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No quadro geral dos resultados eleitorais em Goiás, três aspectos se 

sobressaem. Em primeiro lugar, o PMDB mesmo estando na oposição logrou 

manter-se como o partido que elegeu o maior número de prefeitos 25,6%, 

continuando sua trajetória de força eleitoral mais expressiva no estado, ainda 

que longe dos 44,58% das eleições municipais de 19961.   

Em segundo lugar, o PSDB, que detém o governo estadual, também cresceu 

de forma bastante significativa passando de 11,7% dos prefeitos eleitos em 

1996 para 24,8% em 2000, ainda que tenha ficado com um percentual abaixo 

daquele conquistado pelo PMDB. Os demais partidos com melhor desempenho 

nas urnas foram PFL e PPB, integrantes da coalizão governista no plano 

estadual, ambos com 15% dos prefeitos eleitos. Outro integrante da coalizão, o 

PTB, ficou com apenas 1,6% das prefeituras. Desta forma, as principais forças 

políticas estaduais estão divididas entre PMDB e a coalizão governista. 

Por fim, o terceiro aspecto as ser mencionado, que nos interessa analisar 

aqui de forma mais específica, é que, as eleições na capital (único município 

com eleições em dois turnos) guardam grandes diferenças de comportamento 

em relação aos municípios do interior. A primeira delas é que a única cidade 

onde o PT, ou as demais forças de esquerda, conseguiu eleger o prefeito foi 

em Goiânia.2 O desempenho do partido nas demais cidades goianas não foi 

expressivo.  

                                                           
1 O PMDB esteve à frente do governo estadual por 16 anos, tendo sido vitorioso nas eleições 
entre de 1982 e 1994. Foi derrotado, todavia, por uma coligação liderada pelo PSDB em 1998.  
2 A coligação liderada pelo PT, que teve como candidato o deputado federal Pedro Wilson, era 
integrada pelos seguintes partidos: PPS, PCdoB, PV, PMN e PCB. 
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Outro diferencial entre Goiânia e o interior diz respeito ao PMDB e PSDB. A 

despeito do PMDB eleger o maior número de prefeitos no interior do estado, o 

desempenho do candidato peemedebista (senador Mauro Miranda) na capital 

foi inexpressivo, ficando este em quarto lugar, com apenas 6% dos votos 

elegendo apenas um dos 33 vereadores. O PSDB, mesmo estando à frente do 

governo estadual e da prefeitura de Goiânia, também não obteve o 

desempenho esperado. A deputada federal Lúcia Vânia, candidata do PSDB e 

do governador Marconi Perillo para a prefeitura, sequer chegou a disputar o 

segundo turno das eleições, obtendo 23% dos votos. A dificuldade de 

penetração do PSDB na capital também pode ser confirmada nos resultados 

para a Câmara de Vereadores, onde o partido elegeu apenas quatro 

vereadores.  

Partindo deste quadro geral das eleições em Goiás, faz-se necessário 

compreender os principais fatores que diferenciam os resultados eleitorais da 

capital e buscar explicar a natureza da vitória do PT e das forças de esquerda. 

Numa eleição de dois turnos, diferentes variáveis determinam a dinâmica do 

processo eleitoral, conseqüentemente, os fatores que levaram à vitória do PT 

em Goiânia se diferenciaram em ambos. Para podermos analisar os resultados 

finais da eleição é oportuno remontarmos ao primeiro turno das eleições. 

O embate eleitoral, durante o primeiro turno, somente pode ser 

compreendido se considerarmos o processo de escolha de candidaturas e suas 

conseqüências para o fortalecimento e crescimento da candidatura petista3. O 

processo de escolha de candidatos dentro da coalizão governista estadual 

(PSDB, PFL, PPB e PTB) foi bastante tumultuado, gerando várias disputas e 

fragilizando as candidaturas. Tais disputas diziam respeito tanto ao aspecto 

interno dos partidos como na relação entre os partidos que compõem o 

governo do estado. Por um lado, desde o início o PTB optou pela candidatura 

própria, avaliando que Darci Accorsi4, recém-filiado ao partido, reunia 

                                                           
3 Os candidatos que concorreram à prefeitura de Goiânia foram: Lúcia Vânia (PSDB, PSB, PL, 
PSDC, PSL, PGT, PTdoB, PHS), Darci Accorsi (PTB, PFL, PSD, PST), Mauro Miranda (PMDB, 
PSC, PRP, PAN, PTN, PRN), Pedro Wilson (PT, PPS, PCdoB, PSB, PV, PMN, PCB), Isaura 
Lemos (PDT), Míriam Bianca (PSTU) e Orlando Alves (PRTB). 
4 Darci Accorsi foi eleito prefeito de Goiânia em 1992, numa coligação de partidos liderada pelo 
PT, tendo pertencido ao partido durante toda a sua gestão. Após desligar-se do PT filiou-se ao 
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condições de vencer as eleições. Este cálculo confirmou-se na medida em que 

Accorsi se manteve na liderança das pesquisas durante todo o primeiro turno. 

Por outro lado, os tucanos optaram por uma candidatura própria encabeçada 

pela deputada federal Lúcia Vânia que não conseguiu angariar apoio unânime 

dos pefelistas e pepebistas. Estes se dividiram entre Accorsi e Lúcia Vânia, não 

lançando seus próprios candidatos na disputa majoritária da capital.  

A divisão interna não atingiu apenas os partidos governistas, mas também o 

PMDB. O partido teve dificuldades na escolha de seu candidato, dado que 

vários de seus integrantes postulavam a indicação. O processo final de escolha 

do candidato gerou descontentamentos e o pouco engajamento de lideranças 

expressivas na campanha eleitoral.  

Em contrapartida, a candidatura vitoriosa liderada pelo PT conseguiu desde 

o início coesão interna e consenso em torno de seu candidato e das forças 

políticas que o apoiariam. Esse fato acabou por conferir-lhe certa vantagem, 

pois não sofreu desgastes com disputas internas, marchando unida desde o 

início. 

Outro aspecto a ser observado e que contribui para explicar o êxito dos 

petistas na capital é o perfil dos candidatos. Desde o início as pesquisas 

mostraram que a preferência do eleitorado se concentraria em três candidatos: 

Lúcia Vânia do PDSB, Darci Accorsi do PTB e Pedro Wilson do PT. A 

candidata do PSDB, em nenhum momento liderou as pesquisas, não 

conseguindo atingir um crescimento significativo, mantendo-se estável (em 

torno de 22% das preferências do eleitorado) durante toda a campanha 

eleitoral. Em contrapartida, Accorsi o candidato que liderou as pesquisas 

durante todo o primeiro turno, era também aquele com maiores índices de 

rejeição.  

Já o candidato Pedro Wilson, que também não chegou a liderar as 

pesquisas em qualquer momento, era o candidato que apresentava os 

menores índices de rejeição, nesse sentido apresentava um respeitável 

                                                                                                                                                                          
PSB tendo sido derrotado nas eleições para deputado estadual em 1998, logo em seguida 
filiou-se ao PTB avaliando que desta forma potencializaria seus recursos políticos e eleitorais. 
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potencial eleitoral. Um fato que torna mais robusto esse argumento é que a 

candidatura de Pedro Wilson mostrou uma tendência contínua de crescimento.  

Diante desse quadro, os candidatos que venceram o primeiro turno das 

eleições em Goiânia foram Pedro Wilson com 37,1% dos votos e Darci Accorsi 

com 30,05%. A tendência de crescimento da candidatura petista não só se 

confirmou como conferiu maioria dos votos ao seu candidato, ficando em 

segundo lugar o candidato petebista que havia liderado as pesquisas durante 

todo o primeiro turno. O baixo índice de rejeição, aliado à divisão dos partidos 

governistas e do PMDB e a rejeição ao candidato Darci Accorsi, são os 

principais mecanismos explicativos para a até então inesperada vitória do 

candidato da coligação petista no primeiro turno. 

Os fatores que foram importantes para compreender o processo eleitoral 

durante o primeiro turno não são os mesmos que nos ajudam a explicar os 

resultados do segundo turno. Todavia, alguns deles também estiveram 

presentes no segundo turno das eleições.  

Em primeiro lugar, o candidato Pedro Wilson, manteve seu baixo índice de 

rejeição durante todo o segundo turno. Por outro lado, Accorsi continuou sendo 

alvo do maior percentual de rejeição do eleitorado. Outro fator importante a ser 

mencionado é que, desde o início do segundo turno, praticamente todas as 

forças políticas estaduais apoiaram a candidatura petista. Nesse sentido, o 

candidato conseguiu aglutinar mais apoio à sua candidatura do que seu 

opositor.   

A esse respeito deve-se mencionar que, o senador Íris Resende, a principal 

liderança do PMDB goiano, logo após a divulgação dos resultados das eleições 

declarou que seu partido apoiaria Pedro Wilson por esse representar a 

oposição aos governos do estado e da capital5. Já os peessedebistas, alguns 

dias após a declaração dos seus adversários do PMDB, indica que daria apoio 

ao candidato petista por sua “conduta ilibada e sua trajetória política6”. 

                                                           
5 O partido divulgou nota oficial indicando seu apoio à coligação liderada pelo PT. Jornal O 
Popular 03.10.2000 
6 O PSDB também divulgou nota oficial indicando seu apoio à coligação liderada pelo PT. 
Jornal O Popular 07.10. 2000. 
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Cabe responder por que o candidato petista logrou angariar mais forças 

políticas em torno de sua candidatura. Acreditamos que um elemento central é 

a tradicional regionalização da disputa política que teve um papel importante 

neste pleito. Do ponto de vista dos peemedebistas, ao declarar primeiramente 

seu apoio a Pedro Wilson, esses criariam um constrangimento para o PSDB, 

se quisessem apoiar esse candidato, dada a forte disputa que ambos os 

partidos têm travado pelo controle político do estado. Por seu lado, o PMDB 

sentia-se constrangido em apoiar um candidato como Darci Accorsi, que 

contava com o apoio ostensivo do deputado federal Ronaldo Caiado (PFL), um 

inimigo histórico. Já os peessedebistas, no caso de apoiarem a candidatura de 

Accorsi, que havia tido um papel importante na divisão das forças governistas, 

estariam fragilizando ainda mais sua instável coalizão de governo.  

Por fim, outros fatores cruciais para explicar a vitória petista foram a imagem 

e o discurso do candidato. O perfil do candidato divorcia-se da imagem de 

radicalismo que tem sido freqüentemente associada ao partido. Pedro Wilson 

construiu sua trajetória partidária associada à luta pelos direitos humanos e 

sempre manteve fortes vínculos com a Igreja Católica, conseguindo dessa 

forma, conquistar a simpatia de setores mais amplos do eleitorado, que 

potencialmente têm se mostrado refratário ao PT ou aos demais partidos de 

esquerda. 

Em relação ao discurso veiculado por Pedro Wilson, este não fugiu à regra 

dos demais candidatos do seu partido. Sua centralidade esteve na ética na 

política. Em nosso entendimento esse foi o mote das candidaturas petistas em 

todo o país e que parece ter logrado resultados neste pleito. Além desses 

aspectos considerados, Pedro Wilson já era uma liderança política bastante 

conhecida em todo o estado, principalmente na capital7. 

Assim, podemos concluir que a vitória petista em Goiânia teve como fatores 

explicativos o discurso e perfil do candidato, sua capacidade em angariar apoio 

das elites locais e a fragilidade delas na capital, não tendo se configurado em 

grande medida num voto partidário. Um elemento que corrobora nosso 
                                                           
7 Pedro Wilson obteve seu mandato como vereador em Goiânia em 1992. Posteriormente, foi 
eleito deputado federal em 1994 e 1998 tendo sido o primeiro e único deputado federal eleito 
pelo PT em Goiás. 
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argumento é que os petistas, ou mesmo sua coligação, tiveram resultados 

pouco expressivos nas eleições para a Câmara Municipal8 , não transferindo os 

votos do executivo para o legislativo. Não estamos aqui menosprezando ou 

negando a existência do voto ideológico petista na capital já relativamente 

consolidado (tradicionalmente em torno de 10 a 15%). Porém, o que buscamos 

aqui compreender foi sua capacidade de ampliar sua base eleitoral nesta 

eleição associada aos fatores acima mencionados.   

 
 
Denise Paiva – Professora do Departamento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Goiás e doutora em Ciência Política pela Universidade 
de São Paulo. 
Silvana Krause – Professora do Departamento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Goiás e doutoranda em Ciência Política na Katolische 
Universität Eichstätt. 

 

 

                                                           
8 O PT elegeu apenas dois dos 33 vereadores, já os demais partidos da coligação tiveram um 
desempenho mais inexpressivo, o PcdoB elegeu um vereador e o PPS dois. 


