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Competição eleitoral em um município da 
Amazônia brasileira: uma análise da elei-
ção de 2012 em Boa Vista, capital do es-
tado de Roraima

Roberto Ramos Santos1

-

-
ater parties’ participation on development 

Elections. Roraima.

ABSTRACT

Roraima. Na compreensão do processo de 
-

sa mostra o personalismo dos candidatos e a 
ausência de maior participação dos partidos 
no desenvolvimento de estratégias para a 

-
didatos por zonas eleitorais.

Eleição. Roraima.

RESUMO

1 Introdução

1 -

Este artigo trata sobre a elei-
-

de Roraima. Na análise da dinâmica 
eleitoral no município, o texto ob-
serva o comportamento persona-
lista dos candidatos e a ausência de 
maior atuação dos partidos políticos 
no processo. O artigo mostra, ainda, 
a distribuição de voto por candidato 

-

espaço e no tempo, consista em uma 
análise incompleta do processo polí-

compreensão do jogo de competição 

como ponto de partida para novas 

a experiência no estado de Roraima 
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-

da população do estado de Roraima 
2

-

vinte vezes maior do registrado pelo 
município de Rorainópolis, segundo 

-

-

valor relativamente alto comparado 
com o de municípios brasileiros com 

desenvolvidos como é o caso do mu-

de São Paulo e do município de Con-

Gerais.3 Entre as capitais da região 

o segundo índice mais importante, 
perdendo somente para Palmas no 

-
lação urbana, a taxa de urbanização 

-

-
pitais da região, todas apresentando 
índices de urbanização superior a 

utilizado para medir desigualdades 
sociais entre indivíduos partindo 
da distribuição de renda,4

-

-

com índices abaixo do registrado por 

nessa ordem de grandeza, tiveram 
-

desigual na distribuição de renda e ri-

-
 

Por gênero, mais da metade dos elei-
-

2
3

4

igualdade na distribuição de renda e 1 a mais completa desigualdade.
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-

-

conseguiram concluir o ensino médio 

-
vel dos eleitores tem ainda um baixo 

medida contribui para a reprodução 
-
-

didatos, na sua maioria, procuram a 
cada processo eleitoral arrancar dos 
eleitores pobres e não escolarizados, 

-

-

trata-se de um município com per-

o estado de Roraima deixou de ser 
-

Outro dado a se destacar no 

-
-

cipais não puderam ser decididas em 

segundo turno, o município precisa-
ria alcançar, no registro eleitoral, o 

legislação eleitoral brasileira.   
 

-
didatos se apresentaram para con-

-

-
cias de Jesus, representando a coli-

A candidatura de Teresa Suri-

Ela se constituiu por meio da aliança 
-

-

-

constituíam a base política do go-
-
-

-
tura de Teresa Surita.

Natural de São Manuel, SP, 

-
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meçou na política roraimense em 
-

ça eleitoral do senador Romero Jucá, 
-

dor no antigo Território Federal de 
 Na sua 

trajetória política eleitoral, Teresa 

-

obtendo para esse cargo eletivo, a 
  

Nacional de Programas Urbanos do 
Ministério das Cidades, na gestão 

Especial do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário na gestão do presi-

Nos embates eleitorais, contabilizou 

do estado contra o então governa-
dor Neudo Campos, perdendo no 

 e, em 

contra Mozarildo Cavalcanti do Par-

lançamento da sua candidatura em 

-

moderna e boa para se viver. 
-

nistrar nossa Capital pensan-
do nas pessoas e preparando-

da região Norte do país e essa 

Já o candidato Mecias de Je-

para concorrer a pleitos majoritários 
no estado de Roraima, construiu sua 
candidatura dentro de um arco de 

-

de líderes importantes como o pre-

-

e o ex-governador Neudo Campos 
-

-
gislativa, Mecias de Jesus contou com 
a adesão de oito deputados estaduais 

-

-

-
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Mecias de Jesus, deputado 

localizado no sul do estado de Rorai-
-

se município e dois anos depois, na 
-

tado estadual, exercendo o mesmo 
mandato nas legislaturas seguintes. 
Foi também presidente da Assem-

-

-
-

misso” e “dignidade”, prometendo 

demandas da população, em uma 

-
lítica municipal, saídas inteligentes 
para administrar a cidade. Nas pala-

-

geração de emprego e renda” (Ro-

O terceiro candidato a se apre-

o economista Telmário Mota. Esse 
roraimense, nascido no município 

-
nejamento urbano, por parte dos 

-
de de apoio político para vencer as 

competição sem receber a adesão de 

eleitoral. Na convenção partidária, 
-

tão seria apresentada aos eleitores 
como uma alternativa de mudança 

precisaria do apoio de parlamenta-
res, mas da compreensão e do apoio 

mesmo com discurso de candidato 
independente, Telmário não deixou 
de receber a adesão de pelo menos 

era veterano em disputa política. 
-

-

9Suplente na eleição de 2004, Telmário Mota assumiu, em 2007, a Câmara de Vereadores de Boa Vista 
no lugar do vereador Ivo Som que se elegeu deputado estadual em 2006.
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-
-

-
-

-
mais competidores, entrou no jogo 
de competição eleitoral, com uma 
característica de natureza mais ideo-

-

todos os seus níveis e com os par-

De acordo com as ideias políticas de 
-

do,  sua candidatura seria, no cená-
rio local, um protesto da população 
ao governo vigente e aos grupos po-

Segundo Dagon, o estilo e a postura 

-
ças com grupos políticos cujo proje-

tem sempre acordos políticos para a 

estaria disposto a negociar.” (Elei-
-

vitória dos partidos e candidatos. A 

coligação é tomada com base em cál-

-
los candidatos e líderes partidários 

mais radical de Dagon, nem mesmo 
-

seram emprestar apoio eleitoral.  

Os issues mais importantes 

geração de emprego e renda, e in-

-
verno, o interesse em cumprir no 

de maneira indispensável, sempre 

-

dos cidadãos, dando a eles mais dig-
nidade e oportunidades. 

-
rado boa-vistense, os candidatos pro-
curaram divulgar como prioridades o 
atendimento ao serviço básico de aten-

-

-
mental, gerando vagas para alunos e 

-
tiam a implantação de programas so-

-
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modo, mais investimentos e avanços 
-

de lixo domiciliar e transporte urbano.
Além dessas promessas, com 

-

capazes de antecipadamente estru-

-
sentadas, os candidatos procuraram 
também atrair a atenção dos votan-
tes e distinguirem-se dos demais, 
recorrendo a apelos paternalistas e 

-
blemas da cidade. 

Nesse sentido, Teresa Surita 
-

com a diminuição do repasse de recur-
sos oriundos do Fundo de Participa-

-

-

carentes de programas sociais do go-

-
va ser do seu interesse a construção de 
4 mil casas populares, além de criar o 

-

Já Telmário Mota, não se pre-
ocupou com promessas de construir 

entre elas, uma escola técnica agro-

na área rural do município, e criar o 
-
-

ração de crédito a produtores rurais 

desenvolvimento de seus negócios 

tipo assistencialista ou de grande 
vulto para motivar o eleitorado de 

Robert Dagon. Ao contrário dos de-
mais adversários, Dagon prometia 

municipal em educação, para dar 
-

deixar mais transparente os recursos 
arrecadados pelo município, apli-

-
nidas pelo orçamento participativo, 

cidadania e os direitos universais da 

À exceção de Robert Dagon, 

discursiva dos postulantes ao cargo 
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-

-
tores, principalmente na conjuntura 

-

Em seu comportamento dis-
cursivo, Teresa Surita não poupou 

-
-

sabilizava pelo abandono de obras 
e projetos sociais. Sua intenção era 

-

por Teresa contra Iradilson, em sua 
-

durante a gestão municipal, dando 

a prática do voto retrospectivo, so-

eleitor consegue avaliar o desempe-

Na divulgação da lista de obras 

-
pre a necessidade, por parte dela, 
de valorizar sua experiência admi-

-

da cidade. Teresa, no uso dos canais 
de mídia, ressaltou o tempo todo os 

em sua gestão, como os projetos de 

-
-

de novos bairros, como os bairros de 
Santa Teresa e Tancredo Neves, e as 
áreas de esporte e lazer, como a Orla 

-

Para o novo mandato, pelo 

Teresa colocava-se como a candi-
datura mais preparada para re-

-

-
cessidades do presente, ao mesmo 

busca de votos e na utilização da 

-
-

como o bairro Alvorada e o 

-
-

minação. A limpeza será regu-
larizada e a coleta de lixo, um 

certo. Construir um novo ater-
ro sanitário. O Samu será am-

[...] criar o programa esporte 
na aldeia, virada cultural, jo-
vens empreendedores. Abrir 
vagas para estágios e criar o 

-
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Com relação a Mecias de Jesus, 

sua estratégia discursiva na campa-

-
ro de si e cumpridor da palavra. O 

-

maior julgamento de credibilidade 
-

buscava estimular a prática do voto 
prospectivo, transmitindo na sua 
mensagem, sua capacidade de tor-
nar real as esperanças do povo de 

-

o passado e almejar um [...] 
-

nistração municipal deve ser 
marcada pela ruptura de um 

-
vadamente não é o mais ade-

-
mento administrativo, uma 

-
nistrar nossa capital. [...] A 
Capital continua crescendo 

-
do a execução de um plano 

-

-
mente não atenderam e ain-
da não atendem as reais ne-
cessidades do boa-vistense. 

-
mícios e contatos diretos com os 
eleitores, Mecias de Jesus destaca-
va sua enorme vontade de trans-

também respeitasse o ambiente 

-
lativa, Mecias destacava seu papel 

-
sembleia pelo interior do estado, 

-
-
-

-
mário Mota, percebe-se claramente 
o interesse do candidato em cons-
truir a imagem de político preocu-
pado com problemas sociais. Ele 

no cenário eleitoral, aparecer aos 
eleitores e propagar, no clima de 
disputa acirrada, as necessidades 
e as mazelas sociais dos bairros 

necessidades do povo. E o povo 
poderia esperar dele mais inves-
timentos na recuperação de áre-
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-
sagração política, em bairros da peri-

11 Telmário procurava 

-
-

cos e pobres, de uma vassoura, para 
varrer a corrupção no município, e 

implantadas devidamente seriam 
bem-sucedidas na gestão municipal 

Nos valores discursivos de Ro-
-
-

cas. Grosso modo, Dagon criticava os 
-

dade social, se sentiam livres para ge-

povo o direito político de maior par-

-
zir-se ideologicamente pelo radicalis-

seu interesse em nortear o voto dos 
eleitores da capital pela ética da res-
ponsabilidade, utilizando argumen-

de descontinuidade de um modelo 
excludente de gestão municipal, no 

-

-

parte do povo, em especial, por parte 

6 Horário Gratuito de Propaganda 

-

um dos mais importantes recursos 
-

líticos e candidatos. A propaganda 
eleitoral gratuita acaba por reunir 
no mesmo espaço político as iniciati-
vas mais importantes para se vencer 

candidatos, no espaço de rádio e te-
levisão cedido obrigatoriamente ao 
TSE, têm a oportunidade de trans-

HGPE, tenta-se persuadir os eleito-
-

tomada de decisão dos eleitores so-
bre o voto, principalmente, entre os 
eleitores indecisos. 

Em seu programa de rádio e 

Surita, com o segundo maior tempo 
-

nutos e dezenove segundos, explorou 

para persuadir os leitores no HGPE, 

11

-
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competição pelo voto, sua reputação 
individual de candidata experiente 
na gestão do município. 

-
lada pela propaganda com o slogan 

-
-

-
ver. A autoimagem da candidata Tere-
sa Surita seria, talvez, próxima da ca-
ricatura de uma assistente social, com 

-
cupou com o bem-estar das pessoas e 
tem uma experiência administrativa 
acumulada. Em vários momentos da 

-

essa representação social. 
O vice-governador do estado, 

-

tem um coração enorme e, acima de 

a esperança está de volta”, disse o vice-

da imagem positiva da postulante ao 

experiente da disputa política. “[Ela] 

-

No programa eleitoral de Te-

os depoimentos do governador An-

-
-

-
tando com seu apoio na captação de 

-
mento de todas as suas promessas 

No tempo de HGPE destinado 
-

-
-

versária, poderia contar com o apoio 

principalmente dos ministros ligados 

obras e atividades necessárias ao de-
senvolvimento do município. 

Com o maior tempo de pro-
-

mero de partidos coligados com re-
presentação política na Câmara dos 

-

exibiu os depoimentos dos ministros 
da Educação, Cultura e Pesca, res-
pectivamente, Aloizio Mercadante 

-
-
-

prometiam em trazer mais recursos 
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-
-

mo presidindo o Partido Progressis-

a candidatura de Telmário Mota, 
deu apoio ao candidato Mecias12 e 

13  dizer aos seus 

na administração da cidade de um 

-
bilidade de Mecias como político 

-

O comportamento de Mecias, 

apresentar-se ao eleitorado boa-vis-
-

a imagem dele como alguém capaz, 
pedindo aos eleitores apenas uma 

-
-

cias diante dos eleitores, observa-se 

-

-
ça social, desenvolvendo projetos e 

-
ria, toda a sociedade.  

No guia eleitoral, ao lado das 
-

emocionalmente aos eleitores um 

-
neiro, garçom e engraxate em uma 

-
tadas pela maioria dos migrantes 

sua tentativa de criar identidade com 
os eleitores mais pobres, principal-

o início da sua carreira política como 
vereador e deputado estadual (Ro-

a presença da sua esposa, Darbilene 
-

rismo do marido e o seu jeito sério 

Já o programa eleitoral de 
Telmário Mota, desde o início do 
HGPE, procurou atacar a admi-

-

nobres em detrimento das áreas da 

exibidas nos programas eleitorais de 

12

13

outra coligação. 
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Telmário Mota mostrar o abandono 

-
amento e a precariedade da educa-

diversas vezes, ele aparecia em ruas 

-
-
-

da propaganda eleitoral, sua men-

situação não era vista em bairros de 
classe média e média alta da cidade, 
onde tudo era provido pelo poder 

A lógica de Telmário Mota 
-

mente sua presença no guia eleito-

da cidade por meio da polarização 
entre ricos e pobres, incutindo na ca-
beça do eleitor de bairros populosos, 
como Senador Hélio Campos, a ideia 

-
-

A propaganda eleitoral de Ro-
berto Dagon, com o menor tempo de 
HGPE em relação aos demais adver-

-

candidato. Os programas com baixo 
recurso audiovisual, pela ausência 

eram gravados na maior parte do 

-
to desligado de atuação política tra-
dicional (para motivar os eleitores 
cansados da permanência no poder 

ideológicos partidários (Rodrigues, 
-

de produção capitalista e ao neoli-

-
nente da ideologia como princípio 

-
sonalismo e intenção de votos entre 
os eleitores

os programas eleitorais veiculados 
pelo rádio e pela televisão passa-
ram a delinear contornos de com-

do município, diretamente, os dois 
-

debilidades preexistentes do opo-
-

individual na política. Nesse sen-

-



ISSN 2318-1095
Revista Científica do Núcleo de Pesquisas Eleitorais e

Políticas da Amazônia - NUPEPA/UFRR
Volume 03 | Número 02 | Ano 2015

olhares amazonicos^

651

-
rosas usadas pelos dois candidatos 

obter alguma vantagem política na 
percepção do eleitorado.

Teresa Surita tornou-se alvo 
de Mecias de Jesus por ter deixado, 

para concorrer a outro cargo políti-

-
ra para concorrer a uma das vagas 
do Senado, Mecias via nesse gesto de 

-
ta de compromisso com os interesses 

adversária não possuía residência 

-
-

portanto, uma representação negati-
va de uma volta ao passado. Na opi-

-
solvidos e sempre eram os mesmos 

Já Teresa Surita, contra-ataca-
va a propaganda de Mecias de Jesus, 

dele e as inconsistências no seu pro-

a solução dos problemas apresen-
-

blemas sérios não se resolviam com 
promessas vazias, era preciso ter ex-
periência administrativa na gestão 

Esse clima de competição 

Mecias de Jesus de nepotismo. 
-

-
la Casa sua esposa Darbilene do 

ao acusar Teresa de ter nomeado, 
-

na Surita, para exercer o cargo de 
Superintendente de Proteção Am-

-
mar ante os eleitores a imagem um 
do outro, passando recado de ca-
ráter repudiável sobre as atitudes 

-

A briga política entre Mecias 
de Jesus e Teresa Surita já se es-
tendia, desde o início do processo 
eleitoral, ao Poder Judiciário, com 
os dois candidatos pedindo a cas-

Surita apresentou seu pedido ao 

-
ça, por lesão ao erário, apropriação 

podia ser negligenciada (TRE..., 

como argumento para a cassação da 
candidatura de Teresa no TRE uma 
suposta condenação pelo Tribunal 
de Contas da União e pelo Tribunal 
Regional Federal por improbidade 
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Apesar de os dois candidatos 
responderem por conduta pregres-
sa na política, por atos judiciais,11 

-

direitos políticos. 

observam-se características dos 
-

-
rante para a motivação do eleitora-
do não está na mobilização do par-
tido como canal de expressão dos 
interesses da sociedade, mas nas 
atitudes individuais dos candida-

-

uso do seu instinto personalista e 
do apelo emocional para consegui-

com o pensamento programático 
do partido.  O resultado ocorri-

eleição, o político detentor do car-

go eletivo geralmente se sente livre 

organização partidária e, na gestão 
do cargo, governa no estilo patri-

-
cios e privilégios aos seus aliados, 

-
ciais, sucumbe-se ao poder do atra-

-
te dos partidos em controlar os 
ímpetos dos seus candidatos e es-
truturar devidamente a competi-
ção política no jogo democrático 
de poder, Teresa Surita, desde o 

-

-
alizadas pelo Ibope no período da 

-

de voto. Mecias, em segundo lugar, 

-

-
biu dois pontos percentuais entre 

14 -

1
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os intervalos, passando do patamar -

votar em branco ou nulo.

Candidato Levantamento 
 18 a 20 de agosto 22 a 24 de setembro 
Teresa Surita 55,0 54,0 
Mecias de Jesus 15,0 19,0 
Telmário Mota  7,0 12,0 
Roberto Dagon  3,0   5,0 
Indecisos 12,0   5,0 
Em branco   8,0   5,0 
Total (=100)  (602)   (602) 

8 Resultados eleitorais

-

-
ta. Sua votação, como se pode ob-

-
ção do segundo colocado, Mecias de 

dos votos. Telmário Mota, como já 

-

a votação dos seus adversários, o de-
-

pela primeira vez, um candidato 

com discurso ideológico claramente 

de outros partidos para disputar o 
pleito, conseguiu mostrar alguma 

também no estado de Roraima. 
-
-

prometeu a legitimidade dos re-
sultados eleitorais, mantendo-se 
elevada a taxa de participação polí-

nível de abstenção, o percentual de 

-

 Apesar de essa taxa 
-

17
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-
cinco eleitores boa-vistenses não ex-

-

Na distribuição dos votos dos 
candidatos por zonas eleitorais, nas 

-
al de votos com ligeira vantagem na 

-
ros mais pobres da cidade e a região 
de maior densidade eleitoral. Mecias 
de Jesus registrou também uma dis-

sem concentrar sua votação em uma 
determinada zona eleitoral, embora 

eleitorado, aglutinando os bairros do 
centro, classe média e média alta da 

Candidatos  Votos apurados 
 Números absolutos % 
Teresa Surita  57.066  37,4 
Mecias de Jesus  42.171  27,4 
Telmário Mota  30.606  20.1 
Roberto Dagon  15.498  10,2 
Em branco e nulos    7.210     4,7 
Total  152.551 100,0 

cidade. Já a taxa de votos registrada 

popular, discrepando cinco pontos 

-

Zona 1, onde está também o segmento 

-

discrepância considerável. 

Candidatos  Votos apurados 
 Zona 1 Zona 5 
Teresa Surita 36,9 37,8 
Mecias de Jesus 28,7 26,9 
Telmário Mota 17,0 22,1 
Roberto Dagon 12,8   8,4 
Em branco e nulos   4,6   4,8 
Total (=100) (61.439) (91.112) 
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Além de contribuir para a 
construção da memória política de 

-
necer elementos para uma análise 

dinâmica pela importância da cida-

a vida política estadual.

vitória de Teresa Surita para a Pre-
-

em apoiar as propostas eleitorais 
-

data durante o processo de sucessão 
municipal. Teresa venceu seus três 

-
-

vel na política do município.
-

todos os candidatos para atrair elei-
tores. À exceção de Robert Dagon, os 

-

dos demais concorrentes, ressaltan-
do competências pessoais mais do 

-
gramática de interesse partidário. 

Teresa Surita buscou atrair 
seus eleitores, valorizando a experi-

-
dos anteriores e sempre preocupada 

pessoas. Mecias de Jesus destacou 
-

pelo desenvolvimento econômico e 

-

-

desligado de valores políticos per-
sonalistas, cuidou de apresentar ao 
eleitorado as propostas ideológicas 

REFERÊNCIAS

Folha de 
Boa Vista

Folha de Boa Vis-
ta,

-

 Novos Estudos 
Cebrap

-
postas para o bairro. Folha de Boa 
Vista,

-
logia e partidos em Santa Catarina. 

 Campinas, v. 12, n. 

Neudo de pedir votos para Mecias. Folha 
de Boa Vista

 SANTOS, Roberto R. Competição eleitoral em um município da Amazônia... 
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-
-

Folha de Boa Vista

-
-

ESTAMOS com Teresa. Jornal Agora 
é 15, Boa Vista

-
racterísticas da população e dos do-

O Globo, 

-
-em-boa-vista-teresa-surita-lidera-

 Radiogra-

-

______. Desenvolvimento recente 

-

Anais -

 Coronelismo, 
-

-
-

 
-

MARTINS, José de Souza. O poder 

NUNES, Edson. -

Coligação Boa Vista 
para Todos

-
datura do deputado Mecias de Jesus 

siglas. Folha de Boa Vista

-
tam no Horário Eleitoral Gratuito. 
Folha de Boa Vista

Mecias e Dagon tratam de propostas 
no primeiro programa. Folha de Boa 
Vista,

-

Folha de Boa Vista
Política, p. 2.

-
-

mes’.  Folha de Boa Vista,
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vereador Telmário Mota como can-
Folha 

de Boa Vista

RORAIMA. Secretaria de Estado de 
Planejamento e Desenvolvimento. 
Produto Interno Bruto estadual e 

SANTOS, Roberto Ramos. Partidos 

partidário de Roraima em perspecti-
va comparada. 
Desenvolvimento,

-

-

-

Gratuito de Propaganda Eleitoral 
Dados, 

Jornal Agora é 15, Boa Vista, ago. 

TRE recebe pedidos de impugnação 
contra Teresa, Mecias e Telmário. 
Folha de Boa Vista, -
lítica, p. 2.

Artigo recebido em setembro/2015.
Versão aprovada para publicação

em novembro/2015.
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