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Breve panorama das eleições brasileiras 
e do estado de Goiás
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As eleições no Brasil foram realizadas sob um cenário de in-
certezas políticas. O ambiente polarizado e, ao mesmo tempo, 
carregado de acusações, desinformações, suspeitas de fraudes 
por parte dos apoiadores do governo Bolsonaro, e de lutas de 
narrativas, impactaram não apenas a população, mas também, 
impactaram algumas das muitas previsões realizadas pelos ins-
titutos de pesquisa eleitoral.  

Durante o mês de janeiro, meses antes do primeiro turno1 que 
aconteceu no dia 02 de outubro, instituições como Quaest/Ge-
nial2, mostravam Lula (PT) 3 liderando as pesquisas com 45%, 
seguido de Bolsonaro (PL) 4 com 23%. Já de acordo com o insti-
tuto Datafolha5, durante o mês de setembro, reforça a liderança 

1 O primeiro turno foi realizado no dia 02 de outubro. E compreendia em eleger candidatos ao 
cargo de Presidente, Governador, Deputado Federal, y Deputado Estadual.
2 Ver: “https://media-blog.genialinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2022/01/11201457/
genial-nas-eleicoes_pesquisa-para-presidente-2022_resultado-janeiro.pdf”.
3 Partido do Trabalhadores.
4 Partido Liberal.
5 Ver: “https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/09/datafolha-lula-tem-45-contra-33-de-bolso-
naro-no-1o-turno-em-cenario-estavel.shtml”.  

de lula com 45%, seguido de Jair Bolsonaro com 33%, enquanto 
Ciro Gomes (PDT) 6 se encontra na terceira posição com 8%. Por 
outro lado, o Instituto Brasmarket7, durante o mesmo mês de 
setembro, aponta a Jair Bolsonaro como vitorioso com 44,3%, 
enquanto Lula ocupa o segundo lugar com 27,6%, seguido de 
Ciro Gomes com 3,8%. 

O primeiro turno terminou com Lula tendo 48,43% dos votos, 
enquanto Bolsonaro conseguiu 43,20%. Seguido de Simone 
Tebet (MDB)8, com 4,16% e Ciro Gomes com 3,04% dos votos, 
conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Passado o primeiro turno, o jornal Correio Braziliense9 realizou 
uma coletânea das seis principais instituições de pesquisa que 

6 Partido Democrático Trabalhista.
7 Ver: “https://www.institutobrasmarket.com.br/_files/ugd/d5bd9b_5142a82bf18b43b68dab0d-
fabfbb5726.pdf”.  
8 Movimento Democrático Brasileiro.
9 O Correio Braziliense coletou informações de instituições, tais como, Datafolha, IPEC, Atlas, 
Genial/Quaest, Brasmarket, CNT, Paraná Pesquisa. Para mais informações ver: “https://
www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/10/5047979-na-vespera-da-eleicao-6-pesquisas-
apontam-vitoria-de-lula-e-uma-de-bolsonaro.html”.  
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realizaram as enquetes para o segundo turno, no qual cinco 
delas confirmam a liderança de Lula, enquanto a Brasmarket 
apresenta Bolsonaro liderando nas pesquisas.     
 
Tais instituições tem sido alvo de ataques e desconfianças por 
parte de alguns meios de comunicação, e também, por alguns 
setores da sociedade civil. Porém, estes não foram os únicos a 
sofrer tais ataques. As urnas eletrônicas também foram objetos 
de discussões, colocando em dúvida a legitimidade dos resul-
tados.

A propagação de Fake News durante as eleições reinou na maior 
parte do imaginário coletivo brasileiro. De Fake News a teorias 
da conspiração, o que levou ao TSE realizar campanhas10 infor-
mando à população sobre a autenticidade e confiabilidade das 
urnas eletrônicas, e também a solicitar a exclusão de publica-
ções, de desativar grupos e perfis propagadores de informações 
e notícias falsas no Telegram, Twitter, Facebook e Instagram. 
Um exemplo é o pedido realizado pela Ministra Cármen Lúcia 
do TSE ao solicitar a remoção de uma publicação no Twitter no 
qual colocava em dúvidas a confiabilidade das urnas eletrôni-
cas11.

O cenário se assemelha ao ocorrido nos Estados Unidos da 
América durante a disputa presidencial entre Donald Trump 
(Partido Republicano) e Joe Biden (Partido Democratas) em 
2020, no qual o ex-presidente tinha feito denúncias a respeito 
da contagem dos votos presidenciais. 

No dia 30 de outubro ocorreu o segundo turno, que terminou 
por mostrar que o país se encontra mais dividido e polariza-
do que durante as eleições presidências de 2014 entre Dilma 
Roussef (PT) e Aécio Neves (PSDB)12. Naquele ano, Dilma teve 
41,59%, enquanto Aécio ficou em segundo com 33,55%. 

O segundo turno terminou por dar a vitória a Dilma Roussef 
com 51,64%. Três pontos percentuais a mais que o seu rival, que 
teve 48,36%. A campanha foi marcada por ataques pessoais, 
deixando de lado as propostas governamentais, e de agressões 
entre os eleitores nas ruas e nas redes sociais (Costas, 2014). 
Porém esta polarização tem suas raízes ainda durante o gover-
no do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) (1995-
2003) e Lula da Silva (PT) por questões de prisma ideológicos. 

Não obstante, no ano de 2013, durante o final do primeiro go-
verno da ex-presidente Roussef, em meio a protestos devido à 
crise econômica que o país enfrentava, denúncias de corrupção 
na Petrobrás, Lava-jato, somado às manifestações, sendo que 
algumas delas eram organizadas pelo grupo intitulado “Mo-
vimento Brasil Livre” (MBL), foram determinantes para a luta 
do “nós” contra “eles”; da intensificação de uma radicalização 
ideológica entre a esquerda e a direita brasileira. Entretanto, 
conforme explana Bobbio: 

“(...) um extremista de esquerda e um de direita tem em 
comum a antidemocracia (um ódio, se não um amor). 
Porém a antidemocracia aproxima-os não pela parte 
que representam no alinhamento político, mas ape-
nas na medida em que representam as alas extremas 
naquele alinhamento. Os extremos se tocam” (Bobbio, 

10  Para más informaciones, ver: “https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/
fato-ou-boato-justica-eleitoral-desmentiu-as-principais-fake-news-sobre-o-processo-eleito-
ral-em-2022”. 
11 Ver: “https://www.conjur.com.br/dl/decisao-urna.pdf”. 
12 Partido da Social Democracia Brasileira.

1995, p. 53).

Retomando, Lula (PT) ganhou com 48,43% (57.259.504 votos), 
e Jair Bolsonaro (PL) obteve 43,20% (51.072.345 votos). No en-
tanto, o que chama a atenção são os mais de 30 milhões de ci-
dadão que não votaram. Tais abstenções compreendem 20,59% 
do eleitorado brasileiro, e possui uma explicação sob a luz da 
ciência política. 

Analisando brevemente estas abstenções à luz da teoria pro-
posta por Anthony Downs, o cidadão vota no partido que vai 
lhe trará mais benefícios, e ao se abster conclui que não os ob-
teria nem por um partido e nem por outro partido. Ou seja, são 
nulos. Conforme o mesmo autor, a abstenção ocorre quando:

“(…) o cidadão crê que ou ( 1) as mudanças de política 
que serão feitas se a oposição for eleita não terão efeito 
líquido sobre sua renda de utilidade ou (2) essas mu-
danças podem afetar sua renda, mas a probabilidade de 
que elas a aumentem é exatamente igual à probabilida-
de de que elas a diminuam; isto é, a mudança esperada 
é zero” (Downs, 2013, pp. 63-64).

A nível nacional, as eleições para senadores, governantes e de-
putados federais e estaduais tiveram, na sua grande maioria, a 
vitória dos apoiadores de Jair Bolsonaro, também chamado de 
bolsonaristas. Os partidos que obtiveram mais vagas na Câmara 
de Deputados foram: PL, com 99 deputados, PT com 68, União 
Brasil, com 59, PP13 com 47, y MDB com 42 deputados federais 
eleitos. Entre os partidos acima citados, apenas PP perdeu es-
paço na câmara de deputados em comparação com os resulta-
dos do ano de 2018.  

A princípio, ainda não se sabe o quanto que isto poderá preju-
dicar a governabilidade do novo presidente, que compreende 
bem a situação no qual se encontra. No entanto, já estão sendo 
realizados diálogos entre Lula, o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco 
(PSB)14, e com Rosa Weber, presidente do Superior Tribunal Fe-
deral (STF), com o objetivo de construir bases para uma maior 
governabilidade e facilitar a transição governamental.

Não obstante, a polarização centrada entre Bolsonaro e Lula 
não foram replicadas no cenário político do estado de Goiás. 
Isso se deve ao fato de que Goiás tem como principal força 
econômica a agropecuária e, além do mais, possui um perfil 
conservador. O que faz com que partidos de esquerda tenham 
pouco expressividade política no estado. 

A pesar de ter ocorrido alguns erros durante as previsões elei-
torais devido ao cenário político que o país vive, no estado de 
Goiás não foi muito diferente.

No que diz respeito ao Senado federal, em Goiás, conforme a 
Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC)15, as 
pesquisas indicavam que Marconi Perillo (PSDB)16 se encontrava 
em primeiro lugar com 31%. Perillo, que já foi governador de 
Goiás por quatro períodos, 1999-2002, 2003-2006, 2011-2014, 
e de 2015 a 2018, concorria a uma vaga ao senado após renun-
ciar à candidatura ao governo por pressão do partido, somado 
13 Partido Progressista.
14 Partido Socialista Brasileiro.
15 Ver: “https://www.ipec-inteligencia.com.br/Repository/Files/2179/221426-9_ELEI%C3%87%-
C3%95ES_2022_BR%20-%20release.pdf”. 
16 Partido da Social Democracia Brasileira
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ao desgaste político ao ser investigado pela Polícia Federal em 
201817, e também por não conseguir formar coalizão. 

Apesar disto, o favoritismo era evidente entre os meios de co-
municação e pesquisas; Marconi liderava, e possuía uma ampla 
intenção de votos entre o eleitorado goiano. 

Ainda conforme as pesquisas do IPEC, o Delegado Waldir pos-
suía 22% (UNIÃO)18, João Campos (REPUBLICANOS), 13%, e 
Wilder Morais (PL) com 12% de das intenções de votos19. Su-
preendentemente o resultado foi totalmente diferente daquilo 
que foi demostrado pelos institutos de pesquisas, com Wilder 
Morais conseguindo se eleger com 25,25% dos votos conforme 
registrou ou TSE.

Morais, que é um empresário, e filiado ao mesmo partido de 
Jair Bolsonaro, já foi secretário de infraestrutura de Goiás 2011, 
e logo senador entre o ano de 2012 a 2019, sendo um persona-
gem bastante conhecido no cenário político brasileiro, porém, 
com pouca expressividade política.

Além das surpresas frente aos resultados, dois novos atores 
políticos ganharam destaque ao saírem vitoriosos como depu-
tados federais mais bem votados, como é o caso da jornalista 
Silvye Alves (UNIÃO), que foi eleita com mais de 250 mil votos, 
sendo considerada a deputada mais bem votada, tendo pau-
tas voltadas para a defesa da mulher vítima de agressões, e o 
youtuber e ativista político Gustavo Gayer (PL), apoiador de Bol-
sonaro, com pouco mais de 200 mil votos. A pesar de ser rela-
tivamente novo na política e concorrido à prefeitura em 2018, 
Gayer não é um completo outsider, já que vem de uma família 
atuante na política.

Na esfera estadual, dentre os 41 deputados estaduais eleitos, 
destacamos os três mais bem votados; o deputado Bruno Pei-
xoto (UNIÃO), que obteve mais de 73 mil votos, sendo o depu-
tado estadual mais bem votado de Goiás, seguido por Lucas do 
Vale (MDB), com mais de 55 mil votos, e Lucas Calil (MDB), com 
50 mil votos. A nível estadual, o partido MDB conseguiu am-
pla maioria, elegendo 7 deputados estaduais, seguido da União 
Brasil com 6 deputados.

Como mencionado anteriormente, a polarização entre a dispu-
ta presidencial não refletiu na disputa governamental no estado 
de Goiás. Pelo contrário. O eleitorado goiano já tinha decidido, 
automaticamente, em dar continuidade ao governo de Ronaldo 
Caiado. Além do mais, os candidatos ao governo não tinham o 
mesmo peso político, e não eram conhecidos nos demais muni-
cípios do estado.

No dia 02 de outubro, os goianos decidiram com 51,81% dos 
votos em reeleger Ronaldo Caiado, do partido União Brasil 
(UNIÃO), como governador do estado por mais quatro anos. 
Ganhou durante o primeiro turno. Candidatos como Gustavo 
Mendanha, ex-MDB, ex-prefeito do município de Aparecida 
de Goiânia e atualmente filiado ao partido PATRIOTAS, obteve 
25,20% dos votos, enquanto que o candidato bolsonarista, Ma-
jor Vitor Hugo (PL), conseguiu apenas 14,81% dos votos. 
De uma forma mais ampla, dos 246 municípios goianos, o go-

17 Ver: “https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/10/marconi-perillo-presta-depoimen-
to-a-pf-em-goiania-por-operacao-que-apura-pagamento-de-r-12-milhoes-em-propina.ghtml”. 
18 União Brasil.
19 Para mais detalhes, ver: “https://www.ipec-inteligencia.com.br/Repository/Files/2171/
Job_22_1566-3_Goias_Relatorio_de_tabelas_Imprensa.pdf”. 

vernador Ronaldo Caiado ganhou em 240. Enquanto que Gus-
tavo Mendanha ganhou em cinco deles, e o Major Vitor Hugo 
em apenas um. 

Apesar do governo de Ronaldo Caiado trazer uma certa conti-
nuidade de projetos políticos, é notório que este vem com um 
diferencial, que é a presença de Daniel Vilela20 (MDB) como seu 
vice-governador, graças a uma coligação realizada entre os dois 
partidos. Coalizão que serviu de estopim para a saída de Gusta-
vo Mendanha, que desde o início tinha interesse em se candi-
datar ao governo do estado, crendo que, por ter sido o prefeito 
mais bem votado em 2020 com 95,81% dos votos, e se opondo 
às medidas de restrições e de defesa do cidadão impostas pelo 
governador Ronaldo Caiado durante a pandemia, serviria de 
pretexto para conseguir desbancar o atual governador. 

Entretanto, si pudéssemos resumir em apenas uma única pala-
vra sobre a maior parte dos resultados das eleições brasileiras, 
seguramente esta palavra seria “atípico”. 

Os resultados das eleições brasileiras a nível federal e estadual 
correram baixo um cenário completamente imprevisível e po-
larizado. Sob esta situação, nem mesmo as instituições de pes-
quisas conseguiram, em partes, prever o resultado de algumas 
eleições.

No entanto, apesar das eleições terem terminado no dia 30 de 
outubro, o país se encontra em meio a protestos e acusações 
de fraudes ao não aceitar o resultado das urnas eletrônicas, 
mantendo um clima de instabilidade e de incertezas. Situação 
que esperamos que se resolva depois do dia primeiro, durante 
a posse do novo presidente.  
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