz alguns partidos a se manterem numa 

postura de promiscuidade estratégica ou confusão identitária.  

 Nas análises de Tarouco (1999), Paiva (2002) e Corbellini (2005), 

observamos a descrição do PFL, atuando a nível nacional, de modo bastante 

ajustado ao padrão descrito por Mair e Katz, (1994) e Mair (2000): Um partido de 

feição parlamentar, estrutura organizacional altamente centralizada, especializado 

no apoio político em governos de coalizão  e cujo desempenho o caracterizou como 

moderno e disciplinado partido de governo, ator central na dinâmica política e 

partidária nacional ao longo de um período que se estendeu de 1985 até 2002, com 

a chegada do PT no comando do governo.  

 Num certo sentido, um dos propósitos dessa tese consistirá na tentativa de 

contribuir com o entendimento sobre o modo como o PFL atuou no sentido do 

controle e arregimentação de quadros no nível estadual, alimentando uma estrutura 

formada por um grande quadro de parlamentares no Congresso que asseguraram 

ao partido seu status de partido parlamentar e de governo. 

 Após sua ida para a oposição em 2002, um fato passou relativamente 

despercebido. A redução de sua bancada na Câmara Federal expressou de modo 

mais impactante o processo de encolhimento porque já vinha passando o partido em 

outros níveis e cargos. Contraditoriamente, entretanto, a bancada do partido no 

Senado, conforme se pôde observar, apresentou maior resistência à redução após a 

ida do partido para oposição. Em 2002 o PFL saiu como partido com maior bancada 

no Senado e nas eleições de 2006, após quatro anos na oposição, conseguiu 

empatar em número de parlamentares na casa com o PMDB, formando junto a esse 

partido a maior bancada do Senado. 

Mas o poder do PFL não derivava de seu governismo? Como um partido de 

quadros, pragmático, seu poder não estava associado aos recursos que obtinha de 

sua participação em governos?  

Qual seria a explicação do fenômeno? De certo modo esse trabalho busca 

apresentar alguma contribuição para o entendimento da questão. 
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 A construção desse padrão parlamentar apresentado pelo PFL em termos 

nacionais, configurado a partir da formação e do peso de suas bancadas no 

Congresso Nacional, dentro da perspectiva estadual aqui adotada, deve ser 

pensada em termos de estratégias próprias por parte do partido nesse nível de 

disputa.  

Conforme veremos, no Rio Grande do Norte as estratégias que possibilitaram 

o fortalecimento do partido a nível nacional e estadual, dentro do padrão indicado 

pelo modelo de Mair e Katz (1994), contaram com a atuação decisiva do partido 

sobre o controle das vagas majoritárias em disputa no estado especialmente as 

vagas para o Senado5.  

No Brasil poucas pesquisas têm dado atenção ao peso das disputas 

majoritárias. O interesse recente surge a partir da inquietação sobre as causas 

associadas ao fato de ao longo das últimas eleições presidenciais apenas dois 

partidos participarem efetivamente com chances de vitória na competição (CORTEZ, 

2009; GUARNIERI, 2011). 

O trabalho de Cortez (2009) pode ser tomado como contribuição seminal à 

discussão do problema. Para ele, muito pouca atenção tem sido dada às disputas 

majoritárias, “se e quando se confere alguma”, embora cada vez mais ela se revele 

de grande importância para a compreensão da dinâmica de competição entre os 

partidos no Brasil.  

Entre os fatores relacionados a esse descaso, Cortez argumenta que “pesa a 

visão de que as disputas majoritárias seriam ‘disputas entre pessoas’ e não entre 

partidos” (CORTEZ, 2009, p.19). 

                                                           
5 A legislação eleitoral de 1946 definiu o princípio majoritário para as eleições executivas e senatoriais 
e proporcionais para os demais cargos legislativos. Segundo Lima Junior (1983), embora a legislação 
tenha se revestido de uma tendência liberal, acabou de fato assumindo um caráter elitista e restritivo. 
Entre as contradições associadas a esse efeito Lima Junior cita que as regras definidas ao mesmo 
tempo em que favoreceram a criação de grandes partidos nacionais favoreceram também a criação 
de pequenos partidos regionais. Outro elemento contraditório levantado pelo autor consistiu no 
aspecto do fortalecimento da organização partidária associado a condições que fomentaram o 
crescimento da influência das lideranças individuais (LIMA JUNIOR, 1983, p. 58-60).   
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Cortez pondera ainda que no Brasil a análise dos sistemas partidários, 

efetuadas por diferentes autores (LIMA JR, 1983; SOARES, 1973; SOUZA, 1976), 

ao tomar como base as características das disputas proporcionais desconsideraram 

a desproporção entre o aumento da fragmentação verificada nessas disputas com a 

baixa fragmentação verificada nas disputas majoritárias e propõe, dessa forma, uma 

mudança de ênfase. 

Em sua tese se propõe a analisar o sistema partidário brasileiro com base nas 

eleições majoritárias ocorridas entre 1989 e 2006, buscando entender a dinâmica de 

competição a partir da ação estratégica das elites partidárias. 

Embora sua análise esteja focada nas disputas presidenciais e para governos 

estaduais, Cortez fornece alguns elementos que podem ser utilizados na análise da 

disputa pelos cargos senatoriais, também regidos pela fórmula majoritária. 

Segundo ele os partidos hierarquizam as disputas para os diferentes cargos e 

nessa hierarquia os cargos majoritários se situam no topo. No nível estadual os 

cargos de governador e senador ocupam essa posição.  

Com base na abordagem institucionalista, Cortez (2009) indica que a baixa 

fragmentação observada nestas disputas se deve ao elevado custo de entrada nas 

competições de baixa magnitude. Essas condições restritivas assegurariam a 

presença de poucos partidos na disputa e explicaria a estabilidade ao longo do 

tempo de determinadas legendas na competição. Em termos de ação estratégica 

das elites partidárias Cortez (2009) aponta para a capacidade dessas elites de atuar 

de modo eficiente na coordenação dos processos eleitorais como forma de reduzir 

os custos de participação. Uma das estratégias para a redução dos custos seria a 

redução do número de competidores. 

Sob outra perspectiva Duverger (1980) já havia lançado pistas fundamentais 

para a análise da questão ao discutir os sistemas políticos constituídos sob o peso 

de dois partidos, que tratou por sistemas dualistas (DUVERGER, 1980, p.253). 

Para o autor a análise dos elementos associados à presença do dualismo 

partidário envolvia fatores históricos próprios a cada país, a cada realidade 

específica, entretanto para ele “os aspectos gerais de ordem técnica não poderiam 
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ser desprezados”. Tais aspectos técnicos, segundo Duverger (1980), diziam respeito 

às regras do sistema eleitoral. Nesse sentido, foi objetivo na formulação da relação 

existente entre disputas majoritárias e formação de sistemas bipartidários: 

“escrutínio majoritário de um só turno tende ao dualismo de partidos. De todos os 

esquemas definidos nesse livro, este último é, sem dúvida, o que mais se aproxima 

da verdadeira lei sociológica” (DUVERGER, 1980, p. 253).  

Para o autor, enquanto as disputas proporcionais conduziam à formação de 

sistemas multipartidários, o escrutínio majoritário exerceria ação redutora sobre os 

partidos em disputa. 

Duverger chegara a essa conclusão com base na observação de que “os 

países dualistas adotavam regras majoritárias e os países que adotavam regras 

majoritárias eram dualistas” (DUVERGER, 1980, p.253).  

Em sua análise sobre a “tendência natural ao dualismo em sistemas 

majoritários” partiu da existência de dualidades ideológicas e identitárias e com base 

nesse pressuposto indicou que “as opções políticas se apresentam comumente sob 

a forma dualista (...) na medida em que toda política implica escolha entre dois tipos 

de solução” (DUVERGER, 1980, p.250).  

Embora o viés ideológico fuja à nossa discussão, e também à própria 

realidade em questão, a lógica explicativa fornecida por Duverger ajuda a pensar os 

fatores associados à estabilidade da disputa por cargos majoritários entre o PFL e o 

PMDB no Rio Grande do Norte. 

O autor apresenta também elementos importantes que auxiliam a análise 

sobre a entrada de uma terceira força política no sistema. 

Analisando o caso de formação de três partidos fortes em disputa por vagas 

majoritárias, Duverger (1980) apresentou duas hipóteses para o restabelecimento do 

dualismo na disputa: A primeira consistiria na possibilidade do partido mais fraco 

eleitoralmente retirar seu candidato da disputa mediante acordos e compensações. 

Nesse caso o dualismo se restabeleceria por fusão ou aliança muito próxima da 

fusão.  



34 
 

A segunda hipótese seria o caso da eliminação e segundo Duverger ocorreria 

quando o terceiro partido (mais fraco) decidisse marchar sozinho e então perder a 

eleição, sendo portanto eliminado.  

Para o autor, conforme vemos, nas disputas majoritárias não haveria lugar 

para uma terceira força. 

Sobre a hipótese de retorno ao bipartidarismo pela via da eliminação, 

Duverger (1980) diz que o processo envolveria dois fatores associados: um fator 

mecânico e um fator psicológico.  

Por fator mecânico Duverger referiu-se às questões de sub-representação do 

terceiro partido, que normalmente costumava ser o mais novo. Esse partido tenderia 

a possuir menos cadeiras e ser mecanicamente desfavorecido pelo regime eleitoral: 

“Enquanto partido novo, que tenta fazer concorrência aos dois antigos, ainda é por 

demais fraco, o sistema lhe é contrário e ergue uma barreira contra o seu 

aparecimento” (DUVERGER, 1980, p. 260). 

No entanto, se conseguisse ultrapassar um dos seus predecessores, o mais 

fraco entre os antigos assumiria a posição de terceiro partido, invertendo-se o 

processo de eliminação.  

Sobre os fatores psicológicos, Duverger afirmava que: 

 

No caso de tripartidarismo que funcione em regime majoritário de 
um só turno, os eleitores não tardam a compreender que os seus 
votos se perderão se continuarem a dá-los ao terceiro partido; daí 
tenderem, naturalmente, a transferí-lo para o menos mau dos 
seus adversários (sic), a fim de evitar o êxito do pior. Esse 
fenômeno de “polarização” prejudica o partido novo, enquanto for 
o mais fraco, mas se vira contra o menos favorecido dos antigos, 
quando o novo o haja ultrapassado, do mesmo modo que o 
fenômeno de “sub-representação”. A inversão dos dois 
mecanismos nem sempre se produz ao mesmo tempo; em geral o 
segundo precede o primeiro, (porque é necessário certo recuo 
para tomar consciência de rebaixamento de um partido e transferir 
os seus votos para outro). Isso acarreta, naturalmente, um período 
bastante longo de turvação, período no qual a turvação dos 
eleitores se conjuga a inversões de “sub-representação”, 
falseando completamente a relação das forças entre os partidos 
(DUVERGER, 1980, p. 261-262).  
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Segundo Duverger, para que os partidos novos se constituíssem solidamente 

no sistema e rompessem com essa lógica dualista, seria necessário que 

dispusessem de forte apoio local ou estivessem vinculados a uma “grande e robusta 

organização nacional”. A depender do primeiro caso ficariam confinados à sua área 

geográfica de origem, de onde só sairiam “a custo e devagar”. Apenas no segundo 

caso é que poderiam esperar um crescimento rápido que o elevasse à posição de 

segundo partido (DUVERGER, 1980, p.262). 

Dessa forma, à medida que a representação proporcional tendia a exercer 

efeitos de fragmentação, criando sistemas multipartidários a representação 

majoritária tendia a equilibrar a entrada de novos partidos no sistema. Segundo o 

autor “o dualismo de partidos seria a ‘lei de bronze’ do escrutínio majoritário de um 

turno” (DUVERGER, 1980, p.262). 

A análise de Duverger fornece, portanto, alguns importantes subsídios para 

examinarmos o “dualismo partidário” protagonizado na dinâmica política do Rio 

Grande do Norte pelo PFL e PMDB, entre 1982 e 2004, e que teve no centro dos 

conflitos, a disputa pelo controle dos cargos majoritários no estado. 

 Ajuda também na compreensão dos processos que envolveram o 

desenvolvimento de uma terceira força partidária na dinâmica política estadual - o 

PSB, liderado pela ex-governadora Wilma de Faria - que levaram à (contextual) 

aproximação entre o PFL e PMDB a partir de 2004. 

Dessa forma, espero que a análise do PFL aqui desenvolvida possa contribuir 

com o estudo da dinâmica política e partidária do Rio Grande do Norte após o 

retorno à democracia e ao multipartidarismo, bem como, em alguma medida, poder 

contribuir com essa nova questão que tende a entrar na agenda da Ciência Política 

brasileira. 
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Capítulo 2 

De cisões e adaptações: A Formação do Colégio Eleitoral e o 

Surgimento do PFL. 

 

 O surgimento do PFL está diretamente relacionado ao contexto de 

articulações em torno da sucessão do presidente João Batista Figueiredo e da 

escolha do primeiro presidente civil após duas décadas de governos militares. Após 

o retorno ao multipartidarismo em 1979 a realização de eleições diretas para escolha 

de governadores em 1982, a formação do Colégio Eleitoral para escolha do primeiro 

presidente civil a substituir o governo militar seria um dos principais capítulos da 

transição política brasileira rumo à democracia.  

  Entre os candidatos governistas, inicialmente, surgiram os nomes de Mário 

Andreazza, ministro do Interior; Paulo Maluf, deputado federal; Marco Maciel, 

senador, e Aureliano Chaves, o vice-presidente. Ao fim, restaram os nomes de 

Paulo Maluf e Mário Andreazza. 

Esse é o ponto central que deflagra o dissenso governista. Muitos pedessistas 

consideravam inadmissível a escolha de Paulo Maluf como candidato governista, 

quer por recusa a seus métodos de cooptação, quer com base no puro cálculo 

eleitoral e expectativas de consequências da vinculação a um candidato cuja 

imagem pública se mostrava extremamente desgastada.6 Dessa divergência 

resultou a saída de um conjunto inicial de pedessistas antes mesmo da realização 

da convenção do partido para decidir entre Maluf e Andreazza. 

                                                           
6 TAROUCO (1999, p.28) cita os vários problemas associados à recusa do nome de Paulo Maluf 
como candidato pelo PDS e a desestabilização interna que sua candidatura produziu entre 
correligionários: Kinzo (Apud TAROUCO, 1999, p.28) aponta para sua reputação de malversador de 
recursos públicos e de usuário de métodos escusos de aliciamento. Lavareda (Apud TAROUCO, 
1999, p.28) enfatiza a repulsa da opinião pública a uma imagem que passou a concentrar a 
hostilidade anteriormente dirigida ao regime. Walder de Góes e Aspásia Camargo (Apud TAROUCO, 
1999, p.28) afirmam que Maluf arregimentava apoio inclusive em territórios adversários, com 
propostas clientelistas, negociando votos e violando “códigos de reserva de mercado político. 
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Jorge Bornhausen e Marco Maciel iniciaram as negociações com a oposição 

com vistas a apoiarem o candidato Tancredo Neves dando início ao processo de 

montagem das bases de sustentação da “Aliança Democrática”, que agregando 

interesses de segmentos do governismo com anseios e valores da oposição, 

desempenhou papel determinante na vitória de Tancredo em novembro de 1984.7  

É importante contextualizar que em 1984 a sociedade brasileira havia 

recuperado certo grau de liberdade, conseqüência dos primeiros atos concretos do 

projeto de distensão política iniciada pelo presidente Ernesto Geisel e o chefe da 

casa civil, General Golbery do Couto e Silva a partir de 1974: gozava-se de maior 

tolerância à liberdade de imprensa e a lei de anistia embora restrita, havia 

possibilitado o retorno de antigas lideranças ao centro do jogo político8. 

Somado a isso um novo sistema de partidos iniciava sua institucionalização, 

com o retorno ao multipartidarismo em 1979. Ainda que se verificasse a posição de 

predomínio do PMDB e PDS como presença residual do bipartidarismo, um novo 

sistema partidário ia sendo montado, inicialmente o PTB, recriado por Ivete Vargas, 

o PDT, partido criado por Leonel Brizola para assumir a bandeira do trabalhismo e 

com o qual havia chegado ao governo do estado do Rio de Janeiro já em 1982, e o 

PT, sob a liderança de Luis Inácio da Silva, partido forjado a partir da organização 

dos trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais no centro econômico do país. 

Nesse contexto de maior liberdade de imprensa e ampliação da oferta de 

opções partidárias, a opinião pública se colocava como variável central a ser 

ponderada por lideranças políticas e partidos, sobretudo em termos de 

conseqüências de suas escolhas num futuro de democracia ampla e multipartidária.  

O repúdio ao regime militar por vastos setores da sociedade produziu 

mobilizações em torno da possibilidade de escolha direta para a presidência já para 

o ano de 1984, quando se extinguiria o mandato prorrogado de João Batista 

Figueiredo.9 

                                                           
7 Embora tenha sido oficializada apenas em agosto de 1984 a Aliança surgiu em abril de 1984 com a 
derrota da emenda “Dante de Oliveira”. 

8 Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luis Carlos Prestes, entre aqueles de maior destaque. 
9 O “Pacote de abril” de 1977, dentre outras medidas, prorrogou o mandato do sucessor de Ernesto 
Geisel para seis anos. 
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Nesse clima, o deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB de Mato 

Grosso, formulou uma proposta de emenda constitucional destinada a restabelecer a 

escolha direta para a presidência já para a sucessão de João Batista Figueiredo. 

Sua proposta foi rejeitada na Câmara dos Deputados, entretanto acabou 

fortalecendo o movimento “Diretas Já” e intensificando o desgaste do governo e do 

PDS perante a sociedade.  

No interior do próprio governismo, vários segmentos defenderam a escolha 

direta do sucessor do General João Batista Figueiredo. Soares, analisando a 

conjuntura, indicava que:  

 

Os pedessistas estão abandonando o partido e, a continuar essa 
tendência, muitos mais deverão fazê-lo nos próximos meses. Além 
disso, em que pese uma certa popularidade do presidente 
Figueiredo, o PDS não consegue fazer novos adeptos porque a 
maioria absoluta (entre 80 e 90%) dos adeptos de outros partidos e 
dos sem partido quer as eleições diretas. O que alguns líderes 
pedessistas parecem não perceber é que essa não é mais uma 
questão partidária nem de conveniência: a questão da eleição direta 
já tem raízes no eleitorado. Os brasileiros acham que eleger o 
próximo presidente é um direito deles e quem tentar roubar esse 
direito vai ter que enfrentar a hostilidade da população, inclusive nas 
urnas. (...). Note-se que os pedessistas favoráveis às indiretas 
poderão enterrar, também, os seus colegas favoráveis às diretas 
(SOARES, 1984, p.61-62). 

 

Dessa forma, embora o movimento “Diretas Já” tenha sido liderado 

especialmente pelos governadores da oposição eleitos em 1982,10 o movimento teve 

também participação ativa dos governadores pedessistas também vitoriosos nessa 

eleição, estrategicamente fomentados por regras eleitorais casuisticamente 

elaboradas e editadas pelo governo militar com vistas à formação do Colégio 

Eleitoral.  

                                                                                                                                                                                     
 

10 Especialmente Tancredo Neves, de Minas Gerais, Leonel Brizola do Rio de Janeiro e Franco 
Montoro, de São Paulo. 
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Diante da rejeição da emenda “Dante de Oliveira” em abril de 1984, a forma 

de escolha do sucessor de Figueiredo retornou às condições previamente definidas 

pelo pacote de abril de 1977, ou seja, escolha via Colégio Eleitoral.11  

A chapa oposicionista, encabeçada pelo então governador de Minas Gerais, 

Tancredo Neves, representante da oposição moderada, ganhou força e provocou a 

ruptura inicial no interior do PDS, levando alguns de seus quadros a aderirem ao 

grupo oposicionista antes mesmo da convenção do PDS que decidiria entre Paulo 

Maluf e Mario Andreazza12. 

O grupo dissidente inicial foi constituído por Roberto Magalhães e Gustavo 

Krause, governador e vice-governador de Pernambuco, Gonzaga Mota, governador 

do Ceará, Marco Maciel, Guilherme Palmeira e Jorge Bornhausen, senadores de 

Pernambuco, Sergipe e Santa Catarina, respectivamente, e Aureliano Chaves, vice-

presidente. 

Com eles tem início a formação da chamada “Frente Liberal” que após a 

convenção do PDS e confirmação do nome de Paulo Maluf como candidato do 

partido, receberia outro grupo de ex-pedessistas que haviam apoiado até o fim 

(resultado da convenção) o nome de Mario Andreazza, entre eles Divaldo Suruagy, 

Hugo Napoleão e José Agripino Maia, governadores do Piauí, Alagoas e Rio Grande 

do Norte, respectivamente. Segundo Lavareda (1985, p.40), esses teriam sido os 

adeptos de “primeira hora” da Frente Liberal13. 

Estava então definitivamente cindido o partido governista. A oposição ao 

regime se fortalecera com a efetivação da denominada “Aliança Democrática”, que 

tinha Tancredo Neves como candidato à presidência e José Sarney, ex-presidente 

                                                           
11 O Colégio Eleitoral foi constituído por membros do Congresso (senadores e deputados federais) e 
por seis representantes escolhidos pelo partido majoritário em cada assembléia estadual. (SOARES, 
1984 p.99). Lideranças que posteriormente estariam no comando do PFL como Jorge Bornhausen, 
Aureliano Chaves e Guilherme Palmeira apoiaram formalmente a emenda Dante de Oliveira e 
participaram ativamente em defesa do movimento pró-diretas (CORBELLINI, 2005, p.134). 

 12  Convenção do PDS ocorreu em 11 de agosto de 1984. 
13 Os governadores da Paraíba e Bahia não aderiram à Frente Liberal e o então senador pelo PDS, 
Antonio Carlos Magalhães, grande liderança governista, de perfil tradicional, também não tomou parte 
na fundação do PFL filiando-se ao partido alguns meses após sua fundação. 
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da ARENA e também do PDS, como vice. Expressivo quadro de lideranças 

pedessistas aderiu à chapa oposicionista.  

O artigo de Clóvis Rossi na Folha de São Paulo evidencia o grau de êxito, 

legitimidade e também contradições presentes na aliança: 

 

A grande vantagem que o deputado Paulo Salim Maluf obteve 
sobre o ministro Mário Andreazza, na Convenção do PDS, 
assustou a cúpula do PMDB, (...). Consequência imediata, 
consolidou-se a idéia de levar às ruas a candidatura Tancredo 
Neves, como forma de polarizar a opinião pública e, em função 
disso, impedir defecções pró-Maluf no Colégio Eleitoral. (...). O 
caminho para o êxito dessa estratégia já está, de qualquer forma, 
pavimentado, como ficou evidente ontem no Congresso, durante a 
convenção peemedebista: os grupos clandestinos de esquerda 
(PC, PC do B e MR-8) se incumbiram de mobilizar os seus 
militantes, para dar o colorido popular à festa partidária. E não se 
incomodaram, em momento algum, de aplaudir, com entusiasmo 
incontrolável, os frentistas que compareceram ao Congresso, 
inclusive o senador José Sarney, inimigo da véspera. Quando 
Sarney e Marco Maciel passaram pelo Salão Verde - o grande 
"hall" do Congresso - houve aplausos delirantes, até mesmo do 
pessoal que atendia na mesinha instalada pelo MR-8 para vender 
seu jornal, a "Hora do Povo". Os gritos de "Sarney, Sarney" 
encheram o saguão, o que, de resto, combina com o slogan criado 
pelas galerias: "Hei, hei, hei, Tancredo e Sarney. A absorção dos 
adversários da véspera foi tão completa que não houve, em 
momento algum, sequer um ensaio de vaia para Sarney, para 
alegria da cúpula peemedebista, que até ontem não se sentia lá 
muito segura em levar o senador para os palanques.  
A gritaria da claque não esconde, entretanto, uma rejeição 
relativamente importante das bases peemedebistas ao nome do 
companheiro de chapa de Tancredo: não só ele teve 113 votos a 
menos que Tancredo, como ficou com apenas 543 votos dos 791 
possíveis, uma diferença ponderável de 243, ou 30 por cento de 
defecções. É verdade que muitos convencionais não vieram 
porque não havia lugares nos vôos e nos hotéis de Brasília, mas 
essa dificuldade pode ter sido usada apenas como uma boa 
desculpa para não ter que votar no senador maranhense (Clovis 
Rossi, 13 agosto 1984. Banco de Dados Folha de São Paulo, 
acesso 22 de dezembro de 2011). 

 

 

Para Corbellini a ida de parte significativa dos quadros pedessistas para o 

PFL reposicionou a imagem política dessas lideranças diante de um novo contexto 

nacional. José Sarney ao se desfiliar do PDS e ingressar no PMDB em agosto de 
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1984, produziu a ponte formal que possibilitou ao PFL tornar-se “parceiro 

indispensável e privilegiado do PMDB” (CORBELLINI, 2005, p.150). Como 

consequência esse fato consolidou o PFL e PMDB no novo sistema em montagem.  

 

O apoio dos dissidentes da Frente Liberal acabou fazendo com que 
a candidatura de Tancredo Neves adquirisse um perfil mais 
conservador, (...), fato que pode ter sido um fator facilitador para o 
processo de transição. A eleição de Tancredo Neves, ao final das 
contas, seria um processo muito menos traumático para a transição 
do que a escolha do candidato do regime (CORBELLINI, 2005, 
p.151). 

 

 

A formalização do acordo entre as forças políticas que apoiaram Tancredo e 

Sarney se deu mediante elaboração de documento denominado “Carta de 

Compromisso com a Nação” onde figuravam as metas e compromissos do grupo 

com o processo de democratização e reorganização institucional do país: 

 

Os pontos fundamentais desse documento foram: o restabelecimento 
de eleições diretas para Presidente da República, prefeitos de 
capitais e dos municípios considerados área de segurança nacional e 
estâncias hidrominerais; a convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte livre e soberana em 1986; o restabelecimento das 
prerrogativas dos poderes do legislativo e do judiciário; a 
reprogramação da dívida externa; a garantia de autonomia e 
liberdade sindicais e do direito de greve; reforma eleitoral para 
possibilitar a organização de novos partidos. Por fim, essa aliança 
acordava que Tancredo Neves, indicado pelo PMDB, e José Sarney, 
pela Frente Liberal, fossem os candidatos à presidência e vice 
presidência da república, respectivamente. É oportuno salientar que 
este último renunciou à presidência do PDS para compor a chapa 
oposicionista (FERREIRA, 2002, p. 48).   

 

Em novembro de 1984, ocorre a vitória da chapa oposicionista de Tancredo e 

Sarney no Colégio Eleitoral, com 72,49% dos votos.14  

                                                           
14 Tancredo Neves obteve 480 votos contra 180 votos dados a Paulo Maluf dos votos dos 
convencionais. 
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Em março do mesmo ano o vice José Sarney assume a presidência por 

ocasião da internação de Tancredo Neves e aí permanecerá até 1990 devido ao seu 

falecimento.  

 

Surgimento do PFL 

 

Em novembro de 1984, logo após a vitória da oposição no Colégio Eleitoral, é 

feita a leitura do manifesto do novo partido no Plenário da Câmara e em janeiro de 

1985 é fundado o PFL, o Partido da Frente Liberal. 

Manteve suas tradicionais bases eleitorais no Nordeste, mas expandiu sua 

influência no nível nacional. Beneficiou-se inicialmente da aliança com o maior 

partido nacional, o PMDB, e a substituiu em 1994 pela aliança com o PSDB, que 

elegeu o presidente da República. Atuou como partido de apoio aos diferentes 

governos (Sarney, Collor, Itamar, FHC I, FHC II) e após dezessete anos na condição 

de governista, foi para a oposição em 2002 com a vitória de Luis Inácio Lula da 

Silva, do Partido dos Trabalhadores, para a Presidência da República. 

O partido inicia sua trajetória em boas condições de disputa eleitoral. Herdeiro 

do espólio pedessista, o PFL agregou quadro expressivo de representantes: sete 

dos nove governadores nordestinos eleitos em 1982 pelo PDS15. Contou também 

com 79 deputados federais (16,5% da Câmara) e 17 senadores (24,6% do senado) 

(NICOLAU, 1996, p. 86).  

O saldo da participação na Aliança Democrática foi decisivo e implicou na 

conquista de importantes postos ministeriais. No governo de Tancredo/Sarney, dos 

22 ministérios, 13 (59%) foram para o PMDB e 7 (32%) ficaram com o PFL.16  

                                                                                                                                                                                     
 

15 Divaldo Suruagy, AL; Gonzaga Mota, CE; Luis Rocha, MA; Roberto Magalhães, PE;                  
Hugo Napoleão, PI; João Alves, SE e Agripino Maia, do RN.   
 
16 Os outros dois ministros não possuíam vinculação partidária (CORBELLINI, 2005, p.56). 
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Na equipe inicial o PFL deteve três dos nove ministérios da área econômica, 

dois dos sete ministérios da área social17 e dois dos quatro ministérios da área 

política.  

Essa situação inicial de controle de espaços fundamentais na arena 

governamental se mostrou fundamental para sua trajetória de fortalecimento, para a 

qual contaram os valiosos recursos aí adquiridos que alimentaram e fortaleceram 

seus quadros políticos e sua rede de clientelas locais. 

Conforme defende Panebianco (1990), alguns partidos, partindo de uma base 

de lideranças atuando a nível nacional, se desenvolvem a partir se sua expansão 

territorial. Dentro dessa lógica o PFL surgiu forte nacionalmente e pôde expandir 

esse poder territorialmente pelo conjunto da municipalidade brasileira sobretudo 

através do conjunto de lideranças políticas locais, aptas a aderirem à nova 

agremiação, atraídos pelo mesmo fator motivador de adesão de sempre: a 

beneficiada condição de acesso aos recursos do Estado apresentada pelo novo 

partido governista que surgia. 

 

As análises sobre o PFL 

 

De 1986 a 2002 o PFL figurou inquestionavelmente como o maior partido de 

direita do Brasil. Segundo Maiwaring, Meneguello e Power,18 o conservadorismo19 

partidário no Brasil possui duas faces, uma mais elitista, composta por eleitores mais 

instruídos e politizados oriundos dos municípios mais ricos do Sul e Sudeste, que os 

autores associavam ao PL (Partido Liberal) e outra face de caráter arcaico e 

clientelista, cujos simpatizantes se encontravam entre os mais pobres e de baixo 

nível educacional, oriundos de pequenos municípios sobretudo do Nordeste, sendo 

estes a grande base social do PFL. Colocam grande ênfase sobre o caráter 

                                                           
17 Ao longo do governo Sarney o PFL perdeu o Ministério da Educação para o PMDB e assumiu o 
Ministério do Interior, inicialmente na cota do PMDB. (TAROUCO, 1999; MENEGUELLO, 1996).  

18 MAIWARING  et al., 2000. 
19 Aqui tomamos como partidos conservadores os partidos de centro-direita e direita, conforme define. 
MIDDLEBROOK (2000).  
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fortemente regional do partido, ainda considerando sua expansão para outras 

regiões a partir da década de 90. 

Desde seu surgimento o PFL demonstrou preocupação com relação à 

construção e definição de uma imagem pública associada ao partido. Tarouco (1999, 

p. 27) afirma que os governadores nordestinos eleitos em 1982 estavam cientes das 

perspectivas de declínio eleitoral do partido, contidas pela legislação eleitoral 

previamente concebida pelo regime militar. Daí a prioridade em suas decisões às 

questões de ordem eleitoral.  

Construir uma nova imagem e definir uma identidade ao novo partido para 

disputas eleitorais num contexto de ampliação das oportunidades de contestação e 

participação que se mostrava irreversível, deveria constituir uma estratégia central 

da nova agremiação.  

Pelos antecedentes de seus quadros, oriundos de uma organização partidária 

cujas bases eleitorais estavam associadas ao eleitorado pobre e clientelista das 

áreas e regiões menos desenvolvidas, sobre o qual também pesava o apoio 

sistemático ao regime militar, bem como o modo como surgiu, na condição de 

partido que derivou de uma ruptura com o governismo para permanecer como 

governista, sobre o PFL pesou desde sempre a reputação ou caráter de “partido 

clientelista e fisiológico”.  

Sobre a questão do fisiologismo suas lideranças atuaram enfaticamente no 

sentido de apresentar uma interpretação distinta. Segundo Marco Maciel, um dos 

“cardeais” do PFL, 

 

Nos chamam de fisiológicos, mas nós viabilizamos a vitória de 
Tancredo, a vitória da oposição, a vitória da redemocratização. E 
porque acreditávamos nesse processo. Se fosse para manter 
cargos e força política, ficaríamos com Maluf. Ele nos prometeu 
mundos e fundos. Escolhemos outro caminho porque ele era 
melhor para o país. Quando decidimos apoiar Tancredo, fomos 
importantes inclusive para conter um movimento de sentido 
inverso (dissidências dentro do PMDB que ameaçavam apoiar 
Maluf (CANTANHÊDE, 2001, p.26). 
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Corroborando esse argumento, pesa a contribuição decisiva dos votos da 

Frente Liberal no Colégio Eleitoral que asseguraram a vitória do candidato 

oposicionista Tancredo Neves. Pesa também o fato de que, conforme raciocina 

Corbellini,  

 

(...) não há nada que autorize a interpretação de que uma 
eventual vitória de Paulo Maluf fosse, de antemão, uma 
impossibilidade histórica. Basta lembrar que um ano antes da 
reunião do Colégio Eleitoral que elegeu a chapa Tancredo-Sarney, 
a Câmara dos Deputados não conseguiu aprovar a emenda Dante 
de Oliveira, que restabelecia eleições diretas para a presidência 
da República, apesar do excepcional movimento pró-diretas, 
talvez sem paralelo na história política do país por sua amplitude 
suprapartidária e pelo seu envolvimento cívico (CORBELLINI, 
2005, p. 134).  

 

 

A recuperação da seqüência de fatos e decisões associados à formação do 

PFL também agrega consistência à visão defendida por Maciel: os senadores Jorge 

Bornhausen e Guilherme Palmeira e o vice-presidente Aureliano Chaves, futuras 

lideranças do PFL, “fizeram questão de formalizar o seu apoio à emenda Dante de 

Oliveira e participaram ativamente do movimento pró-diretas” (CORBELLINI, 2005, 

p.134). 

Esse é um ponto central na análise de Corbellini: Ainda que grande número 

de quadros tenha se deslocado posteriormente do PDS para o PFL com base no 

puro senso de oportunismo político, em que medida o novo partido representou tão 

somente a sobrevivência da velha ARENA e de seu legítimo sucessor, o PDS, no 

novo sistema político que se iniciava naquele momento?  

Para o autor a nova agremiação não pode ser definida somente a partir do 

viés de continuidade dessa tradição: o PFL agregou um perfil novo de partido 

político ao sistema de partidos e à política brasileira na medida em que representou 

uma resposta moderna das velhas e conservadoras elites oligárquicas e regionais a 

uma nova situação. Uma elite que, capaz de perceber o contexto, soube atuar 
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“sintonizada com o novo momento da política brasileira” (CORBELLINI, 2005, 

p.142). 20 

Sob o ponto de vista das continuidades e descontinuidades associadas ao 

PFL, comumente, academia e imprensa veiculam análises sobre a genealogia e 

papel do PFL no (s) sistema(s) de partidos ocorridos no país em diferentes 

momentos, frequentemente descrevendo uma sequência que a partir do PDS, passa 

pela ARENA no período bipartidário costuma chegar à UDN durante a experiência 

democrática de 1946-1966.  

De fato boa parte dos quadros de maior destaque do PFL como Aureliano 

Chaves, Antonio Carlos Magalhães, Jorge Bornhausen e Guilherme Palmeira, entre 

outros, foi oriunda do PDS- ARENA e UDN. A exceção entre as principais lideranças 

foi Marco Maciel, ligado originalmente ao PSD (CORBELLINI, 2005, p.136).  

Dessa forma comumente se estabelece um fio contínuo entre PFL e UDN que 

possui validade apenas sob o ponto de vista dos quadros que compuseram esses 

partidos. Sob o ponto de vista da origem, papel e atuação dos mesmos no sistema 

político não poderíamos exatamente afirmar tal continuidade. 

A UDN surgiu como um partido nacional em 1945 a partir de uma frente de 

oposição ao governo Vargas, ostentando a bandeira do liberalismo político e 

econômico de modo semelhante ao PFL. Entretanto a análise da origem e trajetória 

da UDN não nos permite prosseguir muito adiante nas comparações.  

A UDN, conforme nos diz Maria Vitória Benevides (1981) em seu clássico 

estudo sobre o partido, surge como “partido externo” (DUVERGER, 1970, p. 17), 

sem vínculos com o Estado, e permaneceu como oposição ambígua até 1962 com a 

vitória de Jânio Quadros, com o apoio do partido.21 

                                                           
20 Se para autores como MAINWARING (2000) ao PFL coube o papel de viabilizar a transição 
conservadora ou continuidade do conservadorismo na política brasileira, outras leituras vêm na 
participação dos partidos conservadores a possibilidade de estabilidade dos regimes democráticos 
que se seguiram (POWER, 2000; LINZ,1978; MIDDLEBROOK, 2000).   

21 Com relação ao governo Dutra, por exemplo, a UDN se auto-definia como “nem oposição 
sistemática, nem apoio incondicional” (BENEVIDES, 1981, p.51). 

 



47 
 

Em sua atuação política a UDN caracterizou-se por um oposicionismo 

desestabilizador cuja disputa pelo poder foi marcada por um conjunto de eventos 

golpistas e conspiratórios. 

Embora organizando-se como partido nacional, foi constituída por um 

conjunto de “várias UDN’s regionais”, dotadas de grande autonomia entre si 

sobretudo com relação ao padrão de alianças que estabeleciam (BENEVIDES, 

1981). 

De modo diferente, o PFL surge nos moldes de “partido parlamentar” 

(DUVERGER, 1980, p. 28), de uma posição de oposição a um governo do qual 

fizera parte até então. Após sua fundação marca sua trajetória por uma inequívoca 

posição de partido governista, assumindo um padrão parlamentar - conforme 

caracterizaremos adiante - extremamente coeso e disciplinado no Congresso 

Nacional, atuando como ator central nas ações para assegurar a estabilidade dos 

distintos governos dos quais participou entre 1985 e 2002.  

Distingue-se da UDN também por seu esforço estratégico de montar uma 

estrutura organizacional centralizada, marcada pelo rigor hierárquico de suas 

instâncias no que diz respeito ao processo de tomada de decisões (FERREIRA, 

2002; TAROUCO, 1999). 

O exercício comparativo, visando analisar o PFL sob o ponto de vista das 

continuidades e descontinuidades que agrega à trajetória dos partidos no Brasil nos 

leva a encontrar semelhanças entre o PFL e outro grande partido do período 46-64, 

o PSD.  

Criado a partir de uma elite política formada pelos interventores colocados por 

Getúlio Vargas nos Estados, o PSD, como o PFL, surgiu “por dentro do Estado, 

recolhendo fragmentos da base política do antigo sistema autoritário” (CORBELLINI, 

2005, p. 13). 

A partir de seus vínculos estreitos com o Estado o PSD herdou o capital 

eleitoral das capilarizadas máquinas clientelistas herdadas do Estado-Novo. Teve 

também papel central na estabilidade do sistema partidário do período 1946-1964 

(HIPPÓLITO, 1985).  
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Corbellini (2005) acrescenta ainda que a classificação de “partido 

parlamentar” atribuída igualmente ao PFL e PSD, apresenta restrições. Tratar-se-

iam, com maior justeza, de partidos de “gênese estatal”: 

 

Enquanto a elite parlamentar do PFL na Câmara e no Senado foi 
decisiva para operar o rompimento com o PDS, (uma parte antes 
e outra depois da convenção nacional do partido que homologou 
Paulo Maluf como candidato do PDS para o Colégio Eleitoral), a 
adesão principalmente dos governadores nordestinos mostrou-se 
fundamental, primeiro para garantir os votos que acabaram dando 
vitória a Tancredo Neves, e, depois, para transferir ao novo 
partido o espólio eleitoral do PDS nordestino, herança, de maneira 
análoga, ao PSD na década de 40, da exploração de grandes 
máquinas clientelistas organizadas nos estados (CORBELLINI, 
2005, p.139).  

 

A sutil restrição de Corbellini quanto à caracterização desses partidos como 

sendo de origem parlamentar se dá com base na não correspondência dos fatos 

com a clássica tipologia descrita por Maurice Duverger (1980), segundo a qual 

partidos de natureza parlamentar resultariam da necessidade de círculos 

parlamentares se organizarem para enfrentar processos de extensão do Sufrágio. 

Dentro da descrição de Duverger esses partidos também tenderiam a apresentar 

menor coerência, disciplina e organização que aqueles partidos de natureza 

societária (DUVERGER, 1980, p.28), o que não pode exatamente ser descrito como 

traços característicos do PFL. 

 

PFL, um partido nordestino 

 

Um dos traços associados ao PFL refere-se ao peso da elite nordestina em 

sua composição, tido como marca principal e duradoura (FERREIRA, 2002; KINZO, 

1993; MAIWARING et al.2000).  

Desde o período militar o Nordeste adquiriu uma função muito nítida na lógica 

político-partidária nacional: deveria neutralizar o potencial do voto opositor nas 

capitais do Centro-Sul, ou seja, o conjunto dos estados nordestinos, segundo maior 
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colégio eleitoral do país, por seu caráter de região pobre, não industrializada, 

somada a altos índices de analfabetismo, portanto, potencialmente refém de 

benesses políticas governamentais, seria o esteio político eleitoral das elites 

governistas, neutralizando o potencial oposicionista do eleitorado do Centro-Sul, 

derivado dentre outros fatores, da sua maior independência e autonomia com 

relação aos impactos das políticas e ações governamentais.22  

Ferreira (2002) argumenta que, embora desde a fundação do PFL os quadros 

de governadores e senadores oriundos da região tenham assumido peso decisivo na 

trajetória do partido, a dissidência da qual derivou não teve qualquer viés federativo 

na medida em que o futuro partido se mobilizou em torno de um processo de disputa 

nacional. Corbellini (2005) também argumenta que “o peso dos governadores na 

formação do PFL não fez do partido uma federação de oligarquias regionais” 

(p.139).23 

Além das explicações fundadas no quadro de desigualdades regionais, outros 

fatores associados explicam a manutenção do peso dos quadros nordestinos do 

partido. Um deles refere-se à capacidade das clientelas eleitorais nordestinas 

aceitarem o governismo do partido, ser menos hostil e resistente a um partido que 

abrigou quadros da política tradicional ou, conforme afirma Corbellini, devido ao fato 

dessa base eleitoral, 

(...) ser mais blindada em relação às grandes questões que 
mobilizam a chamada “opinião pública” nas regiões Sul e Sudeste. 
(...) Os “custos de imagem” decorrentes de estar colado a Sarney 
ou Collor no auge da crise de seus governos, são 
significativamente menores para as bases eleitorais nordestinas 
do PFL do que o são diante da clientela de outros partidos 
políticos (CORBELLINI, 2005, p.102). 

                                                           
22Esse entendimento, pelo longo período em que oposição significou oposição de esquerda, parece 
ter criado certo vício de raciocínio. A partir de 2002, entretanto a lógica mostrará sua validade de 
modo objetivo: regiões mais pobres são vulneráveis ao governismo tanto de direita quanto de 
esquerda. 

23 Em grande parte isso foi assegurado pela preocupação manifestada pelo partido no sentido de 
montar uma estrutura organizacional hierarquicamente bem definida e centralizada, capaz de 
assegurar a unidade e coesão partidária. Tarouco (1999) e Ferreira (2002) discutem em maior 
profundidade os aspectos organizacionais relativos ao PFL.  
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O peso eleitoral do PFL no Nordeste também pode ser pensado sob uma 

perspectiva de continuidade de determinadas instâncias e estruturas políticas. 

Nesse sentido podemos dizer que o partido foi beneficiado pelas sedimentadas 

estruturas organizacionais que vêm, pelo menos, desde a primeira experiência 

democrática, com a capilaridade das máquinas udenistas e pessedistas que a partir 

de 1965 convergiram para a ARENA e em 1979 entram no espólio do PDS. O PFL, 

mesmo surgindo como dissidência, foi em larga medida tributário dessa 

centralização e eficiente capilaridade das máquinas políticas e eleitorais dos partidos 

conservadores (SOARES,1985). Seguindo esse raciocínio Mainwaring et al (2000) 

defende que o sucesso dos partidos conservadores brasileiros reside em sua 

capacidade de dominar pequenos municípios, especialmente nas regiões menos 

desenvolvidas do país (MAINWARING et al ,2000, p.85). 

Outro importante fator associado à força do partido na região relaciona-se ao 

processo de renovação de elites políticas implementado a partir da década de 70 

pelos militares no conjunto dos estados da região, com a formação de novos 

quadros dotados de perfil técnico e discurso renovado, capacitados para viabilizar as 

políticas governamentais de desconcentração de riquezas previstas pelo II PND e 

capitalizarem os saldos políticos daí advindos (ABRÚCIO e SAMUELS,1997; 

ANDRADE, 1997).  

Tal estratégia, destinada a reforçar a potencialidade política dos quadros 

governistas na região, evidenciou seu êxito no processo de formação do PFL onde 

essa nova elite de governadores desempenhou papel fundamental. Podemos 

acrescentar também as regras de conversão de votos em cadeiras definidas pelo 

Pacote de Abril de 1977. As medidas destinadas a assegurar maiorias 

parlamentares ao governo ainda no período bipartidário através do aumento do 

número mínimo de representantes dos estados menos populosos especialmente do 

Norte e Nordeste findaram beneficiando também o PFL. 

Dessa forma a contribuição dos quadros nordestinos teve relevância 

qualitativa e quantitativa para o PFL em todos os momentos por que passou o 

partido, tendo peso determinante na posição ocupada pelo mesmo no Congresso 

Nacional, conforme atestam os dados abaixo: 
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Tabela 1: Composição Regional da Bancada do PFL na Câmara Federal (%) 
 
 Região 1986 1990 1994 1998 2002 2006 

Norte 11,9 9,6 9,0 16,0 13,1 13,9 

Nordeste 50,0 60,2 57,3 45,3 52,4 41,5 

Centro-Oeste 8,5 7,2 3,4 4,7 7,2 4,6 

Sudeste 21,2 13,2 19,1 24,5 21,4 24,6 

Sul 8,5 9,6 11,2 9,4 5,9 15,4 

Total 100 100 100 100 100 100 

Total no Congresso  24,2 18,2 17,3 20,5 16,4 12,7 
Fonte: Tarouco, 1999; TSE. 

 

 

Embora o PFL tenha sua imagem associada ao governismo de bases 

clientelistas ancoradas nas regiões mais pobres do país, a observação sobre o 

desempenho do partido entre as regiões ao longo do período 1986-2006 evidencia 

relativo peso do partido na região Sudeste a partir da década de 90, para isso 

contribuindo os dois maiores colégios eleitorais do país: Minas Gerais e São Paulo.  

Segundo Corbellini (2005), visando ampliar sua já “consolidada”  reserva 

eleitoral nordestina, o partido, entre 1990 e 1998, buscou agregar novos eleitores, 

investindo na expansão de suas de bases no pólo mais dinâmico e influente da 

política brasileira, localizado na região Sudeste, fato que reforça sua tese da 

ambigüidade entre moderno-arcaico.  

Middlebrook (2000) e Mainwaring (2000) afirmam que para esse processo de 

diversificação e ampliação das bases eleitorais para regiões mais desenvolvidas 

contou o fato de que nas décadas de 80-90 as idéias político-econômicas neoliberais 

forneceram a base programática a partir da qual foi possível atrair o eleitor dessas 

regiões: tais idéias possibilitaram a captura de um eleitorado urbano de classe média 

descontente com o tradicionalismo político e o estado intervencionista. 
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PFL: Buscando uma identidade entre a direita e o centro. 

Segundo Ware (2006), um ponto central para pensarmos a relação entre 

partidos e ideologia consiste na tendência de persistência que as ideologias de 

origem dos partidos apresentam. Isso não implica que essa sobrevivência ao longo 

dos tempos não agregue muitas transformações e adaptações. 

Para Ware (2006) seria equívoco pensar as ideologias partidárias como algo 

fixo na medida em que os partidos precisam adaptar-se às demandas da disputa 

eleitoral. O autor observa um contínuo processo de mudanças e adaptações dos 

partidos - em alguns casos mais drásticos noutros nem tanto - os quais estão 

sempre buscando ocupar posicionamentos políticos que crêem sejam mais 

populares ou eleitoralmente favoráveis, esse processo é impulsionado pela 

competição na captação de votos e resulta no fato de que partidos tendem a se 

assemelhar cada vez mais uns com os outros. Dessa forma, “resulta casi obvio decir 

que en cierto sentido ahora son todos partidos, “partidos de derechas” (WARE, 

2002, p. 89). Entretanto defende que “desde ciertos puntos de vista resulta de 

utilidad concebir los partidos como grupos que compiten por los votos mediante la 

posición que adoptan en el espectro ideológico” (WARE, 2006, p.88). 

Dessa maneira, para o autor “se podría decir que resulta conveniente 

completa cualquer analisis basado en los orígenes de los partidos com outro mas 

centrado en los valores y políticas propunados por los partidos en la atualidad” 

(WARE, 2006, p.89).  

Partindo da visão de Von Bayme que com base no contexto europeu 

defendeu que apenas os partidos fundados sobre ideologias conseguiriam 

sobreviver (BAYME apud WARE, 2006, p.29), Ware recupera que nos finais do 

século XIX e início do século XX havia muitos partidos cuja única razão de ser 

consistia em obter clientelas por meio de seu controle dos cargos políticos. 

“Competir por los votos de um electorado de masas puede haberlos hecho optar por 

una ideologia pero los aspectos no ideológicos de la politica seguieran afectando a 

muchos partidos hasta bien entrado el siglo XX” (WARE, 2006, p.48).  

Dessa forma, na medida em que a democracia de massas avançou e pôs em 

primeiro plano a disputa pelo eleitorado, o caráter ideológico dos partidos precisou 
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ceder lugar à necessária flexibilidade que garantisse a possibilidade de conquista de 

maior número de estratos e segmentos sociais. Ware busca então entender a 

adoção de determinadas ideologias por parte dos partidos e seu processo de 

modificação a partir de dois enfoques: o institucional e o competitivo. 

Sob o ponto de vista puramente competitivo os partidos adaptam suas 

ideologias às opiniões e valores de seus simpatizantes potenciais entre o eleitorado.  

Sob o ponto de vista institucional diz que, a despeito da significativa 

capacidade de adaptação, partidos findam prisioneiros de sua própria história, quer 

dizer, 

Los aspectos próprios de la ideologia que adoptara um partido en 
el momento de su fundacion, tiendem a manterse incluso quando 
lãs condiciones cambien y es la própria historia de los partidos la 
que determina como se adapta, suponiendo que sea capaz de 
hacerlo” (WARE, 2006, p.48). 

 

Sobre os partidos conservadores Ware afirma terem sido aqueles que tiveram 

que se submeter a mudanças e adaptações de maior envergadura para 

sobreviverem: “de hecho se podría senãlar como algo paradojico que los partidos 

conservadores, que nacieran para oporse al cambio social y político, se encuentren 

entre los partidos com mayor capacidad de adaptacion” (WARE,2006, p.88).  

Middlebrook (2000, p.3), analisando comparativamente a dinâmica dos 

partidos conservadores na América Latina24 afirma ser imprescindível 

compreendermos a trajetória histórica particular de cada país para entendermos 

suas identidades sociopolíticas.  É na compreensão dessas trajetórias que podemos 

entender o modo como as circunstâncias moldaram os papeis assumidos por esses 

partidos. 25 

O autor levanta ainda uma questão fundamental para pensar a situação dos 

partidos conservadores nas democracias latino americanas: sob que condições as 

                                                           
24 Middlebrook (2000) analisa partidos conservadores no Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, El 
Salvador,Peru e Venezuela entre as décadas de 80 e 90. 
25 Middlebrook define partidos conservadores como partidos cujos interesses essenciais 
circunscrevem-se àqueles defendidos pelas classes e estratos economicamente dominantes, mas 
que mobilizam apoio eleitoral entre diferentes outros segmentos por meio de um projeto político 
comum (2000, p.3).  
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instituições políticas podem se desenvolver de modo a garantir a acomodação e 

promoção das elites econômicas e sociais? A questão deriva de suas observações 

sobre o fato de que os países que apresentam partidos conservadores nacionais 

eleitoralmente viáveis têm experimentado períodos significativamente mais longos 

de governança democrática desde a década de 20 e 30 no século passado, 

diferentemente da maior instabilidade verificada entre aqueles países com partidos 

conservadores fracos26. 

Para Middlebrook (2000) a existência de partidos conservadores fortes foi um 

elemento fundamental para assegurar o início da transição e consolidação da 

democracia na América Latina. Daí a importância, sob essa perspectiva, do papel 

político do PFL ao representar, no Brasil, esse canal consistente e viável de 

representação dos interesses dessas elites.  

Embora enfatize que elites raramente dependem exclusivamente de partidos 

políticos para avançar na conquista de seus objetivos, Middlebrook (2000) 

argumenta que é a partir das certezas de existência de bases de apoio sólidas na 

sociedade que garantam sua sobrevivência eleitoral, que os partidos conservadores 

se dispõem a entrar no jogo de incertezas inerente ao funcionamento democrático. 

Conforme verificou, naqueles países onde as forças conservadoras não dispunham 

de bases sólidas de apoio na sociedade que fomentassem sua disposição de 

participar do jogo eleitoral, seu compromisso com a democracia demonstrou ser 

mais fraco (MIDDLEBROOK, 2000, p. 67). 

Em Liberal Parties in Western Europe Emil Kirchner (1988) aborda a 

contradição entre tamanho e força dos partidos liberais nas democracias européias 

na década de 80. Diante de um contexto que indicava para o aparente declínio 

desses partidos, inclusive sob o ponto de vista do interesse acadêmico, Kirchner 

afirmava sua importância no sistema político, dada sua capacidade de influência e 

seu papel estratégico no processo de formação de coalizões. 

Kirchner (1988) descreve uma classificação distinta da utilizada por 

Mainwaring (2000) e Middlebrook (2000), que no contexto latino americano, sob a 

classificação de partidos conservadores englobam o conjunto dos partidos liberais.  

                                                           
26 Para Middlebrook partidos conservadores englobam partidos de direita e centro-direita (2000, p.3). 
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Com base nas características dos partidos europeus, Kirchner (1988) observa 

a existência de particularidades programáticas e ideológicas que tornam claramente 

distinguíveis partidos liberais de partidos conservadores. Verificando as 

ambivalências ideológicas presentes no conjunto dos partidos liberais da Europa 

continental engloba sob esse rótulo os partidos de centro-esquerda, centro e centro-

direita, e sob o rótulo de conservadores, os partidos de direita e extrema-direita. 

Seu estudo sobre os partidos liberais nas democracias da Europa continental 

revela alguns pontos importantes para pensarmos a atuação do PFL no Brasil, como 

por exemplo o fato dos partidos liberais europeus experimentarem, desde a década 

de 50, a convivência com os efeitos e tensionamentos derivados da forte presença 

do Estado Social e também de partidos de esquerda bastante competitivos.  

Indica também para o modo como as desvantagens com que se depararam 

partidos liberais europeus foram em grande medida convertidas em vantagens 

relativas que asseguraram ainda que sob o signo da tensão e da ambiguidade, a 

sobrevivência desses partidos. 

Tendo sofrido contínuo processo de redução desde o pós-guerra os partidos 

liberais chegaram à década de 70-80, sob o ponto de vista de tamanho e apoio 

eleitoral, sob a classificação de “pequenos partidos”. Tal classificação, entretanto, 

não pode ser estendida ao poder de influência desses partidos nem à proporção de 

sua participação nos governos. 

Kirchner (1988) descreve que entre a década de 80 e 90 os partidos liberais 

europeus se dividiam entre duas principais correntes: liberais radicais e liberais 

conservadores, os primeiros representando os partidos que assimilaram mais a 

lógica intervencionista e bandeiras da socialdemocracia e os segundos ligados aos 

grupos que permaneceram fiéis aos valores tradicionais e princípios laissezfairianos.  

Para Kirchner (1988) isso deriva do fato de que o liberalismo se desenvolveu 

a partir de diferentes tradições nacionais. Tais tradições se manifestam em 

diferentes formas de partidos políticos, cada uma usando o nome de liberalismo ou 

compondo legendas liberais de modo relativamente particular. 
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O que nos importa aqui, entretanto, é a apresentação de determinados pontos 

de comparação que ajudem a compreender a trajetória de nossos partidos de feição 

liberal e dentre eles o PFL. Um desses pontos de convergência refere-se às 

dificuldades na montagem de sua infra-estrutura de apoio e mobilização 

(KIRCHNER, 1988, p. 454). O autor indica que partidos liberais europeus não 

conseguiram gerar fortes lealdades ou laços efetivos com eleitores que se 

traduzissem em apoio eleitoral confiável e regular.  

Como desdobramento dessa deficiência, o acesso a cargos governamentais 

tem levado muitos partidos liberais a ocultar ou promover uma inerente ambivalência 

entre orientações políticas de esquerda e direita dentro de suas próprias fileiras.  

Na medida em que os acordos de coalizão implicam em trade-offs e 

compromissos sobre determinadas políticas, as estratégias de coalizão conduzem 

partidos liberais a expressar políticas gerais mais do que específicas e assim ocultar 

tensões latentes entre suas duas alas prevalecentes, isto é, entre as duas que 

provavelmente colocariam ênfase sobre direitos e liberdades individuais e aquelas 

que salientam a necessidade de uma maior ação coletiva ou do estado  

(KIRCHNER,1988, p. 484).  

Dessa maneira a tendência de partidos liberais para defender programas 

políticos mais gerais do que específicos não tem apenas a vantagem de dissimular 

sua inerente ambivalência ideológica mas também de introduzir maior flexibilidade 

nas negociações em torno de coalizões, tornando-os aptos a se relacionarem com 

determinados problemas com maior rapidez e habilidade que outros partidos 

maiores e/ou de posição ideológica mais rigidamente definida, seriam capazes de 

fazê-lo. 

Seguindo o raciocínio de Kirchner (1988) podemos concluir que as 

contradições derivadas do aumento do peso do Estado nas democracias européias, 

que promoveram os partidos liberais europeus a condição de “pequenos partidos”, 

operaram como fatores decisivos na “vocação” apresentada por esses partidos para 

atuarem como partidos de apoio político em processos de coalizão. O 
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desenvolvimento dessa vocação colocou a ambigüidade programática e ideológica 

como uma estratégia fundamental de sobrevivência.27 

 

O liberalismo do PFL 

 

O PFL, desde sua fundação, buscou definir o liberalismo do qual se dizia 

representante. Oscilou diversos momentos nessa definição. Talvez a grande 

questão seja definir em que medida tal indefinição foi fruto de estratégia e em que 

medida tal fato derivou daquilo que Mainwaring chamou de “tensão entre discurso 

liberal e o extenso recurso ao clientelismo”  (2000, p.94).  

Segundo Marco Maciel o PFL seria o “depositário da tradição liberal brasileira” 

(FERREIRA, 2002, p.64). Entretanto a doutrina liberal, que desde sempre figurou 

nos programas do partido, oscilou entre as tendências laissezferiana e social. 

O liberalismo propugnado pela legenda foi objeto de debate em assessorias e 

em várias publicações produzidas e divulgadas através do Instituto Tancredo Neves, 

(ITN):  

Somos um partido em que cabem todas as concepções liberais: 
do liberalismo político clássico (...) ao que é hoje a não menos 
generosa idéia do neoliberalismo, que surge como alternativa para 
o dilema aparentemente insolúvel do antigo e discutido conflito 
entre a liberdade e a igualdade. Por isso somos simplesmente 
liberais, e não liberais conservadores, liberais progressistas, 
liberais democratas, tampouco adeptos da esquerda liberal ou do 
liberalismo social (MACIEL, 1987, p. 13). 

                                                           
27 Em “A UDN e o Udenismo” (1981), Maria Vitória Benevides analisa as ambigüidades do liberalismo 
brasileiro. Ambiguidades que faziam com que coexistissem na UDN, “(...) dos idealistas democratas 
de 1945 aos adeptos do AI-5, (...) teses liberais e progressistas com outras ostensivamente 
reacionárias e anti-democráticas, (...) o partido que vota a favor do monopólio  do petróleo  e contra a 
cassação de mandatos dos parlamentares comunistas  é o mesmo que se opõe à intervenção do 
Estado na economia e denuncia às raias do absurdo a infiltração comunista nos setores da vida 
pública” (BENEVIDES, 1981, p.12). Num sentido mais geral o que se pode questionar não são 
propriamente as óbvias ambigüidades presentes na atuação política de nossos partidos 
liberais,inclusive derivadas de motivações distintas  daquelas apresentadas por KIRCHNER (1988), 
mas o raciocínio simplista e paroquial que tendencialmente somos levados a seguir, de que 
especialmente nossos partidos e elites liberais incorreriam em tais ambigüidades, quando na verdade 
o liberalismo como doutrina política e econômica do século XVII, crivada por interesses elitistas, aqui 
como em outras partes do mundo ocidental, não poderia ser diferente, caso quisesse sobreviver 
política – e partidariamente – num contexto de contínuas conquistas e avanços políticos e sociais 
presentes na realidade das democracias de massas.  
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Entretanto, ambiguamente, Maciel noutro momento afirma que; 

 

As diferenças que geram as demandas, tanto a nível político como 
econômico-social, não poderão ser superadas apenas pelo livre 
jogo das forças de mercado. O Estado tem que usar o seu poder 
tributário, as medidas de política econômica, os instrumentos de 
redistribuição de renda e os incentivos que estão ao alcance para 
encurtar essa distância (...). Se o papel do Estado é fundamental 
no campo econômico não é menor nem menos significativo o seu 
poder no campo social (Idem, p.47). 

 

Essas ambigüidades seriam efetivamente enfrentadas a partir da década de 

90. A participação do partido no governo Sarney, encabeçando o chamado “Centrão” 

deixou um saldo extremamente negativo para a imagem do partido, colocando-o não 

apenas como partido de direita no sentido mais pejorativo da expressão mas 

também – e novamente – como sócio de um regime que havia frustrado várias 

expectativas sociais, especialmente no que se referia à  sua incapacidade de 

solução dos problemas econômicos e contenção do processo inflacionário. 

Esse impacto é confirmado pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, 

que em seu ex-blog do Cesar Maia afirma que: 

 

Em 1990, parte do PFL terminou mergulhando no pantanal do 
governo federal. Em 1995, recupera prestígio fazendo a gestão 
política do governo federal,  elegendo o presidente da câmara de 
deputados. Em 1995, o presidente do PFL - condutor desta 
estratégia - atraiu para essa proposta de construir um partido de 
Centro, o prefeito do Rio e o governador do Paraná. 28 

 

Segundo César Maia29, no início da década de 1990 o PFL estabeleceu uma 

parceria estratégica com o PP espanhol30. A parceria era no sentido de trocar 

                                                           
28 Nota veiculada no blog Ex-blog Cesar Maia, em 15 de março de 2011. O prefeito do Rio e 
governador do Paraná citados são o próprio César Maia, eleito prefeito do Rio de Janeiro pelo PMDB 
em 1992, e Jaime Lerner, eleito governador do Paraná pelo PDT em 1994. 

29 Ex-blog do César Maia, 15-03-2011. 
30 O PP, (como a ARENA e o PDS), também derivou de forças de apoio ao regime autoritário de 
Franco na Espanha. Foi fundado em 1977 como Aliança Popular e após grandes fracassos eleitorais 
se reorganizou em 1989 como Partido Popular.  
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experiências e discutir estratégias de ajuste político-ideológico para caminhar da 

direita para o centro. César Maia, à época prefeito do Rio de Janeiro, afirma que sua 

filiação à legenda em 1995, bem como a do governador do Paraná, Jaime Lerner, 

ambos oriundos do PDT, derivou desse conjunto de estratégias desenvolvidas pelo 

partido. 

A posição que partidos ocupam em um dado espaço de competição política 

pode ser estimada de diferentes maneiras dentre elas pela postura assumida por 

seus representantes em atuação parlamentar, pela imagem que a opinião pública 

constrói a seu respeito, e pela avaliação de especialistas da academia ou da 

imprensa ou a partir das declarações dos próprios partidos (TAROUCO, 2007, p. 

13).  

Se entre as décadas de 80 e 90 o PFL representou na cena política brasileira 

“o projeto de desenvolvimento econômico de sentido liberalizante hegemônico no 

país” (CORBELLINI, 2005, p.146), a partir de 1995 as publicações do ITN 

manifestam visão crítica diante do chamado “liberalismo contemporâneo”, e o 

compromisso do partido com o chamado liberalismo social como uma proposta mais 

adequada à realidade brasileira. Segundo Vilmar Rocha, presidente do ITN,  

 

No PFL existem pessoas de centro, de direita e centro direita. Nós 
estamos trabalhando para que o partido caminhe para o centro, ou 
seja, para que as forças do centro sejam majoritárias. O partido 
hoje já não é mais um partido de direita, ele é um partido de 
centro-direita, (...) acreditamos que a grande maioria da população 
é de centro. Não tem como aplicar nesse nosso país de 
desigualdades políticas de direita conservadora. Isso fica fora da 
realidade do país (FERREIRA 2002, p.64). 

 

Para Ferreira (2002), ainda considerando as ambigüidades e  

heterogeneidade de visões manifestadas ao longo do tempo pelas lideranças do 

partido, não resta dúvidas quanto ao fato de que o PFL ao longo de sua trajetória 

buscou distinguir-se com certa nitidez das demais organizações partidárias. A essa 

visão podemos apenas acrescentar que o PFL buscou, dentro dos limites, o maior 

grau de nitidez possível. 
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Participação nos Governos 

 

Em sua trajetória de partido parlamentar o PFL marcou sua atuação como 

importante partido de apoio aos diferentes governos que se sucederam de 1985 a 

2002. 

A contrapartida de sua participação nesses governos foi o controle de 

importantes postos e cargos na arena governativa que viabilizaram o fortalecimento 

do partido em nível nacional, mas sobretudo de suas bases políticas e clientelas 

eleitorais no Nordeste. 

Meneguello (1998) descreve a existência de “territórios partidários” 

dominados de modo regular especialmente pelo PMDB e PFL. Entre esses territórios 

ou ministérios preferenciais, fonte de recursos fundamentais para a sobrevivência 

dos partidos: 

O controle regular de ministérios preferenciais – ministérios de 
gastos e de clientela – confere aos partidos valiosos recursos da 
organização, que abrangem o aceso a recursos estatais, a 
formação e composição das burocracias públicas por quadros 
partidários e a definição de redes estruturadas em nível local e 
regional onde se atingem as clientelas das políticas 
implementadas (MENEGUELLO, 1998, p.157-158). 

 

Dessa forma em grande medida a força do PFL a nível nacional e por 

extensão a nível regional, deriva desse relevante aspecto: seu controle de espaços 

nas equipes ministeriais derivados de seu apoio a governos. 
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Tabela 2: Ocupação de ministérios por partidos em anos de 1985 a 2002. 

Ministérios PFL  PMDB PSDB 
Previdência 7,5 6  - 
Saúde 2,5 3 6 
Trabalho 1 5  - 
Educação 8 1 8 
Transporte -  10 -  
Comunicação 6 -  8 
Minas e Energia 11 -  1,5 
Ação Social 1 -  1 
Integração Regional 1,5 3,5 -  

Rec. Hídricos 4 -  -  
                         Fonte: MENEGUELLO, 1998 

 

Conforme podemos observar o PFL apresenta significativos períodos de 

permanência no controle de ministérios de grande importância política em termos de 

fornecimento de recursos estratégicos para sua reprodução como os ministérios da 

Educação, Previdência e Minas e Energia.31 

No governo Sarney (1985-1990) adquiriu valiosos recursos que possibilitaram 

seu fortalecimento a nível nacional com três dos nove ministérios da área 

econômica, dois dos sete na área social e dois dos quatro na área política.  

Conforme argumenta Corbellini,  

 

Durante três dos cinco anos de governo Sarney os pefelistas obtêm 
espaços proporcionalmente maiores do que o PMDB, (...) aliás é 
importante notar que o melhor resultado de toda série histórica do 
PFL acontece justamente no ministério montado por Tancredo 
Neves, mantido pelo presidente Sarney nos dois primeiros anos de 
seu mandato” (CORBELLINI,2005, p.93). 

 

                                                           
31 Corbellini identifica os ministérios de “primeira linha” sob o ponto de vista dos recursos políticos e 
materiais que asseguram redistribuição via montagem de sistemas de clientela. Pela ordem seriam 
“os ministérios da Previdência, da Saúde, do Trabalho, da Educação, Transportes, Comunicação e 
Minas e Energia. O Ministério da Fazenda, por exemplo, embora possua elevada dotação 
orçamentária, não permite a articulação das redes de clientela (CORBELLINI, 2005, p.94) 
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No governo Collor de Melo (1990-1992), embora num primeiro momento a 

formação dos quadros tenha seguido critérios técnicos e apartidários, ainda assim 

quando Collor opta por mudar sua estratégia num segundo momento, dos quatro 

ministérios cuja escolha seguiu critério partidário o PFL foi contemplado com três 

pastas da área social e o PDS assumiu a pasta da Justiça. Isso nos permite afirmar 

que no governo Collor também o PFL constituiu uma importante base de apoio. 

No governo Itamar Franco (1992-1994), com ampliação de escolhas de 

caráter partidário na montagem da equipe ministerial, um conjunto mais amplo de 

partidos assumiram pastas ministeriais o que implicou na redução da fatia de 

participação do PFL nesse governo. Se no governo Collor o PMDB não assumiu 

nenhum ministério, no governo Itamar a legenda volta a se destacar controlando o 

maior número de pastas ministeriais, embora a área econômica tenha ficado com o 

PSDB (fundado em 1985 a partir do PMDB). Ao fim do governo Itamar o PFL detinha 

apenas o Ministério da Indústria e do Comércio (TAROUCO, 1999, p.88; 

MENEGHELLO,1998, p.223). 

Dessa forma pode-se dizer que o governo Itamar foi aquele em que o PFL 

teve, proporcionalmente, seu pior desempenho entre os três grandes partidos que 

deram apoio a esse governo (PMDB, PSDB e PFL). De toda forma, no rankeamento 

das ocupações ministeriais por partido no período de 1985 a 1995 o PFL ficou em 

segundo lugar, com 19,5% dos ministérios, ficando atrás apenas do PMDB, com 

31,1% das ocupações (TAROUCO, 1999; MENEGUELLO, 1998; CORBELLINI, 

2005). 

Em 1994 o PFL participou da aliança vitoriosa com o PSDB e PTB que elegeu 

o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, para a presidência da 

República. A aliança tinha como vice o pefelista Marco Maciel. Posteriormente o 

PMDB adere à coalizão, controlando dois dos 18 ministérios do governo FHC. Nesse 

governo o PSDB será dominante no controle de ministérios. O PFL esteve à frente 

de três ministérios: Minas e Energia, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e 

Previdência Social. (nota: Os ministérios com maior freqüência de ocupação por 

parte do PFL foram o da irrigação (pasta estrategicamente decisiva para um partido 

cuja bancada Nordestina detinha grande peso), Comunicação, Educação e Minas e 

Energia. 
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Segundo Mainwaring (1997), o presidencialismo brasileiro possui 

características de ingovernabilidade que dificultam a capacidade dos presidentes de 

realizarem grandes transformações. Fatores como alta fragmentação partidária, 

preponderância de interesses regionais sobre os nacionais e baixos níveis de 

lealdade entre parlamentares implicam na necessidade de complicadas negociações 

e cooptações por parte do executivo a cada necessidade de aprovação de projetos 

de seu interesse no congresso. O modelo, segundo Mainwaring (1997), torna 

presidentes dependentes da “lógica da patronagem” em função das dificuldades de 

montagem das bases majoritárias de apoio.  

A opção do PSDB por um partido majoritário, o PFL, ao invés de um conjunto 

de pequenos partidos, colocou a visão de Mainwaring (1997) sob suspeição.  

A confiabilidade adquirida pela demonstrada capacidade de atuação política e 

parlamentar, sua “fidelidade” aos governos a que prestou apoio, sobretudo nos 

momentos mais difíceis, a disciplina e coesão de sua expressiva bancada no 

Congresso e alto grau de capilaridade pelo conjunto dos municípios brasileiros, 

agregaram valor ao PFL no mercado de apoio político e tornaram a coordenação do 

processo de governabilidade do governo FHC mais eficiente32.   

Segundo Panebianco (1990), com relação à viabilidade e estabilidade das 

coalizões e alianças partidárias, partidos com grandes proximidades doutrinárias e 

territoriais apresentam maiores dificuldades de se manterem pelo fato de disputarem 

as mesmas bases eleitorais. Para o autor, “as alianças mais estáveis (se e quando 

se estabelecem) são as alianças entre opositores (ideologicamente distantes) e 

aquelas mais instáveis são entre competidores ideologicamente vizinhos” 

(PANEBIANCO, 1990, p.407). No caso da aliança entre o PFL e o PSDB essa 

proposição pode ser aplicada com justeza. Sob o governo FHC o PFL obteve seu 

melhor desempenho político e eleitoral, conseguindo pela primeira vez tirar a 

                                                           
32 A aliança que elegeu Fernando Henrique Cardoso foi composta pelo PSDB, PFL e PTB. A escolha 
do PMDB como integrante majoritário da legenda traria o risco de um apoio mais conturbado, dada a 
baixa coesão e o significativo grau de indisciplina presente na bancada do partido, conforme indicam 
os dados levantados por LIMONGI e FIGUEIREDO (1999). 
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primazia do PMDB, tornando-se, após as eleições de 1998, o maior partido no 

Congresso, com 20,7% dos deputados federais e 18,5% dos senadores. 

 

Atuação Parlamentar 

 

No contexto de institucionalização do presidencialismo de coalizão brasileiro, 

o PFL participou de todas as composições e coalizões operadas pelos diferentes 

governos: No Governo Sarney integrou o “Centrão”, bloco de apoio ao governo que 

agregou deputados de diferentes partidos (PMDB, PFL, PTB, PDS,PL,PDC E PSC); 

no governo Collor, teve destacada participação em sua reduzida base de apoio e no 

governo FHC, atuou como partido majoritário na coalizão que deu sustentação a 

esse governo. 

Corbellini (2005) defende que nos marcos da institucionalização do 

multipartidarismo e do presidencialismo de coalizão brasileiro, o PFL se destacou 

como um dos principais players (CORBELLINI, 2005, p.80).  

Em grande medida isso se deveu ao apoio coeso e disciplinado do partido 

aos diferentes governos que se sucederam, de Sarney a FHC II, onde o PFL 

demonstrou enorme capacidade e habilidade no desempenho de seu papel de 

aliado e sobretudo na busca das contrapartidas desse apoio, obtendo recursos 

fundamentais para a alimentação de sua bancada e suas clientelas políticas. (p 

128). 

Para sustentar sua argumentação em torno da tese sobre a “vocação para o 

poder” do PFL, Corbellini se utiliza do conceito de Pivotal Position extraído de 

Keman e Budge (1990).  

Segundo essa noção, “a capacidade de um partido desempenhar uma 

posição pivot é uma função que depende tanto do seu peso em plenário quanto de 

sua disciplina” (CORBELLINI, 2005, p.107), ou seja, sua capacidade construir 

maiorias parlamentares coesas e disciplinadas de apoio ao governo. 
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Esta posição implica também em sua capacidade de “arcar com os custos 

políticos” derivados da posição de aliado ao governo, o que ocorre especialmente 

nos momentos de alinhamento em torno de propostas e medidas impopulares que 

representem, potencialmente, perdas eleitorais aos partidos aliados como apoio a 

emendas constitucionais que contrariem fortes interesses corporativos; definição do 

valor do salário mínimo, operações de “abafa CPI”. 

Nesse sentido a posição pivotal do PFL foi construída e se consolidou ao 

longo de sua experiência governista em sua posição de fidelidade ao desgastado 

governo Sarney evidenciado no apoio à prorrogação de seu mandato em meio a alto 

descontentamento com as políticas econômicas, a seu apoio a Collor até os últimos 

momentos do processo de impeachment, e sobretudo no governo Fernando 

Henrique Cardoso, durante a votação dos polêmicos projetos apresentados pelo 

governo (quebra dos monopólios estatais, reforma da previdência) e projetos de 

Emenda Constitucional (reeleição para cargos executivos).  

Esse comportamento é retratado por Figueiredo E Limongi (1999), que 

analisando partidos nas votações nominais na Câmara dos Deputados concluíram 

que a bancada do PFL apresentou considerável grau de coesão, disciplina e 

previsibilidade em seu comportamento. De 1985 a 2002 o PFL foi o partido com 

maior índice de disciplina no plenário da Câmara dos Deputados e o segundo mais 

disciplinado entre todos os partidos, ficando atrás somente do PT (CORBELLINI, 

2005, p.11): 

Tabela 3: Disciplina partidária no plenário por governo 1989-1999 (%) 
 

 Partidos Sarney Collor Itamar FHC Total 
PFL 88,2 90,3 87,4 95,1 93,4 

PSDB 86,8 88,3 87 92,9 91,3 

PTB 79,5 84,6 83,9 89,7 88 

PPB 85,2 90,9 87,4 84,3 85,8 

PMDB 83,7 87,5 91,2 82,3 84,1 

Plenário  84,1 89,9 89,6 90,3 91,8 

                    Fonte: Figueiredo e Limongi, 1999, p.112 
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Os autores destacam o papel do partido em todas as votações analisadas, 

onde o PFL figura como agremiação que apresenta maior proporção de votos 

favoráveis ao governo, superando em muitos casos o próprio partido do presidente 

da república. 

O PFL, nesse sentido, como partido que já surgiu ocupando o lugar de 

segundo maior partido do sistema, soube organizar o complexo modus operandi do 

governismo através de sua fortalecida base de representantes nas duas casas do 

Congresso superando nesse quesito seu principal concorrente, o PMDB cuja 

bancada apresentou o maior índice de indisciplina. 

O comportamento coeso e disciplinado do PFL lhe assegurou sua valorização 

no “mercado de apoio político” (CORBELLINI, 2005). Nesse sentido o partido foi 

beneficiado pelas leis e regras congressuais que asseguram privilégios com base no 

peso quantitativo das bancadas, o que Meneguello trata como dinâmica circular, 

composta por um ciclo que vai da participação em governos, obtenção de dividendos 

convertidos em bom desempenho eleitoral e consequente fortalecimento da 

organização interna dos partidos e aumento de sua relevância para os governos 

(MENEGUELLO, 1998, p. 211-212). 

KINZO (1990) em sua análise sobre atuação dos partidos na Assembléia 

Nacional Constituinte classifica o posicionamento do PFL como coerentemente 

exemplar, destacando a pontuação elevada do partido no quesito governismo 

(questões de interesse do executivo) e conservadorismo (votações referentes à 

ordem econômica e social) bem como sua baixa pontuação nos quesitos 

democratismo (oposição a medidas restritivas das liberdades democráticas), 

nacionalismo (medidas nacionalistas) e oposição ao sistema financeiro (limitação de 

poderes do setor financeiro, sobretudo privado).33 

Tarouco (1999) cita algumas vantagens que beneficiaram o PFL como as 

regras de conversão de votos em cadeiras que desde 1978 vinham beneficiando as 

                                                           
33 Em análise realizada pela Folha de São Paulo em 17-01-1987 sobre enquadramento ideológico dos 
constituintes, o PFL figurou como partido cuja maioria foi classificada como de centro-direita 
(TAROUCO, 2007, p. 93). 
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bancadas os partidos governistas dos estados do Norte e Nordeste e continuaram 

beneficiando o PFL.  

Outra vantagem, associada à sua trajetória, refere-se ao fato de na Câmara 

dos Deputados a estrutura decisória estar concentrada na Mesa Diretora e no 

Colégio de Líderes. Embora o critério de antiguidade não esteja prescrito pelo 

regimento interno da casa Limongi e Figueiredo (1999) constataram tendências no 

sentido de ocupação das vagas por parlamentares com maior número de mandatos. 

As lideranças do PFL no período analisado, com base em suas trajetórias 

parlamentares, exerciam influência decisiva no controle e seleção dos processos 

legislativos.  

Por sua vez, a formação das Comissões segue o critério da proporcionalidade 

partidária. Os cargos de presidência e relatoria, que determinam a direção dos 

trabalhos, são controlados pelos maiores partidos e tendem a ser ocupados por 

parlamentares com maior experiência. Também aí o PFL gozou de posição 

privilegiada na ocupação de espaços e poder de influência (TAROUCO, 1999,p.99). 

A descrição de dados referentes à atuação parlamentar do PFL parece não 

deixar dúvidas quanto ao diagnóstico traçado por Corbellini (2005) de que o PFL, 

nos marcos do presidencialismo de coalizão brasileiro, desempenhou de modo 

exemplar o papel de moderno partido de governo. 
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Capítulo 3 

PFL no Rio Grande do Norte 

Antecedentes 

Em 1974 sobe ao poder o presidente Ernesto Geisel anunciando seu 

compromisso com o início do processo de “distensão política”. O presidente 

Garrastazu Médici cumprira seu papel no sentido de tocar o Estado rumo aos 

desafios econômicos, operando o chamado “milagre econômico”, um dos pilares em 

nome do qual se justificou a ordem autoritária. Entretanto o ano de 1974 evidenciava 

as conseqüências e fragilidades do modelo econômico adotado pelo regime militar, o 

que provocou descontentamentos e se somou ao conjunto de fatores associados ao 

processo de fortalecimento das forças de oposição no país que souberam capitalizar 

politicamente esse descontentamento social presente especialmente nos maiores 

centros urbanos do país. 

Ernesto Geisel chegou ao poder comprometido com a construção das bases 

de legitimação política do regime capazes de completar o “ciclo revolucionário” com 

segurança, dando início ao processo de retorno à democracia dentro de um padrão 

bem definido pelos militares como “lento, gradual e seguro”. 

Segundo a visão do general Golbery do Couto e Silva (1981), um dos 

mentores intelectuais do projeto de retorno democrático no país, um traço 

fundamental do processo político brasileiro, entendido sob uma perspectiva 

evolucionista, era a oscilação entre períodos de centralização e descentralização do 

poder ao longo do tempo. Em suas concepções essas realidades se articulavam de 

modo dialético, e a centralização - que no ciclo em questão estava associada à 

concentração do poder burocrático - já em sua fase ascendente produzia os 

germens da descentralização: 
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Essa tão denegrida e temida burocracia, que, com todas as suas 
disfuncionalidades, surge e viceja mais e mais no processo de 
centralização da vida dos estados – como de quaisquer outras 
instituições sociais, seja grandes empresas, seja igrejas de qualquer 
denominação – acaba por se lhes tornar um freio decisivo ao próprio 
crescimento, passando a constituir obstáculo intransponível pelas 
dificuldades que cria e, dia a dia, multiplica ao cuidar muito mais de si 
mesma, de suas mesquinhas querelas de poder e prestígio entre 
grupos influentes diversos e de sua preservação e continuísmo, do 
que do próprio processo de centralização racionalista e planejador , a 
que se deveu seu nascimento e a preponderância de seu difuso e 
onipresente poder. E isso é, aliás, até confortador... (...) na 
descentralização estará, pois, a salvação... (COUTO E SILVA, 1981, 
p.18). 

 

Golbery partia da noção de que os processos em contínua alternância eram 

inevitáveis e se revezavam ao longo do tempo histórico. Dessa forma competiria aos 

militares, no controle daquele ciclo centralizador, operar de modo seguro o retorno a 

um novo ciclo de descentralização do poder.  

O processo de descentralização controlada, elaborada pela inteligência 

militar, iniciado com Geisel, passava por duas dimensões centrais: a liberalização 

política e a abertura democrática. O primeiro, relacionado à restauração de 

determinados institutos democráticos fundamentais se deu através de atos como “a 

revogação do AI-5, a anistia, o direito de Habeas-corpus garantido e a liberdade de 

imprensa” (ANDRADE, 1997, p.44).  

A outra dimensão, relacionada ao processo de abertura democrática, era 

onde se situava o projeto de retorno ao multipartidarismo e às eleições livres com 

escolha direta para os cargos de governador, prefeitos de capitais e presidente, 

processo que foi conduzido especialmente pelo presidente João Batista Figueiredo.   

Em Conjuntura Política Nacional, o poder executivo & Geopolítica do Brasil, 

(1981, p.31), Golbery afirmava que, “Como se vê, o momento é ainda de 

instabilidade e de preocupações múltiplas, requerendo ímpar mestria na condução 

política, boa dose de tolerância e capacidade de negociação.”   

Foi sob essa lógica de condução tutorada de retorno à democracia, que se 

deu o surgimento e atuação de novos quadros políticos nos estados, lideranças 

portadoras da missão de conduzir o processo político nas subunidades nacionais. 
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Foi nesse contexto de transição – e beneficiado diretamente por ele - que a família 

Maia emergiu como personagem central na política do Rio Grande do Norte e aí 

constituiu o capital político necessário à estruturação do Partido da Frente Liberal no 

estado. 

*** 

No retorno à democracia os partidos assumiram o papel de atores centrais na 

condução do processo.  

Mesmo durante o período mais acentuado de supressão das liberdades e 

instituições democráticas os militares mantiveram o calendário de eleições para 

prefeitos34, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores.  

Nesse sentido, restabelecer a democracia, no contexto de transição, 

significava especialmente assegurar o retorno do multipartidarismo e do processo de 

escolha direta para prefeitos de capitais, governadores e presidente da república. 

 A lógica da formulação de estratégias para uma transição lenta, gradual e 

segura passava, portanto, fundamentalmente pela criação de determinadas 

condições burocráticas e mecanismos de controle para assegurar que o retorno 

desses institutos se desse de modo controlado, um modelo de transição tutorado 

pelas forças militares e representantes das elites regionais selecionados 

criteriosamente para tal. Uma transição sem revanchismos nem interferência direta 

da sociedade e dos opositores do regime. 

Considerando o contexto de crescente descontentamento social e 

crescimento do apoio à oposição nas capitais e centros urbanos do país, o processo 

passava pela concepção de estratégias para gerir politicamente os projetos de 

desenvolvimento elaborados pelo governo por meio dos quais se daria o 

enfrentamento da pobreza, especialmente urbana, bem como as desigualdades 

regionais que se acentuaram com o milagre econômico.  

As políticas públicas, entendidas aqui como instrumentos a partir dos quais se 

implementaria a propalada “repartição do bolo”, estavam contidas no II Plano 

Nacional de Desenvolvimento35 

                                                           
34 Exceto capitais e cidades localizadas em áreas de Segurança Nacional. 



71 
 

Dentro desse quadro o Nordeste ganhava destaque. Segundo ANDRADE 

(1997, p.61), “o peso da região no sistema representativo nacional e a magnitude de 

sua participação no partido governista, garantiram ao Nordeste um lugar especial 

naquele momento”. A isso se agregava o quadro de pobreza verificado na região, o 

que a tornava mais facilmente refém do governismo e, portanto, com base nas 

estratégias geopolíticas concebidas pela inteligência militar, reserva eleitoral do 

partido do governo, a ARENA. Tal reserva eleitoral mostrava-se fundamental para a 

consecução do projeto de transição segura. Abrucio e Samuels (1997, p.9) 

descrevem o processo de derrotas governistas na eleição de 1974 e suas 

conseqüências: 

 

A essas derrotas o governo reagiu, entre outras medidas, tentando 
reequilibrar o poder dentro da Federação, uma vez que foi nos 
estados mais ricos que a ARENA tinha ido mal nas eleições. Neste 
contexto, o regime militar adotou quatro medidas: 1) 
desconcentração regional dos investimentos por meio do II PND (...), 
2) reforma eleitoral realizada pelo Pacote de Abril, promulgado em 
1977, cujo principal impacto federativo se deu com o aumento da 
desproporção eleitoral na Câmara Federal em prol dos estados mais 
pobres, notadamente os do Norte, tradicionalmente mais 
"governistas"; 3) criação de "senadores biônicos", que comporiam 1/3 
do total e seriam eleitos de forma indireta pelas Assembléias 
Legislativas, todas, com exceção da Guanabara, controladas pela 
ARENA; 4) criação de um novo estado, o Mato Grosso do Sul, em 
uma região até então pouco desenvolvida, e portanto elevando a 
bancada de deputados e senadores que em tese ficaria mais 
atrelada ao Executivo Federal. 

 

                                                                                                                                                                                     
 

35 É de toda importância aqui a consideração quanto aos fatores associados à decisão política de 
formulação do II PND, um plano de desenvolvimento que exprimia a intenção da cúpula militar de 
operar a redistribuição de riquezas por meio de um conjunto de políticas públicas, bem como as 
estratégias de gestão das políticas que deveriam ser adotadas no curso desse processo para conter 
a expansão da cidadania em outras direções.Um dos objetivos centrais desse capítulo é lançar foco 
especial sobre a forma como esse pprocesso levou à formação de novas elites políticas regionais, na 
medida em que, para a sua execução foram demandados novos atores, gestores e articuladores 
locais do projeto governamental, e, mais importante ainda, é a observação do capital político que 
esses atores irão adquirir como executores, lideranças à frente dessas políticas. É nesse ponto que 
encontramos uma das chaves fundamentais para compreensão da construção das bases de 
sustentação política do futuro PFL no Rio Grande do Norte.  
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 Depois de um período de desconstrução de autonomia de estados e 

municípios promovidos pela reforma tributária de 1966, que centralizou recursos 

para a União e desproveu aqueles entes de capacidade econômica – e política - o 

governo indicava para o retorno a certa descentralização dentro do modelo 

consubstanciado no projeto de “planejamento centralizado com execução 

descentralizada”. Nos estados se deu então a criação das secretarias de 

planejamento e de Trabalho e ação social, responsável pela execução das políticas 

de integração social definidas pelo II PND (ANDRADE,1997, p.41). 

Essa desconcentração de poder implicada no processo de descentralização 

bem como o planejamento e execução das políticas, centralizada agora pelos 

governos estaduais, implicava também na necessidade de concentrar o poder em 

agentes capazes e credenciados a levar a cabo as políticas traçadas pelo Estado. 

  Sob o ponto de vista político-partidário-eleitoral, o ano de 1974 marca o 

início do processo de estruturação organizacional e visibilidade da atuação da 

oposição no país, cujo desempenho, sobretudo nas capitais e áreas mais 

urbanizadas, deu à disputa um caráter plebiscitário, com avanço do MDB na Câmara 

e no Senado: 

 

Tabela 4: Resultado das disputas para Congresso Nacional no período de 1970-1978. 

 
Senado  Câmara Federal 

 
Partido 1970 1974 1978  Partido 1970 1974 1978 
 
Arena 41 6 35*  Arena 233 203 231 
 
MDB 5 16 8  MDB 87 161 189 

                      Fonte: TRE-RN 
                      *22 Senadores biônicos escolhidos com base no Pacote de Abril de 1977. 
 
 

 

No Rio Grande do Norte entre 1970 e 1974 o MDB também avançava, ainda 

que relativamente tímido, conforme demonstra tabela abaixo: 
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      Tabela 5: Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais do RN no 

período de 1966 - 1978  

                          1966                     1970                     1974                        1978 
 

PRESIDENTE Costa e Silva 
Garrastazu 

Médici Ernesto Geisel 
João B. 

Figueiredo 
 

GOVERNADOR 
RN 

Walfredo Gurgel 
(eleito) 

Cortez Pereira 
(nomeado) 

Tarcisio  Maia 
(nomeado) 

Lavoisier Maia 
(nomeado) 

 
SENADOR / RN 

 
1 ARENA (Fco 
Duarte filho) 

 
2 ARENA (Dinarte 
e Jesse Freire) 

 
1 MDB 

(Agenor Maria) 

 
2 ARENA (Jesse  

Freire,Dinarte Mariz) 
 

DEP. FEDERAL 
 

7 ARENA 
0 MDB 

 
4 ARENA 
2 MDB 

 
5 ARENA 
3 MDB 

 
5 ARENA 
3 MDB 

 
 DEP ESTADUAL 

 
37 ARENA 
3 MDB 

 
12 ARENA 
6 MDB 

 
15 ARENA 
9 MDB 

 
15 ARENA 
9 MDB 

   Fonte: TRE-RN 

 

No Rio Grande do Norte o MDB é fundado apenas em 1969. Aluízio Alves, em 

1965, com o recrudescimento do regime filiou-se à ARENA e passou a liderar a 

sublegenda ARENA Verde, disputando com Dinarte Mariz o comando do governismo 

no estado. As sublegendas foram mecanismos fundamentais para a coexistência 

das diferentes máquinas políticas no interior do partido governista e utilizando-se 

delas, em 1966 Aluízio Alves elegeu-se deputado federal.  

Em 1968, após a edição do AI-5 Dinarte Mariz articula junto aos militares a 

cassação de seu mandato e Aluizio tem seus direitos políticos suspensos por dez 

anos. Dinarte Mariz, que era representante do poder das velhas oligarquias rurais 

ligadas à pecuária e algodão no estado, assumia unitariamente o papel de 

representante e interlocutor político do regime militar no Estado. 

Dessa forma, se num momento inicial o Rio Grande do Norte reproduziu a 

lógica da convivência entre ARENA 1 (ligada diretamente ao poder central) e 

ARENA 2, o radicalismo e astúcia política de Dinarte Mariz, à frente da primeira 

sublegenda, trata de eliminar seu rival e a máquina que desenvolvia dentro da chapa 

governista.  
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Segundo Madeira (2006, p.51), 

 
(...) a criação de ARENA e MDB não representa o início de um 
período absolutamente novo. A criação destes dois partidos não 
anula a história, as tradições, as rivalidades e os laços de lealdade 
que caracterizavam a política brasileira de então. Contudo, o que 
este ato traz de novo é a moldura institucional na qual este conjunto 
de tradições passa a atuar. 

 

Esse evento findou sendo determinante para o início do processo de 

estruturação do MDB no estado, e confirma, também, a importância da estratégia da 

cúpula militar de permitir a existência das sublegendas no interior da ARENA. 

No Brasil o salto organizacional do MDB se deu a partir de 1970-1972 

(JENKS, 1979; MADEIRA, 2006). No Rio Grande do Norte até 1969 a oposição 

partidária praticamente não existia. Conforme se dizia, o MDB no RN “cabia num 

Wolkswagen”. Em sua primeira disputa ocorrida em 1970 não elegera nenhum 

deputado federal e das 40 vagas para Assembléia Legislativa a ARENA fez 37 

candidatos e o MDB apenas 3. 

Aluízio Alves, mesmo após a cassação continuou exercendo sua liderança no 

estado e é a partir também de sua cassação que se inicia a estruturação do MDB 

como oposição no RN.  

Nas eleições de 1970 coloca seu filho Henrique Eduardo Alves como seu 

representante político na disputa para uma vaga na Câmara Federal e seu sobrinho 

Garibaldi Filho, na disputa por uma vaga na Assembléia do estado. Henrique é então 

eleito com o maior número de votos e o MDB consegue fazer dois dos seis 

deputados federais e elege para a Assembléia estadual, além de Garibaldi, mais 

cinco deputados do MDB, ficando a ARENA com 12 cadeiras. (nesta eleição houve a 

redução de 40 para 18 vagas na Assembléia Legislativa). A ARENA elegia também 

os dois senadores, Dinarte Mariz e Jessé Freire. 

O MDB cresceu a partir da liderança de Aluizio Alves. Como resposta à sua 

cassação, eleitores fiéis desde a campanha de 60 votavam no MDB como forma de 

apoio e protesto (CAVALCANTI, 1979, p.413).  
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Outro fator associado ao crescimento do partido oposicionista no estado está 

ligado ao “inchaço” da legenda governista. As lideranças locais que ficavam de fora 

da disputa majoritária nas eleições municipais, onde a disputa era alta pela chapa 

governista, filiavam-se ao MDB para viabilizar suas candidaturas, o que findou 

expandindo o partido oposicionista. 

Dessa maneira, embora o MDB tenha se viabilizado em alguns contextos 

como oposição de fato ideológica, em confronto com o regime (KINZO,1988) no RN 

as disputas entre ARENA e MDB exprimiam basicamente rivalidades pessoais e 

político-eleitorais.36  

 

1974 no RN: A emergência da liderança da família Maia no estado. 

 

A supressão de escolha direta de governadores se deu em 1966 com a 

edição do AI-3, que estabelecia eleição indireta para governador e vice-governador e 

a escolha de prefeitos de capitais através de indicação de governadores e 

aprovação pelas Assembléias Legislativas.  

Ao final do mandato do primeiro governador biônico do Rio Grande do Norte, 

Cortez Pereira, se iniciou o processo que culminou com a escolha de Tarcísio Maia 

para o governo do Estado. 

A estratégia de escolha de governadores de perfil técnico e não associados 

diretamente aos grupos tradicionais se inicia no governo Médici e se aprimora com 

Ernesto Geisel em sua política de “descompressão do regime”. O método da escolha 

passava pela elaboração de uma lista com seis candidatos e na lista de 1974 

                                                           
36 Em 1978 com o acordo conhecido como “paz publica”, que será descrito mais adiante, o 
posicionamento de Aluízio gerou conflitos na legenda com a formação de duas facções distintas, 
aquela formada por seus seguidores fiéis, que se abrigaram no MDB e concorreram a cargos eletivos 
numa atitude de protesto contra a sua cassação em 1969 e aqueles que se mantiveram no 
posicionamento político de oposição e ficaram com Radir Pereira e Francisco Rocha, era o MDB 
adesista e o MDB dos “autênticos”. 
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constavam os nomes de Dix-Huit Rosado, Geraldo Bezerra, Antonio Florêncio, 

Osmundo Farias, Reginaldo Teófilo e Moacir Duarte. 

A princípio a escolha recaía sobre o nome do empresário Osmundo Faria, 

presidente do banco de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, BDRN, e 

candidato então mais cotado inicialmente por suas relações de parentesco com 

Gustavo Faria, sobrinho do ministro do exército, General Dale Coutinho (MACHADO, 

2006, p. 39). Com a morte súbita do General a escolha de Osmundo Farias cai por 

terra e então se abre novo processo de decisão.  

Outra lista é então elaborada e nela não mais figurava o nome de Dix-Huit 

Rosado, liderança mossoroense indicada de Dinarte Mariz37, O contrapeso 

representado pela posição de Aluísio Alves, que apoiara Osmundo Farias, teve peso 

decisivo. O ex-deputado mesmo cassado continuava exercendo peso na política por 

suas relações com lideranças militares e civis, como o articulador oficial do processo 

nos estados designado pelo presidente Geisel, o senador piauiense e presidente 

nacional da ARENA, Petrônio Portela. 

A escolha de Osmundo Farias indicava que a liderança de Dinarte Mariz e 

seu papel de representante do governismo militar no estado estava em processo de 

desgaste. 

O nome de Tarcísio Maia derivou de indicação direta do General Golbery 

(MACHADO, 2006; ANDRADE,1997), e passou a ter o apoio do senador Dinarte 

Mariz. O apoio a Tarcísio Maia – diante da alta probabilidade de sua escolha 

definitiva - daria a Dinarte uma (aparente) sobrevida e transmitia a imagem de peso 

político de sua liderança perante suas bases.  

Tarcisio Maia, médico, iniciou sua trajetória política em 1945, sendo um dos 

fundadores da UDN em Mossoró. Em 1955 com a eleição de Dinarte Mariz para 

governador é nomeado secretário de Educação e Cultura. Sai desse cargo para 

assumir vaga na Câmara Federal após ser eleito em 1958. Em 1962 disputa a 
                                                           
37  A parceria política estabelecida entre Mariz e os Rosado foi estabelecida nos tempos da UDN, 
quando Dinarte para penetrar no colégio eleitoral de Mossoró fez alianças com o PR comandado pela 
família Rosado.  O PR surgiu no estado como uma dissidência da UDN, comandada por Mariz e 
disputou as eleições de 1950 em aliança com o PSD-PR-PST, elegendo Jerônimo Dix-Sept Rosado 
governador do Estado. No mesmo período rivalidades políticas afastaram o grupo mossoroense de 
Aluízio Alves. 
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reeleição para a Câmara e Senado e perde para os dois cargos. Em 1965 disputa 

com Dinarte Mariz, como seu vice ao governo do estado. Após a derrota é nomeado 

presidente do IPASE e passa longo período afastado das disputas políticas.  

Afastado da vida pública, sobre ele não recaíam problemas de conduta ou 

indícios que o inviabilizassem na disputa. Ao contrário, além de ser o candidato mais 

afinado com os militares seu nome obteve também certo consenso entre as forças 

políticas do Estado.  

Abrúcio e Samuels, (1997, p.9) argumentam que “essas escolhas, além disso, 

respondiam mais ao critério da confiança do governo com relação ao candidato do 

que à representatividade do indicado junto às bases estaduais do partido”.  

Dessa forma em junho de 1974 era anunciado o nome de Tarcísio Maia como 

governador escolhido pelas forças militares. 

Sebastião Nery comentando o processo de escolha de governadores em 

1974 comenta o caso do RN: 

 
 
Quando foram procurar um candidato a governador que 
trouxesse a paz para o partido e a vitória para o Senado, 
apareceram doze [...] No fim, restaram duas listas. A de 
Dinarte: Moacir Duarte, o genro. Dix-huit Rosado, o preferido. 
E a de Cortez: Osmundo Faria, o preferido. Antônio Florêncio, 
o deputado. Geraldo Bezerra, o secretário [...] Saiu Tarcísio 
Maia, que não era nenhum dos doze apóstolos e não tinha 
tido um voto sequer na prévia de Petrônio (NERY, 1975, p. 
65). 

 

 

Tarcísio Maia e o processo de renovação de elites no Nordeste 

 

Segundo ANDRADE (1997, p.123), “Um dos primeiros estados nordestinos a 

sofrer a intervenção do poder central no sentido de renovação dos quadros políticos 

foi o Rio Grande do Norte”.  
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A estratégia de seleção de governadores desvinculados das oligarquias 

tradicionais deveria produzir rupturas no plano estadual, conforme pretendido pelos 

militares, dada a grande desconfiança que alimentavam com relação à classe 

política que havia participado de 64 (ABRUCIO E SAMUELS, 1997). 

Tarcísio representou o perfil de liderança à frente da ARENA nos moldes 

pretendidos pela cúpula militar desde o período de Médici, operando rupturas 

necessárias com aliados históricos, destinadas a ampliar sua margem de manobra 

como líder do governo no estado, e também aproximações estratégicas com antigos 

rivais políticos, destinados a viabilizar a escolha de candidatos arenistas para 

eleição de 1978.     

No desempenho de suas atribuições de “governador técnico”, Tarcisio 

compôs seu secretariado a partir de quadros qualificados do estado, alguns 

treinados na década de 60 pela Cepal por ocasião da criação da SUDENE 

(ANDRADE, 1997, p.123).  

Analisando esse processo, Abrucio e Samuels descrevem que: 

 
 
 

Os “governadores técnicos” procuraram construir uma nova base 
política, que começava pela escolha do secretariado, ocupado quase 
por completo por outros “técnicos”. Estes governadores, desse modo, 
foram se distanciando da classe política tradicional e ficaram 
politicamente isolados em seus estados. O suporte dado pelo 
Governo Federal, contudo, não garantia aos governadores o controle 
das seções estaduais da ARENA. Nascia aí uma importante divisão 
informal no partido do governo: de um lado, aquilo que podemos 
chamar de ARENA I, isto é, o grupo mais ligado ao Poder Central e 
aos então governadores; de outro, a ARENA II, constituída por boa 
parte da elite política estadual que se sentia alijada do processo 
político. Esta divisão foi fundamental nas outras três eleições 
estaduais do período autoritário (1974, 1978 e 1982) [...] (ABRUCIO 
e SAMUELS, 1997, p. 147).  

 

 

Se em 1974 Tarcísio não conseguiu atuar de modo a impedir a vitória do 

candidato do MDB ao Senado38, em 1978, a despeito da enorme pressão, não 

                                                           
38 Seu nome foi anunciado pelo Palácio do Planalto em 4 junho de 1974. 
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apenas conseguiu fazer seu sucessor, mas também assegurou à ARENA as duas 

vagas no Senado. Conseguiu também estancar o avanço da oposição na 

Assembléia Legislativa. Se em 1974 o MDB elegera 9 deputados estaduais e a 

ARENA 5, em 1978 a divisão de cadeiras na casa permaneceu a mesma.  

O artifício ou fórmula política para superar a derrota de 1974 e viabilizar os 

projetos políticos partidários no estado se deu sob a forma de um grande acordo 

político operado por Tarcísio Maia, e que marcou definitivamente sua passagem no 

governo como hábil liderança. O acordo denominou-se “Paz Pública” firmada entre 

ele, como líder da ARENA e Aluízio Alves, no comando do MDB. Tal artifício 

possibilitou o equacionamento razoável dos interesses políticos presentes naquele 

contexto.  

Desde seus primeiros discursos anunciara sua proposta de “pacificação de 

ânimos” na política potiguar e essa pacificação passava inevitavelmente por acordos 

com Aluísio Alves e Dinarte Mariz, as duas mais expressivas lideranças no cenário 

político do Estado.  

Ao assumir o governo em 1975 a ARENA no RN possuía dois senadores 

(Jessé Freire e Dinarte Mariz) e cinco deputados federais (Wanderley Mariz, Ving-

Rosado, Ney Lopes, Antonio Florêncio e Ulisses Potiguar) e o MDB um senador 

(Agenor Maria) e dois deputados na Câmara Federal (Henrique Alves e Pedro 

Lucena). 

Embora o partido governista tivesse vantagens sobre a oposição Tarcísio 

sabia que, caso não atuasse de modo eficiente no pleito de 1978, seguindo 

tendências gerais, poderia ser desastroso para a chapa governista no estado com o 

avanço do MDB. Optou, portanto, por romper com Dinarte e aliar-se ao (forte) 

inimigo, Aluísio Alves. Conforme diz CAVALCANTI, (1979, p. 413), 

 

Ele preferiu ficar com Aluízio. A pretexto de “paz pública”, Tarcisio 
logrou esquecer antigas trocas de insulto e passou a ter um 
relacionamento dos mais estreitos com o ex-governador. Não estão 
bem claras as concessões que isso lhe deve ter custado, mas as 
vantagens políticas que lhe sorriram são bem nítidas. A bancada de 
nove emedebistas na assembléia ficou praticamente reduzida a um 
único deputado, pois os outros oito, ligados a Aluízio, passaram a dar 
apoio irrestrito aos atos, ações e decisões do governador. 
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Segundo Andrade (1997) a escolha de Tarcísio Maia antecipara o processo 

de renovação dos quadros políticos no Rio Grande do Norte. Por ocasião dos 

acordos estabelecidos pela chamada “paz pública” Tarcísio preparou as condições 

para assegurar o desempenho esperado da ARENA no pleito de 1978. O desfecho 

ou etapa final dessa ação, que demonstraria sua habilidade a frente do processo e 

asseguraria as bases para sua continuidade seria verificado por ocasião do 

processo de conflitos e disputas em torno de sua sucessão. 

A escolha do terceiro governador biônico do período militar no RN deveria 

iniciar como nas anteriores, com a elaboração de uma lista sêxtupla com os nomes 

indicados. Dinarte Mariz, recorrendo a um poder que já não possuía à frente do 

partido governista pressionara para que apenas um nome fosse indicado: Dix-Huit 

Rosado, proposta não aceita por Tarcísio, que propõe formação de lista com seis 

nomes de consenso na bancada estadual e federal da ARENA, entretanto o nome 

consensual era  de Dix-Huit (MACHADO, 2006, p.63). 

Em mais essa escolha Aluízio Alves exerceu influência. Dix-Huit Rosado era 

seu adversário dos tempos do radicalismo e sua vitória significava revanchismo e 

obstáculos ao grupo de Aluízio. Sua restrição à liderança mossoroense convergia 

com a proposta de renovação de quadros e modernização política proposta no 

projeto de abertura.  

Ao final o nome indicado por Tarcísio Maia e aprovado pelo governo foi 

Lavoisier Maia, seu primo. O vice-governador escolhido foi Geraldo Melo, quadro 

ligado ao MDB. Com relação a essa seleção convergiram a influência de Tarcísio e 

Aluisio Alves em torno da escolha de um perfil de caráter “técnico qualificado”. 

Abrucio e Samuels em “A Nova Política dos Governadores” (1997, p.9), 

descrevem a missão Portela como uma estratégia fracassada do governo militar com 

base nos casos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o que para os autores 

teria ocorrido pelo fato de que, 
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(...) "A Missão Portella” continuou afastando a classe política 
estadual da definição dos nomes dos candidatos aos cargos 
majoritários. Isto porque não houve de fato uma negociação entre o 
Poder Central e as elites estaduais: Portella impôs os nomes 
indicados pelo Governo Federal.  

 

Tal análise aplicada à realidade do Rio Grande do Norte pode induzir a certo 

equívoco de interpretação.  

Pelo seu bom desempenho a frente do governo Tarcísio Maia teve boas 

condições de atuar na escolha de seu sucessor perante a cúpula militar e ao general 

Golbery, interlocutor bastante próximo do governador. Além disso,    

 

A trajetória de Tarcísio nos últimos quatro anos havia sido marcada 
por um forte conteúdo personalista e pela tentativa de minimização 
da importância das antigas lideranças situacionistas. Isto influenciou 
bastante o fato dele ter buscado seu sucessor dentro de seu 
pequeno círculo familiar (ANDRADE, 1997, p.124). 

 

No estado Tarcísio Maia foi a base para a o início de uma “transição perfeita”. 

Sua “fórmula familiar” pôde assegurar no estado uma transição “lenta, segura e 

gradual”, sob o controle asseguradamente em conformidade com os interesses da 

cúpula militar. Desempenhou a contento o papel de elite, o que lhe rendeu a posição 

de líder e representante incontestável do governismo no estado, além de ter 

concluído seu mandato biônico com elevado grau de aceitação popular. 

 

O Fator Mossoró 

 

A concepção da estratégia de seleção de novos e qualificados quadros para 

gerir o processo de descompressão bem como acesso aos dividendos políticos 

advindos dos recursos e políticas disponibilizados pela União aos estados através 

do II PND estava atrelada ao fato de que os governos estaduais exerciam forte 

poder de controle sobre as fidelidades políticas locais, principalmente naqueles 
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estados mais pobres do Norte e Nordeste. O executivo estadual operava como 

grande estruturador dos processos eleitorais, ator central na formação das bancadas 

federais em cada estado, era essa a base sobre a qual se constituiu, no início da 

abertura, o poder dos novos governadores segundo Abrucio e Samuels (1997). 

O descontentamento provocado pela escolha de governadores em 1970, 

1974 e 1978 produziu desagrados e conseqüências entre as demais lideranças 

arenistas, excluídas desse processo. No caso do Rio Grande do Norte dois grupos 

se incluíam nesse caso, Dinarte Mariz, principal representante do governismo no 

estado, até a entrada de Tarcísio Maia, e a família Rosado, arenistas que 

controlavam a cidade de Mossoró, segunda maior do estado. 

O caso de Dinarte Mariz, que já se encontrava no fim de sua trajetória política, 

foi equacionado com sua escolha para a vaga biônica no Senado.  

O candidato a senador pelo MDB e derrotado em 1978, Radir Pereira, 

preterido pelo próprio partido em nome do acordo entre Tarcísio e Aluízio, formulou 

de modo objetivo a questão39:  

 

(...) Segundo ele, em conversa com Aluízio Alves o mesmo teria dito 
que a ARENA fora fraturada em três partes: “O senador Dinarte 
Mariz, que representa uma dessas parcelas ficou a com a senatoria 
biônica porque está na velhice e precisa de um cargo para terminar 
os dias na atividade política, muito embora esteja hoje deslocado da 
cúpula da ARENA em termos nacionais. A outra parte forte da 
ARENA seriam os Rosado de Mossoró, liderados por Dix-Huit e 
Vingt. Conseguiu-se que eles ficassem afastados tanto do senador 
Dinarte Mariz quanto do governador Tarcísio Maia e a liderança - de 
fato, não de direito - do MDB, Dr. Aluizio Alves tinha conseguido a 
maior fatia, pois estava contando com o governo do Estado” (Radir 
Pereira em entrevista à GAZETA DO OESTE, 12 a 18 de julho 1978, 
p.8). 

  

                                                           
39 O acordo entre Tarcísio e Aluízio Alves, conhecido por “Paz Pública”, que assegurou à ARENA as 
duas vagas ao Senado em 1978, produziu grande confusão nos quadros partidários, especialmente 
nas bases emedebistas, ensejando inclusive a possibilidade de, no RN, se falar da existência de dois 
grupos dentro do MDB: um deles formado pelos adesistas, absolutamente majoritário e constituído 
por aqueles que seguiam a liderança de Aluízio Alves e o acompanharam em sua adesão ao governo 
de Maia, e outro denominado de autênticos do MDB, representados por Roberto Furtado, Francisco 
Rocha e Radir Pereira, que mantiveram-se como oposição ao governo Tarcísio Maia (CAVALCANTI, 
1979, p. 415). 
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A numerosa família Rosado constituiu liderança política em Mossoró desde o 

início do século passado e consolidou-se partidariamente no período 45-64, com a 

vitória de Dix-Sept Rosado ao governo do estado pelo PR (Partido Republicano) em 

195040.  

Com seu precoce falecimento em 1951 os irmãos Vingt e Dix-Huit Rosado 

assumiram o comando do clã político no Estado. Em 1965 aderiram à ARENA e 

passaram a representar a liderança governista no segundo maior colégio eleitoral do 

Estado.  

Aliado de Dinarte, Dix-Huit Rosado havia sido indicado pelo senador para o 

executivo estadual em 1970 e 1974. No processo de escolha de 1978 mais uma vez 

Dinarte insistira no nome de Dix-Huit, que mais uma vez teve seu nome preterido. 

Sobre os Rosado pesava a imagem de revanchistas e radicais em matéria de 

política. Contava também o fato de serem adversários e, até então, inimigos 

pessoais de Aluízio Alves, que possuía influência nos altos escalões da cúpula 

militar e não queria ter adversários tão ferrenhos no comando do poder estadual 

Entretanto, com base na linha de raciocínio que tem orientado a descrição do 

processo, o representante da família Rosado estava destituído da possibilidade de 

comandar o governo do estado pelo fato de representar exatamente o tipo de 

liderança tradicional que a inteligência militar, se não podia eliminar, pelo peso 

eleitoral que representavam, procurou manter afastada do comando político das 

máquinas estaduais. 

Dessa forma a terceira derrota em 1978 fora especialmente dura para o grupo 

mossoroense pelo fato de que o então governador, criado em Mossoró, tinha 

vínculos com o grupo Rosado, com a cidade e com a região. 

                                                           
40 O extenso clã inicia sua trajetória a partir da chegada do patriarca Jerônimo Rosado à cidade no 
final do século XIX. Jerônimo produz “numerosa e numerada” descendência cuja trajetória se 
confunde com a própria história da cidade. Os filhos de Jerônimo que mais se destacaram na política 
foram Dix-Huit, Dix-Sept e Vingt-Rosado. Seus herdeiros, conforme será visto nos capítulos 
posteriores exercem influência na política do estado e especialmente em Mossoró, até os dias de 
hoje. 
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Ao longo de seu governo Tarcisio fez visitas constantes e oficiais ao Oeste, 

fazendo de Mossoró sede regional do governo, trazendo sua equipe de assessores 

e secretariado, despachando oficialmente no Município em diversas ocasiões. 

Se a capital representava base eleitoral estratégica do MDB, ligada à família 

Alves, a gestão de Tarcísio Maia buscou fazer da segunda maior cidade do estado 

uma sólida base eleitoral da ARENA, agora sob seu comando. Daí a grande pressão 

dos Rosado pela escolha de Dix-Huit. 

Na segunda metade da década de 70, em menor escala que na capital, 

Mossoró apresentava também muitas demandas sociais e de urbanização. Sendo a 

mesorregião Oeste a maior em território e segunda mais populosa do estado, 

Mossoró como cidade pólo passou a sofrer com as conseqüências do contexto de 

crise que assolava a região. 

Conforme descreve Pinheiro (2006, p.133),  

 

No início da década de 70, com a nova divisão territorial brasileira, os 
principais produtos da agroindústria de Mossoró, as fibras de algodão 
arbóreo, a cera de carnaúba, o óleo de algodão e óleo de oiticica – 
sofrem a concorrência do algodão herbáceo, das fibras sintéticas e 
outras oleaginosas, fabricados nas regiões Sul e Sudeste. Em crise e 
sem mercado consumidor para seus produtos é decretada a falência 
do parque agroindustrial de Mossoró, que junto ao processo de 
mecanização das salinas (...) desencadeia o processo de 
desemprego em massa da força de trabalho rural, urbana e salineira 
da região de Mossoró. Assim, na primeira metade da década de 70 a 
difícil situação gerada pelo desemprego em massa e pela 
incapacidade dos capitais locais em absorver essa mão de obra 
incide sobre a débil estrutura urbana de Mossoró, a cidade se torna 
uma área de tensões sociais e começa o processo de “inchamento 
de seu espaço, com a formação de favelas pelos desempregados 
das agroindústrias e das salinas como também pela população rural 
assolada pelas secas. Foi nesse contexto que as autoridades 
governamentais acionaram políticas públicas visando controlar  
conflitos.  

 

 

Ao cenário de muitos problemas se somava a escassez de recursos vivida 

pela municipalidade naquele momento. Tarcísio concentrou esforços na cidade e na 
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região. Investiu de modo impactante na área habitacional, criando vários conjuntos 

habitacionais populares de acordo com o Programa Estadual de Habitação Popular, 

que era parte integrante do Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP).  

Operou também a ampliação dos serviços públicos na cidade implantando 

órgãos estaduais como a COSERN, CAERN, TELERN, CIDA, CDM e DER, bem 

como a Secretaria de Saúde Pública e Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social 

(STBS) de Mossoró.  

Na região Oeste Tarcísio Maia enfrentou também um problema secular ligado 

à demanda por estradas na região. Construiu a malha rodoviária do Oeste do estado 

pavimentando estradas que interligavam os municípios do Alto e Médio Oeste a 

Mossoró. 

Sem possibilidade de capitalizar para seu grupo os dividendos eleitorais 

dessas políticas na cidade e na região, o grupo Rosado recorreu àquela que sempre 

fora sua principal arma política: a manipulação de seu capital eleitoral concentrado 

na cidade. Ameaçavam o governo: Caso Tarcísio não escolhesse Dix-Huit 

despejariam os votos do município nos candidatos do MDB, especialmente para o 

Senado. 

 Nota do colunista Emery Costa na Gazeta do Oeste de 17 a 23 setembro de 

1977, citando o que circulava nas conversas pela cidade, dava conta do clima de 

sucessão: 

O governador Tarcisio Maia já fez 99 coisas boas por Mossoró na 
sua administração. “Pode até se notabilizar como o chefe do 
executivo estadual que mais fez por esta cidade e região” (...) mas 
para completar as 100, falta uma promessa sua: dar a Mossoró tudo 
aquilo que lhe fora negado: que ele dê o seu apoio pessoal ao ex- 
prefeito Dix Huit Rosado para substituí-lo no Palácio Potengi.   

 

A discussão sobre o processo de escolha era tratado como fórmula ideal. E 

Tarcísio protelou até onde pôde o anuncio do produto derivado dessa fórmula. 

Figueiredo em entrevista a revista Veja de 14 de janeiro de 1978 já anunciava os 

seus componentes: a escolha dos candidatos estaduais deveria recair sobre nomes 
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que atendessem a dois critérios, os escolhidos deveriam ter muitos votos e serem 

capazes de unir o partido para as eleições de novembro de 1978.  

A lista sêxtupla que Tarcísio Maia encaminhou para avaliação da cúpula 

militar era constituída pelos nomes de Jessé Freire, Genibaldo Barros, Dix- Huit 

Rosado, Lavoisier Maia, Ulisses Potiguar e Antonio Florêncio.  

Apesar da forte pressão política, a “paz pública” proposta por Tarcísio dera ao 

processo – pelo menos até a divulgação do nome de Lavoisier – um clima de 

responsabilidade e isenção na condução da política local, contendo na medida do 

possível, o caráter de revanchismo que caracterizara as disputas no RN. A 

realização do acordo havia possibilitado as condições objetivas e a construção de 

uma imagem de convivência respeitosa com adversários políticos. 

Em maio de 1978 finalmente é anunciada a escolha do novo governador do 

Rio Grande do Norte, Lavoisier Maia Sobrinho, médico, professor universitário, 

secretário de saúde, e primo de Tarcísio41. Sua escolha buscava assegurar a 

continuidade de dois dos marcos que caracterizaram a política de Tarcísio: a 

imagem de austeridade administrativa e a questão da paz política no estado.  

O ressentimento produzido na família Rosado iniciaria o fim dessa realidade. 

Com o anuncio oficial do nome de Lavoisier os Rosado rompem com Tarcísio e a 

com a “unidade” da ARENA no estado. Tarcisio era acusado de articular com Aluizio 

a vaga para o senado. Dinarte Mariz, aliado dos Rosado, também foi acusado de 

pactuar pela escolha de Lavoisier para assegurar sua vaga como senador biônico. 

A não indicação de Dix-Huit  implicou em impactos não apenas sobre a 

ARENA do Oeste, o problema não afetava apenas a esfera do chamado rosadismo, 

mas também do Dinartismo, que controlava a região do Seridó, outra importante 

base arenista. A rejeição do candidato de Dinarte Mariz marcaria o fim de sua 

liderança sobre a ARENA no estado, especialmente perante suas bases políticas. 

                                                           
41 Lavoisier Maia também era da região Oeste, da cidade de Almino Afonso. 
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Dessa forma, recorrendo à “fórmula familiar” Tarcisio Maia criou no RN as 

bases de uma nova e moderna oligarquia. A família, Maia, juntamente com os 

“Alves” daria sobrevida ao bipartidarismo no Rio Grande do Norte.42 

 

A entrada de Lavoisier Maia: Vínculo familiar como recurso político. 

 

Lavoisier Maia entrava no governo com muitos compromissos e um deles 

consistia na reconstituição da unidade da ARENA para as eleições em novembro 

daquele ano. Em suas primeiras declarações o novo governador nomeado 

explicitava enfaticamente que o ex-governador era seu líder no estado e anunciava 

como prioridades de seu governo as áreas de saúde, educação e agricultura. Desde 

a divulgação de seu nome, pronunciava- se enfaticamente a respeito da definição 

dos critérios para escolha de seu secretariado: “capacidade, absoluta confiança, 

dedicação exclusiva ao governo” (Gazeta Do Oeste, 01 a 07 de julho de 1978). 

Definia também princípios éticos de seu governo: o combate a improbidade e 

a defesa da paz na política acima de tudo. O apelo à “paz política” continuava 

                                                           
42Um outro possível viés de interpretação sobre a construção da liderança de Tarcísio Maia no estado 
e da relação por ele estabelecida com seus aliados e adversários políticos, pode ser pensado com 
base nas visões de Golbery do Couto e Silva, articulador central do projeto de abertura e amigo 
pessoal de Tarcísio. Como estrategista, Golbery pensava a unidade em termos de seus conflitos 
internos e aplicava essa lógica não apenas para pensar os conflitos presentes naquele momento no 
interior da cúpula militar como também presentes entre os aliados e adversários políticos do governo. 
Dessa forma concebia o processo de transição a partir de uma visão do tipo “amigo-inimigo.” Com 
base nesse raciocínio, segundo Mello (1989, p.209), “a transição foi pensada e planejada como uma 
operação de estado-maior e executada como uma concepção estritamente militar”. Para Golbery, 
segmentos da direita aliada sempre poderiam vir a constituir oposição ao estado, pois as forças de 
esquerda e de direita, na prática, freqüentemente se aliavam contra o poder central. A ambas, 
portanto deveria ser dado tratamento tático, visando mantê-las dissociadas. Golbery descreve que: 
(...)  “a óbvia manobra que se oferecia ao governo, em oposição central forte entre os dois grupos 
opositores: mantê-los, sempre que possível, separados, e alternar ações de contenção, senão de 
contra-ataque, entre um e o outro, garantindo, para si mesmo, espaço de manobra cada vez maior e, 
pois, maior liberdade de ação para concretização de seus próprios objetivos políticos, sem 
interferências desastrosas ou perturbadoras. Manobra simplesmente defensiva – dir-se-á -, mas que, 
instrumental apenas, criaria condições necessárias e suficientes para a atividade maior de construção 
política que a ela se seguirá, triunfante. Manobra estratégica em proveito da manobra política, 
superior e criativa (COUTO E SILVA, p. 27, 1981). Seguindo esse raciocínio, Tarcisio Maia não teria 
sido apenas um governador técnico, ou um aliado à frente do partido situacionista no estado. O ex-
governador teria agido como o próprio “Estado-Maior” na condução da política de transição no Rio 
Grande do Norte. A opção por Lavoisier naquele momento, as alianças com adversários e rupturas 
com aliados que ainda se seguiriam, teriam se dado com base nessa lógica. 
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representando um recurso fundamental nas estratégias de manutenção da unidade 

governista, principalmente considerando que o impacto político das escolhas 

biônicas tornava o bipartidarismo cada vez mais insustentável. O novo governador 

se mostrava, portanto, comprometido com a continuidade do governo de Tarcísio, e 

por extensão com a continuidade do projeto militar no Rio Grande do Norte.  

Em entrevistas, Lavoisier confirmava sua posição de liderado do ex-

governador afirmando que, “Tarcisio sempre foi e continuará a ser meu líder. Se 

houver reforma partidária estarei onde Tarcísio estiver” (Gazeta Do Oeste, 01 a 07 

de julho de 1978). 

O clima na região Oeste não era dos mais amenos após divulgação de seu 

nome. No jantar em homenagem a Tarcisio e Lavoisier em Mossoró, onde se 

esperava a presença de todos os prefeitos da região, interlocutores dos Rosado. 

afirmavam que nenhum dos prefeitos compareceria. 

Em contraposição, em agosto de 1978 o presidente João Batista Figueiredo 

visita o estado firmando convênios na casa dos cinco bilhões de cruzeiros 

destinados prioritariamente à construção de açudes, casas populares, saúde e 

educação. 

Ao longo de seu governo Lavoisier enfrentou problemas de outra natureza, 

como a estiagem que assolou severamente o estado entre 1979 e 1981 e 

comprometeu a produção agrícola, levando à ocorrência de saques nas cidades, 

com a decretação de estado de emergência em 132 das 151 cidades do estado. 

Investiu em obras de infra-estrutura hídrica e políticas de abastecimento de água 

com a construção de açudes e ampliação dos pequenos e médios açudes no 

estado. Cavou poços e investiu em redes de distribuição de água no interior de 

modo insuficiente considerando as demandas e escala do problema sobretudo nas 

regiões do semi-árido  do estado.  

A seca de 1979 foi seguida de um forte inverno que causou grandes estragos 

em muitos municípios. Diante do anúncio do corte dos recursos para emergência por 

parte do governo federal, Lavoisier lutou e conseguiu junto à SUDENE a 

prorrogação da emergência no estado, o que lhe garantiu prestígio junto às bases 

populares no interior do estado. 
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É também nesse contexto que Lavoisier introduz no controle das ações 

sociais de caráter emergencial de seu governo sua esposa, Wilma Maia, que à 

frente do MEIOS (Movimento de Integração e Orientação Social), operava ações de 

viés assistencialista, iniciando a formação de suas bases no estado. 

Em seu governo, a despeito da menor disponibilidade de recursos por parte 

do estado, Lavoisier continuava sendo beneficiado politicamente pela disposição – e 

necessidade – do governo militar se legitimar e assegurar suas bases nos estados 

mais pobres da federação, visto ter sido nestas áreas onde a ARENA havia sofrido 

menor rejeição nas urnas nas eleições de novembro de 1978.  

Seu governo destacou-se também na área de saúde, com a ampliação do 

número de postos de saúde e construção de laboratórios, tendo dotado os 150 

municípios do estado de unidades de saúde. Deu também prosseguimento à política 

habitacional atuando no fornecimento de infra-estrutura das novas áreas e conjuntos 

habitacionais entregues por Tarcísio Maia. 

Naquele contexto o nível de carência ou padrão de demandas presentes na 

população do estado passava pelo fornecimento de bens e serviços ainda bastante 

elementares como habitação, estradas, construção de poços e açudes. Tais 

demandas eram respondidas por meio de obras de engenharia, que mobilizavam 

não apenas os órgãos e quadros técnicos do estado mas também o setor privado, 

especialmente das empreiteiras – e a família Maia era acionista da maior delas que 

atuava no estado, a EIT (Empresa Industrial Técnica). O governo Lavoisier Maia, 

portanto,dava prosseguimento ao fortalecimento de determinados setores privados 

no estado, sobretudo àqueles ligados à construção civil, através do casamento entre 

interesses privados e benefícios públicos.  

Outro ato que gerou satisfação social foi o aumento de 100% concedido ao 

funcionalismo do estado bem como a implantação da paridade de vencimentos entre 

aposentados e funcionários em atividade. Tal medida teve impacto junto ao 

eleitorado urbano, sobretudo com base naquele contexto onde o processo 

inflacionário já era bastante sentido pela população. 

Lavoisier Maia à frente do governo do estado não conseguiu dar continuidade 

à imagem criada por Tarcísio a seu (pequeno) grupo. Dentre outros motivos, a 
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resposta para isso esteve associada ao contexto nacional: o governo Lavoisier 

capitalizou a forte insatisfação presente na sociedade, ligada aos anseios de fim do 

regime militar e retorno à democracia, naquele momento associada à liberdade de 

organização partidária e retorno ao multipartidarismo. O crescimento do processo 

inflacionário também pesava sobre o representante do governo militar no estado. De 

toda forma Lavoisier cumprira seu papel de assegurar o controle do processo de 

transição política no estado por sua vinculação direta com Tarcísio Maia e com 

representantes do regime militar. Tal controle se completou com sua escolha para o 

executivo da capital, ao escolher seu sobrinho, Jose Agripino Maia.  

 

A entrada de José Agripino Maia na política do Rio Grande do Norte 

 

O mesmo ato institucional que determinava a escolha indireta de 

governadores também estabeleceu novas regras para escolha de prefeitos de 

capitais e cidades de segurança nacional. Conforme o AI-3, de 1966, os prefeitos 

deveriam ser escolhidos pelos executivos estaduais e terem seus nomes ratificados 

pelas Assembléias Legislativas estaduais. 

Dessa forma em fins de 1978 iniciou-se o processo de escolha do futuro 

prefeito da cidade de Natal. O resultado das eleições no nível nacional e estadual 

evidenciando o crescimento progressivo do MDB especialmente nas capitais e áreas 

mais populosas seria fator de ponderação determinante no processo de definição 

dos futuros prefeitos.  

No Rio Grande do Norte o candidato ao Senado pelo MDB em 1978, Radir 

Pereira, embora não tenha sido eleito nem tenha tido o apoio de Aluízio Alves, que 

apoiou o candidato arenista, havia obtido a maioria dos votos do eleitorado da 

capital. Sendo assim, 
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É nesse contexto que a escolha dos prefeitos das capitais ganha 
uma nova conotação. Não mais bastava um administrador 
comprometido com os “ideais da revolução” ou um homem de 
confiança do governador. Acima de tudo era fundamental que 
surgissem novos atores políticos capazes de desempenhar novos 
papeis, de articular um discurso político renovado, sem os vícios e as 
artimanhas que caracterizavam o fazer político tradicional 
(ANDRADE, 1997, p.125). 

 

A escolha de Lavoisier Maia seguiu o padrão adotado em sua própria escolha. 

O escolhido foi seu primo, José Agripino Maia, filho de Tarcísio, jovem engenheiro, 

com experiência em execução de projetos governamentais nos setores da 

agroindústria e construção civil. E absolutamente nenhuma experiência política. A 

“modernidade” chegava consorciada ao tradicionalismo, a renovação se dava pelo 

recurso ao nepotismo. 

Para a “missão” que deveria desempenhar à frente do governo da capital, 

José Agripino herda condições e recursos políticos estrategicamente favoráveis a 

uma boa gestão. Chega à prefeitura de Natal evidenciando conhecimento dos 

problemas da cidade e comprometendo-se enfaticamente com as questões sociais e 

melhoria das condições de vida das populações periféricas da cidade, assumindo a 

realidade de pobreza e exclusão presentes na capital do estado.  

Após quatorze anos de repressão e prefeitos meramente figurativos, seu 

discurso de gestor ligado ao sistema mas que admitia e propunha o combate à 

pobreza, encarnava a imagem do “novo” no cenário político. Aliado a isso, atributos 

pessoais como a juventude e sua fluência oratória, marcaram positivamente a 

entrada de José Agripino na política da capital. 

O novo prefeito inovava não apenas pelo seu discurso comprometido e 

dotado de senso de realidade sobre os graves problemas sociais presentes na 

cidade, mas também por chegar ao comando da prefeitura de posse de um plano de 

ação, consubstanciado no Plano de Desenvolvimento Municipal que teve por base 

um “estudo de diagnóstico previamente elaborado, (...) um dado importante  para o 

marketing político do novo personagem” (ANDRADE, 1997, p. 127). 

Ilza Andrade acrescenta ainda que, para dar suporte e legitimidade à sua 

gestão Agripino montou um secretariado que surpreendia críticos e analistas da 
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época pelo critério de escolha com base no nível de sua qualificação técnica.  

Secundarizando posicionamentos políticos, Agripino Maia colocou nos órgãos 

públicos do município pessoas perseguidas pelo regime e quadros da militância 

estudantil (ANDRADE, 1997,p.127).  Esse fator mostrou-se fundamental para a 

viabilização de uma gestão centrada na proposta de planejamento.  

Outra inovação foi representada pelo modelo de gestão participativa 

implantado. 43 A autora, que em seu estudo centra seu foco para a experiência de 

gestão ocorrida naquele momento, a partir de um estudo comparativo do mesmo 

processo em Recife, com o então prefeito Gustavo Krause, analisa que o incipiente 

modelo de gestão participativa implantado por Agripino se baseou no 

estabelecimento da interlocução direta entre prefeitura e comunidades carentes. 

Com base nisso era feita então a “triagem dos pedidos e o encaminhamento aos 

diversos órgãos da prefeitura, (...) o prefeito tomava conhecimento e definia as 

prioridades” (ANDRADE, 1997, p.137). 

A grave crise habitacional que assolava boa parte da população das cidades 

brasileiras naquele momento também se evidenciava em Natal. O executivo 

municipal atuando em parceria com o governo do Estado (tendo à frente Lavoisier 

Maia) e governo federal através de um conjunto de políticas e programas procurou 

portanto dar respostas à grave insatisfação social produzida por essa realidade 

construindo grande número de conjuntos habitacionais na cidade, especialmente na 

Zona Norte, área periférica do município. As áreas mais centrais, onde se 

concentravam segmentos médios também foram beneficiadas em menor escala.  

Seguindo diretrizes da política nacional de habitação, os novos conjuntos 

surgiam dotados de conselhos comunitários e clubes de mães, tomados como 

espaços de “participação” e interlocução com a prefeitura. Tais espaços ganhavam 

importância na medida em que, sobretudo nas periferias, os conjuntos eram 

entregues sem as necessárias condições de infra-estrutura. Os conselhos assumiam 

então importância como espaços de interlocução, canais por meio dos quais 

Agripino e seus agentes poderiam acessar, estabelecer contato direto com a 

comunidade para a discussão e atendimento das demandas. 

                                                           
43  A proposta de participação social fazia parte das estratégias de descentralização do poder e 
constava II PND elaborado pelo governo.  
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 Ao desempenhar o “tutoramento” da experiência de organização e 

participação, operava-se a “neutralização dos conflitos e amortecimento da pressão 

popular” (ANDRADE, 1997, p.139). 

Do mesmo modo que no plano estadual Tarcísio Maia “replicou” as políticas 

elaboradas no nível de governo federal contidas no II PND, no nível municipal 

Agripino também adotou a mesma estratégia. Como Tarcísio Maia, soube agregar à 

implementação de um conjunto de políticas e propostas previamente concebidas e 

planejadas, sua habilidade pessoal de planejamento e execução. Agregou também 

carisma e capacidade de liderança. 

O saldo dessa experiência que aqui nos interessa se relaciona ao modo 

como, por meio desse processo, Agripino montou suas bases de fidelidade e 

credenciou-se politicamente a disputar as primeiras eleições diretas para governador 

em 1982. 

 Outro ponto que precisa ser levantado refere-se ao modo como a família Maia 

ao introduzir-se na política do estado nesse contexto de transição, torna-se tributária 

de um novo modo de legitimação política que se desenvolve nesse momento no país 

e que se dá por meio da execução de políticas públicas, especialmente voltadas 

para área social.  

 A vinculação às políticas públicas governamentais de caráter coletivo, 

universalizante, (KITSCHELT & WILKINSON, 1997) se agregava ao roll das 

tradicionais modalidades de obtenção de fidelidades políticas – e partidárias. A 

renovação de elites seguia pari passu à renovação das formas de obtenção de 

legitimação política, às novas formas de manutenção do poder do governismo.  

 

Retorno ao multipartidarismo e as eleições de 1982 

 

Foi durante o governo de Lavoisier Maia (1979-1982) que se deu o retorno ao 

multipartidarismo, um evento central no processo de transição e cuja análise não 

pode ser dissociada da análise das estratégias elaboradas pela cúpula militar no 

sentido de “preparar o terreno” para as eleições de 1982, que se avizinhavam.  
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Em novembro de 1979 foi anunciada a aprovação do projeto de reforma 

partidária enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Os 14 anos de 

bipartidarismo chegavam ao fim e com ele o caráter plebiscitário que caracterizava 

cada vez mais as eleições no país e ameaçava o projeto “gradualista e seguro” 

pensado pelos militares.  

As projeções do avanço do MDB para as eleições de 1982 eram 

absolutamente preocupantes, tendo em vista que as eleições para os legislativos, 

federais e estaduais, forneceriam os candidatos que iriam compor o Colégio 

Eleitoral, instância que elegeria o futuro presidente. Dessa forma o General Golbery 

do Couto e Silva, em seu papel de ideólogo do projeto de liberalização e abertura 

democrática, admitia abertamente a necessidade fragmentar as forças 

oposicionistas e em dezembro de 1979 a lei nº 6767 restabelecia o pluripartidarismo 

no país.  

Cumprindo com os requisitos da nova legislação seis novos partidos foram 

criados naquele momento: No lugar da ARENA surge o PDS, partido que absorveu o 

capital político e organizacional do partido governista; o MDB é substituído pelo 

PMDB; o PP, criado para atuar como partido de centro e para onde convergiu 

inicialmente a chamada oposição moderada do MDB; o PTB, que inicialmente 

disputado por Leonel Brizola e Ivete Vargas fica ao final sob o comando da sobrinha 

de Getúlio Vargas, descaracterizando-se como oposição consistente e o PDT, criado 

ao fim dessa disputa por Leonel Brizola, que assumiu a bandeira trabalhista; o PT 

também surge nesse primeiro momento como único grande partido de massas no 

período. Os cinco últimos partidos deveriam abrigar os variados segmentos da 

oposição até então concentrados no MDB. 

A primeira eleição multipartidária após 16 anos de bipartidarismo controlado 

estava ainda longe de representar, de fato, um processo livre e democrático de 

disputa. A escolha direta dos governadores e dos deputados que definiriam o 

próximo presidente da república era ainda um evento que estava enquadrado dentro 

das estratégias militares de abertura controlada, onde a incerteza quanto ao 

resultado do processo deveria ser minimizada ao máximo (COUTO E SILVA, 1981). 
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Embora naquele contexto o cargo de chefe do executivo estadual tivesse 

importância determinante na estruturação da política dos estados e do sistema 

político nacional (ABRUCIO&SAMUELS,1997) e o multipartidarismo indicasse para a 

possibilidade de rupturas – e por isso mesmo – toda uma série de casuísmos para 

regula(menta)r o processo foi  imposta à sociedade e às recém criadas legendas. 

A reforma eleitoral de 1981 estabeleceu regras que dificultaram a 

estruturação partidária e atuação da oposição naquele momento como o voto 

vinculado (obrigatoriedade de votar em candidatos do mesmo partido para todos os 

cargos), a proibição de coligações eleitorais e a obrigatoriedade de cada partido 

apresentar candidatos para todos os cargos em disputa. Os casuísmos dessa 

legislação asseguraram a sobrevida do bipartidarismo na maioria dos estados 

brasileiros (DINIZ, 1990, p.82). 

No Rio Grande do Norte, como nas demais subunidades nacionais, a moldura 

bipartidária tornara-se insustentável. O mecanismo das sublegendas, criado em 

1976, não funcionava mais como contentor dos limites impostos às lideranças. 

ARENA e MDB operavam sob intenso congestionamento de demandas e conflitos 

políticos por espaços de poder, situação que se agudizava especialmente no 

período de formação das alianças e definição de nomes que teriam o apoio das 

lideranças federais dos dois partidos. 

O multipartidarismo chegou ao Rio Grande do Norte diante da existência de 

três forças ou lideranças de caráter familiar claramente configuradas no cenário 

político:  os Alves à frente do MDB; Maia e Rosado em relação conflituosa no interior 

da ARENA pela não indicação de Dix-Huit ao governo do estado por Tarcísio Maia. 

É Importante observarmos a inexistência de legítima oposição política ou 

ideológica ao regime entre esses grupos. 

Se com relação à anterior liderança governista, o então senador Dinarte 

Mariz, cujas bases estavam ligadas aos interesses agrários e oligarquias rurais, o 

“projeto” modernizante de Aluízio Alves, com seu discurso populista e suas bases 

ancoradas nas demandas e segmentos urbanos, conferiu às disputas e rivalidades 

entre ARENA e MDB a idéia de polarização entre o “arcaico versus moderno”, “rural 

versus urbano” e, por extensão, “governo versus oposição”, entre Aluízio e Tarcísio 
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tais nuances desapareciam, conforme fora programado para sê-lo: Ambos tinham 

compromisso com a modernidade e ações políticas voltadas para os segmentos 

urbanos no estado. 

Em termos concretos, o MDB se encontrava em conluio com o partido 

governista no estado, sob a “bandeira” da “paz pública”. Havia ajudado na eleição do 

senador arenista, Jessé Freire em 1978, e participado do processo de escolha dos 

três governadores biônicos no estado (MACHADO, 2006; CAVALCANTI,1979).  

Dessa forma, entre ARENA e MDB os conflitos derivavam tão somente dos 

processos de disputa eleitoral, e no interior da ARENA os conflitos advinham das 

disputas pela posição de principal representante do governismo no estado, o que 

naquele momento passava pelo acesso ao controle do executivo estadual.  

O desenvolvimento do MDB no Rio Grande do Norte se deu de forma menos 

fragmentada, em termos de lideranças mais expressivas em disputa no interior do 

partido. Seguindo tendências gerais, apresentou inicialmente grande debilidade 

organizacional no conjunto dos municípios, tendo em vista que as estruturas 

partidárias das agremiações anteriores a 1964 converteram-se predominantemente 

em máquinas arenistas.  

Nas eleições municipais de 1972 no Rio Grande do Norte, enquanto a ARENA 

participava do pleito nos 149 municípios o MDB disputava em apenas 40. Em 1976 o 

MDB já disputava em 108 dos 149 municípios, embora as chances de escolha de 

prefeitos e vereadores permanecessem com a legenda situacionista. No plano 

nacional, segundo KINZO (1988), até 1974 sua organização atingia 1100 municípios 

ou 28% do total. Um ano após as eleições de 1974, sob o efeito da vitória nas 

capitais, preparando-se para as eleições de 1976 o partido já se fazia presente em 

80% dos municípios. Além dos fatores organizacionais pesava sobre o MDB o fato 

de serem maiores as possibilidades eletivas àqueles integrantes do partido 

situacionista, onde o governismo, pelos motivos de sempre, mantinha seu peso 

secular atraindo grande quantidade de lideranças e candidatos locais. Os resultados 

dos pleitos municipais de 1972 e 1976 são indicadores dessa realidade: 
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Tabela 6: Desempenho eleitoral da Arena e MDB nas eleições municipais (RN), 1972/1976 

 PARTIDOS 1972 1976 

PREFEITOS  VEREADORES PREFEITOS VEREADORES 
ARENA 140 970 127 829 

MDB 9 133 22 305 

TOTAL 149 1103 149 1133 
Fonte: TRE-RN 

Com isso, o MDB pôde crescer no estado de modo mais coeso, com sua 

liderança centralizada na família Alves. E não à toa seu líder, ao final do processo de 

escolha de Lavoisier, tomava como sua, a vitória de haver fracionado a ARENA em 

três grupos: o de Tarcísio Maia, aquele ligado aos Dinartistas e outro ligado ainda 

aos Rosadistas (CAVALCANTI, 1979, p.417). 

No Rio Grande do Norte, portanto, diante da ausência de um MDB que 

apresentasse frações internas divergentes mais proeminentes e/ou lideranças, de 

fato, oposicionistas, e de uma ARENA com alta densidade de lideranças locais e 

regionais insatisfeitas com a ausência de autonomia, será entre as bases do partido 

situacionista onde verificaremos, posteriormente, os maiores efeitos da 

fragmentação. 

Para Mainwaring et al (2000, p.51) os motivos ligados a maior fragmentação 

do pólo conservador do espectro não podem ser explicados apenas com base na 

legislação eleitoral ou por aspectos federativos. Para o autor a esses fatores se 

soma o fato de que os conservadores prezam sua autonomia, são mais 

individualistas e concentrados em suas redes políticas. Acrescenta ainda que a 

maior fragmentação observada nesses partidos na America Latina e Europa não se 

deve a grandes diferenças ideológicas ou políticas e que portanto esses partidos 

guardam afinidades e laços entre si. 

Em Mossoró, o grupo Rosado já havia se antecipado ao processo de retorno 

ao multipartidarismo. Na primeira semana de julho de 1978 a bancada da ARENA na 

Câmara Municipal da cidade já aprovava matéria relacionada a envio de sugestão 

ao general João Batista Figueiredo, então candidato oficial a Presidência da 

República, solicitando a criação de um novo partido, o Partido Ruralista Brasileiro, 

PRB, para fazer a defesa de toda política ruralista do governo federal. O grupo 

buscava a criação de mais um partido governista no estado. 
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Com a instituição do pluripartidarismo Tarcisio Maia, como era esperado, 

assumiu a presidência do diretório regional do PDS no estado e o deputado federal 

Vingt Rosado a secretaria geral do partido. 

Aluisio Alves assumiu a vice-presidência do PP nacional (Partido Popular), 

liderado por Tancredo Neves e que segundo as metas do governo deveria assumir a 

posição de partido de centro, atuando como legenda aliada do regime no plano 

nacional e concorrente da oposição a nível estadual. O PP, entretanto, teve efêmera 

duração e não chegou a se viabilizar, fundindo-se ao PMDB em conseqüência do 

conjunto de reformas impostas pela reforma eleitoral de 1981 que inviabilizavam sua 

participação nas eleições de 1982. 

As articulações para rearranjo das lideranças em torno dos novos partidos 

colocaram Aluízio Alves e o grupo Rosado no centro das discussões.  Antes da 

dissolução do PP Aluisio buscou trazer a liderança Mossoroense para a nova 

legenda. Com sua dissolução os Rosados permaneceriam ainda algum tempo como 

grupo familiar monolítico, disputando espaços dentro do PDS, onde as bases 

governistas locais já estavam fechadas em torno da liderança inconteste de Tarcísio 

Maia. 

 A ida da família mossoroense para o PMDB implicaria no esquecimento de 

muitos conflitos e embates que haviam marcado sua relação com Aluízio Alves 

desde a década de 60. Entretanto os dois grupos unidos assegurariam a 

possibilidade do PDS ter à frente uma oposição fortalecida no pleito de 1982.  

Entretanto, em termos práticos, se os Rosados vinham atuando, até então, 

como a fração secundária dentro do governismo, a mesma condição de “fiel da 

balança” estava reservada para o grupo no PMDB, onde Aluízio preparava as 

bases para seu retorno ao governo do estado após sua cassação.  

A variável que agregava força à família Mossoroense era a mesma que a 

debilitava: o peso eleitoral de Mossoró no conjunto do estado. Embora constituindo o 

segundo maior colégio eleitoral, em 1982 Mossoró possuía apenas 67.041 eleitores 

ou 7,02% dos votos do RN, Natal ficava com 203.964 eleitores, correspondentes a 

21,33% do eleitorado e os 684.927 ou 71,65% dos demais votantes estavam 

dispersos no conjunto da municipalidade.  
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O poder efetivo dos Rosados se encontrava circunscrito à cidade de Mossoró 

pois  não haviam sedimentado suas bases no conjunto dos municípios da região 

Oeste44 e Tarcísio Maia, implementando as articulações necessárias à ampliação de 

sua margem de manobra, aplica um golpe decisivo para o processo de ruptura com 

Vingt e Dix- Huit Rosado: nomeia o médico Leodécio Neo, candidato a deputado 

federal pelo PDS, para a presidência do diretório municipal do partido em Mossoró. 

A esse fato se seguiu o anúncio já esperado do nome de José Agripino como 

candidato do partido ao governo, o que tensionou de modo radical a já conflituosa 

relação.  Em 22 de julho de 1982 o jornal “O Estado de São Paulo” veiculava que: 

 

Os dissidentes do PDS em vários estados que publicamente estão 
discordando das indicações oficiais do partido para candidato a 
governador poderão sofrer representação junto ao conselho de ética 
partidária, desde que elementos ligados ao partido tomem a iniciativa 
(...) entre outros estão os dissidentes Lomanto Junior (BA), Laudo 
Natel (SP) Levy Dias (MS), Élcio Álvares (ES) e os líderes do PDS do 
Rio Grande do Norte Geraldo Melo, Martins Filho, Vingt-Rosado e 
Dix Huit-Rosado. 

 

 Vingt-Rosado disputou uma vaga para a Câmara Federal e Dix-Huit concorreu 

à prefeitura de Mossoró. Nesta eleição o instituto da sublegenda permaneceu em 

vigor para a disputa ao senado e executivo municipal. Em Mossoró José Agripino 

apoiou outro candidato do PDS à prefeitura, o jornalista Canindé Queiróz, dono da 

Gazeta do Oeste, principal veiculo de propaganda da família Maia em Mossoró e 

região Oeste. 

Estava montado o palco para a ruptura definitiva que se tornava mais urgente 

à medida que os herdeiros políticos ou terceira geração dos Rosado entravam em 

cena: Laíre Rosado, genro de Vingt Rosado e Carlos Augusto, filho do falecido Dix-

Sept Rosado. 

                                                           
44 Em declarações à imprensa local Vingt Rosado admitia que não dominava a região: “Se 
dominássemos a região (Oeste) teríamos prá mais de 100.000 votos” (Gazeta do Oeste, 23 março de 
1981). 
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As eleições de 1982 criavam as condições de possibilidade de aproximação 

entre Alves e Rosado. Mas a força do governismo manteria o grupo mossoroense  - 

auto-intitulados “forças de resistência” - em conflito no interior do PDS até 1986. 

Para derrotar a candidatura de Agripino Maia, disseminaram entre os eleitores 

da cidade o chamado “voto camarão”45 propondo aos eleitores que deixassem em 

branco o voto para governador, localizado na parte inicial da cédula eleitoral.46  

Ao final Aluizio Alves sairia como o grande derrotado nesta eleição. O grupo 

Maia seguia consolidando sua liderança, mesmo perdendo nos dois maiores 

colégios eleitorais do estado: 

 

Tabela 7: Resultado da eleição para governador no RN em 1982 

 
Governador 

 
Partido 

 
Total 

 
Total (%) 

 
Natal 

 
Natal (%) 

 
Mossoró 

 
Mossoró 
(%) 

José Agripino PDS 389.924 52,03 73.569 47,46 17.571 34,05 
Aluízio Alves PMDB 283.572 37,84 73.762 47,59 21.037 40,76 
Rubens Lemos PT 3.207 0,43 1.623 1,05 487 0,94 
Vicente Cabral PTB 441 0,06 316 0,2 56 0,11 
Brancos  56.537 7,54 3.581 2,31 11.098 21,51 

Nulos  15.717 2,10 2.152 1,39 1.487 2,63 

TOTAL  749.398 100,00 155.003 100 51.606 100,00 
Fonte: TRE- RN 

 

O alto percentual de votos brancos para governador em Mossoró era 

indicador da força do Rosadismo naquela cidade. 

  Em Natal, o empate de Agripino com Aluísio Alves indicava que o governismo 

tendo à frente a liderança de Agripino Maia, havia conquistado a capital e maior 

colégio eleitoral do estado, um passo decisivo para a sedimentação da liderança do 

futuro governador.  

                                                           
45 Com a regra do voto vinculado não poderiam pedir voto para Aluízio Alves, pois cada voto dado ao 
PMDB seria um voto subtraído aos Rosado, vinculados formalmente ao PDS. 
46 Em outubro de 1982 o presidente Figueiredo em campanha de apoio a chapa governista em 
Mossoró, provocava a sublegenda “resistência” dizendo que “... Aqui em Mossoró, a despeito da 
recomendação médica comerei camarão com cabeça e tudo em 15 de novembro próximo” (Gazeta 
do Oeste,12 de outubro de 1982). 
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Na primeira eleição após o retorno ao multipartidarismo no Rio Grande do 

Norte apenas quatro partidos concorreram: PDS, PMDB, PT e PTB.  

No conjunto dos 152 municípios o PDS ganhou para governador em 112, o 

PMDB em apenas 39, sendo que em alguns municípios do Alto Oeste o partido 

apresentou seu melhor desempenho, obtendo acima de 80% dos votos.  

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou candidatos para todas as vagas em 

disputa embora tenha concorrido em apenas 79 municípios e não tenha conseguido 

eleger nenhum de seus candidatos. O PTB, na mesma situação, concorreu em 

apenas 23 municípios. 

No balanço geral o PDS assegura a vaga ao Senado com Carlos Alberto de 

Souza. Para a Câmara o PDS elege cinco deputados e o PMDB três. Na assembléia 

Legislativa a divisão de vagas permaneceu a mesma do pleito anterior, com o PDS 

conquistando quinze cadeiras e o PMDB nove. 

No plano municipal o PDS conquistou cento e doze (112) prefeituras e 

oitocentos e quinze (815) vereadores e o PMDB trinta e oito (38) executivos 

municipais e trezentos e setenta e um (371) vereadores. Na capital a eleição só 

ocorreria em 1985 e Manoel Pereira assumiu o comando com a ida de Agripino para 

o governo do estado. A Câmara Municipal de Natal continuava sendo de maioria 

oposicionista, entretanto, a diferença quantitativa foi de apenas um candidato com o 

PMDB elegendo onze dos vinte e um vereadores.  

 Em Mossoró os Rosados demonstraram seu peso político e eleitoral elegendo 

Dix-Huit prefeito, Vingt deputado federal e Carlos Augusto Rosado deputado 

estadual. 
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Tabela 8: Resultado da eleição para prefeito de Mossoró em 1982. 

PREFEITO PARTIDO VOTOS % 
DIX-HUIT ROSADO PDS 21.510 41,68 
FCO CANINDE QUEIRÓZ PDS 4.388 8,5 
JOAO BATISTA XAVIER PMDB 15.466 29,97 
MARIO FERNANDES PT 428 0,83 
PAULO OLIVEIRA PTB 48 0,09 
NULOS  1.621 3,14 

BRANCOS  8.145 15,76 

TOTAL  51.606 100% 
                            Fonte: TRE-RN 

 

A eleição de 1982 no RN, sob o comando Tarcísio Maia, seguiu o script 

projetado pelos artífices da abertura. O partido governista saíra vitorioso. E a família 

Maia dera um passo importante na consolidação de sua liderança no estado. 

 

Surgimento do PFL no Rio Grande do Norte 

 

Os movimentos em torno da sucessão do presidente João Batista Figueiredo 

e a formação do Colégio Eleitoral, no Rio Grande do Norte, se deram num contexto 

de polarização entre as principais forças políticas do Estado, partidariamente 

organizadas no PDS e o PMDB.  

A conveniência de aceitação da Paz Publica na política, acordo firmado em 

1978 entre as duas maiores lideranças, Aluízio Alves do MDB e Tarcísio Maia, da 

ARENA, tinha sido exaurida desde a campanha e resultados da eleição estadual de 

1982, quando o jovem José Agripino Maia, ex e último prefeito biônico de Natal, 

derrotou Aluízio Alves em sua primeira eleição após suspensão da cassação de seu 

mandato político. Uma disputa onde o grande líder peemedebista esperava obter 

vitória consagradora (TRINDADE, 2004). 

Beneficiando-se da legitimidade política adquirida à frente da prefeitura da 

capital, de uma maioria de prefeitos, vereadores e deputados pedessistas no Estado 

e também de um conjunto de regras eleitorais concebidas para dar vitória ao PDS 

em todo Brasil, Agripino Maia assumiu o comando do executivo e trouxe de volta ao 
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cenário estadual o clima de forte polarização  e radicalidade política presentes nas 

disputas eleitorais antes de 1978. 

O PDS do Rio Grande do Norte era ainda, de direito e de fato, presidido por 

Tarcísio Maia, que juntamente com José Agripino constituíam os representantes do 

governo e do PDS no estado.47  

À frente da presidência do PMDB no estado, Geraldo Melo, iniciava viagens 

aos municípios do interior operacionalizando o processo de mobilização entre 

lideranças locais.  

No Rio Grande do Norte José Agripino havia sido designado para assumir o 

comando do processo de sucessão desde a convenção regional do PDS em  

novembro de 1983, conforme proposição feita pelo então senador Carlos Alberto de 

Souza e aprovada por unanimidade.48  

Desde o início José Agripino assumiu sua preferência pelo ex-ministro Mario 

Andreazza e diante de rumores que mudaria seu apoio para Paulo Maluf declarava à 

imprensa em fevereiro de 1984 que: “Sou homem de uma só posição. Quem tem 

mais de uma posição é porque não tem nenhuma e não merece respeito de 

ninguém”.49 

As enfáticas manifestações de apoio de José Agripino à candidatura de Mário 

Andreazza também reclamavam reciprocidade no atendimento dos pleitos do grupo 

no Estado. A imprensa noticiava a reivindicação da nomeação de Lavoisier Maia 

para um órgão ligado a pasta de Andreazza como a presidência do Banco do 

Nordeste, ou participação no “Projeto Nordeste” espaços institucionais estratégicos 

para viabilizar o inicio da primeira etapa do Conjunto Pajussara na capital do Estado, 

                                                           
46

 “De política só eu falo em nome do governo”. Declaração de Tarcísio Maia à “Gazeta do Oeste”, 7 
de fevereiro de 1984. 
47

 Adiante Carlos Alberto Souza, aspirante ao cargo de governador, defenderia o desligamento de 
Agripino do processo sucessório no Estado, medida que para ele “daria realidade à disputa”, mesmo 
tendo sido o autor da proposta aceita de modo unânime de dar o comando da sucessão à José 
Agripino, Carlos Alberto, que apoiava Paulo Maluf,  citava o exemplo de outros governadores que 
haviam abdicado da missão, citando o exemplo de Gonzaga Mota no Ceará (Gazeta do Oeste, 13 de 
fevereiro de 1984; Gazeta do Oeste, 02 de fevereiro de 1984; Diário de Natal, 26 de janeiro de 1984. 
48  Gazeta do Oeste, 9 de fevereiro de 1984, p.5. 
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uma obra que tinha dois objetivos: dar uma injeção de ânimo na construção civil e 

amenizar a questão do desemprego na capital50.  

Segundo Andrade51 o Rio Grande do Norte foi um dos Estados mais 

privilegiados no acesso a recursos do governo federal na década de 70, com a 

entrada de Tarcísio Maia e implementação das obras do II PND, sobretudo na área 

de habitação nas duas maiores cidades do RN, Natal e Mossoró. Como Ministro do 

Interior do presidente João Batista Figueiredo e responsável pela execução do 

Programa habitacional Promorar, Mário Andreazza foi presença constante no 

estado, firmando convênios, assinando contratos e fiscalizando execução de obras. 

O ministro tinha a seu favor, portanto, a força da máquina do governo.52  

O então senador pedessista José de Souza Martins em entrevista à Gazeta 

do Oeste, após a escolha de Paulo Maluf, confirmava o panorama geral: Tancredo 

Neves conspirou pela vitória de Paulo Maluf porque este seria um candidato mais 

fácil de derrotar que Andreazza, “porque Andreazza dispunha de um ministério nas 

mãos e toda uma estrutura de governo para apoiá-lo” 53 

A vinda de Tancredo Neves em julho de 1984 e seu discurso na Assembléia 

Legislativa indicava Aluísio Alves na posição de apoiador majoritário do candidato 

peemedebista no Estado. 

Já o candidato Paulo Maluf, em três dias de visitas e muitas articulações 

políticas no Estado pouco antes de sua escolha na convenção do PDS, defendeu 

seu compromisso com o desenvolvimento do Nordeste. Entretanto sua estratégia 

estava de fato montada no recurso da patronagem: prometia dentre outras 

vantagens, a escolha de seis nordestinos no seu ministério. Seus contatos no Rio 

Grande do Norte foram, além do senador Carlos Alberto, Dix-Huit Rosado, Malufista 

de primeira hora e Lavoisier Maia, que a princípio admitia à imprensa apenas 

“simpatia para com a “pregação de Maluf”.54  
                                                           
49 Diário de Natal 10 de janeiro de 1985. 
51 ANDRADE, 1997, p.124. 
52 No governo Geisel (1974-1978) Mario Andreazza foi Ministro dos Transportes e também esteve 
com freqüência no estado fiscalizando execução de obras de estradas sobretudo na região Oeste, 
onde o governo Tarcísio Maia destacou-se pela construção da BR 405 e um conjunto de estradas que 
interligaram os municípios do Médio e Alto Oeste à cidade de Mossoró.    
53 Gazeta do Oeste, 26 de janeiro de 1985. 
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Diante da crise provocada pela demora na definição do candidato governista, 

e possibilidade de avanço das articulações do PMDB nos estados, as lideranças do 

PDS no Rio Grande do Norte findaram operacionalizando antecipadamente uma 

ruptura estratégica, onde a fidelidade familiar foi utilizada mais uma vez como 

recurso político para a realização de acordos sob a forma de “rupturas pactuadas”.  

Num cenário de disputa entre os candidatos governistas Paulo Maluf, Mario 

Andreazza e Aureliano Chaves para a chapa do PDS à Presidência da República, 

José Agripino anunciou sua adesão ao nome de Mario David Andreazza como nome 

de consenso para enfrentar a chapa da oposição que ganhava força, sobretudo 

diante das fragilidades, conflitos e desgaste da imagem do PDS perante a opinião 

pública. 

Tarcísio Maia defendeu a candidatura do então vice-presidente Aureliano 

Chaves. E o outro membro do grupo Maia, o ex-governador Lavoisier Maia, 

defendeu a candidatura do Deputado Paulo Salim Maluf.   

Após a desistência de Aureliano Chaves, Tarcísio Maia passou a defender um 

nome “suprapartidário”, que ele jamais sugeriu quem poderia ser, possivelmente 

resguardando a alternativa de apoio a algum outro possível nome do governismo 

que eventualmente pudesse surgir. 

Dessa maneira, cada uma das três alternativas postas em jogo para disputar 

a presidência pelo PDS, encontrava um apoiador no PDS do RN, sob controle da 

família Maia.55 

                                                                                                                                                                                     
54 Gazeta do Oeste, 11 fev 1984.  

55 A estratégia de permanência de Lavoisier Maia à frente do PDS no Estado no controle das bases 
mais conservadoras e como futura reserva de apoio na composição das futuras alianças, já em 1986 
asseguraria as duas vagas em disputa para o Senado a José Agripino, do PFL e à Lavoisier Maia, do 
PDS. LAVAREDA (1985) analisando o processo de dissidência que originou o PFL e as perspectivas 
de consolidação do novo partido no Nordeste apresentou algumas sugestões tais como a atração de 
quadros de destaque do PMDB para a legenda, visando conquistar o eleitorado tendencialmente 
oposicionista, sobretudo nas áreas mais urbanizadas; a manutenção de um grupo (cooptado) à frente 
do PDS para posicioná-lo como partido de direita e assegurar ao PFL a posição de partido de centro 
bem como garantir parceria na formação de coalizões nas eleições majoritárias. Ao nível do discurso 
recomendava a atuação habilidosa na defesa das políticas “regulatórias e “redistributivas”, tidas como 
fundamentais diante dos indicadores regionais mas cuja defesa incondicional poderia afastar os 
quadros e bases mais conservadores. Para o analista, numa região de grandes contrastes sociais 
como o Nordeste, as possibilidades do PFL se estruturar nos moldes de um partido cath-all 
dependiam fundamentalmente da construção de uma nova imagem e incorporação em seu discurso 
dos símbolos “redistributivos” (LAVAREDA, 1985, p. 54-55).Conforme pudemos constatar o grupo 
Maia, já havia antecipado a operacionalização de tais sugestões. Agripino Maia havia sido eleito 
desde 1982 tendo em sua chapa um vice egresso do PMDB, o ex deputado Radir Pereira. A segunda 
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Diante da aproximação inicial de Tancredo Neves com Aluízio Alves e do 

fortalecimento da chapa oposicionista no plano nacional, lideranças ligadas a José 

Agripino pressionavam o líder pedessista sobre as conseqüências de uma possível 

vitória do candidato apoiado pelo adversário peemedebista, sobre os impactos do 

fortalecimento do adversário de José Agripino e seus aliados num contexto de forte 

polarização entre as duas grandes forças políticas no Estado. Entre as bases 

pedessistas no RN havia também o questionamento sobre as conseqüências da 

ruptura de Agripino com Paulo Maluf (CARVALHO, 2004, p.36). 

Na Convenção do PDS, realizada em 14 de agosto de 1984, Maluf saiu como 

candidato vitorioso, obtendo 439 votos contra 350 dados a Mário Andreazza. Após a 

derrota de seu candidato, Agripino Maia decidiu então pelo apoio à chapa 

oposicionista. 

Em agosto de 1984 Agripino Maia reunia sua base de prefeitos para decidir 

sobre os rumos da eleição presidencial. A liderança de José Agripino era posta em 

questão: sua permanência nessa condição exigia a decisão precisa de apoio ao 

candidato com maiores possibilidades de vitória. Essa era a lógica do cálculo local: a 

decisão deveria assegurar a permanência do grupo como governista. 

Segundo Corbellini a formação do Colégio Eleitoral num contexto fortemente 

tensionado não apenas pelos interesses estratégicos de sobrevivência política dos 

pedessistas mas também pela forte pressão da sociedade, fez com que a lógica dos 

interesses nacionais prevalecesse sobre aqueles estaduais (CORBELLINI, 2005, p. 

128-141).  

A declaração de Marco Maciel aponta para os dilemas que se colocaram às 

lideranças pedessistas com relação aos conflitos entre lógica estadual versus lógica 

nacional após a adesão a candidatura de Tancredo e formação da “Frente Liberal”: 

 

                                                                                                                                                                                     
sugestão apontada por Lavareda, de manter sob controle estratégico o PDS, o grupo já havia 
implementado antes mesmo da ruptura definitiva com o PDS.Quanto à incorporação do discurso 
redistributivo, José Agripino em sua gestão como prefeito biônico da capital já havia assumido o 
compromisso de “governar para os pobres”, inclusive instaurando um modelo de “gestão participativa” 
na capital (ANDRADE, 1997). 
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Até meados de 84 eu não achava necessário formar um novo 
partido. Depois chegamos à conclusão de que pelo caminho que 
havíamos tomado, havíamos chegado a um ponto sem retorno. Sem 
esse passo complementar o ato iria ficar sem conseqüência. Tivemos 
de fazer a primeira convenção em dezembro. Uma data péssima 
porque o Congresso estava todo em recesso. Tínhamos pressa. 
Depois da eleição Tancredo poderia fisgar todo mundo para o PMDB. 
Para mim era algo impensável, porque não podia admitir que em 
Pernambuco, Marcos Freire levasse todo mundo para o PMDB 
(CORRÊA, apud CORBELLINI, 2001, p. 57-59). 

 

Em 15 de outubro o governador recebia com festa o candidato da Aliança 

Democrática no estado. “José Agripino afirmava no final de seu discurso: “quem 

quiser merecer o respeito do povo tem que respeitar a vontade do povo, e a vontade 

do povo, nessa hora, começa por Tancredo Neves presidente do Brasil” (Diário de 

Natal, 16 de outubro de1984). 

Por ocasião da segunda visita de Tancredo Neves ao Rio Grande do Norte, já 

com o apoio do governismo estadual, a rivalidade e animosidade entre Alves e 

Maias fez com que a visita se desse em dois momentos separados no Palácio 

Potengi, não havendo contato entre os dois grupos que apoiaram Tancredo Neves  

no Estado.  

Embora Tancredo Neves e Aluízio Alves fossem antigos parceiros,56 entre o 

apoio do governador e o de Aluízio Alves, o primeiro era mais importante: José 

Agripino poderia exercer influência sobre o voto dos três senadores pedessistas e 

mais seis deputados estaduais e cinco federais do PDS que integrariam o Colégio 

Eleitoral, enquanto o PMDB detinha apenas os três votos de sua bancada federal.57  

                                                           
56  Após o retorno do multipartidarismo em 1979 Aluízio Alves havia assumido a vice presidência do 
extinto PP que tinha Tancredo como presidente. 
57 Participaram do Colégio Eleitoral os três senadores pedessistas do Estado: Dinarte Mariz, Jessé 
Freire e Carlos Alberto; oito deputados federais: João Faustino, Jesse Filho, Wanderley Mariz, 
Antonio Florêncio, Vingt-Rosado e Iberê Ferreira de Souza, do PDS e Henrique Eduardo Alves, 
Antonio Câmara e Agenor Maria do PMDB. A bancada de deputados estaduais foi composta por seis 
representantes do partido majoritário na Assembléia estadual, o PDS: Carlos Augusto Rosado, 
Marcio Marinho, Willy Saldanha, José Fernandes, Getúlio Rego e Raimundo Fernandes. 
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José Agripino afirmava deixar a bancada pedessista liberada para votar de 

modo independente. O resultado de votações ocorridas durante o processo de 

sucessão presidencial na Câmara dos Deputados como a emenda Dante de 

Oliveira, o Manifesto de Fundação da Frente Liberal e realização de Assembléia 

Nacional Constituinte confirmam, ou a suposta liberdade, ou uma considerável 

divergência entre os representantes do PDS: 

 

Tabela 9: Votos da Bancada do RN 

 
Deputado Federal 

 
Partido 

 
Emenda Dante 

Oliveira 

 
Manifesto 
Fundação PFL 

 
Realização 
Assembléia 
Constituinte 

Agenor Maria PMDB SIM NÃO NÃO 

Antonio Câmara PMDB SIM NÃO NÃO 

Henrique Eduardo PMDB SIM NÃO  NÃO 

Antonio Florêncio PDS AUSENTE SIM NÃO 

Jesse P. Freire Filho PDS AUSENTE NÃO SIM 

João Faustino PDS SIM SIM NÃO 

Vingt -Rosado PDS AUSENTE NÃO NÃO 

Wanderley Mariz PDS AUSENTE NÃO NÃO 
   Fonte: Tarouco, 1999. 
 

 

A adesão de Tarcísio e Agripino à Aliança Democrática teve seu preço. 

Carvalho (2004) apresenta as sintomáticas retaliações sobre o grupo por parte do 

governo central após a manifestação de adesão à oposição: 

 

 

 

(...) primeiro, o presidente João Batista Figueiredo não recebeu José 
Agripino em audiência marcada para o dia 9 de outubro de 1984. 
Segundo, com a exoneração de Tarcísio Maia da Companhia 
Nacional de Álcalis e Alcanorte e sua posterior expulsão do PDS. 
Terceiro, com o anúncio do Gabinete Civil da presidência da 
República de que a presença do governador do Estado na visita do 
presidente João Batista Figueiredo a Natal em 21 de novembro 
daquele ano, não era necessária, por tratar-se de um evento 
eminentemente militar (CARVALHO, 2004, p.38). 
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Sob o ponto de vista estadual o processo que se inicia com a ruptura com o 

PDS (e manutenção do tio e ex-governador Lavoisier Maia à frente da legenda no 

estado) e finda com a vitória da Aliança Democrática e fundação do PFL no Estado, 

pode ser tomado como um marco para o fortalecimento da liderança política de José 

Agripino no plano estadual.  

Na decisão de apoio a Tancredo Neves esteve em teste sua capacidade, 

como líder, de escolher o melhor para seus liderados. E assim o fez assegurando às 

suas bases locais a permanência no governismo através da Aliança que elegeu 

Tancredo do PMDB e o vice, José Sarney, ex-aliado pedessista. 

 Conforme aponta Corbellini58, “nada autorizava a interpretação de que uma 

eventual vitória de Paulo Maluf fosse, de antemão, uma impossibilidade histórica”. A 

decisão de apoio a Tancredo e a vitória posterior do candidato peemedebista foi 

fator de peso na consolidação da liderança de José Agripino no Estado. O fato 

também selou sua posição de confronto com a liderança de Aluízio Alves. 

 

Em janeiro os trabalhos para estruturação da nova legenda no estado se 

iniciaram. Segundo Carvalho (2004, p.43), com base em entrevista com Manoel de 

Brito, então secretário de planejamento de José Agripino, o novo partido surgia em 

boas condições de operar sua organização no RN. Com exceção daquelas 

lideranças que mantiveram o compromisso político com Lavoisier Maia, que 

permaneceu PDS, José Agripino pôde contar com a participação de boa parte dos 

aliados eleitos em 1982, sobretudo deputados estaduais, prefeitos e vereadores.59  

Em 8 de junho de 1985 o Partido da Frente Liberal, PFL,  é oficialmente 

apresentado no RN em solenidade ocorrida no auditório do SESC, em Natal, onde 

estavam presentes Aureliano Chaves, Ministro das Minas e Energia e presidente de 

honra do partido; Marco Maciel, Ministro da Educação, Paulo Lustosa Ministro da 

Desburocratização, além do presidente nacional do partido, senador Jorge 

Bornhausen, líder do PFL no Senado, Carlos Chiarelli, e o deputado Jose Lourenço, 

                                                           
58 CORBELLINI, 2005, p. 131. 
59 Na eleição de 1982 o PDS elegeu 15 (ou 62,5%) dos 24 deputados estaduais, 112 (ou 74,67%) das 
151 prefeituras e 815 vereadores (ou 68,72%). 
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líder do partido na Câmara Federal. Jose Agripino estava à frente como o líder maior 

do novo partido no RN.  

O fortalecimento do PFL no Rio Grande do Norte se deu com base no 

esvaziamento do PDS, sobretudo na esfera municipal, onde parte significativa dos 

quadros políticos seguiram a orientação de suas lideranças: José Agripino e Tarcísio 

Maia.  

O PDS, com Lavoisier Maia à frente, aglutinou algumas lideranças ligadas ao 

ex-governador Tarcísio Maia e adeptos do governismo mais tradicional, como a 

família Rosado, de Mossoró que defendeu a candidatura de Paulo Maluf até o fim do 

processo de sucessão.60  

A divisão do PDS terá conseqüências observáveis no padrão de coligações 

eleitorais operadas pelo partido nas eleições subseqüentes. O fracionamento 

implicou posteriormente na necessidade de formação de um padrão inclusivo de 

parceiros nas coligações, especialmente majoritárias. A montagem de alianças 

competitivas exigirá a recomposição do PFL com demais grupos e legendas 

apartados a partir da fragmentação do bloco governista no Estado. 

O PMDB, por sua trajetória oposicionista, pôde se fortalecer de modo mais 

centralizado e coeso em torno da liderança da família Alves. Com a ascensão do 

partido ao governo federal, o partido seguirá dentro desse padrão. 

Já o PFL, herdeiro de uma relativa longa trajetória governista, ao longo da 

qual se deu a aglutinação de muitas forças e lideranças locais que posteriormente se 

organizariam sob novas legendas, seguirá refém da necessidade de se recompor 

com velhos parceiros de legenda na busca de obtenção de alianças competitivas, 

conforme veremos no desempenho eleitoral do partido nas próximas seções.  

 

                                                           
60 Diran Amaral em sua coluna na Gazeta do Oeste de 7 de setembro de 1984, questionava: 
“Lavoisier com Maluf e Agripino com Tancredo: duas cartas articuladas?” Em 19 de janeiro de 1985 
em sua coluna no mesmo jornal afirmava que a presença de Lavoisier Maia no PDS deveria “ocupar 
espaço e resguardá-lo para servir ao grupo Maia”. Na mesma nota Diran Amaral afirmava ainda que 
“Agripino esvaziava o PDS para viabilizar e fortalecer o PFL”.  
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PFL em Mossoró 

 

A base governista em Mossoró vinha em conflito com as lideranças estaduais 

e federais do partido - o grupo Maia - desde a escolha de Lavoisier Maia para o 

governo do estado em 1978.  

Embora permanecessem no PDS pelo poder de atração do governismo, 

desde o retorno ao multipartidarismo em 1979 o grupo político mossoroense, 

representado por Vingt Rosado e Dix-Huit Rosado, protelava a definição de seu 

realinhamento no novo sistema de partidos que surgia. 

Nas eleições de 1982 haviam disputado a prefeitura de Mossoró como 

sublegenda do PDS, defendendo o famoso “voto camarão”, estratégia elaborada 

para boicotar o voto em José Agripino no eleitorado mossoroense. Ainda nessa 

eleição a família Rosado mostrou seu poder político elegendo os irmãos Vingt-

Rosado para a Câmara Federal, Dix-Huit para a prefeitura de Mossoró e Carlos 

Augusto Rosado, sobrinho, para a Assembléia Legislativa do Estado.61 Esse parecia 

ser um fato novo na política estadual  e mossoroense: uma nova geração rosadista 

entrava no jogo político: Além de Carlos Augusto despontavam no cenário de 

disputas o sogro de Vingt Rosado, o médico Laíre Rosado e sua filha a assistente 

social Sandra Rosado. Isso implicou no acirramento das disputas que deveriam 

alocar espaços para os novos quadros do rosadismo. 

Outro fato novo foi a fragmentação do bloco rosadista que desde a década de 

40 vinha atuando na política local e estadual como grupo monolítico. Ao final do 

período de transição essa unidade sofreu uma cisão decisiva.  

Em 1984, por ocasião das articulações em torno dos “candidatos a candidato” 

pela chapa governista na disputa no Colégio Eleitoral Vingt Rosado foi aliado de 

primeira hora do candidato Paulo Maluf.  

                                                           
61  Carlos Augusto Rosado é filho de Dix-Sept Rosado, irmão de Vingt e Dix-Huit, liderança 
mossoroense que após ser eleito governador em 1950 morreu em acidente aéreo em 1951. 
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Quando se deu a definição do apoio de Agripino a Tancredo Neves, o grupo 

sofreu uma defecção com a ruptura e apoio do deputado Carlos Augusto Rosado ao 

grupo de José Agripino, passando a figurar como o “Rosado Maia” na política local.  

Carlos Augusto Rosado foi o representante da Frente Liberal em Mossoró. 

Com a vitória de Tancredo e fundação do PFL seu papel foi fundamental na 

estruturação da nova legenda na cidade, tendo sido o articulador do grande 

processo de defecção verificado entre vereadores do PMDB na Câmara Municipal 

da cidade e adesão à nova legenda.  

As estratégias de cooptação noticiadas pela imprensa davam conta que a 

nomeação de parentes para cargos foi a moeda predominante na transação. 

Quando do lançamento do partido a Câmara Municipal de Mossoró (CMM) já  

apresentava 10 vereadores vinculados ao PFL.62  

Entre a bancada do PMDB na Câmara Municipal de Mossoró muitas 

justificativas de vereadores se associavam a queixas quanto ao descaso e 

desprestigio de Mossoró frente às cúpulas do PMDB no estado, o que em parte 

procedia. Aluízio Aves à frente do MDB e posteriormente do PMDB jamais havia 

conseguido obter a adesão do grupo rosado em Mossoró, que sempre se manteve 

aliado do governismo. 

Conveniência política somada à atuação de lideranças, aos poucos 

possibilitou àquela casa legislativa adquirir maioria pefelista.  

Um dos trunfos decisivos do grupo Maia foi a construção de sua liderança na 

cidade de Mossoró. Diante do risco de avanço da oposição nas áreas mais 

urbanizadas o grande opositor do governismo na cidade foi o próprio governismo de 

feição arcaica e tradicional dominado pela família Rosado.  

As ações e programas desenvolvidos no governo de Tarcísio Maia foram 

decisivos na conquista do segundo maior colégio eleitoral do Estado. Tarcísio Maia 

além de vários benefícios implantados na cidade inaugurou ainda a modalidade de 

governo itinerante no Estado, levando por diversas vezes a estrutura do governo 

(secretários e assessores) para a cidade. Dando continuidade à política de conquista 
                                                           
62 Conforme veremos nos capítulos seguintes o papel de Carlos Augusto Rosado será determinante 
para a consolidação política e eleitoral do PFL no segundo maior colégio eleitoral do Estado. 
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de espaços no município Agripino Maia também havia estabelecido durante sua 

campanha em 1982 o compromisso de pelo menos uma vez por mês comparecer à 

cidade.  

Além da inequívoca vocação para o governismo característica da família 

Rosado, rivalidades entre Aluizio Alves e o grupo que remontam ao período anterior 

ao bipartidarismo e, após 1974, a entrada da família Maia no cenário político 

(mossoroense), fragilizaram as possibilidades de penetração e atuação de Aluizio 

Alves e do MDB/PMDB em Mossoró. 

Dessa forma a família Maia conseguiu construir uma base sólida no município 

ao passo que a relação da família Alves com as lideranças municipais seguiram um 

padrão basicamente pragmático, se desenvolvendo apenas nos períodos de 

campanha em função de acordos eleitorais.  

A partir de 1985 foi intenso o trabalho de organização das comissões 

provisórias dos diretórios municipais nos demais municípios da região Oeste. O 

partido se expandiu pelos municípios do Alto Oeste através do deputado estadual 

Raimundo Fernandes e pelo Médio Oeste através da ação do também deputado e 

presidente da Assembléia Legislativa, ex-deputado Willy Saldanha.  

Tão logo o PFL foi fundado no Estado suas bases Oestanas foram sendo 

estruturadas política e organizacionalmente. A região Oeste foi fundamental para o 

fortalecimento da nova legenda, pois além de circunscrever o segundo maior colégio 

eleitoral do estado, é também a região com maior número de municípios depois da 

região Leste onde se situa a capital e a principal região metropolitana do Estado.  
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Capítulo 4 

Trajetória do PFL ao longo das disputas Municipais 

 

Eleição Municipal de 1985. 

 

A primeira experiência eleitoral do PFL se deu menos de um ano após sua 

fundação, nas eleições municipais de 1985, a primeira da chamada “Nova 

República” e também primeira disputa eleitoral para as vagas de prefeitos de 

capitais, estâncias hidrominerais e áreas de Segurança Nacional desde 1966.63  

Em sua estréia eleitoral, embora o PFL tenha ficado numa distante segunda 

colocação abaixo do PMDB e não tenha obtido êxito em nenhuma capital brasileira, 

o partido já indicava para sua posição no sistema de partidos que ora se montava: 

Conquistou 25 prefeituras das 201 em disputa, superando o PDS, que obteve vitória 

em 21 cidades, ficando atrás apenas do PMDB que obteve vitória em 127 

prefeituras. 

No Rio Grande do Norte a disputa se deu em torno do executivo da capital do 

Estado, administrado, desde 1983, pelo último prefeito biônico, Marcos César 

Formiga, nomeado pelo governador José Agripino Maia. 

Na chapa governista para disputa do executivo da capital a secretária da 

STBS64, Wilma Maia, mulher do ex-governador Lavoisier Maia, ambos filiados ao 

PDS, disputou contra o candidato peemedebista Garibaldi Alves Filho e seu vice 

Roberto Furtado.  

Desde a década de 70 atuando em ações sociais, em 1979 foi presidente do 

MEIOS (Movimento de Integração e Orientação Social) nomeada por Lavoisier Maia. 

Em 1983 assumiu a STBS (Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social) no governo 

                                                           
63 A eleição para prefeito de capitais havia sido suprimida desde 1966, com o Ato Institucional nº3, 
que determinava a escolha dos prefeitos via indicação de governadores e aprovação pelas 
Assembléias Legislativas Estaduais. Na capital do Rio Grande do Norte o último prefeito eleito foi 
Agnelo Alves, irmão de Aluízio Alves, cassado durante seu mandato em 1969.  

64 Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social. 
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de José Agripino, atuando em bairros e comunidades carentes, principalmente da 

capital. 

A candidata apresentava boas condições de se eleger na disputa contra o 

candidato peemedebista Garibaldi Alves, sobretudo por suas ações sociais e  

penetração especialmente nas áreas periféricas e conselhos comunitários de bairros 

na da cidade. 

Próximo ao fim da campanha um evento viria a complicar a situação da chapa 

governista. 

O governador José Agripino monta uma estrutura para assegurar a vitória de 

sua candidata nas eleições na capital. Convocou uma reunião com prefeitos aliados 

de 120 cidades determinando que levassem dinheiro, pessoal e carros65 para 

atuação intensa e decisiva nos três últimos dias de campanha para assegurar a 

candidata do partido na capital.  

Durante o encontro prévio com José Agripino e outras lideranças políticas foi 

descrito em detalhes o modus operandi da ação: os prefeitos deveriam atuar como 

cabos eleitorais na compra de votos, distribuição de cestas e enxovais nos bairros 

populares. Secretários, funcionários do governo e empresários participaram da 

apresentação e detalhamento das estratégias para assegurar a vitória da coligação 

PFL-PDS.  

Um dos integrantes gravou e divulgou a fita com o conteúdo das reuniões, 

que apareceram transcritas no Jornal do Brasil, n’O Globo, e também na Tribuna do 

Norte, deflagrando um grande escândalo de fraude eleitoral que ficou conhecido 

como “rabo-de-palha”.  

As fitas foram analisadas e consideradas autênticas pela Polícia Federal.  Os 

laudos da perícia confirmaram a voz de José Agripino, negando a possibilidade de 

                                                           

65 Os carros teriam que atuar com “chapa fria” para evitar problemas, pois não poderiam deixar “rabo-
de-palha”, conforme os organizadores comunicavam.  
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eventual montagem, conforme argumentou Agripino à época. Segundo dizia a 

gravação, a vitória em Natal traria o desmantelamento do PMDB no Estado: 

 

Eles não vão ter mais condições de lançarem candidatos no 
Estado a pleito majoritário, a governador, a senador. Vão lançar 
(palavra ininteligível) mais pró forma, um candidato tipo “bucha-
de-canhão”. Até mesmo um Henrique Eduardo, digamos, que 
poderia ser candidato a senador, esse não vai se arriscar, esse 
não vai se arriscar. Então vai querer ser candidato a deputado 
federal, aí vai trombar com Garibaldi, que também vai querer ser 
candidato a deputado federal. E também vai trombar com Ismael 
Wanderley, que também é cunhado dele, casado com a Irma de 
Henrique (...). Então aí são logo três da família. Antonio Câmara, 
Agenor Maria, François Silvestre e todos os outros. Tá feita a 
confusão. Tá feita a implosão que eles não se aprumam mais 
nunca. Então essa nossa vitória é definitiva, é decisiva porque a 
gente implode o PMDB e podemos, aí sim, trazer muitas adesões 
do lado de lá e promover violentíssimo o fortalecimento do nosso 
sistema político, que já é majoritário e passa a ser esmagador. 
(...). Então essa é a luta que interessa ao nosso sistema político, 
sistema todo. Na hora em que ganharmos essa eleição, a eleição 
de governador do próximo ano vai ser um passeio. Na eleição dos 
dois senadores, dos dois, é um passeio. A composição da chapa 
federal facilita tudo prá gente, então eu quero a participação dos 
prefeitos prá valer, como se fosse uma disputa dentro de seus 
municípios. Se a gente ganha essa eleição agora, a eleição do 
próximo ano de governador, em cada município, em cada um 
deles, em Parelhas, em Cruzeta, vai ficar por um terço do preço. 
Pronto, porque é tranqüilo, vamos pegar um adversário fraco, 
esbandalhado, sem moral, sem élan (palavra ininteligível)”(...) 
(JORNAL DO BRASIL, DOMINGO, 3 novembro 1985). 

 

Em seu primeiro teste eleitoral para disputa do executivo da capital o PFL 

investiu na virtú mas perdeu para a fortuna. A chapa oposicionista composta por 

Garibaldi Alves Filho derrotou a candidata pedessista apoiada pelo PFL.66 

 

 

 

                                                           
66 A pesquisa não obteve dados referentes aos resultados da eleição de 1985 junto ao TRE-RN 
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Eleições Municipais de 1988 

 

A primeira eleição municipal do PFL foi também a primeira eleição municipal 

geral onde 31 partidos disputaram o voto dos 75.095.415 eleitores em 4.287 

municípios, obtendo os seguintes resultados: 

 

Tabela 10: Resultado das eleições municipais de 1988 

Partido Capitais Cidades % 
PMDB 6 1600 38 
PFL 5 1058 26 
PDS 1      445 13 
PTB 3 204 6,5 
PDC 0 173 5,9 
PDT 4 145 4,6 
PL 0 123 4 
PT 3 33 0,9 
PSB 3 21 0,6 
PSDB 1 17 0,5 
Total 25 4.287 100 

          Fonte: “O Globo”, 23 de novembro 1988. 
 
 
 

Dos 4.287 municípios brasileiros em disputa o PFL obteve êxito na conquista 

de prefeituras em 1.058 (24%) deles, ficando atrás apenas do PMDB com 1600 

prefeituras. Obteve êxito também em 5 capitais brasileiras (Recife, João Pessoa, 

Maceió, Boa Vista e Cuiabá). 

No plano nacional, na posição de partido no comando do governo federal, o 

PMDB sofreu as conseqüências eleitorais da crise econômica porque passava o 

país e o insucesso das tentativas de controle da inflação e estabilização da moeda 

por parte do governo Sarney.  

O partido justificou a derrota, portanto, como conseqüência da nacionalização 

da campanha. Esse contexto, entretanto, favoreceu os candidatos e partidos de 

oposição como o PT e PDT67 e também o próprio PFL, que reduzindo a distância 

                                                           
67 O Partido dos Trabalhadores obteve vitória em importantes cidades como Porto Alegre, São Paulo 
e Espírito Santo e o PDT em Curitiba, Natal, Rio de Janeiro e São Luís. 
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entre seu principal concorrente confirmava sua posição de segunda maior força 

partidária do país em termos de controle da municipalidade.68 

O resultado das eleições de 1988 no Rio Grande do Norte configurou o 

Estado dentro da tendência geral verificada no país, evidenciando a passagem de 

um (sub)sistema bipartidário para outro tendente a altamente fragmentado 

(NICOLAU, 1996).  

Nessa eleição o PFL no Estado disputou na condição de oposição ao governo 

estadual e federal. Obteve êxito em 29% dos municípios, entre eles as duas 

principais cidades do Estado, Natal e Mossoró, e mais 42 municípios69. Em termos 

puramente quantitativos perdeu apenas para o PL, que obteve vitória em 47 

municípios do Estado.70 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Nesta eleição o PMDB também disputou sob o impacto da cisão ocasionada “pelas alas mais 
progressistas e à esquerda”, que constituíram o PSDB (ROMA, 2002). 
  69 Natal possuía 249.555 eleitores e Mossoró 80.397. Juntas perfaziam 27,3% do eleitorado de todo 
Estado (1.212.229 eleitores). 
70 O PL foi o partido que conquistou maior número de prefeituras nas eleições de 1988 no Rio Grande 
do Norte, embora até 1986 Álvaro Vale, fundador e presidente nacional do partido ainda não tivesse 
conseguido imprimir força a legenda à nível nacional.  No RN em 1984 o empresário e industrial 
Nevaldo Rocha, acionista majoritário das indústrias Guararapes, anunciava que “além de poder 
econômico a classe industrial deveria ter poder político” (Gazeta do Oeste 12 julho 1984), e 
anunciava seu interesse em estruturar um partido no Estado. A idéia amadureceu e Flávio Rocha, 
seu filho, disputou vaga para Câmara Federal em 1986 pelo PFL.  Em 1987 iniciou o processo de 
estruturação do PL no Estado. O desempenho do partido nas eleições de 1988 exprimiu o esforço, 
sobretudo financeiro, do grupo Rocha na tentativa de consolidação da legenda. O fortalecimento do 
partido também se associou ao apoio dado ao governo Geraldo Melo na Assembléia Legislativa ainda 
em 1988.O bom desempenho também fez Flavio Rocha aventar a possibilidade de disputar governo 
do estado em 1990. Em 1996 a legenda passou para o comando do ex-governador Vivaldo Costa. As 
bases oestanas do partido ficaram sob o comando do deputado estadual Raimundo Fernandes. Após 
a derrota da chapa de José Agripino ao governo do Estado em 1998, onde Raimundo Fernandes 
disputou como candidato a vice-governador, o ex-deputado ficou sem cargo eletivo e precisou 
reforçar suas bases para retornar em 2002. As articulações do deputado nesse sentido fortaleceram 
as bases do PL na região do Alto Oeste Potiguar. Em 2004 a legenda passou para o comando de 
João Maia, então secretário de desenvolvimento econômico do Estado no governo de Wilma de 
Faria, que fortaleceu a legenda na região do Seridó. 
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Tabela 11: Resultado eleições municipais de 1988 no RN. 

 

Partido 

 

Prefeituras 

 

% 

 

PL 

 

47 

 

31,1 

PFL 44 29,1 

PMDB 34 22,5 

PDS 19 12,6 

PDT 3 2,0 

PDC 3 2,0 

PT 1 0,7 

TOTAL 151 100 
                                           Fonte: TRE-RN 

 

Superando a derrota para o PMDB no primeiro teste eleitoral para o executivo 

da capital em 1985, o partido obteve desempenho decisivo em sua trajetória, ao 

conquistar os dois maiores colégios eleitorais e posicionar-se como partido capaz de 

polarizar com o PMDB no Estado.  

A vitória se deu num contexto onde o PFL precisou administrar os custos de 

sua participação no governo José Sarney ao mesmo tempo em que se beneficiou do 

fato de seu principal concorrente, o PMDB, arcar com a maior parte desse ônus. A 

ida das duas candidatas apoiadas pelo grupo Maia em Natal e Mossoró para o PDT 

em julho de 1988 pode ser entendida como desdobramento desse contexto de 

desgaste do partido perante a opinião pública71.   

No plano nacional o PDT, sob a liderança do ex-governador do Rio de 

Janeiro, Leonel Brizola, parecia uma legenda em franca expansão e com bastante 

potencialidade eleitoral. O partido desfrutava de duas vantagens: Uma delas 

consistia em sua relativa boa imagem perante a opinião pública devido sua oposição 

                                                           
71 Em 1988 o “grupo Maia” era composto pelo ex-governador Tarcísio Maia, os senadores José 
Agripino e Lavoisier Maia e sua esposa, a deputada federal Wilma Maia. Noticiava a coluna de 
Canindé Queiróz em julho de 1988 que “O deputado federal Cesar Maia chegou ontem à Natal para 
contatos na área política. Especificamente o parlamentar tem encontro marcado com os senadores 
José Agripino e Lavoisier Maia, além da deputada Wilma Maia. O ex-governador Tarcisio Maia 
também é aguardado e participará dos entendimentos. Assim sendo, muita novidade hoje no tocante 
ao quadro político que vai desaguar no pleito de novembro” (Canindé Queiróz, Gazeta do Oeste, 9 
julho 1988). 
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ao governo de José Sarney. A outra consistia no fato de apresentar-se como 

alternativa de esquerda menos radical que o Partido dos Trabalhadores. Aliado a 

isso o partido operava uma política de alianças bastante pragmática em outros 

estados e municípios do país.72 

A visita de César Maia ao ex-governador a Tarcísio Maia em 1987 fazia parte 

das estratégias de Leonel Brizola de expandir a legenda para o Nordeste? O fato é 

que em julho de 1988 as principais candidatas de José Agripino em Natal e Mossoró 

filiavam-se à legenda trabalhista como forma de agregar uma imagem mais 

progressista ao eleitorado de suas respectivas cidades. 

A eleição evidenciou o grau de organização e capilaridade do partido no 

Estado, onde lançou candidatos para disputa de prefeituras e cadeiras nos 

legislativos municipais em 88% dos municípios.73 

 

Tabela 12: Presença de partidos nos municípios na eleição de 1988. 

Partidos Municípios % 
PMDB 151 100 

PFL 133 88,1 

PL 103 68,2 

PDS 74 49,0 

PTB 34 22,5 

PDT 31 20,5 

PT 29 19,2 
        Fonte: TRE-RN 

 

Em 82,8% (ou 125) dos 151 municípios o PFL disputou como adversário do 

PMDB e em apenas 5,5% (correspondentes a 8 municípios) disputaram sob a 

mesma coligação, confirmando um contexto de forte polarização entre os dois 

partidos no Estado.  

                                                           
72 Em 1988 o PDT se aliou ao PFL em João Pessoa e ao PDS em Florianópolis. 
73 Municípios onde o PFL não concorreu: Lagoa Salgada, Marcelino Vieira, Mato Grande, Monte 
Alegre, Paraú, Passa e Fica, Patu, Pedra Grande, Rafael Godeiro, Riacho de Santana, São Bento do 
Norte, Taipu, Severiano Melo, Senador Georgino Avelino, São Pedro, São José do Seridó, São José 
do Mipibú e São Fernando. 
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Nessa eleição o partido apresentou também significativo grau de coerência 

ideológica em suas coligações, conforme indica a tabela abaixo: 

 

Tabela 13: Coligações do PFL com outros partidos no RN em 1988 

 

                                 Fonte: TRE-RN 

   

Conforme podemos observar os principais parceiros nas coligações no 

conjunto dos municípios foram o PDS e o PL. Nessa eleição o PDS ainda integrava 

o grupo político da família Maia e seguia na órbita do PFL no Estado, atuando dentro 

da estratégia descrita por Lavareda (1995), como parceiro estratégico na 

composição das alianças. 

 

Eleição em Natal em 1988. 

 

Em Natal a disputa se deu entre a candidata apoiada pelo PFL, deputada 

federal Wilma Maia74, e o também deputado federal Henrique Eduardo Alves do 

                                                           

74 No início de 1988 a ex-vice-governadora Wilma de Faria, vinculada ao grupo de Tarcísio e José 
Agripino era casada com senador Lavoisier Maia e utilizava-se do nome com o qual iniciou sua 
trajetória política. A partir de 1992 separa-se de Lavoisier Maia e passa a nominar-se publicamente 
como Wilma de Faria. 

Partidos Nº Coligações  % 

 

PFL-PDS 52 34,4 

PFL-PL 51 33,8 

PFL-PTB 13 8,6 

PFL-PDT 11 7,3 

PFL-PMDB 8 5,3 

PFL-PCB 4 2,6 

PFL-PSDB 1 0,7 
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PMDB, este na condição de candidato governista na capital, apoiado pelo então 

governador peemedebista Geraldo Melo e seu vice, Garibaldi Alves (pai). 

Em entrevista ao Diário de Natal75 a então deputada bem avaliada pelo DIAP 

e considerada “pedessista progressista” e dissidente por seus posicionamentos na 

Constituinte, definia-se como adepta da “social democracia”. 

Justificando sua permanência na legenda argumentou que, ”hoje não vejo 

diferença nenhuma entre nossos partidos em função do fisiologismo. Diante desse 

quadro prefiro continuar no PDS”. 

O grupo Maia procurava parceiros progressistas para coalizão de 198876.  A 

necessidade do grupo de agregar uma imagem menos governista coincidiu com o 

interesse do PDT de se expandir nacionalmente.  A ida da candidata Wilma Maia na 

capital e Rosalba Ciarlini de Mossoró para o PDT em julho de 1988, numa operação 

articulada pelo PFL e PDS, trouxe Leonel Brizola a Natal em apoio à sua candidata 

pela chapa “mais democrática e progressista” em contraposição à de seu adversário 

Henrique Eduardo Alves tida pelo ex-governador como “anti-povo”77. 

Sua vitória em Natal contra o candidato governista, após ter sido eleita como 

deputada federal mais votada no Estado em 1986 indicava para o crescimento de 

sua força no cenário político do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

                                                           
 
75  Diário de Natal, 20 janeiro de 1988. 
76  A estratégia do PFL foi buscar neutralizar a imagem de suas candidatas nos dois maiores colégios 
eleitorais do estado, dissociando-as da imagem de apoiadoras do governismo no plano federal e 
agregando-lhes uma imagem de progressistas, em confronto com a imagem associada ao PMDB, 
partido do desgastado presidente Sarney, representado no estado pela família Alves, principal 
adversária do PFL no plano estadual. Vincular suas candidatas ao PDT foi a alternativa para viabilizar 
tal estratégia.  

77  Em Mossoró, onde o PDT agregou filiados mais ideológicos ligados ao sindicalismo na região, 
segmentos do PDT ofereceram resistência à união entre PDS e PFL. Já no diretório de Natal a 
pesquisa não constatou informações sobre resistência em jornais da capital.  
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Tabela 14: Resultado de eleição para prefeito em Natal (1988) 

Coligação           Partidos                    Candidatos Votos 

OPOSIÇÃO UNIDA PDT,PFL,PDS,PSD,PCB WILMA MAIA/NEY LOPES 93.728 

CAMPANHA POPULAR PMDB,PTR,PDC HENRIQUE ALVES/JOSE B. MARINHO 86.808 
ALIANÇA LIBERAL 
TRABALHISTA PL, PTB,PTN 

MARCOS FORMIGA/FELINTO 
RODRIGUES 13.493 

FRENTE POPULAR PT,PSB, PCdoB,PV, PH, WALDSON PINHEIRO / HUGO MANSO 5.748 

VOTOS BRANCOS E NULOS  49.778 

TOTAL     249.555 
Fonte: TRE-RN. 
      

 

O resultado da disputa majoritária na capital indicava para uma forte 

polaridade, com o PFL e o PMDB concentrando 72% da preferência do eleitorado 

natalense. 

 

Tabela 15: Resultados da eleição para Câmara de Vereadores de Natal 198878. 

Partido Cadeiras % 

PMDB 8 38 

PL 4 19 

PFL 3 16 

PDS 2 9,8 

PDT 1 4,8 

PSD 1 4,8 

PT 1 4,8 

PTR 1 4,8 

TOTAL 21 100 

Fonte: TRE-RN    
 
 
                                                           
 

78 PFL: Dickson Nasser, Marcilio Carrilho, Gilda Medeiros; PMDB: Walter Pinheiro, Enildo Alves, 
Clóvis Varela, Bernardo José da Gama, Edmilson Ferreira de Lima, Antonio Jácome, Wober Júnior; 
PL: Leôncio Queiroz, Aluízio Machado, Pio Marinheiro, Sid Fonseca;  PSD: Cícero da Silva;  PDS: 
Lindalva Maia, Newton Nelson; PTR: Ana Catarina Alves; PDT: Verônica Nogueira; PT : Fernando 
Wanderley (Mineiro).   
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Conforme se pode observar o PFL atuou “fracionado” nas disputas 

municipais, justificando a expressão “grupo político”. Seu poder se estruturava em 

torno de diferentes legendas aliadas - embora nem sempre sob a mesma coalizão - 

sendo as mais próximas o PDS e PL. Nesta eleição, sob essa perspectiva, podemos 

dizer que a coligação integrada pelo partido obteve bom desempenho na Câmara 

Municipal de Natal nas eleições de 1988. 

 

 
Eleição em Mossoró em 1988. 

 

O PFL de Mossoró constituiu a base política mais estável e solidamente 

estruturada do partido no Estado. Essa trajetória se iniciou em 1988. O processo de 

realinhamento verificado a partir de 1982 resultou na ruptura da unidade do grupo 

Rosado, com a ida de Carlos Augusto Rosado para o PDS, sob a liderança de 

Tarcísio Maia e José Agripino e a outra parte liderada, por Vingt e Dix-Sept Rosado, 

para o PMDB em 1984.  

O resultado da eleição municipal de 1988 foi um marco no processo de 

consolidação da liderança regional do então presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado, deputado Carlos Augusto Rosado, aliado fiel de José Agripino Maia. 

Diante de pesquisas que indicavam alto grau de rejeição por parte do 

eleitorado mossoroense a seu nome e diante da inexistência de candidatos 

competitivos e que atendessem a seus critérios de escolha, lançou na política sua 

inexperiente porém carismática esposa, a médica pediatra Rosalba Ciarlini Rosado 

que até então sequer se encontrava filiada ao partido. 

Em Mossoró a eleição de 1988 inaugurou nas disputas locais uma “nova 

ordem”, em que integrantes da família Rosado polarizavam a situação e a oposição 

na cidade, sem o recurso a intermediários. Dessa forma o critério de seleção se 

tornava mais restrito e as opções de quadros mais limitadas. 

Em março de 1988 ao se filiar ao PFL Rosalba afirmava que, 
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Minha inscrição no PFL não representa que eu seja a candidata 
do PFL à prefeitura de Mossoró. Não aceito de maneira alguma. 
Mandato já exerço como profissional da medicina onde na minha 
tarefa  ofereço minha contribuição à comunidade mossoroense. 
Fiz minha filiação por uma questão de coerência pois é onde 
estou militando e sempre segui meu marido nas suas decisões 
políticas (Gazeta do Oeste, 8 de março de 1988). 

 

A confirmação de seu nome foi protelada e somente em agosto, após a 

divulgação do nome de Laíre Rosado como candidato pelo PMDB na cidade, o 

nome de Rosalba foi confirmado como candidata representante do PFL, embora 

formalmente filiada desde o final de julho de 1988 ao PDT. 

Treinada de última hora para lançar-se na vida pública por Carlos Augusto e 

especialmente pelo influente jornalista Canindé Queiróz, a candidata cresceu na 

preferência do eleitorado mossoroense. 

 A campanha provocou outra ruptura, (temporária) no grupo mossoroense, 

com Vingt-Rosado apoiando o genro Laíre Rosado e seu irmão Dix-huit, apoiando 

Rosalba Ciarlini.  

Com a Constituinte de 1988 a saúde surgiu como grande protagonista da 

questão social brasileira, cuja solução, ao pedir o enfrentamento necessário, se 

transformou em grande plataforma política para os candidatos, sobretudo nas 

pequenas e médias cidades onde o problema se mostrava mais grave. Em Mossoró 

os dois principais candidatos em disputa eram, ambos médicos com atuação na área 

da saúde do município sendo que Laíre Rosado, do PMDB, tinha o apoio do governo 

estadual e federal.79 

                                                           
 

79 No governo Geraldo Melo a assistente social Sandra Rosado, esposa de Laire Rosado esteve à 
frente do STBS em Mossoró (Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social), cuja sede estava localizada 
próximo à Gazeta do Oeste, do jornalista Canindé Queiróz que em nota denunciava: “Minha nossa, 
estou impressionadíssimo com o volume de produtos que a LBA anda distribuindo. O movimento é 
intenso e caminhões saem carregados de toda sorte de equipamentos. Já enxerguei carros de mão, 
pás, picaretas, filtro, máquina de costura, garrafa térmica, e um sem número de outros artigos. Como 
somos honrados com a vizinhança do órgão – Cunha da Mota – estamos com um arquivo fotográfico 
lindo de morrer. Gostaria de conhecer os critérios para tantas doações, mas fico imaginando eles 
serão muito rígidos e inclusive não atendem a critérios políticos.(...) (Coluna Canindé Queiróz, 31 de  
agosto de 1988). 
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A candidata manteve-se afastada da vitória até setembro de 1988 quando 

ultrapassou Laíre Rosado nas pesquisas de intenção de voto na cidade80. A partir 

dessa virada o então prefeito Dix-Huit oficializou seu apoio à sua candidatura se 

desvinculando formalmente do PMDB. 

A disputa no município foi altamente acirrada e marcada por ofensas e 

ressentimentos políticos. Os apoiadores de Vingt-Rosado acusavam a campanha de 

Rosalba de ser teleguiada por Tarcísio Maia, apontado nos meios de comunicação 

controlados por Vingt Rosado como um político distante do povo, pertencente a uma 

“dinastia exógena” e manipuladora.81 

A despeito do ataque midiático produzido pelos meios de comunicação 

controlados por Vingt-Rosado e da força do governismo do qual Laíre atuava como 

representante, a candidata Rosalba saiu vitoriosa da disputa, iniciando sua trajetória 

de líder carismática ao lado de seu mentor político, o marido Carlos Augusto 

Rosado. A trajetória política de ambos se confunde com a trajetória do PFL no 

município.  

 

Tabela 16: Resultado da eleição para prefeito em Mossoró (1988) 

Coligação Partido Candidatos Votos % 

FORÇA DO POVO PDT-PFL-PDS ROSALBA CIARLINI/LUÍS PINTO 37,307 49.7 

ALIANÇA MOSSOROENSE PMDB LAÍRE ROSADO/ROSE CANTÍDIO 30,226 40.2 

- PT CHAGAS SILVA/ 2,507 3.3 

Fonte: TRE-RN. 

 

                                                           
80 Em maio 1988 Laíre Rosado apresentava 40% das intenções de voto na cidade e Rosalba apenas 
8%. Em setembro Laíre Rosado detinha 38,7% e Rosalba havia conquistado 39% da preferência do 
eleitorado mossoroense, segundo pesquisa do IBOPE divulgada pela Gazeta do Oeste em 14 de 
outubro de 1988. 

81 Rafael Negreiros em sua coluna na Gazeta do Oeste acusava a chapa de Rosalba de representar 
“interesses ocultos” que utilizavam como instrumento de ação o deputado Carlos Augusto Rosado 
(Gazeta do Oeste, 31 de agosto de 1988). 
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Apresentando menor grau de fragmentação o legislativo mossoroense 

evidenciava também forte polarização em torno do PFL e PMDB. No conjunto os 

partidos da coligação que elegeu Rosalba atribuíram equilíbrio ao resultado do pleito 

para o legislativo mossoroense.  

 

Tabela 17: Composição da Câmara Municipal de Mossoró (1988) 

Partido Cadeiras % 
PMDB 10 55,5 

PFL 7 38,9 

PDS 1 5,5 

PDT 1 5,5 

TOTAL 19 100 
                 Fonte:TRE-RN 

 

Eleições Municipais de 1992 no Rio Grande do Norte.   

 

As eleições de 1992 se deram sob o conturbado contexto nacional de 

processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Melo. 

Em termos de alterações das regras eleitorais esta eleição inaugurou a 

possibilidade de realização de eleições em dois turnos nos municípios com mais de 

200.000 habitantes82.  

Os resultados gerais evidenciaram um recuo do PFL com relação a 1988. O 

partido obteve êxito em 963 (19,5%) das 4.948 prefeituras em disputa conseguindo 

vitória em apenas uma capital do país (Belém-PA)83: 

 

 

 

                                                           
82 Regra instituída pela lei nº 8.214 de 1991. 

 83 TAROUCO,1999, p. 39. 
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Tabela 18: Resultado geral das eleições de 1992 

Partido Capitais Cidades % 
PMDB 4 1,605 32.4 

PFL 1 965 19.5 

PDS 2 363 7.33 

PSDB 5 317 6.4 

PDT 4 377 7.6 

PL 0 165 3.3 

PT 4 54 1.1 

PSB 3 48 1.0 

OUTROS 3 1,054 21.4 

TOTAL 26 4,948 100 
        Fonte: FLEISCHER, 2002; TAROUCO, 1999. 

 

Embora recuando nas capitais e no número de prefeituras o PFL manteve-se 

como segundo maior partido, atrás apenas do PMDB, vitorioso em 32% das cidades 

e em quatro capitais.  

O desempenho do partido nas capitais em certa medida sofreu a  influência 

do processo político nacional. Em setembro de 1992 era votado o processo de 

Impeachment de Fernando Collor que teve como grande aliado parlamentar o PFL. 

Dessa forma a imagem do partido, sobretudo diante do eleitorado mais informado 

nas capitais, sofreu o desgaste do apoio político dado a Collor de Mello.  

No Rio Grande do Norte a oposição foi incisiva no questionamento dessa 

situação e mais especificamente, ao final da campanha, sobre o fato da destinação 

de 28 bilhões para a pasta da Agricultura através do então ministro Antonio Cabrera, 

que negava que a liberação fizesse parte de manobras contra o impechment do 

presidente Collor.  

No plano estadual, portanto, as lideranças pefelistas precisaram administrar o 

ônus do apoio do partido ao governo Collor no plano federal. Em alguma medida 

esse contexto pode explicar a atuação tímida de José Agripino ao longo da 

campanha de seus candidatos nas duas maiores cidades do Estado. 

Entretanto em termos de recursos efetivos a situação do PFL no comando do 

executivo estadual e governista no plano nacional deu relativo equilíbrio ao partido, 
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que no Estado avançou no número de pequenas municipalidades sob seu comando, 

apesar da derrota nas duas maiores cidades e também noutros importantes colégios 

eleitorais. Na eleição de 1992 o partido lançou candidatos nos 152 municípios do 

Estado obtendo o seguinte desempenho: 

 

Tabela 19: Resultado geral das eleições de 1992 no RN. 

Partido Prefeituras % 
PFL 57 37,5 

PMDB 35 23,0 

PL 31 20,4 

PDS 16 10,5 

PDT 4 2,6 

PSDB 4 2,6 

PRN 1 0,6 

PDC 2 1,3 

PT 1 0,6 

PTR 1 0,6 

Total 152 100 
Fonte: TRE-RN 
 
 
 

 
 

Considerando-se a relação de proximidade do PFL com o PDS podemos dizer 

que a perda dos dois maiores colégios eleitorais do Estado foi compensada pela 

quantidade de pequenos municípios conquistados pelo partido e sua legenda 

associada, o PDS 84.  

 

Eleição em Natal em 1992. 

 

Na capital o PFL lançou candidatura própria, embora com poucas 

possibilidades de vitória. Pelo partido concorreu a irmã de Henrique Eduardo, Ana 

Catarina Alves, cuja candidatura, considerando o pouco carisma e pouca  

                                                           
84 Além da capital Natal e Mossoró o PFL perdeu também em outros importantes colégios eleitorais 
como Assu, Apodi, Pau dos Ferros, Extremóz, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, 
Santa Cruz, Caicó e Currais Novos. 
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penetração da candidata pefelista junto ao eleitorado da capital, estava inicialmente 

fadada ao insucesso. Acrescido a esses fatores o baixo empenho das lideranças 

maiores do partido no apoio à candidata, a derrota era bastante provável, conforme 

evidenciaram os resultados.85  

Wilma Maia, na construção de uma imagem de liderança progressista no 

Estado e seguindo politicamente, na medida do possível, de modo cada vez mais 

autônomo com relação as suas matrizes pedessistas, demonstrou sua liderança na 

capacidade de transferir votos na capital elegendo o igualmente desconhecido e 

pouco carismático Aldo Tinoco a prefeito da capital, novamente num contexto de 

acirrada disputa contra o PMDB.  

Com a eliminação de sua candidata Ana Catarina Alves no primeiro turno, o 

PFL apoiou o candidato pessebista, apoiado por Wilma Maia, que pela segunda vez 

assegurou uma vitória sobre o PMDB e Henrique Eduardo Alves, tendo o apoio 

decisivo do PFL. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
85

 Houve grande questionamento por parte das lideranças estaduais do partido quanto à 
“incompreensível” escolha de José Agripino pelo nome de Ana Catarina Alves. Uma especulação 
possível e plausível sobre a formação de uma chapa tão pouco competitiva pode ser pensada em 
termos de tentativa poupar lideranças mais destacadas da legenda de uma derrota iminente na 
capital ao mesmo tempo em que se preservava o candidato apoiado por Wilma Maia e sua coligação 
progressista, de abrigar em sua uma aliança um partido, que se apresentava com a imagem 
desgastada perante o eleitorado da capital, onde José Agripino Maia era tido como o representante 
local do governo Collor de Mello. Nesse sentido as regras eleitorais favoreceram o partido e a 
realização do segundo turno seria – e de fato foi - o momento de entrada decisiva do apoio do PFL ao 
candidato pessebista na capital.  
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Tabela 20: Resultado eleição para prefeito de Natal 1º turno (1992): 
 

Coligação  Partidos  Candidatos Votos 

Natal Feliz Cidade PMDB-PSDB Henrique Alves 81,495 

Frente Popular de Natal PSB-PCdoB-PV-PCB Aldo da F. Tinoco 55,203 

Vontade do Povo PFL-PDS-PL-PDC-PTR-PMN Ana Catarina 44,254 

- PDC Pedro Lucena 2,003 

Natal Vota Souto PT Manoel Jr. Souto 14,286 

Fonte:TRE-RN 

 

Na capital o PFL seguia numa trajetória de apoio a candidaturas não 

vinculadas formalmente ao partido. Um modus operandi derivado da ausência de 

quadros, desgaste de imagem do partido perante o eleitorado mais informado e 

independente da capital.  

 

Tabela 21: Resultado de eleição para prefeito de Natal 1992 -2º turno 

Coligação  Partidos  Candidatos Votos 
Natal Feliz Cidade PMDB-PSDB Henrique Alves 112,032 

Frente Popular de Natal PSB-PCdoB-PV-PCB Aldo da F. Tinoco 112,993 
        Fonte: TRE - RN 

 

No legislativo da capital o PFL elegera 3 vereadores em 1988. Após a vitória 

de José Agripino ao governo do Estado em 1990 quatro vereadores migraram para o 

partido, três oriundos do PMDB e um do PL, de modo que legislatura 1988-1992 

findou com o partido detendo a segunda maior bancada, perdendo apenas para o 

PDT, partido da ex-prefeita (SUASSUNA, 2009, p. 21). 
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Tabela 22: Resultado das eleições para Câmara dos Vereadores de Natal -199286 

Partido nnn    Cadeiras nnn       % 00 
PMDB 8 38,1 
PFL 5 23,8 
PDT 4 19,0 
PDC 2 9,5 
PL 1 4,8 
PT 1 4,8 
TOTAL 21 100 
Fonte: TRE-RN    

 

 

Dessa maneira, além de apoiar a eleição do executivo, o partido manteve 

posição de destaque no legislativo da capital, assegurando um número inicial de 

cadeiras capaz de torná-lo um parceiro decisivo também para a gestão e a 

governabilidade do novo prefeito. 

 

Eleição de 1992 em Mossoró 

 

O apoio do ex-prefeito Dix-Huit Rosado a Rosalba Ciarlini se rompeu após a 

vitória da candidata em 1988. Em 1992 Dix-Huit disputou pela terceira vez a 

prefeitura de Mossoró tendo como vice a sobrinha Sandra Rosado, com o apoio dos 

pemedebistas Aluízio Alves e Geraldo Melo, que investia nas bases eleitorais 

mossoroenses com vista à sua campanha ao Senado em 1994. 

  O grupo de Rosalba e Carlos Augusto Rosado, apesar do empenho numa 

eleição considerada por muitos como “assegurada” sobretudo pelas condições 

físicas do oponente, perderam para a velha liderança de Dix-Huit, não conseguindo 

eleger seu candidato, o ex-vice-prefeito Luis Pinto. 

                                                           
 86 PFL: Enildo Alves (Presidente da CMN), Dickson Nasser,Pio Marinheiro,Marcilio Carrilho, Américo 
Godeiro; PMDB: Hermano Morais,Edmilson Ferreira, Francisco de Assis Miranda Pinheiro,Vicente da 
Costa Barbosa,Clovis Varela, Wober Junior, Edvam Martins, Paulo Freire; PT: Fernando Wanderley 
Vargas; PL: Leôncio Queiroz; PDT:Nelson Newton Faria, Urubatam Maia, Bernardo Jose da Câmara, 
Sid Fonseca; PDC: Cícero Tony Élson, Aquino Neto. 
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José Agripino atuou de modo mais ativo na campanha da capital 

especialmente no segundo turno. Ganhar em Natal era estrategicamente importante 

em termos de manutenção da correlação de forças entre PFL-PMDB. Além do mais 

a dinâmica política mossoroense apresentava diferenças significativas com relação à 

capital: Em Mossoró o partido dispunha de aliados com vínculos partidários mais 

sólidos, com perfil e estratégias diferenciadas, de modo que, diferentemente da 

capital, na capital o PFL construiu sua trajetória lançando candidatos diretamente 

vinculados ao partido. Ainda que em 1988 Rosalba Ciarlini tenha sido eleita 

estrategicamente pelo PDT, seu vínculo de fato se manteve com a liderança central 

do PFL, o então senador José Agripino Maia. 

Dessa maneira, de 1988 até 2008, o único período em que o partido não 

esteve no comando do executivo do segundo colégio eleitoral do Estado foi aquele 

compreendido entre 1993-1997, com a derrota do candidato apoiado por Carlos 

Augusto Rosado e Rosalba Ciarlini em 1992.  

 

Tabela 23: Resultado eleição para prefeito de Mossoró (1992): 

Candidato Partidos  Votos 
DIX-HUIT ROSADO PMDB 37,188 

LUIS PINTO PFL 32,795 

PAULO LINHARES PSB 1,273 

LUIS CARLOS DE M. PT 6,557 

   

                          Fonte: TRE-RN 

 

Na Câmara Municipal o partido obteve bom desempenho, sendo que essa 

eleição indicou para o avanço da fragmentação partidária no legislativo 

mossoroense. 
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Tabela 24: Resultado de eleição para Câmara de Vereadores de Mossoró (1992) 

Partido Cadeiras % 
PMDB 7 33,3 

PFL 7 33,3 

PDS 1 4,8 

PDT 2 9,5 

PL 1 4,8 

PT 2 9,5 

PPS 1 4,8 

TOTAL 21 100 

     Fonte:TRE-RN 

 

Eleição Municipal de 1996 no Rio Grande do Norte 

 

 A eleição de 1996 se deu sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, com 

o PFL posicionado no plano nacional como principal partido de sua base 

parlamentar de apoio. Pelas ações exitosas e inicialmente bem avaliadas no plano 

econômico, a aliança com o PSDB, além dos recursos políticos e materiais dispostos 

ao partido, agregou valor de imagem ao governismo e aos candidatos governistas 

do PFL em disputa no pleito de 1996. 

  Esta eleição seria a última antes da vigência do instituto da reeleição para 

disputas de cargos executivos e onde o PFL atuou, finalmente, como aliado num 

governo até então bem visto perante a opinião pública, 

No plano nacional o partido avançou, obtendo vitórias em quatro capitais, três 

delas bastante importantes como Rio de Janeiro, Recife, Salvador além de Macapá, 

sendo seu melhor desempenho nas cidades do Nordeste, com 48% das prefeituras 

conquistadas na região.87 Nesta eleição, apesar do avanço do processo de 

fragmentação o PFL permaneceu como segundo colocado em número geral de 

prefeitos eleitos, abaixo do PMDB e seguido de perto pelo PSDB: 

 

 
                                                           
87 NICOLAU, 1996; TAROUCO, 1999. 
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Tabela 25: Nº Prefeitos eleitos por partido nas eleições de 1996. 

Partido Prefeituras % 

PMDB 1,295 24.1 

PFL 934 17.4 

PSDB 921 17.1 

PPB 625 11.6 

PDT 436 8.1 

PTB 382 7.1 

PL 222 4.2 

PSB 150 2.8 

PSD 116 2.1 

PT 110 2.0 

OUTROS 187 3.5 

TOTAL 5,378 100 
                            Fonte: NICOLAU,1996; TAROUCO, 1999. 

 

No Rio Grande do Norte embora o governo estadual estivesse sob controle do 

PMDB desde 1994, num contexto onde as relações do PFL com o partido ainda se 

caracterizavam por forte polarização, a situação de partido majoritário da base de 

apoio do governo FHC favoreceu o PFL, operando como fator de equilíbrio na 

disputa entre o partido e o PMDB no conjunto dos municípios do Estado.   

 

 Tabela 26: Resultado geral da eleição para prefeitos no RN (1996): 
 

Partido NºPrefeituras % 

PMDB 49 29.7 

PFL 42 25.5 

PL 26 15.8 

PPB 24 14.5 

PSDB 16 9.7 

PMN 5 3.0 

PSB 1 0.6 

PTB 1 0.6 

PDT 1 0.6 

TOTAL 165 100 

                               Fonte: TRE-RN 
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 Em 1996 o PFL disputou nos 165 municípios do RN88. O número de cidades 

em que PFL e PMDB disputaram numa mesma coligação, entretanto, indica discreta 

distensão nessa polaridade: Em 1996 em 23 municípios as duas legendas estiveram 

juntas numa mesma chapa. 

No plano estadual observamos também a ruptura das relações entre o PFL e 

o PPB, ex-PDS, que atuou nesta eleição como integrante central da coalizão 

governista no Estado.  

A análise das coligações nos municípios, entretanto, mostra que o fato do 

partido estar integrado ao PMDB não impediu que as “afinidades locais” 

aproximassem a legenda do PFL em 29 municípios.  

O PL permaneceu como grande parceiro do partido nas coligações 

municipais, disputando ao lado do PFL em 57 cidades.  

Destacou-se também a atuação do PFL no processo de capilarização do 

PSDB nos municípios do Estado: 

 

        Tabela 27: Coligações do PFL com outros partidos na eleição de 1996.                              
 

Partidos NºColigações 

PFL-PL 61 

PFL-PSDB 34 

PFL-PPB 29 

PFL-PDT 29 

PFL-PMDB 23 

PFL-PMN 17 

PFL-PTB 13 

PFL-PSB 12 

PFL-OUTROS* 11 

                              Fonte: TRE-RN. 
                               *Na categoria outros: 41,43,65,23,21,44 
 

                                                           
88  Como conseqüência da Constituição de 1988, que estabeleceu as transferências de renda da 
União para os municípios, o Rio Grande do Norte seguiu a tendência geral de criação de novas 
municipalidades e chegou ao pleito de 1996 contabilizando 2.024.288 habitantes dispersos em 165 
municípios. 
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Eleição Municipal de 1996 em Natal 

 

Em Natal as eleições foram atípicas. Embora o PFL permanecesse como 

adversário do PMDB nenhum dos dois partidos lançou candidato por suas 

respectivas legendas o que de certo modo indicava para fragilidade dos dois 

maiores partidos na capital do Estado 

Numa relação de “ajuda mútua”, o PFL, mais uma vez, apoiou a candidatura 

de Wilma de Faria, que por sua vez precisava do apoio do partido para enfrentar a 

coligação de partidos e forças adversárias lideradas pelo PMDB, com a força do 

governismo estadual, e pelo PSDB, com o apoio do presidente Fernando Henrique 

Cardoso.89 

Entretanto de modo contrário às expectativas e cálculos, o candidato do 

PSDB não foi o grande concorrente de Wilma de Faria. A candidata foi para o 

segundo turno com a candidata petista, Fátima Bezerra: 

 

Tabela 28: Resultado eleição para prefeito em Natal 1996 (1º turno) 
 

Candidato Partidos Votos % 
WILMA DE FARIA PSB,PFL,PTB,PCB,PV 92.244 35,8 

Mª FÁTIMA BEZERRA PT, PC do B, PPS 74.444 28,9 

JOÃO FAUSTINO NETO PSDB-PMDB-PPB 66.227 25,7 

JOSÉ GERALDO FERNANDES PRP 13.170 5,1 

LEONARDO ARRUDA CAMARA PDT, PRN, PSD 10.388 4,0 

DÁRIO BARBOSA PSTU 1.254 0,5 

VOTOS VÁLIDOS   263.927 100 
    Fonte: TRE:RN 

 

No segundo turno a candidata apoiada pelo PFL obteve 51,7% dos votos 

válidos e sua adversária 48,3%. O apoio do PFL se mostrou importante, embora 

                                                           
89 Se no plano nacional o PSDB surge no contexto de elaboração da Constituinte como uma 
dissidência do PMDB, no RN o partido surge ligado à legenda peemedebista, tendo como liderança o 
ex-governador Geraldo Melo. 
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tenham sido decisivos os méritos próprios de Wilma de Faria, dentre eles sua 

capacidade de articulação com representantes dos demais partidos derrotados.  

Os resultados davam indicativos da fragilidade do PFL - e também de seu 

grande adversário, o PMDB - diante da emergência de novas lideranças e forças 

políticas na capital do Estado. 

Na Câmara Municipal de Natal o partido continuou a tendência da legislatura 

anterior. Tendo eleito 5 vereadores em 1992 o PFL terminou a legislatura 1992-1996 

com o acréscimo de quatro cadeiras de vereadores que migraram para a legenda, 

totalizando 9 vereadores (SUASSUNA, 2009). 

 

Tabela 29: Resultado eleição 1996 para Câmara Municipal de Natal  
 

Partidos Cadeiras % 

PFL 7 33,3 

PMDB 5 23,8 

PPB 2 9,5 

PT 2 9,5 

PDT 1 4,8 

PSB 1 4,8 

PSDB 2 9,5 

PCdoB 1 4,8 

TOTAL 21 100 
                                       Fonte: TRE-RN   

                                                                      

O pleito de 1996 assegurou ao PFL seu melhor desempenho entre todas as 

disputas municipais entre 1988 e 2004, tendo sido eleitos sete vereadores dos 12 

lançados pelo partido.  
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Eleições de 1996 em Mossoró 

 

        Em Mossoró a eleição de 1996 possibilitou o retorno do PFL ao 

executivo da cidade com Rosalba Ciarlini, após disputa com a candidata   

peemedebista Sandra Rosado, ex vice-prefeita de Dix-Huit Rosado.  

 Na cidade o PFL reproduziu a aliança do partido a nível federal, sendo o 

candidato a vice-prefeito vinculado ao PSDB. Rosalba Ciarlini despontou desde o 

início como grande favorita, embora sua campanha enfrentasse forte boicote da 

imprensa local e a candidata se recusasse a falar sobre seu programa de governo 

alegando que sua gestão seria a continuidade dos projetos interrompidos em 1992. 

Atuou durante toda a campanha sem comparecer a nenhum dos debates com os 

demais candidatos e na reta final conviveu com a possibilidade de tornar-se 

inelegível por conta dos 17 processos julgados no TCU, onde foi condenada em 

todos. 

Entretanto a candidata pefelista superou sua adversária Sandra Rosado com 

mais de 30.000 votos, contabilizando 62,64% dos votos úteis na cidade e 

posicionando Rosalba Ciarlini, proporcionalmente, como a prefeita  campeã de votos 

no Brasil, com a melhor performance eleitoral. 

O desempenho do PFL em Mossoró seguia atrelado à liderança de Rosalba e 

Carlos Augusto Rosado no município.  

 

Tabela 30: Resultado eleição para prefeito de Mossoró (1996). 

 
Candidato Partido Votos % 

ROSALBA CIARLINI/ANTONIO CAPISTRANO PFL-PSDB-PPS 57.407 62,6 

SANDRA DA ESCÓSSIA ROSADO PMDB 26.118 28,5 

JORGE A. CASTRO PT 4.878 5,4 

VALTÉRCIO ANUNCIATO PMN 3.237 3,5 

  Fonte: TRE-RN 
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Na Câmara Municipal de Mossoró o PFL também obteve bom desempenho 

elegendo 43 % dos vereadores do legislativo municipal pela legenda: 

 

Tabela 31: Resultado eleição 1996 para Câmara Municipal de Mossoró. 

Partidos Cadeiras % 
PFL 9 42,8 

PSB 4 19,0 

PMN 3 14,3 

PT 2 9,5 

PMDB 2 9,5 

PDT 1 4,8 

TOTAL 21 100 
                                         Fonte: TRE-RN 

                              

O PFL retornava ao controle da máquina municipal mossoroense através de 

uma disputa que politicamente prestigiava o partido e suas lideranças no município e 

que, no balanço geral, equilibrava eleitoral e politicamente o desempenho do PFL na 

capital. 

 

Eleições municipais de 2000 

 

A eleição municipal de 2000 caracterizou-se por algumas inovações: foi a 

primeira em que 100% dos municípios brasileiros utilizaram a urna eletrônica; onde 

houve a possibilidade de reeleição imediata dos prefeitos eleitos em 199690; 

aumento da cota para mulheres vereadoras de 20 para 30% e onde também foi 

alterado o cálculo do quociente eleitoral para disputa proporcional: votos em branco 

deixaram de ser contabilizados como votos válidos. 

Sob o ponto de vista do ambiente político, a eleição de 2000 se deu no início 

da formação de uma atmosfera de rejeição ao modelo econômico adotado pelo 

governo FHC. 
                                                           
90 Emenda Constitucional aprovada em 1997 com apoio do PFL. 
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Dentre os trinta partidos que disputaram o pleito nos 5.528 municípios do 

país, o PFL permaneceu em segundo lugar, com vitória em três capitais: Curitiba, 

Palmas e Salvador. O PMDB, por sua vez, permaneceu como partido vitorioso na 

conquista da maioria dos executivos municipais:  

 

 Tabela 32: Resultado das eleições municipais de 2000. 

Partido Capitais Prefeituras % 
PMDB 4 1.253 22,7 

PFL 3 1.027 18,6 

PSDB 4 987 17,8 

PP 1 617 11,2 

PTB 1 397 7,2 

PDT 2 287 5,2 

PL 1 233 4,2 

PT 6 174 3,1 

PSB 4 131 2,4 

OUTROS   - 422 7,6 

TOTAL 26 5528 100 

                   Fonte:TSE 

 

A eleição de 2000 foi a última disputa municipal em que o PFL atuou como 

governista. Ainda que junto com o PMDB representassem as maiores forças 

políticas no Estado, o quadro partidário e a dinâmica política haviam sofrido 

transformações. O processo de institucionalização dos partidos no Estado e com 

isso o avanço da fragmentação partidária e o surgimento de novas lideranças 

haviam mudado a lógica da competição. 

No Rio Grande do Norte o PFL saiu enfraquecido com os impactos da 

atuação de dois governos sucessivos do PMDB estadual sobre suas bases. A 

possibilidade de reeleição para os cargos executivos ampliou o fortalecimento do 

partido e intensificou o número de migrações por parte de deputados e prefeitos em 

direção aos partidos da coalizão governista. Importantes colégios eleitorais, 

sobretudo o maior deles, na capital, orbitaram em torno do governismo estadual. 
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Dessa maneira, seguindo tendências nacionais, no Rio Grande do Norte os 

prefeitos em disputa pela reeleição despontaram na frente nas pesquisas eleitorais e 

o resultado da eleição confirmou a tendência. Dos 127 prefeitos que buscaram a 

reeleição, 90 deles obtiveram êxito. Com o comando do governo estadual sob 

controle do PMDB o instituto da reeleição tendeu a favorecer o PMDB e os partidos 

da coalizão governista, entre eles o PPB. 

 

Tabela 33: Resultado de eleição para prefeitos no RN (2000): 

Partido Prefeituras % 
PMDB 55 32,9 

PFL 35 20,9 

PPB 37 22,1 

PSB 6 3,6 

PL 12 7,2 

PPS 4 2,4 

PSDB 11 6,6 

PDT 4 2,4 

PTB 1 0,6 

PSD 1 0,6 

PT 1 0,6 

TOTAL 167 100 
                                           Fonte: TRE-RN 

 

Dentre os mais importantes colégios eleitorais do Estado o PFL obteve bom 

desempenho apenas em Mossoró e Ceará Mirim. Na região Oeste o partido sofreu 

grandes derrotas para o PMDB em importantes municípios como Assu, Pau do 

Ferros e Apodi. 

Nesta eleição o desempenho do PPB evidenciava que sua ruptura com o 

papel de parceiro estratégico ou “partido satélite” do PFL no Rio Grande do Norte 

havia sido vantajosa, com o partido avançando significativamente na disputa pelo 

controle de executivos municipais no Estado. 

Conforme defende Duverger (1980), a trajetória dos partidos se apresenta 

profundamente influenciada pela sua situação de origem. Dessa forma o PPB, 

originado do PDS, mantido após a cisão que originou o PFL como seu partido 
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satélite no Estado, permaneceu operando dentro dessa lógica, agora atrelado a 

outro grande partido, o PMDB. Em termos de avanço na conquista de 

municipalidades no Estado, a aliança com o PMDB mostrou-se mais vantajosa, 

conforme indicam os dados de presença de partidos nos municípios e conquista de 

prefeituras entre 1988 e 2000.  O partido iniciou seu afastamento do PFL a partir da 

saída de Lavoisier para o PDT.  

Sob a liderança de Fernando Freire, aliado e vice do governador de Garibaldi 

Alves, o partido assumiu novo papel no sistema político partidário do Rio Grande do 

Norte: diante do histórico cenário de forte polarização entre PMDB e PFL, o PPB 

operou como “ponte”, viabilizando a migração de quadros de deputados, prefeitos e 

vereadores do PFL para a coalizão governista estadual. 91 

Destacou-se também a situação do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande 

do Norte, que diferente de outros estados, manteve-se estagnado alcançando vitória 

em apenas uma única prefeitura em município de pouca relevância eleitoral 

(Grossos) e curiosamente com o apoio do ex-prefeito filiado ao PFL. 

 Além do PPB, outros partidos como o PSDB e PSB avançaram na 

tentativa de disputa do eleitorado no interior do Estado. Embora não obtendo êxito 

os dados indicaram para o avanço organizacional dessas legendas no Estado, 

avanço que em parte pode ser atribuído às alianças realizadas com o PFL nos 

municípios.   

  

 

 

 

 

 

                                                           
91 O processo se encontra descrito de modo mais pormenorizado em LACERDA e OLIVEIRA (2007). 
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Tabela 34: Presença dos partidos nos municípios (2000) 

Partido Municípios % 
PMDB 159 95,2 

PFL* 149 89,2 

PPB 145 86,8 

PSB 95 56,9 

PSDB 91 54,5 

PL 66 39,5 

PPS 60 35,9 

PDT 56 33,5 

PT 40 23,9 

PTB 38 22,7 

PMN 17 10,2 

PC do B 17 10,2 

OUTROS* 88 52,7 
                 _________________________________ 

                    Fonte: TRE-RN 

*Partidos incluídos na categoria “outros”: PT do B, PTN, PHS, PSDC, PAN, PRTB, PSC, PGT, 
PRN, PST,PV,PSD, PSTU.       

 

Nessa eleição o PL também não manteve seu papel de principal partido 

aliado do PFL nas disputas municipais, despontando o PSDB nessa posição na 

maioria dos municípios do Estado, conforme mostra a tabela abaixo. Ainda assim as 

coligações do PFL mantiveram-se dentro dos padrões de coerência ideológica. 

 

           Tabela 35: Coligações do PFL com demais partidos em 2000: 
 

Coligações Municípios 
PFL-PSDB 68 

PFL-PL 40 

PFL-PPB 33 

PFL-PSB 33 

PFL-PTB 23 

PFL-PPS 15 

PFL-PMDB 26 

PFL-PDT 14 

PFL-PMN 5 

PFL-OUTROS 25 
                                         Fonte: TRE-RN 
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Os dados também mostram um pequeno avanço da redução da polarização 

entre o PFL e o PMDB, com as duas legendas disputando sob a mesma coligação 

em 26 municípios. 

 

Eleição Municipal de 2000 em Natal  

 

Em 2000 o PFL saiu derrotado na capital, onde apoiou a candidatura pouca 

competitiva da vereadora candidata Sonali Rosado.  A chapa pefelista ficou em 

terceiro lugar, com 11% dos votos válidos. A atuação do PFL na capital além de 

refletir a carência de quadros partidários para disputas majoritárias na capital 

indicava também para a perda de peso político da legenda no mais importante 

Colégio Eleitoral do Estado. 

 

Tabela 36: Resultado eleição para prefeito de Natal (2000) 

Candidatos Partidos Votos % 
WILMA Mª DE FARIA PSB, PMDB, PPB, PPS, PMN, PV, PL, PAN, PSD 178.016 52,3 
Mª DE FÁTIMA BEZERRA PT, PDT, PCdoB, PCB, PHS, PT do B  90.630 26,6 
SONALI ROSADO PSDB, PFL, PTB, PRN, PSL 33.995 10,0 
DÁRIO BARBOSA PSTU 1.422 0,4 
MAURÍCIO DANTAS PTN 1.268 0,4 
MARCÔNIO CRUZ PSC 1.123 0,3 
CARLOS R. RONCONI PRTB-PSDC 1.065 0,3 
RAIMUNDO NASCIMENTO PGT 906 0,3 
BRANCOS   10.599 3,1 
NULOS   21.447 6,3 
TOTAL   340.471 100 

  Fonte:TRE-RN 

 

Wilma de Faria, agora com o apoio do PMDB, foi (re)eleita no primeiro turno 

pelo PSB com 52,3% dos votos. Sua vitória esteve associada à boa avaliação de 

sua administração, em grande medida viabilizada pela estratégica “parceria 

administrativa” firmada com o governo de Garibaldi Alves, do PMDB.  
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O PT, embora disputando com uma aliança bastante ampla para seus 

padrões, partidariamente não tinha condições de competir com a aliança de sua 

adversária, que além do PMDB aglutinou também o PPB e PL.  

O PFL na capital em 2000 definitivamente havia perdido, além de seus 

grandes aliados partidários, seu precioso quadro para disputas majoritárias. Desde 

1996, ao mudar – com independência de “seu grupo” - para o PSB e adotar o 

sobrenome “Faria” em substituição ao “Maia”, Wilma indicava sua autonomia com 

relação a suas origens e intenção de construção de nova trajetória política. Não 

pertencia mais ao “grupo Maia”. Inclusive os fatos políticos indicavam também para a 

inexistência da realidade que deu substância a essa expressão.  

Adotando um perfil progressista aliado a um padrão pragmático em suas 

alianças e rupturas políticas com o PFL e com o PMDB, Wilma de Faria avançava na 

consolidação de sua autonomia como liderança independente. E concorrente.  

Projetando-se no Estado a partir de sua atuação na capital, seu novo partido, 

PSB, buscava avançar organizacionalmente: em 2000 o partido esteve presente em 

95 municípios (57%), em boa parte deles através de alianças com o PFL. Embora 

tenha obtido vitória em apenas 6, dentre eles estava o maior colégio eleitoral do 

Estado. 

Na Câmara Municipal de Natal, com relação à legislatura anterior, o PFL 

verificou um movimento inverso: tendo eleito 7 vereadores em 1996 chegou  ao final 

da legislatura 1997-2000 com apenas 3, perdendo cadeiras para PSB, PSDB e PP 

(SUSSSUNA, 2009, p.25). O resultado da eleição indicou para avanço do descenso: 
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Tabela 37: Resultado de eleição para Câmara Municipal de Natal (2000) 

Partido Cadeiras 
PFL 1 

PMDB 5 

PP 4 

PMN 1 

PSB 3 

PSDB 3 

PT 3 

PC do B 1 

TOTAL 21 
                                                     Fonte:TRE-RN 

 

Eleição de 2000 em Mossoró 

 

Na eleição de 2000 em Mossoró o PFL foi resgatado pela fortuna: o instituto 

da reeleição possibilitou a permanência dos pefelistas Rosalba e Carlos Augusto no 

comando do executivo da cidade diante de um contexto que poderia ter sido 

semelhante àquele ocorrido na capital: ausência de quadros competitivos vinculados 

ao partido para a disputa. 

Em Mossoró 4 candidatos disputaram o executivo municipal: Rosalba Ciarlini 

pela “Força do Povo”, Fátima Rosado pela “Unidade Popular”, Mário Rosado pelo 

PMN e Socorro Batista, pela “Frente Popular”. As duas últimas candidatas 

estreantes na política e nas disputas. 

A candidata do PFL, Rosalba Ciarlini, chegou ao fim da campanha com 

margem larga de vantagem, segundo indicavam pesquisas. Governaria Mossoró 

pela terceira vez vinculada ao PFL. Sua maior adversária foi a estreante Fátima 

Rosado, que com sua expressiva votação – e sobrenome - definiu sua possibilidade 

de continuar na política. 
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Tabela 38: Resultado da eleição para prefeito em Mossoró (2000). 

Candidatos Partidos Votos % 
ROSALBA CIARLINI PFL-PSDB-PSB 57.369 51,8 
Mª FÁTIMA ROSADO PPB-PMDB-PSD-PSC-PTB-PPS 42.530 38,4 
Mª SOCORRO BATISTA PT-PCdoB-PDT 4.447 4,0 
MÁRIO ROSADO PMN 228 0,2 
BRANCOS   1.757 1,6 
NULOS   4.395 4,0 
TOTAL   110.726 100 
Fonte: TRE - RN 

 

O resultado da eleição de 2000 em Mossoró mostrou uma realidade 

diferenciada daquela da capital. Na cidade o PFL apresentou uma candidatura 

própria com fortes vínculos com a legenda, um quadro apto para disputas 

majoritárias em termos de seu carisma e capital político acumulado ao longo de suas 

gestões à frente do município.  

O quadro da disputa também indicou a permanência do PFL e PMDB 

polarizando a disputa. 

O resultado da disputa para a Câmara de Vereadores exprimiu também a 

permanência da força do PFL no legislativo municipal, onde foram eleitos 47,6% dos 

vereadores pela legenda. 

 

Tabela 39: Resultado de eleição para Câmara de Vereadores de Mossoró (2000) 

Partido Cadeiras 
PFL 10 

PMDB 6 

PSDB 3 

PT 1 

PPB 1 

TOTAL 21 
                                  Fonte: TRE-RN 

 

Em Mossoró o PFL encerrou seu ciclo de disputas na condição de governista 

evidenciando a força do partido no município, seu sólido reduto. 
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Capítulo 5 

 Trajetória do PFL ao longo das disputas estaduais no Rio Grande do Norte 

entre 1986 e 2006 

 

Eleição estadual de 1986 

 

A eleição de 1986 se deu sob clima de grande euforia com o plano econômico 

lançado pelo governo Sarney, o Plano Cruzado. Embora o PFL figurasse como 

grande aliado do governo, o PMDB capitalizou além dos recursos materiais e 

políticos, as expectativas positivas em torno do novo governo, obtendo vitória em 

todos os Estados, exceto no Estado de Sergipe.  

Nessa eleição, se deu o retorno das coligações para eleições majoritárias e 

proporcionais92 entretanto se manteve ainda presente a força predominante do PFL 

e PMDB no Congresso e nos Estados. 

No Rio Grande do Norte os 1.068.940 de eleitores distribuídos por 152 

municípios, também se dividiram entre os candidatos ligados às duas legendas que, 

embora constituindo aliança no plano nacional, no Estado atuaram como forças 

rivais, confirmando a tese da “racionalidade política contextual” de LIMA JUNIOR 

(1983), segundo a qual a dinâmica dos partidos nos subsistemas estaduais seguindo 

uma lógica própria, condicionada pela trajetória de disputas e tamanho e peso 

relativo dos partidos ao longo do tempo, admite portanto a possibilidade de 

variações entre a dinâmica político partidária nacional e estadual.  

No Rio Grande do Norte o contexto nacional agregou força à campanha do 

candidato peemedebista, Geraldo Melo, de certo modo operando como fator de 

acirramento da polarização entre o PFL e o PMDB. 

                                                           
92 Nas eleições gerais de 1986, o art. 6º da Lei nº 7.493, de 17.6.86, autorizava a realização de 
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou ambas, vedando aos partidos celebrar 
coligações "diferentes" para a eleição majoritária e para a eleição proporcional. 
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 Desde 1985 PFL e PDS se preparavam para as eleições de 1986, atuando 

juntos e confirmando que a ruptura entre os partidos no Estado fora mais “de 

fachada” que de fato, contextual e estratégica. 

Em 13 de maio de 1986 José Agripino passa o cargo de governador para seu 

vice, Radir Pereira, e entra na campanha para o Senado93.  A campanha para o 

executivo estadual, entretanto, permaneceu paralisada até a definição dos quadros 

por parte de Agripino e Tarcisio Maia. A protelação na escolha dos candidatos a 

governador e vice-governador pode estar associada à fragilização da chapa 

pefelista.  

O anúncio da chapa majoritária se deu na convenção do partido, em julho de 

1986, onde foi homologada a coligação PFL-PDS-PTB: João Faustino Ferreira Neto 

para governador, Antonio Florêncio, vice; José Agripino, Lavoisier Maia e Moacir 

Duarte para o Senado. 

Ao longo da campanha, a candidatura de João Faustino não “emplacou”. O 

coordenador Manoel Pereira foi demitido e se esperava uma retomada que não se 

deu, seja pelo pouco carisma do candidato, seja pelo pouco empenho demonstrado 

por José Agripino que, em campanha para o Senado indicava que, “estando seu 

cargo em disputa, esse era seu foco central”.94 Some-se a isso um contexto onde a 

vitória massiva dos candidatos peemedebistas, conforme dito, mostrava-se 

irreversível.  

Outro fator desfavorável à chapa pefelista consistiu no fato de que, tendo 

perdido em 1985 a disputa pela capital para o PMDB e estando Mossoró também 

sob o comando de Dix-Huit Rosado, desde 1984 vinculado ao partido, o PFL 

disputou sem apoio das lideranças e máquinas governistas municipais nos dois 

principais colégios eleitorais do Estado. 

Nesta eleição, seguindo a tendência nacional, o candidato do PFL na disputa 

pelo cargo perdeu para o adversário ligado ao PMDB. As duas principais coligações 

em disputa pelo executivo estadual concentraram 98% dos votos válidos: 

 
                                                           
93 Diário de Natal, 15 maio de 1986. 
94 Gazeta do Oeste, 23 setembro de 1986. 
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Tabela 40: Resultados da eleição para Governador RN (1986) 

Candidatos Partido/ Coligação  Votos % 
JOÃO FAUSTINO NETO/JOSÉ FLORENCIO PFL-PDS-PTB 450.488 48,6 

JOSE GERALDO MELO/GARIBALDI ALVES PMDB-PCB-PCdoB 464.559 50,1 

ALDO TINOCO/GERALDO MAGELA PDT 6.700 0,7 

SEBASTIÃO CARNEIRO/RAIMUNDO LIMA PT 5.293 0,6 

VOTOS VÁLIDOS   927.040 90,3 

TOTAL    1.026.568 100,0 

Fonte: TRE-RN       
 

Nesta eleição não houve o recurso do voto vinculado, entretanto teve ainda 

vigência a sublegenda nas disputas para o Senado. Dessa forma a coligação PFL-

PDS-PTB lançou três candidatos para disputa das duas vagas à casa. “Na divisão o 

PFL indicou o candidato a governador, o vice, e uma vaga ao senado. O PDS 

indicou os dois demais nomes para o Senado” (Gazeta do Oeste, 23 agosto 1986). 

 Nas disputas para o Senado o PFL também atuou sob forte expectativa de 

vitória dos candidatos do PMDB. Entretanto Agripino e Lavoisier Maia obtiveram 

vitória sobre os adversários. 

 

Tabela 41: Resultado de eleição para o Senado no RN (1986) 

Candidatos Partido Coligação  Votos 
JOSÉ AGRIPINO MAIA  PFL PFL-PDS-PTB 426.869 

LAVOISIER MAIA   PDS PFL-PDS-PTB 408.510 

MOACIR DUARTE PDS PFL-PDS-PTB 15.742 

MARTINS FILHO PMDB PMDB-PCB-PCdoB - 

WANDERLEY MARIZ PMDB PMDB-PCB-PCdoB - 

DAMÁSIO DE FRANÇA PT PT 16.091 

MIRANDA SÁ NETO PDT PDT 23.764 

LAÉRCIO BEZERRA PSB PH-PSB 11.046 

BRANCOS/NULOS     99.528 

TOTAL      1.026.568 
                  Fonte: TRE-RN 

 

A candidatura de José Agripino seguiu a tendência de um conjunto de 

governadores eleitos em 1982 que iam buscar uma vaga na Constituinte. Quando 
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Agripino chegou ao Senado o fez como pertencente de uma nova elite que chegava 

àquela casa, renovada em 80%, o mais alto índice de renovação até então ocorrido 

na história. 

Na Câmara Federal, das 487 vagas em disputa, 260 foram para o PMDB e 

118 para o PFL. O forte resíduo bipartidário alimentado pela coalizão entre os 

partidos no plano nacional esteve presente também no subsistema partidário do Rio 

Grande do Norte, onde os dois partidos conquistaram 87% das cadeiras do 

Estado.95 

 

Tabela 42: Resultado de eleição para Câmara Federal no RN (1986) 

Candidatos Coligação Partido Votos 

WILMA MAIA PDS-PFL-PTB PDS 143.583 

FLÁVIO ROCHA PDS-PFL-PTB PFL 71.208 

JESSÉ FREIRE PDS-PFL-PTB PFL 61.557 

IBERE F. SOUZA PDS-PFL-PTB PFL 39.669 

HENRIQUE E. ALVES PMDB-PCB-PC do B PMDB 90.884 

ISMAEL WANDERLEY PMDB-PCB-PC do B PMDB 44.852 

VINGT ROSADO PMDB-PCB-PC do B PMDB 38.837 

ANTONIO CÂMARA PMDB-PCB-PC do B PMDB 38.732 
Fonte:TRE-RN 

 

No Legislativo Estadual a renovação também foi significativa, atingindo cerca 

de 50% das cadeiras. Um quadro de nomes saía da casa para não mais voltar. 

Entrava no jogo político uma nova geração, novas lideranças cuja influência ainda 

permanece em vigência como Laíre Rosado, Robinson Faria e Ricardo Mota. Na 

disputa pelo legislativo estadual, como para a Câmara dos Deputados, quer 

consideremos individualmente ou como “grupo político” os quadros ligados direta ou 

indiretamente ao PFL controlaram junto com o PMDB, a totalidade das vagas para 

ambas as casas legislativas. 

 

                                                           
95 A coligação integrada pelo PFL-PDS e PTB elegeu a primeira mulher no Estado a ocupar uma vaga 
na Câmara Federal, a então deputada pedessista Wilma Maia, que com 143.583 votos foi, 
proporcionalmente, a candidata, mais votada para o cargo no país. 
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Tabela 43: Resultado eleição para Assembléia Legislativa do RN (1986) 

Partido Cadeiras % 
PFL 9 37,5 
PDS 5 20,8 
PMDB 10 41,7 
TOTAL 2496 100 

            Fonte:TRE-RN 

 

O controle na divisão das cadeiras obtido nas disputas proporcionais entre 

PMDB e PFL também pode ser aplicado ao resultado majoritário: governo estadual 

sob controle da primeira legenda e duas vagas senatoriais para o “grupo Maia”.    

 

Eleição estadual de 1990 

 

Na eleição de 1990, o governismo do PFL perante a opinião pública, mais 

uma vez, implicou em dificuldades para o partido no plano estadual. Collor de Mello 

havia sido eleito em novembro de 1989 pelo PRN e já havia implementado sua 

rejeitada política econômica, baseada no confisco à poupança e congelamento de 

preços.  

O novo presidente foi eleito sem apoio ou aliança com os principais partidos 

do sistema ou, segundo Corbellini, como um candidato outsider,97 recusando 

compromissos com lideranças tradicionais. Diante do pífio desempenho do 

candidato pefelista – Aureliano Chaves – na eleição presidencial de 1989, 

segmentos do partido partiram para o apoio sub-reptício ao candidato do PRN 

(SINGER, 2000, p.57). 

                                                           
96 Deputados Estaduais eleitos: PFL: Valério Mesquita, Leônidas Ferreira, Carlos Augusto Rosado, 
Ricardo Meirelles Mota, Getúlio Rego, Raimundo Fernandes, Paulo Roberto Montenegro, José 
Adécio; PDS: Irami Araújo, Manoel dos Santos, Nelson Queiróz, Vivaldo Costa, Gastão Mariz; PMDB: 
Laíre Rosado, Carlos Eduardo Alves, Robinson Faria, Rui Barbosa, Cipriano Correia, José Arnóbio, 
Fco Assis Pinheiro, Amaro de Souza Marinho, José Dias Martins, Paulo de Tarso Fernandes. 

97 CORBELLINI, 2005, p.170. 
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Sobre a imagem do partido pesou ainda o apoio ao ex-presidente Sarney, que 

concluíra seu mandato com 68% de avaliação “ruim e péssimo”, segundo pesquisas 

do instituto Datafolha.98 

 Em meio a esse contexto e diante do avanço da fragmentação do sistema de 

partidos, ainda assim os resultados da eleição de 1990 asseguraram êxito ao PFL 

em 25% dos executivos Estaduais, correspondentes a sete estados sob comando da 

legenda, 16,5% de cadeiras na Câmara Federal e 25,8% no Senado, permanecendo 

o partido como segundo maior no Congresso Nacional, abaixo do PMDB 

(TAROUCO,1999; NICOLAU,1996).   

Segundo demonstra Gabriela Tarouco (1999),99 não se verificou nas disputas 

pelos executivos estaduais o melhor desempenho do partido. Para o cargo de 

governador, em sua trajetória o partido oscilou em seu desempenho tendo obtido 

resultados mais expressivos exatamente nesta eleição. 

No Rio Grande do Norte o partido obteve vitória na disputa pelo governo do 

Estado, apesar do conturbado contexto e de disputar com o candidato apoiado pelo 

governo peemedebista então no comando do executivo estadual.  

Enfrentou dificuldades também pelo fato de ter perdido o apoio da prefeita da 

capital, Wilma Maia, que dando início à sucessão de alianças e rupturas pragmáticas 

com os dois maiores partidos no Estado, rompeu com José Agripino e partiu em 

apoio à candidatura de seu marido, o então senador Lavoisier Maia, rompido com o 

PDS e então filiado ao PDT.  

A ida de Lavoisier Maia para o partido de Leonel Brizola - legenda que 

abrigava Wilma Maia desde 1988 - o “afastava” da imagem desgastada do PDS 

embora implicasse noutro desgaste, associado à brusca mudança “de malufista para 

o brizolista”.  

Lavoisier Maia ao longo da campanha qualificou Collor como inimigo “número 

1” da população, acusando José Agripino de representá-lo no Estado.  Agripino, em 

resposta coerente com um passado onde Lavoisier atuara como grande aliado, dizia 

                                                           
98 SINGER, 2000, p.51. 
99 Com base nas eleições de 1986,1990,1994 e 1998. 
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ser o ex-governador um candidato “inatacável”, sendo seu problema as “más 

companhias” (Gazeta do Oeste, 19 de setembro de 1990). 

Leonel Brizola, que em 1988 viera a Natal prestigiar a campanha de Wilma 

Maia, fazendo duras acusações à família Alves, em novembro de 1990 vem ao 

Estado apoiar Wilma a Lavoisier Maia, agora ambos do PDT e aliados ao PMDB de 

Aluizio Alves. 

Na capital Wilma Maia atuou em dura campanha para eleger Lavoisier Maia. 

Para o PFL o equilíbrio possível se dava com a intensificação da campanha em 

Mossoró. 

Tendo conquistado as duas maiores cidades do Estado na eleição de 1988, 

embora sob a legenda do PDT, em Natal o PFL não pôde contar com a prefeita 

Wilma Maia em Mossoró, todavia o apoio da prefeita Rosalba Ciarlini se mostrou 

decisivo, tendo José Agripino feito campanha intensa na cidade, assumindo diversos 

compromissos públicos com a prefeita e a população.100 

 O papel de “peça-chave” assumido pelo PFL de Mossoró, para fortalecer a 

candidatura de Agripino Maia esteve associado à liderança de Rosalba Ciarlini na 

cidade.  

Durante a campanha, a Gazeta do Oeste publicava matéria onde o Vereador 

Tomás Neto (PDT) acusava a prefeita de ceder equipamentos e materiais para 

realização de obras em municípios vizinhos em troca de apoio eleitoral a seus 

candidatos, especialmente, seu marido, deputado Carlos Augusto Rosado.  

O vereador dizia que a prefeita deveria submeter à aprovação da Câmara de 

Mossoró a decisão de tais liberações de acordo com a Lei Orgânica Municipal: 

 

 

                                                           
100 A campanha de Lavoisier Maia em Mossoró não avançou. Embora em 1986 Geraldo Melo tivesse 
vencido o candidato de Agripino no município, o fato é que o PMDB não conseguira desenvolver 
bases sólidas na cidade. 
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 (...) disse o vereador aos jornalistas que, continuando o 
desrespeito à Lei Orgânica do município, “serei forçado a recorrer 
aos meios legais pra que seja dado um basta nisso”. Tomás Neto 
acusava Rosalba Ciarlini de instalar um posto de telefonia em 
Serra do Mel, asfaltar ruas de Areia Branca e até concluir açudes 
em Dix-Sept Rosado para conseguir votos para Carlos Augusto e 
Agripino (Gazeta do Oeste, 19 de setembro de 1990). 

  

Em Natal, Wilma Maia capitalizou apoio político a partir de suas ações na 

área social no governo Lavoisier Maia e José Agripino, atuando na organização das 

demandas e do processo participativo junto a segmentos populares, bem como na 

organização dos diversos Conselhos Comunitários de bairros na capital, suas 

futuras bases eleitorais. Em Mossoró Wilma Maia como secretária da STBS atuou 

também junto aos Conselhos Comunitários nas novas áreas e conjuntos 

habitacionais edificados pelos ex-governadores. Entretanto a médica Rosalba 

Ciarlini penetrou nesses espaços e fez dos mesmos, bases eleitorais fortemente 

atreladas a ela e por extensão, a seu líder, José Agripino, e seu partido, o PFL. 

Em Mossoró, ao longo da campanha, a prefeita Ciarlini e o então deputado 

estadual Carlos Augusto Rosado, montaram intensa agenda de inaugurações e 

entrega de benefícios em comunidades, melhorias habitacionais como construção 

de banheiros sanitários com fossas sépticas, instalações elétricas residenciais, 

praças com televisores públicos, etc. 

Dessa forma nas eleições de 1990, pela primeira vez desde 1982 José 

Agripino ganhou eleição em Mossoró. No resultado geral as duas principais 

coligações em disputa no primeiro turno totalizaram 87,5% dos votos válidos. 

 

Tabela 44: Resultados de eleição para Governador RN (1990)- 1º turno. 

Candidato Partido Coligação Votos % 
JOSÉ AGRIPINO MAIA PFL PFL-PSDB-PDC-PDS-PL-PRN-PTR 454.528 44,2 

LAVOISIER MAIA PMDB PMDB-PDT-PSC-PCB-PTB-PST 372.301 36,2 

SALOMÃO GURGEL PT PT-PSB-PCdoB 103.316 10,0 

ANA CATARINA ALVES PTR NÃO COLIGOU 14.343 1,4 

BRANCOS/ NULOS     83.667 8,1 

TOTAL     1.028.155 100 

Fonte: TRE-RN     
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No segundo turno especialmente, se contra Agripino pesou ser “representante 

de Collor” no Estado, sobre Lavoisier pesou ser o representante de Geraldo Melo, 

cuja administração fora marcada por várias crises no funcionalismo e o fechamento 

do BANDERN. 

Até o encerramento da campanha as pesquisas indicavam empate técnico 

entre Agripino e Lavoisier. Ao fim da campanha para o segundo turno a atuação do 

partido em Mossoró foi também intensa e decisiva. Segundo cronistas locais a vitória 

provavelmente se daria por diferença mínima que se constituiria após o 

encerramento oficial da campanha, sob o suspeito silêncio, onde os recursos 

financeiros e votos dos indecisos poderiam fazer a diferença.101 

 

Tabela 45: Resultados de eleição para Governador RN (1990)- 2º turno. 

Candidato Partido Coligação Votos % 
JOSÉ AGRIPINO MAIA PFL PFL-PSDB-PDC-PDS-PL-PRN-PTR 525.229 47,4 

LAVOISIER MAIA PDT PMDB-PDT-PSC-PCB-PTB-PST 483.067 43,6 

BRANCOS/NULOS     100.277 9,0 

COMPARECIMENTO     1.108.573 100 
Fonte: TRE-RN 
 

Na disputa para o Senado o candidato da coligação do PFL não obteve vitória 

na disputa por apenas uma vaga ao Senado: 

 

 

                                                           
101 A reportagem do Jornalista Carlos Santos dá a tônica do fim da campanha oficial: “Com o fim do 
período de campanha eleitoral, oficialmente ontem, até o próximo domingo, as coligações “vontade 
do povo” e “unidade popular” dão sequencia à luta, na clandestinidade. Com numerosas equipes de 
trabalho funcionando em tempo integral e à base de estratégias guardadas a “sete chaves”, a 
campanha segue em frente e não deve parar antes do fim da apuração dos votos [...] dirigentes das 
duas coligações tendem a fazer verdadeiras mágicas. A propaganda sai do rádio e televisão para 
passar de mão em mão, levada pelos cabos eleitorais, espécie de infantaria das duas coligações, e 
de outras formas. [...] no vale-tudo pós-campanha, errado é perder, e “baixaria” só existe quando 
praticada pelo adversário – raciocina-se assim nos porões tensos da sucessão estadual” (Gazeta do 
Oeste, 23 de novembro de 1990). 
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Tabela 46: Resultado de eleição para o Senado no RN (1990) 

Candidato Partido Coligação Votos 
GARIBALDI ALVES PMDB PMDB,PDT,PSC,PCB,PTB,PST 404.206 

CARLOS ALBERTO PDS PFL, PSDB,PDC,PDS,PL,PRN,PTR. 329.793 

JOSÉ ANCHIETA LOPES PT                      s/coligação 42.991 

COMPARECIMENTO     1.052.030 

BRANCOS/ NULOS     83.667 

TOTAL     1.028.155 
Fonte: TRE-RN 

 

Para a Câmara Federal, a “Vontade Popular” fez cinco deputados sendo 

Flávio Rocha, do PRN, o representante do partido de Collor, o deputado mais 

votado. O PFL elegeu três deputados, empatando com o PMDB, que na coligação 

“Unidade Popular” elegeu isoladamente também três deputados, o genro de Vingt 

Rosado, Laíre Rosado, que assume a “cadeira federal” da família, Henrique Eduardo 

Alves e seu pai, Aluízio Alves102.  

 

Tabela 47: Resultado de eleição para Câmara Federal no RN (1990)  

Candidato Partido Coligação Votos 
FLÁVIO ROCHA PRN PFL, PSDB,PDC,PDS,PL,PRN,PTR. 72.406 

FERNANDO FREIRE PFL PFL, PSDB,PDC,PDS,PL,PRN,PTR. 63.696 

IBERÊ F. SOUZA PFL PFL, PSDB,PDC,PDS,PL,PRN,PTR. 47.701 

NEY LOPES PFL PFL, PSDB,PDC,PDS,PL,PRN,PTR. 45.292 

JOÃO FAUSTINO PSDB PFL, PSDB,PDC,PDS,PL,PRN,PTR. 51.579 

LAÍRE ROSADO PMDB PMDB,PDT,PSC,PCB,PTB,PST 64.313 

ALUÍZIO ALVES PMDB PMDB,PDT,PSC,PCB,PTB,PST 61.541 

HENRIQUE ALVES PMDB PMDB,PDT,PSC,PCB,PTB,PST 52.487 
           Fonte: TRE-RN 

 

 

                                                           
102 Destaque-se aí a presença do ex-governador Aluízio Alves, que terminava sua trajetória eletiva 
conquistando uma cadeira na Câmara Federal. 

 



159 
 

Na disputa pelas vagas do legislativo estadual e federal o PFL e PMDB 

mantiveram o padrão anterior, segundo o qual a coligação encabeçada pelo 

primeiro, aglutinando partidos fortalecidos na base municipal, definiu um padrão 

“inclusivo”, com a divisão de cadeiras obtidas pela coligação incorporando outros 

partidos além do PFL103. A coligação encabeçada pelo PMDB caracterizou-se por 

não incluir demais partidos na divisão de cadeiras, pela razão inversa.   

 

Tabela 48: Resultado eleição para Assembléia Legislativa do RN (1990) 

Partido Cadeiras % 
PFL 5 20,8 
PL 4 16,7 
PDS 3 12,5 
PMDB 10 41,7 
PDT 1 4,2 
PT 1 4,2 
TOTAL 24104 100 

              Fonte: TRE-RN 

 

Na Assembléia Legislativa os resultados indicaram para certo equilíbrio na 

ocupação das cadeiras entre as coligações lideradas pelo PFL e o PMDB. 

Isoladamente, entretanto, o PFL havia conquistado cerca de 50% das cadeiras 

conquistadas no pleito anterior.105  

 

 

 

                                                           
103   Na eleição municipal de 1988 o PL superou o PFL e o PMDB na conquista de prefeituras no 
Estado 
104 PMDB: Cipriano Correia, Robinson Faria, Paulo Bezerra, Carlos Eduardo Alves, Antonio 
Capistrano, Antonio Jácome, Frederico Rosado, Patrício Junior, Álvaro Dias, José Dias; PFL: Nélter 
Queiróz, Carlos Marinho, Carlos Augusto Rosado, José Adécio, Getúlio Rego; PL: Ronaldo Soares, 
Raimundo Fernandes, Francisco Brilhante, Valério Mesquita; PDS: Manoel do Carmo, Nelson Freire, 
Irami Araujo; PDT: Leonardo Arruda; PT: Junior Souto. 

105 Na disputa pelas cadeiras da Assembléia Legislativa a coligação “Vontade do Povo” fez 343.151, a 
“Unidade Popular” 293.640 votos, e a “Frente Popular Potiguar” fez 48.858 votos. 
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Eleição estadual de 1994 

 

A eleição de 1994106 se deu sob contexto nacional mais favorável ao PFL, 

com relação ao pleito anterior. Após finalização do processo de impeachment de 

Fernando Collor em 1992, o desgaste de imagem sofrido pelo partido por seu apoio 

ao governo deposto pôde ser dissipado após a entrada do vice Itamar Franco, que 

apesar de não ter realizado um governo “excepcional”, deu início, ao processo de 

estabilização econômica que culminaria com a formulação do Plano Real, 

responsável em grande medida pela eleição de seu sucessor Fernando Henrique 

Cardoso ainda no primeiro turno com 55,22% dos votos. A agenda nacional 

colocava o combate à inflação e a estabilidade econômica em primeiro plano. O 

PSDB apresentou propostas capazes de viabilizar a satisfação dessa demanda. 

A aliança do PFL com o PSDB nasceu no governo Itamar Franco onde, como 

partido da base parlamentar de sustentação, o partido deteve três dos dezoito 

ministérios (CORBELLINI, 2005, p.189).107 

O PFL entrou como parceiro majoritário na coligação vitoriosa que elegeu o 

presidente, indicando o nome para o cargo de vice da chapa, o senador 

pernambucano Marco Maciel.  

A decisão da aliança com pefelistas partiu de Fernando Henrique Cardoso, 

que contrariando segmentos do partido investiu na aliança considerando, fatores 

como, tempo de TV, os votos decisivos do eleitorado nordestino, além do fato de 

“não poder governar sozinho” (CORBELLINI, 2005, p.193). 

Apurado o resultado geral da eleição, no Congresso Nacional, o PFL 

permaneceu em segundo lugar, abaixo do PMDB, com 89 deputados (17,3%) eleitos 

para a Câmara Federal e 11 (20,4%) dos Senadores eleitos. O desempenho do 

partido na disputa para executivos estaduais, entretanto, sofreu redução: em 1994 o 

PFL elegeu apenas os governadores da Bahia e do Maranhão. 

                                                           
106 Essa eleição foi a última realizada antes da informatização do sistema onde a votação se deu por 
meio de cédulas eleitoras e a contagem se deu de forma ainda manual. 

107 Três importantes ministérios: Fazenda (Gustavo Krause), Integração Nacional (Alexandre Costa) e 
Comunicações (Hugo Napoleão). 
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No Rio Grande do Norte Fernando Henrique Cardoso (PSDB), obteve 64,29% 

dos votos úteis, Luís Inácio Lula da Silva (PT), 24,1% e o candidato pelo PMDB, 

Orestes Quércia, apenas 3,98%. 

No Estado não se reproduziu a aliança entre PFL e PSDB. A legenda do 

futuro presidente disputou pela coligação liderada pelo PMDB. 

Em 1994 o PFL apoiou a candidatura do ex-governador Lavoisier Maia para o 

governo do Estado. O ex-governador, vinculado ao PDT, e “afastado das más 

influências” disputou pela coligação “Vontade do Povo” tendo como vice a ex-

prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, que em 1992 não havia conseguido eleger seu 

candidato na cidade, o ex-vice-prefeito Luís Pinto.   

À época Lavoisier era tido como forte candidato à reeleição no Senado pela 

coligação “Unidade Popular”. Sua ida para a chapa de Agripino Maia como 

candidato ao governo, diziam os comentários políticos, teria sido uma estratégia de 

Agripino Maia para não enfrentá-lo na disputa pelo Senado.   

Dessa forma, na chapa majoritária, concorrendo às duas vagas senatoriais, 

disputaram José Agripino e o deputado estadual Raimundo Fernandes, liderança 

política do Alto Oeste potiguar com poucas possibilidades de êxito à vaga. 

Pelo PMDB, Garibaldi Alves disputava o governo do Estado, consolidando 

sua liderança nas disputas majoritárias pela coligação “Unidade Popular”, e Wilma 

de Faria pela coligação “Frente Popular pela Cidadania”. Nesta eleição Wilma 

rompia mais uma vez com José Agripino, após apoio do então governador a seu 

candidato em 1992 na disputa pela prefeitura da capital. 

O Partido dos Trabalhadores disputou com a coligação “Frente Popular 

Potiguar” tendo como candidato ao governo do Estado o vereador Fernando 

Wanderley (Mineiro). 

O controle da máquina estadual e forte aliança com o PSDB no plano 

nacional de certo modo neutralizou o fato do partido disputar sem apoio nas duas 

principais cidades do Estado.108 Nesse sentido a coligação governista poderia 

                                                           
108 Em Natal a máquina da prefeitura apoiou a candidatura de Wilma de Faria e em Mossoró o 
prefeito Dix-Huit apoiou Garibaldi Alves. 
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potencialmente agregar votos de Lavoisier na capital, de Rosalba em Mossoró e 

Raimundo Fernandes no Alto Oeste109.  

Entretanto, se no plano nacional a vitória de Fernando Henrique Cardoso foi 

sendo delineada desde o início da campanha, no Rio Grande do Norte a campanha 

de Garibaldi Alves pelo PMDB também se encaminhou para vitória já no primeiro 

turno.110  

O candidato do PFL, Lavoisier Maia, despontara inicialmente com boas 

possibilidades de se eleger governador. Pesquisas realizadas em abril de 1994 o 

colocaram à frente entre outros possíveis candidatos. Após sua adesão ao grupo de 

Agripino, que mais uma vez pareceu atuar “focado na disputa pelo seu cargo”, sua 

preferência entre o eleitorado sofreu reversão. 

 Em 17 de setembro de 1994 Fernando Henrique vem ao Estado. Além do 

apoio de José Agripino o futuro presidente também teve o apoio de Garibaldi Alves, 

que não apoiou o candidato de seu partido à presidência, o paulista Orestes 

Quércia. Lavoisier Maia, já como candidato, não teve palanque para o candidato do 

PSDB. Seu vínculo permanecia sendo com o (também) candidato de seu partido, 

Leonel Brizola.   

Em 19 de setembro de 1994 Lavoisier Maia comunicava sua adesão à 

campanha de FHC a partir da critica ao PDT, que não apoiou o plano real.  A vitória 

do adversário a essa altura já parecia irreversível. O PMDB elegeu Garibaldi 

governador no primeiro turno com 52,67% dos votos válidos no Estado. 

 

 

 

                                                           
109 Na faixa dos 27 municípios acima de 10.000 eleitores em 1994 no Rio Grande do Norte, 9 eram da 
região Oeste, 4 do Seridó, 4 do Agreste os demais se encontravam na região Leste, nos municípios 
próximos à Natal. 

110 Segundo sondagem do IBOPE em setembro de 1994, Garibaldi apresentava 49 pontos, Lavoisier 
29, Wilma 6% e Fernando Mineiro 2%. Em Natal Garibaldi estava à frente. 
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Tabela 49: Resultados de eleição para Governador RN (1994) 

Candidato Partido Coligação Votos % 
GARIBALDI ALVES PMDB PMDB-PSDB-PPR 489.765 52,67% 

LAVOISIER MAIA PDT PDT-PFL-PTB-PL-PP 359.870 38,70% 

FERNANDO WANDERLEY PT PT-PSTU 44.596 4,80% 

WILMA DE FARIA MAIA PSB PSB-PPS-PMN-PV-PSC 35.591 3,83% 

VOTOS VÁLIDOS     929.822 100 
     Fonte: TSE-RN 

 

Nessa eleição os candidatos ao governo de Estado das duas coligações 

totalizaram 91,37% dos votos válidos.  

Dentre outros fatores associados à derrota do candidato apoiado pelo PFL 

podemos apontar a imagem de inconsistência evidenciada por Lavoisier Maia no 

que refere à mudança de relação com Agripino entre 1990 e 1994. Outra 

incongruência foi a mudança do apoio de Leonel Brizola para FHC ao final a 

campanha.  

Wilma Maia também não decolou. Mesmo tendo sido a deputada constituinte 

mais votada em 1986, sem o apoio das principais forças políticas do Estado 

apresentou os piores indicadores ao longo da campanha. Sua coligação, constituída 

por pequenos partidos, não obteve nenhuma cadeira na Câmara Federal nem na 

Assembléia Legislativa do Estado111.  

Para o Senado José Agripino Maia obteve vitória em sua segunda legislatura 

para a casa.  

 

 

                                                           
111 Wilma Maia saiu como grande derrotada. Até então colecionando vitórias em sua trajetória, a ex-
prefeita saiu como última colocada entre os candidatos ao executivo Estadual. Embora seu 
desempenho tenha sofrido reflexos da problemática gestão do prefeito na Capital eleito em 1992 por 
força de sua liderança, o resultado da eleição também parecia indicar que, separada dos dois 
grandes grupos políticos no Estado, Wilma não tinha penetração no conjunto do eleitorado estadual 
nem possuía máquina partidária para enfrentar disputas majoritárias no Estado. 
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Tabela 50: Resultado de eleição para o Senado no RN (1994) 

Candidato Partido Coligação Votos 
GERALDO JOSE DE MELO PMDB PMDB-PPR-PSDB 441.707 

JOSÉ AGRIPINO MAIA PFL PFL-PDT-PTB-PL-PP 387.935 

FRANCISCO URBANO PSDB PMDB-PPR-PSDB 310.746 

RAIMUNDO FERNANDES PL PFL-PDT-PTB-PL-PP 218.780 

SALOMAO GURGEL PSB PSB-PPS-PMN-PV-PSC 74.835 

FLORIANO ARAÚJO PT PT-PSTU 61.047 

JORGE A. CASTRO PT PT-PSTU 59.789 

HERMANO PAIVA PPS PSB-PPS-PMN-PV-PSC 38.779 

Fonte: TSE-RN    
 

Na disputa para o Senado os resultados obtidos pelas coligações lideradas 

pelos dois principais partidos, totalizaram 52,06% dos votos válidos para o cargo, 

uma redução significativa com relação ao resultado do pleito anterior.   

Na disputa pelas vagas na Câmara Federal em 1994 o PFL no Rio Grande do 

Norte obteve o melhor desempenho de sua trajetória, conquistando cinco das oito 

cadeiras.  

Em Mossoró a ex-prefeita Rosalba Ciarlini entrou em dura campanha para 

eleger Carlos Alberto Rosado (Betinho Rosado). O empenho fez parte da estratégia 

de agregar ao grupo pefelista mossoroense um quadro federal visando as eleições 

de 1996, posto que o grupo adversário no município também buscava reeleger Laíre 

Rosado para a Câmara Federal.112 

 

 

 

 

                                                           
112 Alberto Rosado (Betinho Rosado) disputou na condição de ex-secretário da SETAS (Secretaria 
Estadual de Trabalho e Assistência Social). Cabe lembrar que em 1990 o ex-secretário da mesma 
pasta no governo Geraldo Melo, Laíre Rosado, se elegeu para a Câmara Federal e em 1986 Wilma 
Maia, ex-secretária da STBS (Secretária do Trabalho e Bem Estar Social) também obteve expressiva 
votação para a Casa Legislativa. 
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Tabela 51: Resultado de eleição para Câmara Federal no RN (1994) 

Candidato Partido Coligação Votos 
HENRIQUE E. ALVES PMDB PMDB-PPR-PSDB 108.322 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA PFL PFL-PDT-PTB-PL-PP 58.255 
CIPRIANO CORREA PSDB PMDB-PPR-PSDB 56.786 
IBERE FERREIRA DE SOUZA PFL PFL-PDT-PTB-PL-PP 56.165 
CARLOS ALBERTO ROSADO PFL PFL-PDT-PTB-PL-PP 50.628 
AUGUSTO VIVEIROS PFL PFL-PDT-PTB-PL-PP 49.937 
NEY LOPES DE SOUZA PFL PFL-PDT-PTB-PL-PP 47.652 
LAIRE ROSADO FILHO PMDB PMDB-PPR-PSDB 46.844 
Fonte: TRE-RN 

 

Na disputa pelas cadeiras na Assembléia Legislativa do Estado o PFL seguiu 

o mesmo comportamento, tendo obtido em 1994 o melhor desempenho no 

legislativo estadual ao longo de sua trajetória.  

 

Tabela 52: Resultado de eleição para Assembléia Legislativa do RN (1994) 

Partido Coligação Cadeiras % 
PFL PFL-PDT-PTB-PL-PP 10 41,7 

PMDB PMDB-PPR-PSDB 8 33,3 

PL PFL-PDT-PTB-PL-PP 2 8,3 

PPR PMDB-PPR-PSDB 1 4,2 

PSDB PMDB-PPR-PSDB 1 4,2 

PDT PMDB-PPR-PSDB 1 4,2 

PT PT-PSTU 1 4,2 

TOTAL   24113 100 
   Fonte: TSE-RN 

                                                           
113 PFL (10); Jose Adécio Costa, Robinson Mesquita de Faria, Carlos Alberto Marinho de Oliveira, 
Ricardo José Meirelles da Motta, Ronaldo da Fonseca Soares, Valério Alfredo Mesquita, Getúlio 
Nunes do Rego, Nelson Hermógenes de Medeiros Freire, Elias Fernandes Neto, Francisco Jose Lima 
Silveira; PPR (1): Nélter Lula de Queiróz Santos; PL (2): Ivonete Dantas Silva, Maria Gizenira 
Diógenes de Freitas Fernandes; PMDB (8): Carlos Frederico Rosado do Amaral, Carlos Eduardo 
Nunes Alves, Manoel Correia Neto, Tarcisio Jose Ribeiro de Lara Andrade, Álvaro Costa Dias, Wober 
Lopes Pinheiro Junior, Jose Dias de Souza Martins, Targino Pereira da Costa Neto; PSDB (1): 
Petrônio Tércio Bezerra  de Melo Tinoco; PDT (1): Leonardo Arruda Câmara;  PT (1): Maria de Fátima 
Bezerra. 

. 
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Embora o processo de fragmentação avançasse no Estado, conforme se 

pode observar PFL e PMDB concentraram 75% dos votos válidos para o legislativo 

estadual. 

O resultado da eleição de 1994 refletiu o bom momento no plano nacional e 

também o controle da máquina por parte do partido no Estado. 

Merece destaque o processo de estruturação da legenda em Mossoró por 

parte de Rosalba e Carlos Augusto Rosado com vistas ao retorno do executivo 

municipal da cidade em 1996. 

A ex-prefeita, na condição de oposição em Mossoró, atuou em vários 

municípios da região Oeste seguindo intensa agenda de caminhadas que à época 

foram chamadas de “Arrastão da Rosa” ou “arrastão vontade do povo”. 

Seu adversário, Laíre Rosado, não conseguiu dar vitória a Garibaldi Alves no 

município, onde Lavoisier, Agripino Maia e Fernando Henrique Cardoso obtiveram 

mais votos. 

Dessa forma, embora em Mossoró Rosalba Ciarlini não tenha obtido vitória 

em sua chapa para o governo do Estado, a prefeita saiu com o saldo do 

fortalecimento de sua liderança política na cidade, com a vitória de seus candidatos 

no município. 

O resultado da eleição de 1994 no Rio Grande do Norte havia produzido 

recursos para o PFL enfrentar mais quatro anos de oposição no Estado.  

O problema é que esse período se estenderia por mais um mandato.  

 

Eleição Estadual de 1998 

 

 Considerando o conjunto de reformas promovidas ao longo do primeiro 

mandato de Fernando Henrique Cardoso, a possibilidade de reeleição para os 

cargos executivos no país, instituída a partir da Emenda Constitucional114 aprovada 

                                                           
114 Emenda Constitucional n.° 16, de junho de 1997. 
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em 1997, pode ser considerada como aquela que maior impacto exerceu sobre o 

pleito de 1998, sobretudo por ter potencializado as conseqüências das demais 

reformas. 

 A aprovação da emenda, que requereu complexa articulação de interesses 

entre partidos e poder executivo, gerou grande polêmica e teve para sua aprovação 

a atuação decisiva do PFL, principal partido da base aliada ao governo. 

 Sob o argumento da necessidade de ampliação do mandato para 

consolidação do processo de estabilização da economia, Fernando Henrique 

Cardoso conseguiu se reeleger novamente em primeiro turno, com 53% dos votos 

válidos. A coligação nesta eleição incluiu, além do PFL e PTB, também PPB e o 

PSD. 

 Nessa eleição - evidenciando a inexistência de um padrão regular nas 

eleições para o cargo - o PFL elegeu cinco governadores (BA,MA,PR,RO eTO). 

  No Congresso o partido obteve o melhor desempenho ao longo de sua 

trajetória, elegendo 20,7% dos deputados federais e 18,5% dos senadores, 

ultrapassando pela primeira vez o PMDB, e tornando-se o maior partido no 

Congresso.   

No Congresso, a ida do PMDB para a terceira posição, abaixo de PSDB, pode 

ser tomada como indicativo, no plano nacional, dos desdobramentos associados à 

implantação do instituto da reeleição. 

 Os impactos da nova legislação incidiram também fortemente na dinâmica 

política estadual e municipal. O PFL no Rio Grande do Norte foi tremendamente 

afetado pela regra que defendeu no plano nacional. 

Na oposição desde 1995, o PFL viu muitos de seus quadros, migrarem para a 

coalizão governista estadual, que incluía um partido estratégico, o PPB, que operou 

como “ponte” entre o partido e o PMDB.  

 O governo Garibaldi Alves foi especialmente favorecido pelo governo de 

Fernando Henrique Cardoso. A implantação do Programa de Adutoras, 

implementada durante seu governo, levando água para grande parte dos municípios 
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de um Estado geograficamente assolado pela escassez desse recurso, teve imenso 

impacto no conjunto dos municípios. 115 

Além disso, a política de privatizações cujo desdobramento no Estado foi a 

privatização da empresa estatal de energia elétrica (COSERN), produziu dividendos 

que foram empregados num massivo processo de cooptação de prefeitos que 

asseguraram a reeleição do candidato do PMDB no Estado116.  

Em termos políticos e partidários, esse contexto interferiu diretamente na 

formação das alianças e coligações para o pleito de 1998.  

A coalizão governista ancorada pelo PMDB e PPB117 definiu antecipadamente 

um quadro de candidatos que excluiu muitas lideranças que a princípio buscavam 

vaga na chapa governista, especialmente no nível majoritário.  

Dentre os excluídos estavam Geraldo Melo, líder do PSDB e historicamente 

ligado ao PMDB no Estado, e a prefeita da capital Wilma de Faria.  

A exclusão de quadros na chapa majoritária governista determinou a 

migração de partidos para a aliança oposicionista liderada por José Agripino 

(ANDRADE, 2001). 

A aliança de Geraldo Melo (PSDB) com o PFL fez com que o partido no 

Estado reproduzisse a aliança Nacional.  A prefeita Wilma também se realinhou ao 

PFL, indicando o nome do candidato a vice-governador.  

                                                           
115 Embora o programa de adutoras, adquirisse o caráter de política pública universalizante, a 
manipulação seletiva foi utilizada como recurso eleitoral durante sua implementação, conforme 
atestava relato do prefeito de Paraú: “Eu vou dizer a Fernando Henrique Cardoso que negaram a 
Paraú uma obra com recursos do governo federal, que é a Adutora do Médio Oeste”. O compromisso 
do senador José Agripino ontem, no município que fica a 234 km de Natal foi um protesto ao governo 
do Estado que, segundo Agripino, discrimina as cidades onde o atual governador Garibaldi Alves não 
tem apoio à candidatura de reeleição. “José Agripino disse que o governador tem que atender toda 
população do Estado, e não somente os moradores das cidades onde possui correligionários” 
(Gazeta do Oeste, 1 de setembro de 1998). 

116 A política de privatizações defendida e votada pelo PFL no Congresso também teve 
conseqüências estaduais. Segundo declaração do Senador à Gazeta do Oeste: “após a venda da 
Cosern ocorreu a cooptação de mais de 30 prefeitos e lideranças de nossa coligação. Os convênios 
para beneficiar essas prefeituras vieram logo em seguida pelo Diário Oficial, convênios fartos e 
gordos” (Gazeta do Oeste, 6 de setembro de 1998). 

117 O PPB, além da força adquirida no plano Estadual, havia passado para a coalizão do PSDB no 
plano Nacional como conseqüência das negociações em torno da votação da Emenda da reeleição.  
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Embora o PFL nessa eleição estivesse com o apoio das máquinas dos dois 

maiores colégios eleitorais do estado (Natal e Mossoró), a campanha foi difícil em 

função do bom desempenho do governo Garibaldi, da cooptação de muitos prefeitos 

no Estado com recursos derivados da privatização da COSERN e também pela 

sofisticada campanha publicitária produzida pelo governo. 

 

Tabela 53: Resultado de eleição para o governo do Estado no RN (1998) 

Candidato Partido Coligação Votos %  
J. AGRIPINO MAIA PFL PFL-PTB-PSL-PSB-PSDB-PV-PL 462.177 41,4 

GARIBALDI ALVES PMDB 
PMDB-PPB-PAN-PMN-PTdoB-PRN-PSD-PRTB-

PPS 560.682 50,2 

MANOEL DUARTE PT PT-PDT-PCB-PCdoB 75.164 6,7 

DÁRIO BARBOSA PSTU S/COLIGAÇÃO 8.124 0,7 

CARLOS RONCONI PSN S/COLIGAÇÃO 6.538 0,6 

MARCONIO CRUZ PSC S/COLIGAÇÃO 4.865 0,4 

VOTOS VÁLIDOS     1.117.550 100 

Fonte:TSE    
 

Garibaldi Alves foi reeleito no primeiro turno. A diferença de votos com 

relação ao segundo colocado, considerando a desproporcionalidade de recursos 

com que se deu o pleito, pode ser considerada pouco significativa.  

Segundo ANDRADE (2001), diante do contexto de considerável assimetria 

estabelecido nas condições de competição entre os candidatos, a diferença pôde ser 

considerada baixa: “atribuímos esse resultado a diversos fatores como a força 

política do candidato José Agripino Maia, o maior expoente do partido e governador 

do Estado por duas vezes, - 1982 e 1990 – a quem muitos prefeitos ainda devem 

lealdade” (ANDRADE, 2001, p.246). Acrescenta ainda a autora fatores como a 

votação obtida pelo PFL em colégios eleitorais como Caicó, Ceará Mirim e Mossoró. 

A eleição de 1998 presenciou a única derrota de Agripino Maia ao longo de sua 

trajetória sob a legenda do PFL. 

Para o Senado o candidato apoiado pelo PFL disputou em grande 

desvantagem com relação a seu principal adversário. O partido concorreu com o ex-

deputado federal Carlos Alberto de Souza, potencialmente portador de votos na 

capital, mas fisicamente debilitado, acometido por grave doença que o fez atuar na 
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campanha em “cadeira de rodas” além de tudo sobre o candidato pesava uma 

imagem pública desgastada associada a seu perfil de candidato populista.  

O PMDB concorreu com o então suplente do senador Garibaldi Alves e 

presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), engenheiro Fernando 

Bezerra, que embora não sendo político profissional tampouco possuísse perfil 

carismático, por sua inserção institucional no meio industrial agregou consistência à 

proposta de Garibaldi de trazer novas indústrias e promover geração de emprego e 

no Estado. 

 

Tabela 54: Resultado de eleição para o Senado no RN (1998) 

Candidato         Partido Coligação Votos %  
FERNANDO 
BEZERRA PMDB 

PMDB-PPB-PAN-PPS-PRTB-PRN-PTdoB   
-PSD-PMN 539.199 22,2 

CARLOS A. SOUZA PSDB PFL-PSDB-PTB-PV-PSB-PL-PSL 353.415 14,5 

HUGO MANSO JR PT PT-PDT-PCB-PCdoB 122.857 5,1 

SONIA GODEIRO PSTU S/ COLIGAÇÃO 14.633 0,6 

Fonte:TSE     
  

No nível majoritário, portanto, o candidato apoiado pelo PFL não obteve êxito. 

Para a Câmara Federal o resultado manteve o padrão de polarização entre o 

PFL e PMDB, mas praticamente invertendo o resultado da eleição anterior. Em 

termos de quantidade de votos úteis obtidos pelos candidatos pefelistas houve, 

entretanto, redução nos percentuais de votos dados aos candidatos pela legenda 

com relação a 1990 e 1994.  

A situação do deputado Iberê Ferreira de Souza exemplifica a situação dos 

candidatos diante da força do governismo reforçada pela possibilidade de reeleição: 

Eleito para a Câmara Federal pelo PFL em 1990 e 1994 com 47.701 e 56.165 votos, 

respectivamente, seguindo a lógica do governismo Iberê migrou para a coalizão 

peemedebista e praticamente dobrou sua votação em 1998. Henrique Eduardo 

Alves obteve também nessa eleição seu melhor desempenho desde 1986. 
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Tabela 55: Resultado de eleição para a Câmara dos Deputados (1998) 

Candidato Partido                  Coligação Votos % 
HENRIQUE E. 
ALVES PMDB 

PMDB-PPB-PPS-PAN-PMN-PTdoB-PRN-
PSD-PRTB 163.572 15,7 

IBERE F. DE 
SOUZA PPB 

PMDB-PPB-PAN-PPS-PRTB-PRN-PTdoB-
PSD-PMN 103.099 9,2 

MÚCIO DE SÁ PMDB 
 PMDB-PPB-PAN-PPS-PRTB-PRN-PTdoB-
PSD-PMN 82.485 7,9 

LAVOISIER MAIA PFL PL-PSDB-PFL 73.933 7,1 
CARLOS A. 
ROSADO PFL  PL-PSDB-PFL 61.670 5,9 

NEY LOPES SOUZA PFL  PL-PSDB-PFL 61.659 5,9 
ANA CATARINA 
ALVES PMDB 

 PMDB-PPB-PAN-PPS-PRTB-PRN-PTdoB-
PSD-PMN 52.875 5,1 

LAIRE ROSADO PMDB 
 PMDB-PPB-PAN-PPS-PRTB-PRN-PTdoB-
PSD-PMN 51.509 4,9 

Fonte:TSE    
 

 Para o legislativo estadual o PFL conseguiu assegurar apenas 50% das 

cadeiras obtidas na eleição anterior, o mesmo resultado obtido em 1990, após a 

oposição ao governo Geraldo Melo. Entretanto a coligação118 encabeçada pelo 

partido obteve o menor número de vagas desde até então.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

118 As regras para formação de coligações, conforme previstas pela lei nº 9.504, de 30.9.97 em seu 6º 
artigo, dispunha que seria facultado aos partidos políticos, dentro de uma mesma circunscrição, 
celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último 
caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que 
integrassem a coligação para o pleito majoritário.  
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Tabela 56: Resultado de eleição para a Assembléia Legislativa do RN (1998) 

Partido Coligação Cadeiras % 
PFL PL / PSDB / PFL 5 20,8 

PMDB PPB / PAN / PRTB / PPS / PMDB / PMN / PT do B / PRN / PSD 8 33,3 

PPB PPB / PAN / PRTB / PPS / PMDB / PMN / PT do B / PRN / PSD 3 12,5 

PL PL / PSDB / PFL 2 8,3 

PSB PTB / PSL / PV / PSB 2 8,3 

PTB PTB / PSL / PV / PSB 1 4,2 

PSDB PL / PSDB / PFL 1 4,2 

PT PDT / PT / PC do B / PCB 1 4,2 

PDT PDT / PT / PC do B / PCB 1 4,2 

TOTAL  24119 100 

Fonte:TSE   
 

A análise do percentual de votos válidos obtidos pelo conjunto dos candidatos 

à vaga por cada partido, evidenciou, entretanto, significativa desproporção entre as 

três legendas que conquistaram mais cadeiras no legislativo estadual, com o PMDB 

totalizando 27,12%, o PFL 15,664% e o PPB 12,294%120 dos votos válidos.  

Os resultados da eleição de 1998, considerando-se o aumento do período de 

permanência do PMDB no governo, dentre outras conseqüências, implicou na 

redução do potencial de atração do partido para formação de  alianças.  

A regra que possibilitou a reeleição para os cargos executivos no país incidiu 

sobre a dinâmica de alternação de poderes no Estado, quebrando o modus operandi 

segundo o qual, desde 1982, PDS/PFL e PMDB se alternavam no controle do poder 

do executivo do governo, ora reduzindo as bases de apoio, ora ampliando-a pelo 

poder de atração que o governismo exerce sobre lideranças estaduais e municipais, 

que por sua vez atuavam na escolha dos quadros federais dos partidos em 

revezamento. 

                                                           
119 PFL (5): José Adécio Costa, Robinson Mesquita de Faria, Ruth Alaíde Escóssia Ciarlini Medeiros, 
Getúlio Nunes do Rêgo, Alexandre Carlos Cavalcanti Neto, PL (2): Vidalvo Silvino da Costa, Nélter 
Lula de Queiróz Santos; PPB (3): Ronaldo da Fonseca Soares, Ricardo José Meirelles da Motta, 
Nelson Hermógenes de Medeiros Freire; PMDB (8): Carlos Frederico Rosado do Amaral, Álvaro 
Costa Dias, Carlos Eduardo Nunes Alves, Wober Lopes Pinheiro Júnior, Tarcisio José Ribeiro de Lara 
Andrade, Sandra Maria da Escóssia Rosado, José Dias de Souza Martins, Elias Fernandes Neto; 
PTB (1): Raimundo Marciano de Freitas Júnior; PT (1): Maria de Fátima Bezerra; PSB (2): Márcia 
Faria Maia Mendes, Antônio Jácome de Lima Júnior; PDT (1): Leonardo Arruda Câmara; PSDB: 
Pedro Ferreira de Melo Filho. 

120 Dados obtidos pelo TSE. 



173 
 

O fato da vigência da regra no Rio Grande do Norte ter se dado durante o 

governo do PMDB, implicou num impacto significativo sobre as possibilidades de 

“renovação” dos quadros pefelistas nos diferentes níveis e cargos. A ampliação do 

ciclo político no momento em que se instaurou a regra implicou em perdas para o 

PFL no Estado. 

Em 1998 o PFL disputou como principal aliado de um governo que, embora 

em sua reeleição já arcasse com o ônus de certas medidas e reformas de impacto 

negativo sobre o eleitorado, ainda não havia exaurido totalmente seu potencial de 

gerar expectativas positivas com relação à sua capacidade de gestão. A prova foi 

sua vitória já no primeiro turno. 

No plano estadual, embora na oposição, o PFL disputou com o apoio das 

lideranças e respectivas máquinas municipais dos dois maiores colégios eleitorais 

do Estado. Essa condição, entretanto, não conseguiu reverter as vantagens do 

adversário. 

 Na capital, na disputa majoritária o partido obteve 34,1% dos votos para o 

governo do Estado e 10,1% dos votos para o Senado, contra, respectivamente, 

49,6% e 23,3% dos votos obtidos pelo PMDB.  

Em Mossoró, para o cargo de governador o partido obteve 41,7% contra 

47,1% de votos dados ao PMDB. Para o Senado foram 15,7% de votos para Carlos 

Alberto contra 21,4% de votos dados Fernando Bezerra. 

 A análise do desempenho do PFL no RN nas eleições de 1998 envolve vários 

fatores. Um deles consistiu no fato de que o Governo Garibaldi Alves soube 

capitalizar para seu partido o saldo político de políticas e programas federais como o 

programa de adutoras e da política de desestatização que resultou na venda da 

COSERN.  

As explicações de ordem interna ao partido passam pelas escolhas de sua 

liderança maior, José Agripino, especialmente para composição da chapa 

majoritária. A estratégia de marketing do líder pefelista também pode ser 

acrescentada à explicação. Agripino investiu no argumento de que sob o governo 

PMDB “o Rio Grande do Norte havia parado por quatro anos”. Uma estratégia 
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temerária diante de um governo que implementou várias ações e obras 

estruturantes, apresentando-se bem avaliado pela população. Agripino não repetiria 

o erro de não admitir os méritos de seus adversários em outras campanhas. 

Sob outro ponto de vista cabe ainda a consideração quanto ao fato de que no 

Estado o PFL arcou com o ônus das reformas operadas pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso com o apoio sistemático e disciplinado da bancada federal do 

partido. 

A descrição desses impactos pode tomar como referência a situação de 

Mossoró. Apesar de indicadores comprovarem o avanço do município sob vários 

aspectos, a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal à folha de funcionários do 

município implicou na demissão de cerca de mil funcionários, o que teve enorme 

impacto negativo sobre a imagem da prefeita Rosalba Ciarlini e impactou em sua 

campanha pelos candidatos de seu partido. 121 

Para Corbellini (2005) as bases eleitorais do partido, situadas sobretudo nas 

regiões mais pobres do país e mantidas a partir das relações de caráter clientelístico 

“estariam mais blindadas em relação as grandes questões que mobilizam a 

chamada opinião pública nas regiões Sul e Sudeste’. Com relação a elas, “os custos 

de imagem derivados do apoio a Sarney ou Collor no auge da crise de seus 

governos eram significativamente menores para a clientela do PFL do que seriam 

diante da clientela de outros partidos políticos”(CORBELLINI, 2005, p.102). 

  O raciocínio é pertinente, no que se refere aos custos de imagem  derivados 

do apoio ao governo federal, entretanto, na análise do Rio Grande do Norte, a 

explicação pede complementos. No Estado os impactos da aliança se deram não 

propriamente em termos de rejeição do eleitorado ao apoio do partido à polêmica 

agenda de reformas do governo FHC, mas impactaram sobre o PFL sob a forma de 

conseqüências práticas geradas pela implementação das reformas apoiadas pelo 

partido no plano nacional.  Conforme vimos, os desdobramentos da política de 

privatizações e da regra que assegurava a possibilidade de reeleição aos cargos 
                                                           
121 Ainda assim, com o cálculo focado na estratégia de poder de seu grupo no município, Rosalba 
assegurou boa base de votos para Carlos Alberto Rosado, eleito para a Câmara Federal, elegeu 
também sua irmã Ruth Ciarlini para a Assembléia estadual, ambos pelo PFL.  
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executivos, aprovados no Congresso a partir do apoio do PFL à agenda política do 

PSDB, implicaram em custos elevados ao partido no plano estadual, pelo menos no 

que se refere ao Rio Grande do Norte. 

 

Eleição estadual de 2002 

 

 O fim do segundo mandado do presidente Fernando Henrique Cardoso se 

deu num contexto de insatisfação e incertezas produzidos pela crise econômica 

internacional que, após 1998 passou a ameaçar a estabilidade até então mantida 

pela política econômica de seu governo. À queda nas taxas de crescimento do país 

e aumento da dívida pública se somava o aumento do desemprego no país, o que 

foi atribuído, especialmente por parte da oposição, às conseqüências da política 

econômica e adoção de políticas neoliberais por parte do governo. A insatisfação 

presente naquele momento, associada a outros fatores, potencializou a candidatura 

do Partido dos Trabalhadores. 

 Sob o ponto de vista das relações do PFL com o governo, a aprovação da 

emenda que possibilitou a reeleição de Fernando Henrique com participação 

decisiva do partido implicou na manutenção da aliança, embora desde 1995 muitos 

conflitos permeassem as relações entre os dois partidos.  

 Os conflitos em torno da sucessão determinaram o fim da aliança.  A intenção 

de José Serra de disputar a presidência chocou-se com o crescimento do nome de 

Roseana Sarney, do PFL, nas pesquisas de opinião. A ameaçadora trajetória de 

crescimento terminou com o escândalo da empresa Lunus, de propriedade do 

marido de Roseana, Jorge Murad, onde foi encontrado no início de 2002 mais de um 

milhão de reais sem registro. 

As cenas com exibição do dinheiro foram registradas e espalhadas pela 

imprensa em tempo recorde, ocasionando a imediata queda de crescimento da 

candidatura de Roseana e o conseqüente aborto da candidatura pefelista. 

Lideranças do partido atribuíram a autoria da manobra ao PSDB. O fato selou o fim 
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da aliança entre os dois partidos. Em 2002 o PFL não lançou candidatos nem apoiou 

formalmente nenhuma candidatura.  

Após a eleição de Lula no segundo turno, com 61,27% dos votos contra  

38,73% de votos obtido por José Serra122, o reencontro com o PSDB se daria após a 

eleição na formação da oposição ao governo Lula. 

 A despeito dos vários conflitos que ao fim do segundo mandato implicaram na 

ruptura da aliança, no segundo governo FHC o PFL obteve seu melhor desempenho 

institucional, superando o próprio PSDB na ocupação de pastas ministeriais 

(CORBELLINI, 2005; MENEGUELLO, 1998). 

 Os resultados da eleição de 2002 mudariam radicalmente a dinâmica político- 

partidária no país, colocando o PFL pela primeira vez desde seu surgimento em 

1984, como oposição ao governo. A nova situação ganha maior peso se 

adentrarmos na linha genealógica do partido: retrocedendo do PDS até ARENA, 

temos um ciclo de 36 anos de atuação e reprodução de quadros políticos sob a 

condição do governismo no plano nacional.   

 Na eleição de 2002, embora não figurando mais formalmente como aliado do 

governo PSDB, o PFL ainda possuía recursos acumulados, dentre eles sua bancada 

no Congresso Nacional eleita em 1998. 

Dessa forma, em 2002 o partido elegeu três governadores (BA, MA e TO), 84 

deputados federais (16,37%) e 14 senadores, empatando com o PMDB na formação 

da(s) maior(es) bancada(s) da casa e permanecendo como segundo maior partido 

no Congresso, agora dividido entre PMDB, PFL,PT e PSDB. 

No Rio Grande do Norte o apoio do PFL foi para o candidato presidencial Ciro 

Gomes, do PPS. A coligação nacional do candidato, constituída pelo PPS, PDT e 

PTB incluía o partido do candidato ao governo do Estado apoiado pelo PFL no Rio 

Grande do Norte, o ex-ministro da integração nacional Fernando Bezerra, do PTB. 

A sucessão de Garibaldi Alves (PMDB) lidou com os habituais conflitos 

gerados pelo excesso de demanda de aspirantes em busca dos restritos espaços na 

chapa majoritária governista. 

                                                           
122 Coligação de Lula: PT, PL, PCdoB, PMN, PCB; Coligação de José Serra: PSDB, PMDB. 



177 
 

O “fator complicador” se deu com o anúncio do nome de Henrique Alves para 

a vaga de candidato ao governo do estado. A escolha inicial de seu nome frustrou 

expectativas daquele que seria o candidato natural à sucessão, o ex-ministro  

Fernando Bezerra, suplente de Garibaldi Alves, que assumiu sua vaga no Senado 

após sua ida para o governo do Estado e que adiante assumiu a pasta a Integração 

Nacional. Frustrava também as expectativas da então prefeita de Natal Wilma de 

Faria, que havia se aproximado do governo PMDB numa “parceria administrativa” 

que viabilizara vários projetos na Capital.  

O PFL formou então sua chapa majoritária com o “excluído” do grupo 

dominante, senador Fernando Bezerra, e o ex-deputado estadual Carlos Augusto 

Rosado, marido de Rosalba Ciarlini, como vice-Governador. Agripino Maia disputou 

a vaga ao Senado. A coligação “Vontade do Povo” foi constituída pelo PTB, PPS, 

PFL, PV, PAN e PSL. Nessa coligação, formada basicamente por partidos 

inexpressivos eleitoralmente, estavam excluídos os grandes parceiros 

municipalistas, PPB e PL.123  

O apoio eleitoralmente mais consistente poderia vir das bases mossoroenses,  

sob controle de Carlos Augusto Rosado. Ainda assim um apoio insuficiente para 

assegurar vantagens iniciais mais consistentes aos candidatos.  

A chapa governista sofreu revezes até sua formação final. Paralelamente à 

sua candidatura no Estado, o deputado Henrique Alves era também cogitado como 

candidato a vice de José Serra na chapa presidencial. Entretanto a poucos dias de 

ser anunciado o nome escolhido pelo PSDB a revista Isto É publicou entrevista 

bombástica com declarações da ex-mulher do deputado denunciando a existência 

de contas bancárias ilícitas em paraísos fiscais. Henrique Eduardo saiu de cena124 e 

                                                           
123 O PTB, embora endossado pela força de política da Fernando Bezerra, havia conquistado apenas 
uma prefeitura nas eleições municipais de 2000, o pequeno município de Serra do Mel; o PPS estava 
à frente de outros quatro pequenos municípios: Jardim do Seridó, Jardim de Angicos, Ipueira, Bom 
Jesus, todos com menos de 10.000 eleitores. Os demais partidos, eleitoralmente inexpressivos, não 
detinham controle de nenhuma máquina municipal. 

124 As denúncias de sua ex-mulher provocaram uma crise política que acabou inviabilizando a 
candidatura de Henrique Eduardo Alves como vice-presidente na chapa de Serra bem como sua 
candidatura a governador na sucessão de Garibaldi. 
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assumiu o vice de Garibaldi, Fernando Freire. O candidato a vice de Fernando Freire 

foi Laíre Rosado. 

Nessa eleição entrou em cena, na disputa majoritária, outra personagem, a 

ex-prefeita Wilma de Faria, também preterida pelo PMDB. Bem cotada nas 

pesquisas de intenção Wilma montou uma coligação com partidos inexpressivos 

eleitoralmente, pela primeira vez partindo para a disputa sem o apoio de nenhuma 

das grandes lideranças políticas no Estado. A candidata tinha a seu favor sua base 

eleitoral na capital bem como o apoio do prefeito do terceiro maior colégio eleitoral 

localizado na região metropolitana de Natal (Parnamirim).  

Dentre as três chapas mais expressivas, a desvantagem recaiu sobre o PFL; 

O candidato governista tinha o apoio da municipalidade onde PMDB e PPB haviam 

somado após a eleição de 2000 o controle de 92 executivos municipais além 

daqueles que migraram adiante para partidos da coalizão. A candidata Wilma de 

Faria detinha a preferência do eleitorado da capital e influências sobre a região 

metropolitana. Esses dados se tornam mais relevantes diante do fato do eleitorado 

mossoroense estar dividido entre PMDB e PFL, na medida em que tanto a chapa de 

Fernando Freire (PMDB-PPB) como a de Fernando Bezerra (PFL-PTB) tinham como 

candidatos a vice, lideranças fortes no município: Carlos Augusto Rosado e Laíre 

Rosado.  

Além de tudo o candidato ao governo era desprovido de um relevante atributo 

nas disputas majoritárias: carisma.  

Tabela 57: Resultados de eleição para Governador RN (2002) 1º Turno 

Candidato Partido Coligação Votos % 
FERNANDO BEZERRA PTB PTB / PPS / PFL / PV / PAN / PSL 261.225 19,9 

FERNANDO FREIRE PPB PMDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / PSD 404.865 30,9 

WILMA DE FARIA PSB PSB / PGT / PST 492.756 37,6 

RUY PERREIRA PT PT / PC do B / PMN / PL 147.380 11,2 

MARCONIO CRUZ  PSC PSC / PRP 1.498 0,1 

ROBERTO RONCONI PSDC S/ COLIGAÇÃO 614 0 

SONIA GODEIRO PSTU S/ COLIGAÇÃO 2.392 0,2 

VOTOS NOMINAIS     1.310.730 100 

Fonte: TSE 
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O candidato apoiado pelo PFL sequer chegou ao primeiro turno. O resultado 

surpreendeu com Wilma de Faria não apenas passando para o segundo turno mas 

com vantagens sobre o candidato governista. 

A chapa majoritária do PFL obteve êxito apenas na vitória de José Agripino 

para o Senado, eleito para a segunda vaga. 

 

Tabela 58: Resultado de eleição para o Senado no RN (2002) 

Candidato Partido Coligação Votos % 

GARIBALDI ALVES FILHO PMDB 
PMDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / 
PTN / PSD 714.363 29,4 

JOSÉ AGRIPINO MAIA PFL PTB / PPS / PFL / PV / PAN / PSL 594.912 24,5 
GERALDO JOSÉ DA CÂMARA 
FERREIRA DE MELO PSDB 

PMDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / 
PTN / PSD 479.723 19,7 

AUGUSTO CARLOS GARCIA DE 
VIVEIROS PFL PTB / PPS / PFL / PV / PAN / PSL 221.147 9,1 

HUGO MANSO JUNIOR PT PT / PC do B / PMN / PL 217.911 9,0 

JOSÉ MARCELO DE SOUZA PT PT / PC do B / PMN / PL 118.438 4,9 
ISMAEL WANDERLEY GOMES 
FILHO PSB PSB / PGT / PST 68.480 2,8 

AURICIO PEREIRA DANTAS PRP PSC / PRP 6.697 0,3 
ANA CÉLIA SIQUEIRA 
FERREIRA PSTU S/ COLIGAÇÃO 4.684 0,2 
FERNANDO ANTONIO SOARES 
DOS SANTOS PSTU S/ COLIGAÇÃO 2.341 0,1 

VOTOS NOMINAIS     2.428.696 100 

Fonte: TSE     
 

No segundo turno o PFL mais uma vez apoiaria Wilma de Faria, que obteve 

também o apoio reticente do Partido dos Trabalhadores na capital. Sua vantagem 

sobre o candidato governista no primeiro turno somada aos apoios de outros 

partidos - especialmente o PFL - produziu defecções na aliança governista.125  

 

                                                           
125 Raimundo Fernandes, deputado pelo PPB, típico quadro representante do governismo no Estado 
e forte liderança nos pequenos municípios do Alto Oeste do Estado, prevendo a vitória de Wilma de 
Faria, articulou as defecções em favor de Wilma de Faria liberando o voto entre prefeitos sob sua 
liderança nos municípios de São Francisco do Oeste,Riacho de  Santana, Upanema,  Francisco 
Dantas, Pilões, Rafael Fernandes, Luis  Gomes, Major Sales, São Miguel, João Pessoa, Venha Ver, 
Marcelino Vieira, Itaú, Encanto e Viçosa do PPB (Gazeta do Oeste, 22 de outubro de 2002).  
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Tabela 59: Resultados de eleição para Governador RN (2002) 2º Turno 

Candidato Partido Coligação      Votos % 
WILMA DE FARIA PSB PSB / PGT / PST 820.541 61,1 

FERNANDO FREIRE PPB PMDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / PSD 523.614 38,9 

VOTOS NOMINAIS     1,344.155 100 

FONTE: TSE     
 

Wilma de Faria foi para o segundo turno com boas chances, totalizando ao 

final surpreendente vitória sobre seu adversário. 

Para a Câmara Federal os resultados também indicavam novidades. O PFL 

obteve apenas duas cadeiras no Estado, seu pior desempenho desde sua primeira 

disputa ao cargo em 1986. 

 

Tabela 60: Resultado de eleição para a Câmara dos Deputados (2002). 

 

 

 Além das vagas obtidas pelos partidos das duas principais coligações, PPB e 

PTB, legendas tradicionalmente satelitizadas pelo PFL e/ou PMDB, a novidade foi a 

eleição da petista Fátima Bezerra com o maior número de votos entre os candidatos, 

disputando numa coligação constituída por partidos eleitoralmente inexpressivos, 

sem o apoio de nenhuma das duas grandes forças políticas no Estado.  

Candidato Partido Coligação Votos % 
HENRIQUE E. ALVES PMDB MDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / PSD 85.437 5,8 

NEY LOPES DE SOUZA PFL PTB / PFL / PV / PPS / PSL 97.425 6,7 
IBERE FERREIRA DE 
SOUZA PTB PTB / PFL / PV / PPS / PSL 103.882 7,1 

ALVARO DIAS PMDB PTB / PFL / PV / PPS / PSL 138.241 9,5 
CARLOS ALBERTO 
ROSADO PFL PTB / PFL / PV / PPS / PSL 92.888 6,4 

SANDRA ROSADO PMDB MDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / PSD 90.792 6,2 

NELIO DIAS PPB MDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / PSD 79.399 5,4 

Mª FÁTIMA BEZERRA PT PT / PC do B / PMN / PL   161.875 11,1 

VOTOS NOMINAIS     1.314.311 100 

FONTE: TSE     
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 Na hierarquia dos cargos em disputa em eleições gerais, o acesso a vagas na 

Assembléia Legislativa, pelo número maior de oferta de cadeiras, desde 1990 

sempre se mostrou mais democrático. Para a Câmara Federal o acesso 

caracterizou-se por uma seleção mais restrita. Embora fosse possível a outros 

partidos a conquista de cadeiras, esse acesso sempre se deu pela via da aliança 

com uma das duas principais legendas, PFL ou PMDB. Mesmo com pouca 

capilaridade efetiva a candidata petista obteve a maior quantidade de votos sendo a 

deputada federal mais votada em Natal, com 23,9% dos votos da capital para a vaga 

e a terceira em Mossoró, com 16,5% dos votos, abaixo de Betinho Rosado (PFL) e 

Sandra Rosado (PMDB). 

 O resultado indicava para a o aumento da fragmentação partidária no 

subsistema estadual e também perda de controle do PFL e PMDB na disputa para 

cargos federais. Um espaço importante para a construção e consolidação de novas 

lideranças pelo acesso a maior número de recursos políticos e materiais. 

 Para a Assembléia Legislativa o PFL manteve sua trajetória descendente, 

obtendo apenas 4 cadeiras, ainda que os dois deputados mais votados para a casa 

estivessem vinculados à legenda.126 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 126 Robinson Faria com 44.879 votos e Jose Adécio, com 43.434 votos. 
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Tabela 61: Resultado de eleição para Assembléia Legislativa do RN (2002)   

Partido Cadeiras % 
PFL 4 16,7 

PMDB 4 16,7 

PPB 8 33,3 

PSB 2 8,3 

PT 2 8,3 

PPS 1 4,2 

PDT 1 4,2 

PTB 1 4,2 

PL 1 4,2 

TOTAL 24127 100 

Fonte: TSE   
 

 

O PFL mossoroense assegurou uma cadeira no Legislativo Estadual. A 

candidata Ruth Ciarlini, irmã da prefeita Rosalba, que foi eleita com 65% dos votos 

mossoroenses para a Casa128. 

Embora sob a sazonalidade de apoios que caracteriza o governismo estadual, 

ao longo das cinco disputas enfrentadas pelo PFL no nível estadual, podemos 

observar a existência de um padrão de fidelidade por parte de alguns quadros: Na 

Assembléia os deputados Getúlio Rego, representante do Alto Oeste e José Adécio 

da região Central são dois desses expoentes que se mantiveram vinculados à 

legenda desde seu surgimento. A seção mossoroense do partido também manteve 

fidelidade irrestrita à liderança de José Agripino.  

Entretanto o balanço geral das eleições de 2002 indicava para um futuro de 

incertezas para o partido, além do fato geral de, após dezoito anos passar a ser 

                                                           
127 Deputados estaduais eleitos em 2002: PFL(4): Jose Adécio Costa, Robinson Faria, Ruth Ciarlini, 
Getúlio Rego; PMDB: Jose Dias, Elias Fernandes, Nélter Queiróz, Larissa Rosado; PPB: Francisco 
José, Raimundo Fernandes, Vidalvo Costa, Ricardo Mota, Luís Almir, Nelson Freire, Joacy Pascoal; 
PSB: Paulo E. Freire, Márcia Maia; PT: Fernando Wanderley, Paulo Davim; PPS: Wober Junior; PL: 
Vivaldo Costa; PDT: Gesane Marinho; PTB: Ezequiel F. de Souza. 

128 Em Mossoró os dois núcleos Rosado haviam empatado forças: ambos elegendo um representante 
federal (Betinho e Sandra Rosado) e um estadual (Larissa Rosado e Ruth Ciarlini). O resultado 
surpreendeu as expectativas na medida em que em 2002 Rosalba enfrentava momento de baixa 
popularidade entre o eleitorado mossoroense por conta das mil demissões efetuadas no 
funcionalismo municipal para adequação do município às regras da Lei de responsabilidade Fiscal. 
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oposição no plano nacional, os impactos da fragmentação partidária, aumento do 

ciclo político provocado pela introdução da possibilidade de reeleição para os cargos 

executivos, a chegada de Wilma de Faria no comando da máquina estadual e Luis 

Inácio Lula da Silva para o comando do país implicaram em novas articulações, e 

mudanças, que embora contextuais, teriam como desdobramentos futuros novos 

realinhamentos políticos no Estado. 

A aliança PSB-PT no Rio Grande do Norte seguiu a orientação nacional, 

dessa forma as articulações do PT com partidos a nível nacional estruturou a 

dinâmica das articulações estaduais e locais. 

O fato da disputa no nível presidencial ter ido para o segundo turno 

impulsionou a campanha pessebista no Estado. E também exigiu posicionamentos 

inusitados por parte dos principais atores políticos envolvidos no processo, dentre 

eles o PFL. 

A necessidade de articulações entre os partidos de esquerda no plano 

estadual se articulava a interesses nacionais de importância decisiva para o PT, o 

que favoreceu Wilma de Faria diante das possibilidades de avanço da “onda verde” 

do candidato Fernando Freire do PPB.  

A candidata pessebista, portanto, contou com o apoio do PT estadual, que 

teve que seguir a orientação nacional. Entretanto o Partido dos Trabalhadores no 

RN, eleitoralmente falando, não assegurava o peso necessário à disputa travada por 

Wilma de Faria contra o candidato do PMDB. Mas o PFL sim.  

A aliança com o PFL solucionava um obstáculo a ser vencido por Wilma de 

Faria: a penetração no eleitorado dos municípios do Oeste, especialmente Mossoró,  

mas também outros pequenos municípios onde o PSB – e também o PT- 

apresentavam pífio desenvolvimento.  

Em campanha Wilma de Faria argumentava que “a tão propagada e nunca 

concretizada terceira força da política potiguar está sendo construída pelo povo, que 

a coloca em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto e conseguirá derrotar 

as estruturas tradicionais do Estado”. 
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Wilma afirmava que todas as teorias de que não tinha estrutura partidária 

para enfrentar uma campanha ao governo do Estado caíam por terra com as 

pesquisas indicando sua vitória no primeiro turno129. Entretanto o apoio do PFL pode 

ter sido decisivo à sua vitória no segundo turno. 

Tendo suas bases eleitorais concentradas na capital, o apoio das bases eleitorais 

oestanas passava pelas articulações com o PFL e o PPB, principal partido da 

coalizão governista.  

Foi sob essa circunstância que se deu a montagem das alianças para 

assegurar a vitória de Wilma de Faria - e Lula - no Estado. No RN o candidato 

petista obteve 43,68% dos votos contra 22,3% dados a José Serra. Dessa forma no 

Rio Grande do Norte PSB, PT e PFL uniram forças para eleger “Lula lá e Wilma cá”. 

José Agripino e Fernando Bezerra declararam seu apoio a Wilma de Faria 

após a derrota de Bezerra no primeiro turno. Por parte de Agripino o cálculo sobre o 

apoio à ex-prefeita passava pela necessidade de impedir mais uma vitória do PMDB 

no Estado. Quanto ao PFL mossoroense, o cálculo passava pela necessidade de 

impedir a vitória dos representantes do PMDB no município, Laíre e Sandra Rosado, 

caso o partido saísse vitorioso no segundo turno. O apoio a Wilma de Faria naquele 

momento significou, portanto, a sobrevivência política do PFL no Estado. 

Em Mossoró Fernando Freire pediu a união de “todos os Rosados” em torno 

de seu nome. Os “Rosados pefelistas”, como sempre, conciliando interesses 

próprios à fidelidade a José Agripino, seguiram apoiando Wilma de Faria no 

município, e, por extensão o candidato petista ao governo federal. 

Fernando Mineiro, à época presidente do Partido dos Trabalhadores no 

Estado em entrevista à Gazeta do Oeste, quando questionado sobre os impactos 

das alianças firmadas pelo partido no Estado afirmou que:  

 

                                                           
129 Entrevista à rádio 96 FM, de Natal em 1 de outubro de 2002. 
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As alianças refletem a necessidade que temos de ampliarmos o 
palanque de Lula em todo Brasil. Como presidente do PT, estou 
sendo o responsável no Estado, pela ampliação dos apoios à Lula. 
Nós não ganhamos eleição com maioria no primeiro turno. 
Precisamos no segundo turno no dia 27. Não temos votos 
necessários para conquistar essa vitória, por isso o PT busca apoios, 
desde o PFL de Antonio Carlos Magalhães, que vai votar no Lula, até 
o PSTU, que também declarou voto ao nosso candidato. (...) Os 
apoios de lideranças como Rosalba Ciarlini, Betinho e Carlos 
Augusto são apoios muito bem vindos porque precisamos ampliar o 
palanque de Lula e contar com todos aqueles que querem apostar 
num novo modelo administrativo para pais. Todos os apoios são bem 
vindos. E precisamos de mais apoio. Nós vamos “descascar” apoios 
até dia 27, dia do segundo turno da eleição (Gazeta do Oeste, 13 de 
outubro de 2002).130 

  

A então prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, justificou o apoio em entrevista 

à Gazeta do Oeste afirmando que seu apoio à Lula “não é uma novidade”. 

Prosseguiu afirmando que os militantes do seu grupo político, que participaram da 

luta pelo governo do Estado, sabiam que, no plano nacional, o rosalbismo tem 

compromisso para mudar o Brasil. “Onde eu puder influir, onde eu puder bater a 

porta, vou convocar todos para a vitória de Lula”, afirmou Rosalba Ciarlini (Gazeta 

do Oeste, 11 de outubro de 2002). 

Outro argumento de Rosalba para justificar o apoio era que depois de duas 

gestões governando Mossoró sem apoio do governo (PMDB), 131 agora ela queria 

esse apoio para continuar fazendo mais e melhor por Mossoró (Gazeta do Oeste 13 

de outubro de 2002). 

Sob outro ponto de vista, assegurar vitória à Wilma de Faria em Mossoró 

seria mais uma prova da liderança de Rosalba no município. No primeiro turno 

Wilma ficou em terceiro lugar no município, com 21.968 votos. Qual seria a 

capacidade do PFL Mossoró reverter esse quadro? No segundo turno Wilma de 

Faria obteve a maior votação no município, obtendo 58,94% dos votos válidos. 
                                                           
130 Fátima Bezerra, outra grande liderança petista no Estado, eleita deputada federal, justificando em 
outros termos a aproximação, declarava que “Não é uma aliança partidária, é um apoio político” 
(Gazeta do Oeste, 10 de outubro de 2002). 

131 O comício de Lula em Natal no largo do Machadão, em 14 de outubro de 2002, teve a presença do 
PFL. Carlos Augusto e Rosalba Ciarlini estavam entre aqueles que foram recepcionar o presidente no 
Aeroporto Augusto Severo. 
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O deputado Robinson Faria, liderança do PFL no Agreste, também estava no 

palanque com Wilma. 

Outro ponto relevante para pensarmos a aliança entre o PFL e o PSB 

consiste no fato de que, num contexto pré vigência da lei de fidelidade partidária, 

diante da iminente vitória da candidata pessebista, caso o partido não estivesse 

aliado à provável futura governadora, poderia ter perdido o apoio não apenas político 

mas também partidário de muitas lideranças municipais, especialmente dos 

pequenos municípios, conforme ocorreu posteriormente com o PMDB e 

especialmente o PPB, que sofreu grande fratura a partir da adesão de muitos 

prefeitos à candidatura de Wilma de Faria após a “liberação de voto” concedida pelo 

líder na região do Alto Oeste, deputado Raimundo Fernandes, então vinculado ao 

PPB.  

Enquanto lideranças ligadas ao satélite PPB que romperam com a “Unidade 

Popular” cogitavam a possibilidade de migrarem para o partido da governadora, no 

PFL essa tendência de desvinculação formal de quadros da legenda foi neutralizada, 

pelo menos imediatamente, pois o partido aliou-se ao novo governo antes mesmo 

dele assumir o comando do poder estadual.  

Apoiar “de primeira hora” a candidatura de Wilma de Faria, portanto, se 

mostrou um cálculo inteligente para preservação dos diversos interesses de 

sobrevivência do PFL no Rio Grande do Norte. 

Sob essa condição o PFL finalizava sua trajetória governista. 
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Capítulo 6 

PFL na Oposição: As eleições de 2004 e 2006  

 

A eleição de 2004 foi a última eleição municipal enfrentada pelo PFL e a 

primeira em que disputou como oposição ao governo federal ao longo de sua 

trajetória.  

No plano nacional o partido, ainda dotado de uma bancada que somada à do 

PSDB, regimentalmente podia exercer poder de obstrução nas sessões do 

Congresso, mantinha-se como oposição consistente ao governo Lula.  

Perante a opinião pública a posição de oposição do partido surpreendia na 

medida em que sua trajetória governista anterior suscitava por parte de analistas o 

entendimento de que a qualquer momento o PFL poderia mudar seu posicionamento 

com relação ao novo governo. O papel de principal partido de oposição no 

Congresso advinha também do fato do PSDB assumir o papel de “oposição 

moderada” ao governo. 

O senador José Agripino, então líder da bancada de 17 senadores, havia 

perdido a disputa pela presidência da casa para Renan Calheiros, candidato pelo 

PMDB.  

Ainda assim em 2004 o retorno do PSDB ao comando do governo em 2006 – 

certamente ao lado do PFL - apresentava-se como possibilidade bastante factível. 

Tal perspectiva contribuiu com a manutenção dos quadros pefelistas vinculados ao 

partido, em que pesasse a vigência da liberdade de migração de deputados e 

senadores para outras legendas. A manutenção de uma bancada parlamentar 

federal oscilando entre as posições de terceiro a quarta maior bancada no 

Congresso132 assegurou também ao partido razoáveis condições de atração sobre 

candidatos a prefeitos e vereadores na disputa de 2004.      

O balanço geral da eleição no país evidenciou resultados bem abaixo daquele 

obtido em 2000, com o partido saindo derrotado nas duas capitais onde disputou o 

segundo turno, Salvador (BA) e Manaus (AM).  
                                                           
132 Sobretudo no Senado onde, em 2004, o PFL controlava 17 cadeiras, abaixo apenas do PMDB. 
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Dentre as 96 maiores cidades do país, ganhou em apenas 6 (seis), 

destacando-se entre elas sua vitória no Rio de Janeiro, onde o prefeito César Maia 

conseguiu reeleger-se no primeiro turno conseguindo também fazer a maior 

bancada na Câmara do Município, com doze vereadores.133 

O partido, entretanto, mantinha trajetória de encolhimento, figurando como o 

partido que mais perdeu votos no país,134 em contraposição ao crescimento do PT e 

PSDB, que juntos passaram a controlar 16 das 26 capitais brasileiras, com o avanço 

do PSDB se dando, sobretudo, nos grandes centros urbanos. Sofreu relevante 

derrota também em sua principal seção, o PFL da Bahia, onde o ex-senador Antonio 

Carlos Magalhães não conseguiu reeleger seu candidato. 

Nesta eleição o PFL disputou com candidatura própria em 10 das 26 capitais 

brasileiras, e no conjunto dos 5.562 municípios, dos 1.757 (31,6%) candidatos em 

disputa pela legenda, 789 (45%) obtiveram êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 Na capital carioca a vereadora que obteve maior votação também pertencia aos quadros do PFL, 
a vereadora Rosa Fernandes, filha do falecido Deputado Estadual Pedro Fernandes Filho, natural de 
Parelhas-RN e parlamentar com o maior número de mandatos na história da Assembléia Legislativa 
do Rio de Janeiro.  

134 Dos quatro principais partidos, PT e PSDB ampliaram e PMDB e PFL reduziram sua fatia no total 
de votos, numa comparação entre o primeiro turno de 2000 e o de 2004:PT: passou de 11.938.734 
votos (14,3% do total), para 16.326.047 (17,15%).PSDB: passou de 13.518.346 votos (16%) para 
15.747.592 (16,54%).PMDB: passou de 13.257.650 votos (15,69%) para 14.249.339 (14,97%).PFL: 
passou d e 12.973.544 votos (15,35%) para 11.238.408 (11,81%). (www.uol.com.br, acessado em 2 
de novembro de 2004). 
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Tabela 62: Resultado Geral Eleições Municipais 2004 

Partido  Capitais Cidades % 

PMDB 2 1.053 18,9 

PSDB 5 861 15,5 

PFL 1 789 14,2 

PP 0 549 9,9 

PTB 1 419 7,5 

PT 9 400 7,2 

PL 0 382 6,9 

PPS 2 304 5,4 

PDT 3 303 5,4 

PSB 3 172 3,1 

PV 0 57 1,0 

PMN 0 31 0,6 

OUTROS   142 2,5 

TOTAL 26 5.562 100 

Fonte: TSE   
 

 

Em 2004 no plano nacional o PFL se mantinha relativamente bem 

posicionado no controle de cadeiras nas duas casas legislativas e razoavelmente 

credível perante a opinião pública como oposição consistente ao governo federal - o 

que o tornava também relativamente confiável perante expectativas de seus quadros 

quanto às possibilidades de continuar mantendo seu peso político no sistema.  

 

Eleição Municipal de 2004 no Rio Grande do Norte 

 

A ida do PFL para a oposição proporcionou a projeção de Agripino Maia em 

termos nacionais. O senador pefelista passou a protagonizar debates acirrados na 

Tribuna do Senado e a ganhar visibilidade nacional.  Em 2004 foi eleito pelo DIAP135 

como um dos dez parlamentares mais atuantes do Congresso Nacional. Esse 

contexto seria capitalizado politicamente no estado em termos de aumento de 

prestígio político, o que de certa forma neutralizou o desgaste eleitoral sofrido pelo 

partido no plano estadual. 

                                                           
135 Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. 
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No Rio Grande do Norte o partido apresentou relativa força no conjunto dos 

municípios em contraste com sua atuação na capital, onde avançou na 

demonstração de indicativos de perda de influência sobre a dinâmica política.  

Em termos gerais o poder de atração do governismo sobre os prefeitos e 

vereadores levou a eleição municipal de 2004 a resultado já esperado, com o PSB, 

partido da então governadora Wilma de Faria, avançando no controle de muitos 

municípios no estado: 

 

Tabela 63: Resultado de eleição Municipal 2004 (RN) 

Partido Prefeitura % 

PFL 32 19,30% 

PMDB 35 21,10% 

PSB 47 28,30% 

PTB 15 9,00% 

PL 11 6,60% 

PP 7 4,20% 

PPS 7 4,20% 

PDT 5 3,00% 

PSDB 4 2,40% 

PT 2 1,20% 

PHS 1 0,60% 

TOTAL 166 100 

Fonte: TSE  
 

 

  O PFL ficou em terceiro lugar no ranking de prefeituras conquistadas, um 

desempenho que, considerando sua ausência da máquina estadual há 8 anos pode 

ser considerada satisfatória. O PSB avançou sobretudo sobre os municípios 

conquistados pelo PPB e PMDB em 2000. 

  Comparado com os resultados obtidos na eleição anterior o partido perdeu 

apenas duas prefeituras, conseguindo mais uma vez compensar a derrota na capital 

com a vitória em Mossoró. O partido também não obteve êxito em nenhuma cidade 

com eleitorado superior a 10.000 eleitores, exceto Mossoró. 
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  O PSB fez o maior número de prefeituras, incluindo além da capital e o 

terceiro maior colégio eleitoral do Estado, o conjunto da volátil base eleitoral 

representada pelos pequenos municípios, o que indicava que PFL e PSB disputaram 

as mesmas bases eleitorais no Estado.   

 

            Tabela 64: Presença de partidos nos municípios (2004) 

Partido Município % 

PFL 153 92,2 

PMDB 156 94 

PSB 162 97,6 

PP 93 56 

PL 111 66,9 

PDT 110 66,3 

PSDB 82 49,4 

PT 105 63,2 

PCdoB 49 29,5 

PMN 29 17,5 

PPS 87 52,4 

PV 54 32,5 

PTB 133 80,1 

Fonte: TSE  
 

Em 2004 o PFL não participou da disputa em 13 pequenos municípios ao 

passo que o PSB, partido da então governadora Wilma de Faria,que em 2000 estava 

presente em apenas 95 municípios, avançou sua participação para 162 

municipalidades. 

O padrão de coligações do partido no conjunto dos municípios em 2004  

indicava que na esfera local as relações entre o partido e a “terceira força”, não se 

mostravam exatamente polarizadas, com o PFL e PSB sob mesma aliança em 77 

municípios136. Os dados indicavam também para o avanço, lento mas progressivo, 

de despolarização entre o PFL e o PMDB.  

                                                           
136 Em 22 dessas alianças (28%) o PFL entrou como “cabeça de chapa” e o PSB em 34 (57%). 
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Outro dado curioso consistiu no aumento de municípios onde PFL e PT137 

disputaram sob a mesma aliança: 

 

             Tabela 65: Coligações do PFL no RN (2004) 

Coligações   Municípios % 
PFL-PSB 77 50,3 

PFL-PTB 74 48,4 

PFL-PL 45 29,4 

PFL-PPS 36 23,5 

PFL-PMDB 32 20,9 

PFL-PDT 27 17,6 

PFL-PP 29 18,9 

PFL-PSDB 24 15,7 

PFL-PT 15 9,8 

PFL-PCdoB 14 9,1 

PFL-PMN 13 8,5 

PFL-OUTROS138 25 16,3 

Fonte: TSE   
 

 

 

 

 

 

                                                           
137 A presença do PFL e PT sob mesma coligação poderia estar associado à presença do PL, partido 
da coalizão governista no plano nacional, entretanto em apenas cinco dos quinze municípios onde PT 
e PFL estiveram juntos o PL também participou da aliança. Os quinze municípios onde se deram tais 
alianças são: Areia Branca, Canguaretama, Cel. João Pessoa, Francisco Dantas, Grossos, Jucurutu, 
Luís Gomes, Messias Targino, Pedra Preta, Pedro Velho, Pres. Juscelino, Pureza, São Gonçalo do 
Amarante, Tangará, Timbaúba dos Batistas. 
 
138 Categoria “outros” inclui: PTN, PGT ,PT do B,PTC,PHS,PAN e PSC. 
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Eleição de 2004 em Natal 

 

Na capital o desempenho do PFL, conforme já antecipado, mostrou-se pífio. 

O processo que resultou na formação da chapa para capital remonta ao apoio de 

José Agripino a Wilma de Faria na eleição de 2002 quando Wilma foi para o 

segundo turno com o candidato do PMDB, Fernando Freire e o PFL apoiou o PSB. 

Em 2004 José Agripino negociava a entrada de Felipe Maia, seu filho, como 

vice na chapa do candidato de Wilma, Carlos Eduardo Alves, que buscava reeleição. 

Felipe Maia, inexperiente e com pouca penetração, não agregava voto à chapa, 

sendo então preterido em favor de Micarla de Souza, jornalista carismática e com 

penetração nos extratos mais pobres da cidade graças a sua atuação em programas 

diários especialmente focados na apresentação da realidade e dos problemas nas 

áreas periféricas da cidade.   

Esse desfecho levou Agripino Maia à montagem, “de última hora”, de uma 

chapa pouco competitiva, com um candidato pouco carismático, sem nenhuma 

experiência em disputa majoritária e desprovido de um programa de governo 

minimamente convincente, o deputado federal Ney Lopes de Souza. Como vice a 

inexpressiva ex-vereadora Sonali Rosado (SPINELLI, 2005). 

Devido à preponderância do PSB na estruturação do processo eleitoral na 

capital, a coligação formada pelo PFL também dizia muito sobre a viabilidade da 

chapa: o partido fechou aliança com o PAN, partido sem qualquer expressão 

eleitoral no Estado, atrasado nas articulações e destituído da capacidade de atração 

sobre seus tradicionais parceiros como o PP, PL, PTB e PDT, já articulados em 

torno do candidato governista. 
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Tabela 66: Resultado da Eleição para Prefeito de Natal (2004) 1º Turno 

Candidato Partido Coligação 
 

Votos % 

CARLOS E. ALVES PSB 

PP- PDT- PTB- PTN- PSC- PL- PPS- 
PSDC- PMN 

- PSB - PV - PRP- PC do B 137.664 33,3 
DÁRIO BARBOSA DE 
MELO PSTU S/ COLIGAÇÃO 2.702 0,7 

LEANDRO C. PRUDENCIO PHS S/ COLIGAÇÃO 760 0,2 

NEY LOPES DE SOUZA PFL PFL-PAN 21.115 5,7 
MARIA DE FATIMA 
BEZERRA PT PT-PCB-PTdoB 27.331 7,4 
MIGUEL JOAQUIM DA 
SILVA PTC S/ COLIGAÇÃO 67.065 18,2 
LUIZ ALMIR F. 
MAGALHÃES  PSDB PMDB-PSDB 112.403 30,5 

VOTOS VÁLIDOS     369.040 100 

Fonte: TSE     
 

O PMDB se coligou com o PSDB, cujo candidato, embora carismático, 

caracterizava-se por seu perfil populista. Sua penetração no eleitorado da perifieria 

da cidade levou a coligação ao segundo turno com o candidato do PSB. 

Conforme se pode observar, o PFL política e partidariamente isolado na 

disputa obteve medíocre desempenho, com apenas 5,7% dos votos válidos na 

capital.    

Na disputa pelas cadeiras da Câmara Municipal de Natal o partido avançou 

com relação à eleição anterior, conquistando duas cadeiras do legislativo na capital. 

Cabe ressaltar que ao longo da legislatura anterior, o partido que havia eleito apenas 

um vereador conquistara mais uma cadeira resultante da ida de Aquino Neto do 

PSDB para o PFL. O partido que terminara a legislatura 2001-2005 com dois 

vereadores conseguiu permanecer com a posse de duas cadeiras na Câmara 

Municipal de Natal.  
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Tabela 67: Resultado de disputa para Câmara dos Vereadores de Natal (2004) 

Partidos  Vereadores % 
PFL 2 9,5 

PSB 8 38,1 

PT 2 9,5 

PV 2 9,5 

PP 2 9,5 

PL 1 4,8 

PMDB 1 4,8 

PPS 1 4,8 

PMN 1 4,8 

PSDB 1 4,8 

TOTAL139 21 100 

Fonte: TSE  
 

Embora o PFL estivesse como oposição no plano nacional, os fatores 

associados ao desempenho do partido em sua primeira disputa como oposicionista 

na capital devem ser creditados à atuação de Agripino no âmbito do estado. Entre 

lideranças locais do partido havia a crítica velada sobre o descaso com as questões 

locais e estaduais e concentração excessiva do líder José Agripino em torno de sua 

atuação parlamentar no Senado. 

Entretanto pelo imperativo das circunstâncias impostas pelos resultados do 

primeiro turno da eleição de 2004 na capital, as reações do senador pefelista 

começaram a se delinear já na campanha para o segundo turno. O avanço do poder 

político de Wilma de Faria no Estado associado ao papel de seu partido no novo 

contexto político nacional, impulsionou o PFL a novos realinhamentos no estado140. 

                                                           
139 Vereadores eleitos: PSB: Renato Dantas, Rogério Marinho, Hermano Morais, Fco de Assis, 
Dickson Nasser, Aluisio Machado, Franklin Capistrano, Edvan Martins; PFL: Aquino Neto, Salatiel de 
Souza; PP: Gilson Moura, Edson Siqueira Lima; PMDB: Geraldo Neto; PV: Julio Protásio, Luís 
Carlos;PR: Adão Eridan; PSDB: Adenubio Melo; PPS: Emilson Medeiros; PMN: Antonio Carlos; PT: 
Fernando Lucena, Junior da Silva. 

140 No plano nacional o PSB não participou da aliança que elegera o presidente Lula, disputando a 
presidência com o candidato Antony Garotinho, entretanto desde 2003, com a “defenestração” 
política do ex-governador carioca da legenda e entrada de Eduardo Campos à frente da presidência 
do partido, o PSB passou a integrar a base de apoio do governo Lula no papel de importante aliado, 
sobretudo pelas afinidades ideológicas e programáticas entre os dois partidos.  
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No segundo turno José Agripino apoiou o candidato da coligação PMDB-

PSDB, Luiz Almir. O apoio implicou em dividir palanque com seus principais 

adversários até então: o ex-governador Aluísio Alves e o senador Garibaldi Alves 

Filho. De certo modo a aproximação confirmava a chegada da “terceira força 

política” do Estado, que conseguiria ao final do processo eleger seu candidato no 

segundo turno com 51,9% dos votos válidos na capital. 

 

Eleição de 2004 em Mossoró 

 

Em Mossoró o desempenho de Rosalba Ciarlini à frente da prefeitura em seu 

segundo mandato consecutivo definitivamente havia consolidado sua liderança 

política na cidade.  

O PFL de Mossoró, ao mesmo tempo em que atuava sob a liderança de José 

Agripino, se estruturava paralelamente como uma seção independente do partido.  

Em 2004, organizado sob a forma de grupo político de base estritamente 

familiar na cidade, o partido detinha além do controle do executivo municipal, uma 

representante na Assembléia Legislativa do Estado, a irmã da então prefeita 

Rosalba, Ruth Ciarlini e um deputado Federal, Betinho Rosado, irmão de Carlos 

Augusto, marido da prefeita e principal mentor e articulador político do grupo. 

As atuações de Ruth e especialmente Betinho Rosado se mantiveram 

focadas na obtenção de benefícios e recursos capazes de assegurar o 

fortalecimento do grupo no município e na região ao longo da gestão de Rosalba. 

Sendo Mossoró o maior produtor de petróleo em terra do país e tendo nos 

recursos derivados da extração do mineral em solos do município uma importante 

fonte de receita para a prefeitura, o deputado Betinho Rosado atuou na Câmara 

Federal especialmente focado na defesa de interesses na área de royalties 

derivados da extração de petróleo e gás natural. Foi autor de lei que assegurou 
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direito a royalties aos proprietários de terras produtoras de petróleo e gás natural no 

estado, o que beneficiou especialmente Mossoró, além de outros municípios 

produtores. 

Para entendermos as condições que asseguraram ao PFL eleger num terceiro 

mandato consecutivo mais uma prefeita vinculada ao partido na segunda maior 

cidade do estado, é necessária a descrição da atuação de Rosalba ao longo de seus 

dois mandatos consecutivos em Mossoró entre 1996 a 2004. Foi ao longo do 

período que a gestora pefelista implementou uma série de ações administrativas que 

modernizaram e mudaram a face do município tendo sido também beneficiada pelos 

efeitos de um conjunto de políticas estaduais e federais, cujos dividendos políticos 

soube capitalizar a seu favor embora em contrapartida também tenha arcado com o 

ônus da implementação de outras.  

Usufruindo de recursos advindos da própria economia local, dos royalties do 

petróleo e das transferências constitucionais, Rosalba e Carlos Augusto dispuseram 

de bases financeiras que asseguraram condições de implementar uma série de 

ações e investimentos em equipamentos urbanos que modernizaram a planta 

urbanística da cidade  

Em termos de infra-estrutura seu governo também se beneficiou da 

implantação do programa de adutoras141, financiado pelo governo federal e pelo 

estado, que propiciou significativa melhora nas condições de vida da população. 

Na área administrativa adequou as instâncias municipais às diretrizes da 

descentralização estabelecidos pela Constituição de 1988 e aos novos modelos de 

reforma gerencial preconizados pela posterior reforma administrativa ocorrida 

durante o governo Fernando Henrique Cardoso, aplicando o modelo gerencial à 

reorganização das secretarias do município. 

Na área social descentralizou e modernizou a estrutura de assistência, 

avançando também na redução da taxa de analfabetismo e elevação do IDH do 

                                                           
141 Conjunto de obras hídricas destinadas a resolver o problema do abastecimento de água no interior 
do estado. 
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município.142 Ainda nessa área, beneficiou-se da implantação dos programas sociais 

do governo Fernando Henrique Cardoso no Estado. 

Após a vinda do ministro Paulo Renato em julho de 2001 para lançar o 

programa bolsa escola, Mossoró foi a primeira cidade a fazer entrega de cartões no 

estado em agosto de 2001.  

Ao longo da implantação do programas Rosalba Ciarlini se fez presente 

diretamente em todas as comunidades de Mossoró, colhendo os dividendos políticos 

da implantação das políticas sociais do governo FHC no município.143 

Em 2000 a adequação de Mossoró à lei de responsabilidade fiscal prescrita 

pela reforma administrativa do governo FHC implicou no corte de mil servidores 

públicos da folha de pagamento do município. A medida trouxe enorme desgaste à 

imagem de Rosalba, entretanto o saldo final de sua gestão foi positivo e mesmo 

como oposição ao governo estadual sob comando do PMDB entre 1994 e 2002, a 

prefeita pefelista chegava em 2004 fortalecida, com elevado índice de aprovação por 

parte da população. 

Dessa maneira na eleição de 2004 em Mossoró o problema não consistiu 

exatamente em “como” eleger o sucessor de Rosalba Ciarlini. O problema era 

escolher “quem” sucederia Rosalba. 

A organização do PFL em Mossoró além de reproduzir em escala municipal o 

padrão centralizado do partido no estado ainda se mostrava mais restritivo em suas 

possibilidades de escolhas dado o critério do “vínculo familiar” por parte de suas 

lideranças. 

A escolhida para disputar a vaga pelo PFL foi a prima de Carlos Augusto, 

Fátima Rosado, já testada e credenciada a entrar na disputa pelo município com 

                                                           
142 Ao final da década de 70 o índice de analfabetismo no município era de 45%, em 2002 havia caído 
para 19%; o IDH ao longo do mesmo período subiu de 0,3 para 0,7 (PIZZOL, 2008). 
143 Ainda em agosto de 2001 Mossoró sairia em cadeia nacional como município onde se verificava 
irregularidades no processo de cadastramento do bolsa-renda (Gazeta do Oeste 28 de agosto de 
2001). 
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base em seu desempenho na eleição anterior, quando pelo PMDB, obtivera 38,4% 

dos votos para prefeita da cidade. 

 

Tabela 68: Resultado Eleição para Prefeito de Mossoró (2004) 

Candidato Partido Coligação Votos % 
FÁTIMA ROSADO PFL PTB - PSL- PTN - PPS - PFL - PHS - PMN - PRP   57.904 49,0 

LARISSA ROSADO PMDB 
PP- PDT - PMDB - PSC - PAN - PSDC - PTC - PSDB 

- PT do B   34.758 29,4 

FRANCISCO JOSE PSB PL - PSB - PV - PC do B   21.258 18,0 

CRISPINIANO NETO PT s/ coligação 4.099 3,5 

Fonte: TSE     
 

Para o preenchimento das vagas do legislativo municipal o PFL também 

evidenciou sua força: 

 

Tabela 69: Resultado da eleição para a Câmara Municipal de Mossoró (2004) 

Partidos  Vereadores % 
PFL 5 38,4 

PMDB 2 15,4 

PDT 2 15,4 

PL 1 7,7 

PSL 1 7,7 

PSB 1 7,7 

PTB 1 7,7 

TOTAL 13 100 

Fonte: TSE  
 

Mais uma vez o PFL mossoroense, assegurou equilíbrio ao resultado das 

disputas municipais no Estado em favor do partido. O bom desempenho  de Rosalba 

Ciarlini e expansão de sua liderança para além das fronteiras do município lhe 

acenavam com a possibilidade de participação decisiva no processo eleitoral de 

2006144.  

                                                           
144 Rosalba Ciarlini ao longo da campanha de 2004 investiu na expansão de suas bases para os 
municípios do médio e alto Oeste potiguar buscando aumento de capital eleitoral para ser investido 
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Dilemas da oposição: Os impactos da eleição de 2004 sobre a montagem do 
cenário político para eleição de 2006 no Rio Grande do Norte. 

 

A aproximação do PFL ao PMDB em apoio ao candidato Luís Almir (PSDB) 

na sucessão da capital em 2004 produziu conflitos entre seguidores dos tradicionais 

adversários no estado, dada a trajetória de rivalidades entre PFL e PMDB que desde 

1982 vinha estruturando as disputas políticas no Rio Grande do Norte. A inusitada 

aliança impactou em todo estado. 

Embora os arranjos políticos locais se caracterizem por obedecer uma lógica 

própria, estruturada sobretudo a partir da relação com o governo estadual,  as 

articulações montadas na disputa pela capital costumam produzir efeitos que 

tendem a influir na estruturação das disputas nos demais municípios. A base do 

cálculo na capital, por sua vez, pondera fatores relacionados ao pleito geral 

subseqüente, onde são disputados os cargos de governador, senador, deputado 

estadual e federal.  

A correlação de forças colocadas em jogo no segundo turno de 2004, com a 

entrada do PSB no campo das disputas majoritárias, aumentou a margem de 

incerteza sobre as condições da competição em 2006. 

Em nome da sobrevivência política Agripino Maia e Garibaldi Filho operaram 

uma reedição da famosa “paz pública” firmada entre Tarcísio Maia e Aluízio Alves 

em 1978. Novamente as forças adversárias no estado se reaproximavam em nome 

de interesses políticos “mais elevados”. 

Na ocasião do anúncio oficial da aliança estiveram presentes os senadores 

Arthur Virgilio e Tasso Gereissati, do PSDB. Estaria em jogo o compromisso de 

                                                                                                                                                                                     
em futuras disputas que exigissem maior número de votos, para ela, seu grupo, seu partido político 
ou algum aliado de circunstância. Conforme dizia nota publicada na Gazeta do Oeste, “A prefeita 
Rosalba Ciarlini também divide seu tempo entre a força à enfermeira Fafá Rosado e a presença em 
alguns palanques nos municípios vizinhos. Domingo ela esteve em Severiano Melo onde o prefeito 
Genildo Melo comandou grande arrastão. Se Rosalba está em campanha visando 2006? Não há a 
mínima dúvida” (Gazeta do Oeste, 28 de setembro de 2004). 
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Agripino com a oposição no nível nacional, ajudando a eleger um governo do PSDB 

no estado, ou o cálculo levou em consideração o interesse puramente estadual?145  

Segundo José Agripino sua decisão “expressava a vontade das bases 

partidárias”. O senador argumentava que poderia ter liberado as bases para votar 

“mas líder que libera deixa de ser líder” declarou Agripino (Gazeta do Oeste, 15 de 

outubro de 2004). 

O segundo argumento, embora menos democrático, mostrava-se mais  

condizente com a realidade dos interesses do partido e de seu líder, Agripino Maia.  

Conforme observado no padrão de coligações do partido no conjunto dos 

municípios, em cerca de 50% deles PFL e PSB disputaram sob a mesma aliança. 

Este era um dos problemas: ambos disputavam agora as mesmas bases eleitorais, 

que não se restringiam mais a Natal.  A entrada de uma nova força no controle do 

conjunto das bases políticas estaduais ameaçava a “chave” do monopólio do poder 

político do PFL e PMDB: o controle sobre os cargos majoritários no estado. 

Wilma se tornara de fato uma concorrente no momento em que passou a 

disputar votos nesse nível de disputa que desde o retorno das eleições para 

governador, em 1982, estivera sempre sob o controle dos partidos liderados pela 

família Maia e Alves. Até então apenas o PFL e o PMDB figuravam como partidos 

capazes de arcar com os elevados custos implicados nas competições eleitorais 

para as vagas ao governo do Estado e Senado. A disputa pelo executivo da capital 

tornara-se epifenômeno. 

Logo após o anúncio oficial da aliança a governadora emitia sua resposta: 

ganhava a adesão de 25 prefeitos eleitos pelo PFL dando apoio a seu candidato, 

Carlos Eduardo.  

 

 

 

 

                                                           
145 Em campanha no Rio Grande do Norte José Agripino defendeu a candidatura presidencial de José 
Serra no Estado em 2002. 
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O segundo turno das eleições em Natal promoveu a união entre 
adversários da política do Rio Grande do Norte. Ontem o PFL, 
através de suas principais lideranças anunciou oficialmente o 
apoio à candidatura do deputado seresteiro Luis Almir (PSDB). 
Em resposta, a governadora Wilma de Faria reuniu, em almoço, 
110 prefeitos eleitos pelo PSB - e também pelo PFL - em todo RN 
e acusou os seus adversários de se unirem contra seu candidato.  
Os prefeitos manifestaram apoio a seu projeto em 2006 (Gazeta 
do Oeste, 15 de outubro de 2004). 

 

 O segundo turno das eleições de 2004 em Natal configurou um quadro de 

disputa onde o peso das forças que se uniam para derrotar Wilma de Faria, se 

tornou proporcional àquele obtido pela governadora, caso viesse a obter vitória na 

capital.  

 O desempenho geral do PFL em 2004, considerando sua situação de 

oposição no plano federal e seu afastamento da máquina estadual há dez anos, não 

significou exatamente uma grande derrota. Entretanto as expectativas futuras 

indicadas pelo crescimento de Wilma de Faria e seu partido no estado se mostravam 

extremamente ameaçadoras à manutenção do status do partido na dinâmica política 

estadual. Sob essa perspectiva, os contextos estadual e nacional conjuntamente 

entravam na ponderação das expectativas sobre cenários possíveis em 2006. 

Eleita governadora pelo PSB em 2002, juntamente com a ascensão do PT ao 

comando do governo federal, e diante da pouca penetração e força eleitoral do 

Partido dos Trabalhadores no estado, Wilma de Faria tendia a assumir o papel de  

representante mais proeminente do governismo federal no estado, ou melhor 

dizendo, principal organizadora dos interesses políticos e partidários do governismo 

federal no Rio Grande do Norte. 

Em que pesasse sua origem pedessista e seu status de “aliada de segundo 

escalão”, Wilma de Faria, por sua habilidade política, potencialmente apresentava 

condições de avançar ainda mais em sua liderança no Estado. 

Sua ascensão ao comando do governo estadual se revestiu de duas 

particularidades decisivas: primeiro, o fato de Wilma de Faria se posicionar 

explicitamente como “terceira força política do Rio Grande do Norte”, ou seja, a nova 
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governadora havia saído da órbita de comando das duas grandes lideranças 

políticas estaduais.  

Em que pesem suas alianças com o PMDB e PFL, estas mantiveram caráter 

estritamente pragmático. A posição de Wilma de Faria desde 2002, portanto, 

exprimia não apenas mais uma de suas rupturas pragmáticas, mas indicava uma 

cisão mais radical na estrutura de poder político no estado. 

O segundo elemento potencialmente decisivo consistiu no fato de que todo o 

processo de ascensão da “terceira força” se deu alinhado a um novo contexto 

político nacional, de ascensão de novas forças políticas no comando do governo. 

Conforme já dito, diante da pouca expressão do Partido dos Trabalhadores no Rio 

Grande do Norte, o PSB como partido aliado, sob o comando de Wilma de Faria, 

tendia a expandir sua base parlamentar federal em 2006 e capitalizar eleitoralmente 

os dividendos políticos do governo do Partido dos Trabalhadores.  

As mesmas condições de acesso privilegiado a recursos políticos e materiais 

que haviam favorecido o PFL e o PMDB a partir de 1985 tendiam, agora, com a 

chegada do PT ao comando do governo federal, a favorecer o PSB, que passava a 

figurar como um dos principais partidos da coalizão governista nacional, alinhado, 

política e programaticamente com o novo governo146. 

O novo contexto de possibilidades de acesso a recursos derivado da inserção 

do partido na arena governamental favoreceria, portanto, a superação de fatos até 

então entendidos como uma das grandes fragilidades do PSB no RN: frágil adesão 

de lideranças regionais e pouca capilaridade política e organizacional no conjunto 

dos municípios. O partido tendia a adquirir condições de consolidar suas bases de 

lealdade para além da capital.  

                                                           
146 O governo PT foi eleito em 2002 com a coligação PT-PL-PCdoB-PMN e PCB. O PSB havia 
concorrido à presidência da República com o ex-governador do Rio de Janeiro Antony Garotinho, que 
apoiou o PT no segundo turno. O PSB e PMDB passaram a integrar a coalizão do governo a partir de 
2003, com a saída de Garotinho e entrada de Roberto Campos, neto e herdeiro político de Miguel 
Arraes, à liderança do partido. 
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Sob o ponto de vista do PMDB os resultados de 2004 com perspectiva em 

2006 eram preocupantes, sobretudo tendo em vista que no plano nacional a aliança 

do partido com o PT ainda não se mostrava plenamente consolidada.  

No estado, a capital era base sólida de apoio a Wilma de Faria, no conjunto 

dos municípios o poder da máquina governista tenderia a exercer sua lógica sobre 

prefeitos e vereadores e em Mossoró o PFL não deixava espaço para outros 

partidos. Com base nas expectativas para o pleito de 2006, a aliança com o PFL se 

configurava, portanto, como alternativa estratégica de sobrevivência.  

Sob o ponto de vista do PFL, tratava-se também de considerar a forte 

possibilidade de, ao final, o PMDB seguir no caminho de apoio ao governo PT e sair 

fortalecido no estado, de modo que Wilma de Faria poderia, na verdade, passar a 

representar não a “terceira”, mas a segunda força política no estado, ao lado do 

PMDB. A incerteza maior recaía, portanto, sobre a situação do PFL.147  

Segundo Duverger, para que os partidos novos se constituam solidamente 

num sistema dominado por duas forças partidárias, é necessário que 

 

(...) disponham de forte apoio local, ou de grande e robusta 
organização nacional. No primeiro caso ficará confinado na sua 
área geográfica de origem, donde só sairá a custo e devagar, 
(...) no segundo, apenas, é que poderá esperar crescimento 
rápido que o eleva à posição de segundo partido (DUVERGER, 
1980, p.262). 

 

Wilma de Faria parecia seguir no caminho certo. Seus adversários também. 

É com base nesses fatores que podemos entender a aliança entre o PFL e o 

PMDB, a partir de 2004, no estado do Rio Grande do Norte.  

 

                                                           
147 A adesão formal do PMDB ao governo Lula se deu apenas em 30 de novembro de 2006 após 
eleição no Conselho Político do partido, onde foi aprovada por ampla maioria de votos a sua 
participação no governo de coalizão petista. 
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A aproximação entre PFL e PMDB: Impactos sob a forma de novos 
realinhamentos no estado. 

 

A aproximação entre o PFL e PMDB em 2004 produziu impactos em 2005. 

Forneceu também a justificativa necessária para importantes aliados migrarem para 

o apoio a Wilma de Faria. 

As aproximações e rupturas travadas ao nível das lideranças, entretanto, 

encontravam resistências ao nível das bases. No PFL, entre os quatro deputados 

estaduais do partido na Assembléia Legislativa, apenas Ruth Ciarlini, do PFL de 

Mossoró, declarou romper com o PSB. Getúlio Rego, liderança da região do Alto 

Oeste elegera o filho em Pau dos Ferros em 2002 tendo como vice um quadro do 

PSB, José Adécio, liderança da região Central, possuía dois filhos filiados ao PSB 

com pretensões a disputas municipais e o líder do partido na Assembléia Legislativa, 

o deputado Robinson Faria, representante do partido na região Agreste, havia 

assumido seu apoio a Wilma de Faria e ao prefeito Carlos Eduardo148. 

Ao final, Ruth Ciarlini manteve o padrão de fidelidade do grupo mossoroense, 

Getúlio Rego e José Adécio mantiveram-se ambiguamente fiéis a Agripino. O 

deputado Robinson Faria buscou consolidar sua carreira política vinculando-se a 

outro partido, onde passou a atuar como liderança. Sondou possibilidades com PP, 

com o PL e findou buscando abrigo no PMN pequeno partido ainda “sem dono” no 

estado, programaticamente alinhado ao PSB e, sobretudo, um partido que pertencia 

à coalizão governista no plano federal.  

Seguiram com Robinson Faria além do deputado Raimundo Fernandes e 

Paulinho Freire, cerca de 20 prefeitos do Oeste e Agreste do estado, seus liderados. 

Segundo justificativas do Presidente da Assembléia Legislativa, sua ida para o 

partido se dava em função de estar “motivado pela bandeira municipalista” (Diário de 

Natal, 22 de Março de 2005).149 

                                                           
148 Getúlio Rego e José Adécio constituem os dois representantes com maior número de legislaturas 
pela legenda na Assembléia Legislativa do estado. 
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Em Mossoró as rivalidades entre PFL e PMDB se expressavam através do 

rosalbismo (eleitores de Rosalba Ciarlini) e lairismo (eleitores de Laíre Rosado)150 e 

o ônus da aproximação recaiu sobre a legenda controlada pelos Alves. 

O grupo mossoroense de Laíre e Sandra Rosado em abril de 2005 anunciou 

sua desfiliação do PMDB e adesão ao PSB de Wilma de Faria, o que rendeu ao 

deputado o controle da Secretaria de Agricultura do Estado em maio do mesmo ano: 

 

O ex-deputado Laire Rosado toma posse na Secretaria de 
Agricultura do Rio Grande do Norte hoje ás 10 horas no Auditório da 
Emater/RN. Amanhã em Mossoró acontecerá a festa de filiação dele 
e das deputadas Sandra e Larissa Rosado ao PSB. Será ás 15hs no 
plenário da Câmara Municipal de Mossoró, quando estarão 
presentes a governadora Wilma de Faria, o Deputado Federal Miguel 
Arraes, (presidente Nacional do PSB), Deputado Federal Renato 
Casagrande (líder do PSB na Câmara) e o Ministro da Ciência e 
Tecnologia, deputado Eduardo Campos (Gazeta do Oeste, 5 de maio 
de 2005). 

 

A adesão do grupo ao PSB denotaria seu desacordo, desde 2004, com a 

união do partido com o PFL, e mais que isso, conforme assumiria publicamente 

Sandra Rosado, “uma estratégia de sobrevivência” (Gazeta do Oeste, 25 de maio de 

2005).  

A ida do grupo Rosado para o PSB deixou o PMDB mossoroense ainda mais 

desestruturado. Os lideres do governismo em Mossoró buscaram organizar bases 

no município e a estratégia inicial foi de cooptação da então prefeita Fafá Rosado 

vinculada ao PFL. 

.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
149 A conjuntura política nacional parecia auspiciosa às novas lideranças, aspirantes ao status de 
novas elites políticas no estado. O deputado Robinson Faria figurava entre elas. Entretanto os 
principais grupos em atividade investiam na luta contra seu sepultamento. 

150 No município desde 1982 o comando da oposição e da situação são controlados por diferentes 
integrantes da mesma família Rosado. 
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O fato é que o PSB crescia no Estado de modo que: 

 

Toda liderança ligada tanto ao PMDB quanto ao PFL na região 
Oeste, já se mostra consciente de que o caminho dos dois partidos é 
a união no segundo turno das próximas eleições estaduais. No 
entanto, quando indagadas se aprovam ou não essa união, começa 
a divisão de opiniões. A situação exige um imenso trabalho de 
convencimento que deve ser feito pelos senadores José Agripino e 
Garibaldi Filho, sem falar na ânsia pelo acirramento que é natural 
entre os bicudos e bacuraus (Gazeta do Oeste, 4 de maio de 2005). 

 

Wilma de Faria buscava também fortalecer outras lideranças à frente dos 

partidos “satélites”, de maior importância, sobretudo no controle dos executivos 

municipais do interior.  

O PL passaria a ser controlado por João Maia, então Secretário da Indústria e 

Desenvolvimento de Wilma de Faria. 

O PP, que havia apoiado a governadora em 2004 seguiu para a oposição no 

estado. No plano nacional se fortalecia com sua adesão à coalizão do governo 

federal. Em 2005 o partido conseguia chegar à presidência da Câmara Federal com 

o deputado Severino Cavalcanti e segundo noticiava a imprensa, o partido 

reivindicava dois ministérios em troca do apoio ao governo Lula. O deputado federal 

potiguar Nélio Dias era o vice-líder do Partido Progressista na Câmara dos 

deputados. E iria integrar a aliança de oposição no estado. 

 

 A eleição de 2006. 

 

A eleição de 2006 foi a última eleição disputada pelo PFL antes de sua 

refundação em 2007, quando se reestruturou sob a sigla de DEMOCRATAS. 

O processo eleitoral se deu sob forte tensão em torno dos escândalos de 

corrupção ocorridos em 2005 e que tiveram por base o envolvimento da alta cúpula 

petista em denúncias de pagamento de propinas a parlamentares da base aliada, 
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acusações de formação de caixa 2 para campanhas e corrupção de agentes 

públicos em estatais.  

O chamado “escândalo de mensalão” provocou grande crise no governo Lula, 

tendo sido cogitada, inclusive, a possibilidade de pedido de impeachment do 

presidente Lula. Esse contexto favoreceu os partidos de oposição (PFL-PSDB e 

PPS) na medida em que criou a expectativa de que a derrota do governo poderia ser 

inevitável em 2006. 

Nessa eleição o PSDB buscou novamente no PFL o parceiro para aliança em 

torno de seu candidato, Geraldo Alckmin. O PFL, por sua vez, novamente assumia 

aquela que fora desde seu surgimento, sua especialidade: prestar apoio político 

(TAROUCO,1999; CORBELLINI, 2005). 

Seguindo a estratégia de buscar um vice pefelista e nordestino, pela 

capilaridade e força das bases eleitorais do partido na região e sobretudo pelo 

avanço do PT no Nordeste, os candidatos a vice na chapa oposicionista foram o 

senador José Jorge, do PFL de Pernambuco e José Agripino, o primeiro com o 

apoio de Jorge Bornhausen (PFL-SC) e Agripino com apoio de Antonio Carlos 

Magalhães (PFL-BA). 

 A disputa pela vice-presidência se transformaria numa disputa de hegemonia 

no interior do partido e o nome de Agripino saiu em desvantagem pela rejeição, 

presente em certas alas no partido, “ao avanço do poder de ACM no comando da 

legenda”.151 

Em 18 de maio de 2006 a Executiva Nacional do PFL escolheria, por votação, 

o senador José Jorge para compor a chapa do tucano Geraldo Alckmin à 

Presidência da República. Do total de 96 votos de governadores, vice-governadores, 

senadores, deputados, prefeitos de capitais e membros da Executiva, José Jorge 

ganhou por 51 votos contra 45 votos dados ao senador José Agripino. 

Ao final, apesar do ambiente político hostil criado pela oposição, Lula 

conseguiu ser eleito no segundo turno com confortável margem de votos sobre seu 

adversário.  

                                                           
151  Folha de São Paulo, 13 de maio de 2006. 
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A estabilidade econômica e investimento na agenda social, sobretudo através 

do programa Bolsa Família, seriam elementos fundamentais para a compreensão da 

vitória petista em meio à grave crise que antecedera a eleição de 2006 (RENNÓ e 

CASTRO, 2009). 

No primeiro turno Geraldo Alckmin obteve 41,6% dos votos válidos contra 

48,6% dos votos dados a Lula, que no segundo turno derrotaria o tucano com  

folgada votação de 60,8% dos votos válidos contra 39,2% de votos dados a Geraldo 

Alckmin.152  

Ainda assim o clima de incerteza exerceu influência favorável sobre as 

condições de disputa para a oposição. Especialmente para o PFL, que acelerava em 

sua marcha de redução de ocupação de espaços políticos em todos os níveis.  

Na Câmara dos deputados, em 2006, o partido apresentou grande recuo, 

elegendo apenas 65 deputados e passando para a quarta posição na casa. O 

decréscimo nessa casa seria compensado pelo bom desempenho no Senado. 

No comando dos executivos estaduais o PFL também obteve baixo 

desempenho, conseguindo eleger apenas o governador do Distrito Federal, o ex- 

deputado José Arruda. 

Nas assembléias estaduais, embora os dados referentes à trajetória do 

partido entre 1986 e 2006 indiquem para uma redução progressiva, entre 2002 e 

2006 seria verificada a menor percentagem de redução ao longo de sua trajetória. 

 

 

 

                                                           
152 No Rio Grande do Norte Lula foi eleito com 60,2% dos votos no primeiro turno e 69,7% no 
segundo turno. Em Natal o candidato petista obteve 47% dos votos válidos no primeiro turno e 84,6% 
no segundo e Geraldo Alckmin, 37,9% no primeiro e 30,7% no segundo turno. Em Mossoró Lula 
obteve 62,3% no primeiro e 73,4% no segundo e Alckmin 29,3% no primeiro turno e 26,6% no 
segundo turno.  
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Tabela 70: Cadeiras obtidas pelo PFL no Senado, Executivos Estaduais, Câmara 

Federal e Assembléias Legislativas entre 1986-2006. 

Cargo 1986 % 1990 % 1994 % 1998 % 2002 % 2006 % 
GOVERNADORES 1 4,3 7 25,9 2 7,4 5 22,2 4 14,8 1 3,7 

SENADORES 7 14,3 8 25,8 11 20,4 5 18,5 14 25,9 6 22,2 

DEPUTADOS FEDERAIS 118 24,2 83 16,5 89 17,4 106 20,5 84 16,4 65 12,7 

DEPUTADOS ESTADUAIS 231 24,2 168 16,0 158 15,1 171 16,2 122 11,5 118 11,1 

FONTE: Nicolau, 2002; TSE           
 

 

Analisando o desempenho do partido entre 1986 e 2006 para todos os cargos 

em disputa nas eleições gerais, observamos que os resultados exprimem, em 

grande medida, uma grande influência dos fatores conjunturais, destacando-se o 

efeito do pleito de 1998, onde os resultados indicam a interferência do processo de 

alta institucionalização adquirida pelo partido ao longo do governo FHC 

(CORBELLINI, 2005). 

 A apresentação sequenciada dos dados ao longo no período nos permite 

avaliar que o partido não apresentou na disputa pelos executivos estaduais o seu 

melhor desempenho, terminando o período com o mesmo número de governos que 

fez ao iniciar sua trajetória. 

Nas Assembléias Estaduais, mais sujeitas ao processo de fragmentação a 

redução de cadeiras seguiu uma trajetória praticamente contínua sendo que entre 

2002 e 2006, curiosamente verificou-se a menor redução de cadeiras com relação 

ao pleito anterior e também com relação aos demais cargos em comparação no 

mesmo período.    

Quanto à Câmara Federal, ao longo do período a variação também tendeu à 

redução. Embora os resultados de 1998 tenham produzido um efeito contrário a 

essa tendência, no pleito seguinte o partido seguiria sua tendência de declínio no 

controle das cadeiras da casa, embora em 2002 de certa forma o partido ainda 

pudesse ser considerado um partido governista, ou pelo menos residualmente 

governista. 
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No Senado o partido demonstrou seu melhor desempenho. Excetuando a 

eleição de 1986 o percentual de cadeiras obtidas pelo partido na casa foi o mais 

elevado, com relação aos demais cargos. Em 2002 elegeu 14 senadores, em alguns 

estados conseguindo assegurar as duas vagas em disputa. (BA, MA e TO). Isso 

rendeu ao partido a formação da maior bancada da casa em 2007, que juntamente 

com o PMDB, empataram no controle de 19 cadeiras do Senado, cada.   

 A força do partido nessa casa se evidenciaria em 2006 quando, já 

consolidado como partido de oposição conseguiu novamente eleger o maior número 

de senadores entre o conjunto de partidos em disputa, apresentando novamente o 

melhor desempenho pela obtenção da maior quantidade de votos válidos: 

21.653.812 votos correspondentes a 25,66% do total de votos para senadores no 

país.153 

Os resultados de 2006154 assegurariam ao partido a formação da maior 

bancada da casa, com dezoito Senadores, ficando logo atrás a bancada do PSDB, 

com dezesseis cadeiras e em terceiro lugar o PMDB, com quinze.155  

No plano nacional, o Senado passou a representar o espaço parlamentar de 

maior influência do partido a partir de sua ida para a oposição. Um espaço 

estratégico a ser conservado. 

 

A eleição de 2006 no Rio Grande do Norte.  

 

Em 2005, o avanço político de Wilma de Faria na últimas eleições e o efeito 

dos novos realinhamentos protagonizados pelo PFL e PMDB produziram um cenário 

de grandes defecções e indefinições, sobretudo em termos de lideranças locais e 

regionais vinculadas às legendas.  

Nas eleições gerais de 2006 o PFL no Rio Grande do Norte disputaria como 

oposição no plano nacional e no plano estadual. Ao início do ano o senador José 
                                                           
153 Dados do TSE. 
154 Senadores eleitos pelo PFL EM 2006: Rosalba Ciarlini (RN), Maria do Carmo (SE), Kátia Abreu 
(TO), Eliseu Rezende (MG), Jaime Campos (MT) e Raimundo Colombo (SC).  
155 Em 2006 o PMDB elegeu 4 senadores e o PSDB 5. 
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Agripino dava indicativos que sairia como candidato a governador. Entretanto a partir 

de sua concentração na disputa pela vaga da vice-presidência com o senador José 

Jorge (PFL-PE), Garibaldi Alves avançou em sua investidura na disputa pelo cargo.  

Apesar do crescimento do PSB no estado, a governadora Wilma de Faria 

encontrou muitos obstáculos para viabilizar sua reeleição. As pesquisas realizadas 

desde o início da campanha em 2006 indicavam Garibaldi Alves com confortável 

margem de vantagem sobre a governadora. As pesquisas iniciais mostravam o 

senador José Agripino em segundo lugar nas preferências do eleitorado, seguido 

então de Wilma de Faria156, em terceira posição. 

 

Os pretensos candidatos às eleições do próximo ano estão usando 
régua e compasso para delinearem suas posições diante do quadro 
que começa a ser pintado. As principais lideranças estão provocando 
um verdadeiro burburinho nesse período onde todo mundo está 
conversando com todo mundo deixando quem está ao redor desse 
espiral de indefinições tonto, sem saber para onde ir. O cuidado 
cirúrgico é para não dar o passo fora da linha e terminar se perdendo 
nesse tortuoso caminho. A situação mais complexa é para os 
deputados estaduais e para aqueles que desejam ser candidatos. É 
claro que nesse momento, a ideologia e os partidos ficam de lado, 
quando o mais importante é salvar-se ao sabor das conveniências. 
Para onde ir, eis a questão? (Gilberto de Souza na coluna Circulando 
em Off, Gazeta do Oeste, 6 de abril de 2005).157 

 

O clima era de indefinições e defecções sofridas por todos os partidos, o que 

debilitou ainda mais a força do governo de Wilma de Faria. O governismo perdera 

seu Norte sob a influência da nova correlação de forças configurada com a entrada 

                                                           
156 Segundo Spinelli, “Nenhuma dessas pesquisas tem registro no TRE (não havia obrigatoriedade 
legal). Em algumas não se aponta o instituto responsável. Tampouco é apresentada a metodologia 
das mesmas. A divulgação de tais pesquisas pelo jornal oposicionista era parte de uma estratégia 
eleitoral em favor da candidatura de Garibaldi Filho. De uma forma ou de outra, é possível que essas 
pesquisas retratassem tendências reais do eleitorado naquele momento. E o fato é que existiram 
indícios de que Wilma de Faria considerou a possibilidade de desistir da tentativa de se reeleger, 
candidatando-se ao Senado” (SPINELLI, 2007, p.3) 
 
157 Completava o colunista Gilberto de Souza em sua coluna circulando em off: “Nas regiões do  
Médio e Alto Oeste o que se vê são lideranças desejando participar da dança das cadeiras. Alguns 
querem deixar o governo, enquanto outros procuram tomar chegada. Está todo mundo tonto, pode 
apostar” (Gazeta do Oeste, 6 de abril de 2005). 
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do PSB no campo das disputas majoritárias158, a aliança entre PMDB e PFL e as 

incertezas sobre a possibilidade de reeleição de Wilma de Faria. 

A chapa de oposição, estruturada na aliança “Vontade Popular” tinha 

Garibaldi Alves na vaga para governador. Ao PFL coube indicar o candidato a vice e 

ao senado, tendo sido escolhidos o ex-deputado federal Ney Lopes e Rosalba 

Ciarlini, respectivamente. 

José Agripino se manteve, como em outras campanhas, sob a condição de 

estratégico afastamento, evitando impactos negativos à imagem de sua aliança no 

estado derivados da aliança do PFL com o PSDB no nível nacional  

 A oposição acusava o governo de ter paralisado o processo de 

desenvolvimento do Estado pela incapacidade de viabilizar um conjunto de “obras 

estruturantes” fundamentais. Wilma de Faria pautava sua defesa em torno de seus 

avanços na agenda social, de certa forma reproduzindo o discurso do governo 

federal no Estado (SPINELLI, 2006).  

Ao longo da campanha de 2006 foi travada também uma incessante batalha 

de pesquisas e ‘números ao longo da qual Garibaldi Alves passou da confortável 

liderança ao empate técnico, chegando ao final com Wilma de Faria o superando em 

pequena, mas perigosa margem de vantagem.159 

Poucos dias antes do pleito os cálculos sobre apoios ainda se concretizavam. 

À medida que pesquisas indicavam a vitória de Wilma, lideranças locais 

raciocinavam também sobre o peso do PFL com dois senadores, Rosalba e Agripino 

Maia, e o PMDB com dificuldades para neutralizar esse poder: a aliança chegaria a 

2008? quais garantias teriam de que o PFL apoiaria candidatos do PMDB nas 

disputas municipais?  

Dessa forma, quando muitas lideranças locais já haviam migrado para o apoio 

a Garibaldi, após a divulgação das últimas sondagens do VOX POPULI e IBOPE no 

estado, que indicavam a virada de Wilma de Faria, a palavra nos bastidores políticos 

passou a ser “remigração!” 
                                                           
158 Agora de modo independente, como “terceira força”. 
159 Em sua análise sobre a eleição de 2006 Antonio Spinelli descreve a “batalha de pesquisas e 
resultados” referentes ao processo. Trabalho disponível em, 
http://www.fundaj.gov.br/geral/observanordeste/spinelli.pdf 
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Ao final Wilma de Faria passaria ao segundo turno com mínima vantagem de 

votos sobre Garibaldi Alves. 

 

Tabela 71: Resultado da disputa para governo do estado no Rio Grande do Norte 

(2006) 

Candidato Partido Coligação Votos % 
GARIBALDI ALVES PMDB PMDB-PFL-PTN 749.003 48,6 

WILMA DE FARIA PSB PSB / PTB / PT / PL / PPS / PHS / PMN / PC do B / PT do B 764.016 49,6 

SANDRO PIMENTEL PSTU PSTU-PSOL 14.172 0,9 

HUMBERTO SILVA PTC S/ COLIGAÇÃO 5.582 0,4 

GERALDO FORTE PSL S/ COLIGAÇÃO 5.907 0,4 

JOSÉ BEZERRA PCB S/ COLIGAÇÃO 2.470 0,2 

Fonte: TSE     
 

 

Para o Senado, desde 2005 os acertos entre Rosalba e Garibaldi vinham 

sendo tecidos. Na campanha de 2006 a parceria se efetivou com os candidatos 

efetivando a velha estratégia do voto casado: Rosalba Ciatlini apoiaria Garibaldi 

Alves em Mossoró, onde o PMDB se encontrava desestruturado com a saída dos 

deputados Laíre e Sandra Rosado para o PSB, e Garibaldi apoiaria Rosalba Ciarlini 

na capital e Grande Natal: 

 

O deputado Henrique Alves afirmou que Rosalba vai dar uma grande 
vitória a Garibaldi em Mossoró e que o PMDB está trabalhado para 
retribuir. “Onde tiver um bacurau eu vou lá pedir o voto para Rosalba. 
A governadora Wilma quer derrotar a Rosa, mas não vai conseguir. 
Mossoró será a cidadela da resistência para puxar a vitória de 
Garibaldi no governo e Rosalba no Senado” (Gazeta do Oeste 14 de 
setembro de 2006). 

 

Os resultados dariam vitória à ex-prefeita mossoroense, que se tornou a 

primeira senadora do Rio Grande do Norte, eleita por pequena margem de votos 

sobre o candidato tido como favorito, conforme mostram os dados: 
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Tabela 72: Resultado de eleição para o Senado no RN (2006) 

Candidato Partido Coligação Votos % 
ROSALBA CIARLINI PFL PFL-PMDB-PP-PTN 645.869 44,3 
FERNANDO 
BEZERRA PTB 

PTB-PSB-PT-PL-PPS-PHS-PMN-PCdoB-
PTdoB 634.738 43,4 

 
JOSÉ GERALDO 
MELO PSDB PSDB-PV 155.608 10,6 

JOANILSON REGO PSDC S/COLIGAÇÃO 9.021 0,6 
VERÔNICA D. 
VERAS PSTU PSTU-PSOL 6.008 0,4 

LUÍS A. MARANHAO PTC S/COLIGAÇÃO 4.603 0,3 

ANTONIO SOTERO PSL S/COLIGAÇÃO 4.013 0,3 

EDGAR NAZARENO PCB S/COLIGAÇÃO 1.912 0,1 

VOTOS VÁLIDOS     1.461.772 100 

Fonte: TSE     
 

 

Mais uma vez Mossoró assegurou a força do PFL no Estado. Rosalba Ciarlini 

obteve 88,32% dos votos válidos da cidade (90.660 votos) e Fernando Bezerra 

apenas 12,9% dos votos válidos (14.049 votos). 

 Fernando Bezerra, que obteve 43,4% dos votos válidos no estado contra 

44,3% de Rosalba Ciarlini, fez campanha nos 166 municípios do Rio Grande do 

Norte, exceto na cidade de Mossoró.160 Ao final perderia a disputa por 11.131 votos.  

O desempenho exitoso do partido na disputa para o Senado não se verificou 

na disputa para a Câmara Federal, onde o PFL asseguraria apenas uma das oito 

vagas em disputa no Estado.  

O único candidato eleito foi Felipe Maia, filho de José Agripino Maia, que 

entrava na política confirmando um dos traços mais marcantes da política potiguar: a 

força do familismo, que confere aos partidos o caráter de verdadeiros clãs 

partidários161.  

                                                           
160 Fernando Bezerra fora aconselhado a não investir em votos na cidade dada sua situação 
“assegurada” na capital e “grande Natal” (Jornal de Fato, 21 de julho de 2010). 
161 A questão merece maior investimento por parte das pesquisas, sobretudo no âmbito da 
antropologia política. Entretanto algo que talvez possa ser dito a respeito desse fato é que o fator 
“família” se encontra associado, dentre outros fatores, à questão da “fidelidade”, indispensável ao 
controle do poder por parte dos grupos políticos no Estado, sobretudo diante de um subsistema 
marcado pela elevada instabilidade dos apoios e alianças em função do elevado peso da lógica do 
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O deputado federal Betinho Rosado, representante ligado ao PFL 

mossoroense, não conseguiu sua reeleição. Em 2006, não pôde contar com o apoio 

direto de sua cunhada, Rosalba Ciarlini, em campanha própria ao Senado nessa 

eleição.162  

O PSB de Wilma de Faria saiu (inicialmente) vitorioso, com dois deputados 

federais vinculados à legenda.  

 

Tabela 73: Resultado de eleição para a Câmara dos Deputados no RN (2006) 

Candidato Partido Coligação Votos % 

FABIO M. FARIA PMN PT-PTB-PL-PHS-PMN-PSB-PCdoB-PTdoB 195.148 12,0 

JOÃO DA S. MAIA PL PT-PTB-PL-PHS-PMN-PSB-PCdoB-PTdoB 193.296 11,9 

HENRIQUE E. ALVES PMDB PMDB-PFL-PP-PTN 156.581 9,6 

ROGÉRIO S. MARINHO PSB PT-PTB-PL-PHS-PMN-PSB-PCdoB-PTdoB 130.063 8,0 

FELIPE CATALÃO MAIA PFL PMDB-PFL-PP-PTN 124.382 7,7 

Mª FÁTIMA BEZERRA PT PT-PTB-PL-PHS-PMN-PSB-PCdoB-PTdoB 116.243 7,2 

NÉLIO DA S. DIAS PP PMDB-PFL-PP-PTN 93.245 5,7 

SANDRA DA E. ROSADO PSB PT-PTB-PL-PHS-PMN-PSB-PCdoB-PTdoB 69.277 4,3 

VOTOS VÁLIDOS     1.078.235 100 

Fonte: TSE     
 

Em termos de coligação, a aliança liderada por seu partido elegeu cinco dos 

oito candidatos eleitos. O PSB no Rio Grande do Norte se consolidava no mercado 

eleitoral como uma legenda atrativa e viável para as lideranças em concorrência por 

vagas à Câmara Federal.  

Na Assembléia Estadual o PFL elegeu três deputados. O resultado de 2006 

mostrou a tendência de declínio do partido no controle pelas cadeiras da casa, em 
                                                                                                                                                                                     
governismo. Nessa eleição se verificaria a reprodução sob bases familiares das lideranças e partidos 
não apenas no PFL. No PMDB entrava o filho de Garibaldi Alves Filho, Walter Alves, eleito para a 
Assembléia Legislativa do Estado. O então presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria, 
egresso do PFL e em construção de sua liderança no Estado pelo PMN, lançaria também seu filho 
Fábio Faria na política, candidato que especialmente em função de seu enorme “carisma estético” 
seria eleito para a Câmara Federal como o deputado mais votado no Estado. Em 2002 Wilma de 
Faria elegeu sua filha Márcia Maia para o Legislativo estadual, caminho também seguido nesta 
eleição pelo grupo de Laíre e Sandra Rosado, que ainda vinculados ao PMDB, lançaram sua filha 
para a mesma casa, a jovem mossoroense Larissa Rosado. 
 
162 Betinho Rosado assumiria posteriormente uma vaga na Câmara Federal com a morte do deputado 
Nélio Dias (PP), dando ao PFL o controle de duas cadeiras ainda nessa legislatura, empatando com o 
PSB em número de representantes nessa casa. 
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larga medida associado ao processo de fragmentação do sistema partidário. O 

número de deputados eleitos pelo partido foi o menor obtido pela legenda desde 

1986.  

Entretanto em sua última disputa como PFL o grupo político liderado por 

Agripino Maia mostrou também sua capacidade de formar uma base de lideranças 

mínima, porém mais fiel. Os deputados Getúlio Rego e José Adécio, com bases 

eleitorais na região do Alto Oeste e Sertão Central, respectivamente, disputaram 

vagas ao executivo estadual vinculados à legenda de 1986 a 2006. Ao longo das 

disputas para a Assembléia Estadual, ocorridas no período de 1986 a 2006, o PFL 

foi o único partido que conseguiu manter dois representantes disputando, sem 

derrotas, pela mesma legenda. 

 

Tabela 74: Resultado de eleição para a Assembléia Legislativa no RN (2006) 

Partido Cadeiras % 
PMN 5 20,1 
PMDB 4 16,7 
PSB 4 16,7 
PFL 3 12,2 
PDT 2 8,3 
PV 2 8,3 
PPS 1 4,2 
PT 1 4,2 

PSDB 1 4,2 
PHS 1 4,2 

TOTAL 24163 100 
Fonte: TSE  

 

 

Os partidos da coalizão governista estadual, em conjunto, formariam maioria 

na casa164. 

                                                           
163 Deputados estaduais eleitos em 2006 no RN: PFL: Leonardo Nogueira, José Adécio Costa, Getúlio 
Rego; PMDB: Fº Potiguar Jr, Nelter Queiróz, José Dias, José Dias; PMN: Robinson Faria, Antonio 
Jácome, Ricardo da Motta, Raimundo Fernandes, Ezequiel F. de Souza; PSB: Marcia Maia, Gustavo 
de Carvalho, Lavoisier Maia, Larissa Rosado; PV: Fº Gilson Moura, Micarla De Souza; PPS: Wober 
Junior; PSDB: Luís Almir Magalhães; PT: Fernando Wanderley ; PHS: Arlindo Dantas. 

164 Na disputa para a Assembléia Legislativa a aliança “Vitória do Povo” desmembrou-se em duas 
coligações, a “Vitoria do Povo II” constituída pelo PSB, PL, PMN, PPS e PTB, que somando 682.761 
votos obteve 9 vagas, e a coligação “Vitoria do Povo III” formada pelo PT, PC do B, PHS, e PT do B, 
que conquistou apenas 2 cadeiras.  Na Assembléia Estadual o PT reduziu sua bancada com relação 
ao pleito anterior quando havia eleito dois deputados para a casa. Esse desempenho confirmava 
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No segundo turno Wilma de Faria venceria o candidato peemedebista 

apoiado pelo PFL: 

 

Tabela 75: Resultado da disputa para governo do estado no Rio Grande do Norte 

(2006) 2º Turno 

Candidato Partido Coligação Votos % 

GARIBALDI ALVES PMDB PMDB-PFL-PP-PTN 749.172 47,6 

WILMA DE FARIA PSB 
PSB / PTB / PT / PL / PPS / PHS / PMN / PC do B / 

 PT do B 824.101 52,4 

VOTOS VÁLIDOS     1.573.273 100 

Fonte: TSE     
 

 

Entrevistada pelo jornal Diário de Natal, a governadora Wilma de Faria (PSB) 

afirmou que numericamente foi vitoriosa. Disse ter enfrentado um candidato que 

inicialmente apresentava 23% de maioria sobre ela. Apresentando-se como 

“governador em férias”, afirmava que nunca tinha perdido uma eleição em toda sua 

história de vida pública. ”Pois agora perdeu, não é mais invencível” (Diário de Natal, 

22 de outubro de 2006). 

  Em 2010, após processo de refundação ocorrido em 2007 e que redefiniu a 

nomenclatura da legenda para DEMOCRATAS, o partido no Rio Grande do Norte, 

em aliança com o PMDB, elegeria Rosalba Ciarlini governadora do estado e José 

Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho, senadores. Virtú e Fortuna assegurariam a 

força do poder majoritário no Rio Grande do Norte  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Wilma de Faria, a frente do PSB no RN, como organizadora dos partidos da base de apoio ao 
governo PT no Estado. 
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Balanço eleitoral das eleições disputadas pelo PFL no estado entre 1986 a 

2006. 

Desempenho do PFL nas  disputas municipais (1988 a 2004) 

 

A análise do desempenho eleitoral do PFL na disputa pelos executivos 

municipais no Rio Grande do Norte ao longo das seis eleições ocorridas no período 

indica uma tendência declinante, em que pese o seu desempenho na eleição de 

1992. Em 1991 o PFL assumia o comando do governos estadual  de modo que o 

resultado observado em 1992 reflete o efeito indutor exercido pelo governo estadual 

sobre as disputas municipais. Num contexto onde a migração partidária não 

implicava em custos e restrições às lideranças locais, a adesão de prefeitos ao 

governo no comando do executivo estadual implicava também na mudança de 

legenda por parte dessas lideranças. A trajetória de declínio após a eleição de 1992 

pode ter explicação no fato de que após 1994 o PFL não voltou ao comando do 

governo estadual. A vigência da regra que possibilitava a reeleição implicou em dois 

mandatos consecutivos do PMDB, de 1994 a 2002 e após 2003 a entrada do PSB 

seguiu retraindo a capacidade de atração do partido no plano local, de modo que, 

somado a outros fatores como a própria fragmentação do sistema, o partido não 

conseguiu reverter a tendência declinante.   
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O gráfico abaixo, que apresenta o desempenho dos demais partidos nas 

eleições em questão evidencia o peso do fator governismo estadual para análise dos 

pleitos municipais no estado. Não apenas o desempenho do PMDB e do PPB 

(principal partido da coalizão governista) nas eleições de 1996 e 2002 mas 

sobretudo o desempenho do PSB em 2004, indicam para um reforço do argumento 

utilizado acima para explicar a trajetória descendente do PFL. 
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O exame comparado permite constatarmos que embora o partido tenha 

figurado entre os mais competitivos no estado ao longo do período observado, não 

poderíamos exatamente afirmar que sua força eleitoral esteve nas disputas 

municipais. Os dados permitem ainda inferir que a posição do partido no plano 

nacional não exerceu influência direta sobre seu desempenho no plano municipal. 

 

Desempenho do PFL nas  disputas para Deputado Estadual e Federal no Rio Grande 
do Norte de 1986 a 2006. 

 

A análise do desempenho do PFL nas disputas para a Câmara Federal e 

Assembléia Legislativa no Rio Grande do Norte indicam para uma convergência em 

torno do peso exercido pelo controle da máquina estadual sobre as possibilidades 

de êxito dos candidatos em disputa pela legenda. Na eleição de 1994 o partido 

obteve seu melhor desempenho ao longo de sua trajetória. 

 A observação do gráfico referente à disputa para a Assembléia estadual 

indica que o controle do partido à frente do governo estadual exerceu peso sobre as 

possibilidades de êxito dos candidatos em disputa pela legenda. Em 1986 José 

Agripino deixava o governo do estado e em 1987 assumia Geraldo Melo, do PMDB. 

Com o retorno do PFL ao executivo estadual em 1990, o partido reverteu o declínio 
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apresentado em 1990  e apresentou então seu melhor desempenho no estado ao 

longo de sua trajtória. A partir daí a curva declinante não sofre reversão tanto para a 

escolha de deputados estaduais quanto federais.  
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A trajetória coincidente do desempenho do partido a partir de 1990 para as 

duas casas legislativas indica para o possível peso do governismo estadual sobre o 

resultado da disputa. O exame comparado dos demais partidos permite uma melhor 

compreensão: 
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O fato do PFL manter-se aliado aos diferentes governos no plano federal ao 

longo do período que vai de 1986 a 2002, bem como outros eventos relacionados à 

dinâmica política nacional, não impactou de modo evidente sobre o desempenho do 

partido nas duas casas.  

Tomemos como referência o fato de ao fim do primeiro mandato do PSDB em 

1998, o governo se encontrar bem avaliado perante a opinião pública e esse bom 



224 
 

desempenho não ter impactado sobre o resultado de seu principal aliado no Estado, 

o PFL.  

No mesmo sentido poderíamos argumentar que embora ao longo do segundo 

mandato do governo PSDB (1999-2003) o PFL tenha atingido seu mais alto grau de 

institucionalização, controlando mais pastas ministeriais que o próprio partido do 

governo (MENEGUELLO, 1998; CORBELLINI, 2005), esse desempenho na arena 

governamental não implicou em estabilidade tampouco em reversão do processo de 

declínio do PFL no estado no que se refere à conquista de cadeiras para Assembléia 

Legislativa e Câmara dos Deputados. 

Dessa forma, com relação ao Rio Grande do Norte entre 1986 e 2006, é 

possível concluir que as variações no desempenho do partido com relação à 

conquista de cadeiras nas duas casas legislativas estiveram associadas a fatores 

relacionados à dinâmica política estadual.  O partido obteve melhores desempenhos  

nos períodos em que estava no comando do executivo estadual. Os períodos em 

que esteve melhor posicionado na esfera federal, especialmente durante o governo  

Fernando Henrique Cardoso, não impactaram de modo mais evidente no 

desempenho do partido no estado. 

Dentre esses fatores podemos indicar o peso do governismo estadual, 

sobretudo nas disputas pelas cadeiras da Assembléia Legislativa bem como o 

avanço da fragmentação partidária no subsistema estadual, sobretudo a partir de 

1990. 

Nas disputas pelo governo estadual, conforme vimos nos capítulos anteriores, 

o PFL obteve êxito apenas em 1990. Em 1986, 1998 e 2002 o partido lançou 

candidatura própria mas não obteve êxito. Em 1994 e 2006 apoiou candidatos de 

outros partidos que também não obtiveram êxito. Dessa forma, no Rio Grande do 

Norte, não foi nas disputas pelo governo do estado onde o PFL evidenciou sua força 

O desempenho aqui verificado se enquadra no perfil geral apresentado pelo 

partido no conjunto dos estados brasileiros, conforme tendência verificada por 

TAROUCO (1999).  
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A análise do desempenho do partido para as disputas ao Senado, parece 

revelar onde de fato se situou a força do PFL no estado. 

Em 1986 José Agripino Maia é eleito pelo partido. Em 1990 o partido não lança 

candidato pela legenda. Apóia o candidato do PDS que perde para o candidato do 

PMDB. Em 1994 o partido concorre a uma vaga com José Agripino, que é eleito 

para seu segundo mandato na casa. Em 1998 o partido não lança candidato pela 

legenda, novamente apoiando um candidato que não se reelege. Em 2002 Agripino 

disputa a vaga elegendo novamente Agripino Maia para seu terceiro mandato. Em 

2006 o partido concorre com o nome de Rosalba Ciarlini, que eleita assegurou duas 

cadeiras ao partido na Casa, mesmo com o partido estando na oposição no plano 

nacional e também no estado. 

O desempenho do PFL para o Senado apresenta irregularidades dado o fato 

de que em dois dos pleitos ocorridos o partido não lançou candidatos vinculados à 

legenda (1986 e 1998). Entretanto em todas as disputas em que lançou candidato, 

obteve vitória. É importante observarmos que o êxito do partido mostrou 

independência com relação ao governismo estadual bem como com relação à sua 

posição de oposição no nível estadual e federal. Importante destacar também que a 

trajetória de José Agripino Maia se confunde com a trajetória do partido nesse nível 

de disputa. Dessa forma creio ser possível concluir que foi nas disputas para o 

Senado onde o partido obteve seu melhor desempenho.  
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Considerações finais 

 

A análise da trajetória política do PFL no Rio Grande do Norte se desenvolveu 

a partir de duas dimensões, uma de natureza histórica, descritiva, que partiu de 

contextos políticos e institucionais antecedentes ao surgimento do PFL no estado, e 

outra focada na dimensão competitiva, onde busquei apresentar os diferentes 

contextos políticos de atuação e o desempenho do partido ao longo das onze 

disputas eleitorais de que participou - cinco municipais e seis gerais - entre 1986 e 

2006. 

Na descrição dos antecedentes busquei apresentar o modo como o PFL 

surgiu sob condições privilegiadas no estado. O reduzido grupo que viria a liderar o 

partido, constituído pela família Maia, havia iniciado o processo de formação de suas 

bases políticas de apoio desde 1975, com a chegada de Tarcísio Maia ao comando 

do governo estadual.  

Sob um contexto de transição e retorno à democracia, a família Maia, 

criteriosamente selecionada pelo General Golbery do Couto e Silva para operar um 

processo de renovação de quadros políticos no estado, soube desempenhar com 

competência seu papel de coordenador do processo político de transição, sobretudo, 

soube capitalizar política e eleitoralmente os dividendos de sua atuação à frente do 

governo do estado ao longo dos dez anos ininterruptos - de 1975 a 1985 – que 

antecederam o surgimento de PFL no Rio Grande do Norte. 

Como representante oficial do governismo federal no estado, a família Maia 

dispôs de recursos e executou de modo satisfatório projetos e programas 

governamentais que agregariam ao perfil de Tarcísio e Agripino Maia a imagem de 

capacidade administrativa, modernidade e competência. A família Maia, introduziu 

uma nova fórmula política165 para legitimação de seu poder político no estado. 

Ao longo desse período e sob estas condições o governismo comandado pela 

família Maia pôde consolidar sua influência sobre as bases eleitorais municipais e 

acumular seu capital de lealdade política.  

                                                           
165

  MOSCA, 1968. 
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Na trajetória de consolidação do poder político do partido, os vínculos de 

fidelidade familiar representaram um recurso valioso, inicialmente antes da formação 

do partido, quando em 1978, como governador biônico, Tarcísio Maia indica seu 

primo Lavoisier Maia para sua sucessão no governo do estado. Em seguida, em 

1979 Lavoisier nomeia Agripino Maia prefeito biônico da capital, após três anos de 

mandato, com o capital político adquirido no comando da prefeitura de Natal,  

Agripino disputa com êxito a primeira eleição direta para governador do Estado em 

1982.  

Num momento posterior esses vínculos novamente se mostrariam decisivos: 

No contexto de formação do Colégio Eleitoral, diante da grande incerteza dos 

desfechos do processo, novamente o triângulo Tarcísio – Lavoisier – Agripino 

asseguraram que qualquer que fosse o desfecho, algum membro da família 

permaneceria no poder.  Ainda nos desdobramentos desse processo, os vínculos 

familiares asseguraram a proximidade estratégica entre PFL e PDS no estado, com 

Agripino assumindo o comando da nova agremiação e Lavoisier permanecendo no 

controle das bases pedessistas no estado.  

 A herança do PFL em termos de estruturas político-partidárias compreendeu 

principalmente uma capilarizada rede de lideranças locais, originadas de uma 

mesma matriz, a ARENA, que pelas “velhas afinidades” se mostrariam sempre 

propensas a aproximações e alianças, especialmente nos momentos onde o 

governismo esteve sob o comando do PFL.  

Segundo WARE166 tão importante quanto a competição é a cooperação 

formal e informal implícita em todo sistema de partidos. Nesse sentido podemos 

dizer que em grande medida a força política do PFL no estado derivou da 

possibilidade de apoio eleitoral por parte de partidos menores como o PDS, PL, PTB 

e PDT167, sendo os dois primeiros, os parceiros mais estáveis nas alianças locais168.  

                                                           
166 WARE, 2002, p.34. 
167 O PDT em sua formação original no estado não pode ser enquadrado entre os partidos originados 
a partir dos quadros da ARENA. 
168 A partir de 1994 PSDB e PSB assumiriam também destacado peso contextual nas alianças 
travadas pelo partido a nível municipal. 
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Os necessários vínculos do PFL com partidos que se formariam a partir das 

bases arenistas e pedessistas no estado, parecem confirmar as teses de Madeira 

(2006). O êxito das alianças do PFL com esses diferentes partidos em diferentes 

momentos, se deveu ao fato de que elas se mostraram vantajosas a todos os que 

para ela cooperaram: Ao PFL assegurou a formação de maiorias eleitorais 

necessárias às disputas majoritárias, aos demais partidos assegurou seu 

fortalecimento a nível local e estadual, na medida em que o somatório de votos 

produzidos pelas alianças, possibilitou a obtenção dos elevados quocientes 

eleitorais que asseguraram a esses partidos um progressivo avanço na conquista de 

vagas na Assembléia Legislativa do Estado e Câmara Federal. 

Esse elemento findou caracterizando as alianças lideradas pelo PFL como 

“inclusivas”, um padrão diferente, por exemplo, daquele verificado pelas alianças 

firmadas pelo PMDB especialmente em 1986 e 1990, onde devido a 

inexpressividade eleitoral dos demais parceiros incluídos, o PMDB obteve a 

totalidade das cadeiras obtidas pela coligação na Assembléia do estado e Câmara 

Federal.  

A atuação do PFL, dessa forma, ao mesmo tempo em que não prescindiu do 

apoio de partidos menores, contribuiu com o fortalecimento dos mesmos no Estado. 

Embora fuja ao escopo pretendido pela análise, podemos indicar que o 

subsistema partidário do Rio Grande do Norte caracterizou-se, no período analisado, 

pelo forte peso de seu conservadorismo político e sobre esse aspecto o PFL deu, 

portanto, relevante contribuição.  

A experiência governativa consistiu também num fator relevante na 

explicação do êxito do partido: À herança da gestão de Tarcísio Maia à frente do 

governo estadual entre 1975 e 1978 e José Agripino na prefeitura da capital entre 

1979 e 1981, no papel de executores dos programas definidos pelo II PND no 

estado, somou-se a experiência de gestão de Rosalba Ciarlini no comando do 

executivo mossoroense. 

Através da implementação das reformas de descentralização administrativa 

prescritas na Constituição de 1988, da reforma fiscal e administrativa preconizadas 

pelo governo FHC, e também implantação dos programas sociais no município, 
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Rosalba Ciarlini, representante do PFL em Mossoró, consolidou não apenas sua 

liderança política, mas também o poder eleitoral do partido no segundo maior colégio 

eleitoral do estado. 

Como Tarcísio e Agripino Maia, à frente do executivo estadual e da capital, a 

gestão de Rosalba Ciarlini em Mossoró representou o processo de modernização 

política e administrativa no município. Na cidade, e com efeitos de radiação regional, 

o PFL se legitimou a partir da implantação de uma nova fórmula política. 

Se em termos estaduais a vigência da regra de reeleição desfavoreceu o PFL, 

em Mossoró seus efeitos se mostraram decisivos para o fortalecimento do partido, 

possibilitando ao partido a permanência de oito anos consecutivos no comando da 

máquina municipal do segundo colégio eleitoral do estado. 

Dessa maneira o PFL na cidade cumpriu ainda o papel de neutralizar em 

termos políticos e eleitorais o precário desempenho do partido verificado nas 

disputas pelo comando do executivo da capital.  

Ao longo do trabalho busquei também mostrar o modo de gestão do poder por 

parte das principais lideranças do partido. O PFL no Rio Grande do Norte operou 

como um partido altamente centralizado, dado que as principais decisões estiveram 

concentradas na liderança maior do partido, José Agripino Maia. 

Ao longo do período analisado, José Agripino operou rupturas estratégicas 

em diferentes momentos, o que possibilitou seu controle sobre o processo de 

decisões em torno de obtenção de vantagens que assegurassem suas expectativas 

de êxito nas disputas.   

No Rio Grande do Norte, portanto, o PFL não apresentou divisões políticas ou 

facções internas, José Agripino representou sua liderança maior, única e inconteste 

entre 1986 e 2006 em todo estado. Dessa forma o perfil centralizado do partido 

possibilitou a seu líder boas condições de coordenar as ações políticas do partido 

(decisão de lançar candidatos, definições de quadros para disputas e formação de 

alianças). 

Em Mossoró, o partido constituiu uma estrutura relativamente autônoma, sob 

a liderança política do ex-deputado Carlos Augusto Rosado, marido de Rosalba 
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Ciarlini. No município o partido reproduziu em diferente escala, o mesmo padrão de 

centralização do poder, assumindo caráter de grupo familiar de uma das facções dos 

Rosado.  

Agripino em nível estadual e Rosalba Ciarlini no segundo maior colégio 

eleitoral do estado, controlaram as disputas majoritárias do partido para o senado e 

executivo municipal, respectivamente. O partido não produziu outros quadros 

preparados para esse nível de disputa. 

A fidelidade que assegurou uma aliança estável entre as duas lideranças 

pode ser explicada pela parceria vantajosa a ambas as partes, na medida em que 

Agripino e Rosalba ao longo do período - não disputaram as mesmas bases 

eleitorais para os mesmos cargos.  

O peso e a influência política de Agripino se agregaram aos recursos de 

poder do grupo mossoroense, e os votos que Rosalba assegurou a Agripino bem 

como candidatos vinculados à legenda que ajudou a eleger para a Assembléia e 

Câmara Federal, favoreceram ao PFL.  

A excessiva centralização do poder gerou conseqüências. Uma das grandes 

fragilidades do partido consistiu na ausência de quadros competitivos, dotados de 

preparo político e carisma, necessários às disputas para os executivos da capital e 

do estado. 

Em termos mais gerais, outro fator que parece ter exercido efeito fragilizante 

sobre o PFL do Rio Grande do Norte foi o fato do partido, a nível nacional, ter 

seguido o caminho da “especialização em apoio político” (MAINWARING, 2000). 

O fato do partido a nível nacional não ter entrado em disputas presidenciais 

desde seu surgimento até 2006, implicou na ausência de quadros técnicos e 

intelectuais estáveis envolvidos com a formulação de projetos, programas e 

propostas de governo, que embasassem a atuação de seus candidatos em disputa 

para os cargos executivos, especialmente no plano estadual.  

Seria essa uma conseqüência geral de seu perfil parlamentar, nos modos 

descritos por MAIR e KATZ (1994) ou a ausência desses quadros seria fruto da 
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atuação centralizadora de Agripino no controle das vagas majoritárias no estado, ao 

peso de eliminação de possíveis concorrentes? 

Sob o ponto de vista mais específico da trajetória eleitoral a análise dos dados 

mostrou que o encolhimento do partido não pode ser atribuído à sua ida para 

oposição no plano nacional em 2002. As causas de sua redução progressiva no 

estado parecem estar primariamente associadas a fatores associados à dinâmica 

política estadual. 

O processo de redução ganhou intensidade mais precisamente com a 

impossibilidade do partido dar sequencia ao ciclo de revezamento no controle da 

máquina estadual. A alternância entre PFL e PMDB de quatro em quatro anos, que 

vinha estruturando as disputas estaduais desde 1982, foi rompida com a vigência da 

regra que possibilitava a reeleição. 

Em 1998 José Agripino sofreria sua primeira derrota em disputas majoritárias. 

O PMDB permaneceu por dois mandatos consecutivos entre 1994 e 2002 no 

comando do governo estadual. Paralelo a isso se deu a entrada de Wilma de Faria 

como “terceira força política” do estado.  

O longo ciclo de afastamento do partido da máquina estadual debilitou sua 

capacidade de atração sobre seu “velho e forte parceiro de aliança local”, o PPB-PP 

(antigo PDS), que movido pela força do governismo, apoiou de modo decisivo o 

PMDB de 1994 a 2002.  

A mudança na correlação de forças e partidos ocorridas no plano nacional a 

partir de 2002, com a entrada do PT no comando do governo federal também foi 

decisivo para o quadro de redução do poder político e eleitoral do PFL no estado, 

sobretudo pelo avanço contextual do PSB liderado por Wilma de Faria. 

O surgimento de uma “terceira força” com capacidade de entrar no seleto 

nível das disputas majoritárias determinaria a aliança entre o PFL e seu principal 

adversário no Rio Grande do Norte, o PMDB.   

Esses fatores, acrescido do processo de fragmentação do sistema partidário 

são aqui considerados como determinantes na perda de força eleitoral do PFL no 
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estado verificado no desempenho do partido nas disputas para executivos 

municipais, Assembléia legislativa e Câmara Federal. 

Conforme verificamos o nível em que o partido manteve maior estabilidade foi 

nas disputas para o Senado. Na dinâmica de disputas para a casa a trajetória do 

partido se funde com a de sua maior liderança. O peso adquirido pelo partido em 

Mossoró e a projeção que Rosalba Ciarlini obteve a partir de sua gestão na cidade 

possibilitou que em sua última disputa eleitoral em 2006 a ex-prefeita mossoroense 

assegurasse uma vaga para o Senado. O PFL findava sua trajetória no estado com 

duas cadeiras na casa. 

Essa posição ficaria como herança capaz de assegurar a sobrevivência do 

grupo político à frente do partido a partir de 2006, após o processo de refundação 

que modificaria o nome da legenda para Democratas em 2007.    
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