Votos aos Presidentes da República: de Collor a Bolsonaro
Neste texto, quero destacar os votos válidos e os votos recebidos pelos
presidentes da chamada Nova República: Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro,
além de outras considerações.

1. Eleições de 1989: Fernando Collor X Lula – 2º Turno – 17/12/19891:
Candidatos
 Collor
 Lula

Votos
Válidos
66.166.362

Votos
Recebidos
35.089.998
31.076.364

(%)2
53,03
46,97

Considerações:
 Fernando Collor de Mello, alagoano, foi o primeiro presidente eleito de forma
direta depois da Constituição de 1988.
 Foi eleito com 53,03% dos votos válidos, tornando-se o 32º presidente e governou
o Brasil de 1990 até sua renúncia em 29 de dezembro 1992, horas antes de ser
condenado pelo Senado, por crime de responsabilidade, perdendo os direitos
políticos por oito anos, no processo do impeachment.
 Foi substituído pelo seu vice Itamar Franco3, que continuou o governo até o final
do mandato em 1994.
 Numa época de inflação muito alta, Itamar Franco escolheu como o Ministro da
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que implanta com sucesso o Plano
Real, em fevereiro de 1994. O Plano Real conseguiu estabilizar a economia,
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acabando com a crise hiperinflacionária e que cooperou para sua vitória no
governo seguinte.
2. Eleições de 1994: 1º Turno – 03/10/1994:
Não houve 2º turno para presidente da República em 1994. Destacamos os 5
candidatos mais votados, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), Enéas Carneiro (PRONA), Orestes Quércia (PMDB) e Leonel Brizola
(PDT). Os resultados foram os seguintes4:
Candidatos






Fernando Henrique
Lula
Enéas
Quércia
Brizola

Votos
Válidos

63.262.331

Votos
Recebidos
34.314.961
17.122.127
4.671.457
2.772.121
2.015.836

(%)
54,24
27,07
7,38
4,38
3,19

Considerações:
 Fernando Henrique Cardoso (F. H. C.) conseguiu se eleger no primeiro turno, com
54,24% dos votos válidos, tornando-se o 34º presidente do Brasil, e governou
entre 1995 e 2003 (2 mandatos).
3. Eleições de 1998: 1º Turno – 04/10/1998:
Também nestas eleições não houve 2º turno para presidente da República.
Os 5 candidatos mais votados foram5: Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PPS), Enéas Carneiro (PRONA), e Ivan
Frota (PMN).
Candidatos






Fernando Henrique
Lula
Ciro Gomes
Enéas
Ivan Frota

Votos
Válidos

67.722.565

Votos
Recebidos
35.936.540
21.475.218
7.426.190
1.447.090
251.337

(%)
53,06
31,71
10,97
2,14
0,37

Considerações:
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 Com o Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso tentou garantir a estabilidade
econômica, isto é, segurar a inflação próxima a zero.
 Empreendeu Reformas e privatizações, arrecadando bilhões de dólares com a
venda de diversas empresas.
 Em 1997, o Congresso aprovou a reeleição do presidente, dos governadores e
dos prefeitos, estabelecendo o mandato em 4 anos. Com isso, Fernando
Henrique conseguiu se reeleger no dia 4 de outubro de 1998.
 A crise política e crise financeira, que surge no seu segundo mandato,
deixando-o com baixa popularidade, refletindo, inclusive, no (que seria) seu
sucessor José Serra6.
4. Eleições de 2002: 2º Turno – 27/10/2002:
Nas eleições deste ano, houve 2º turno para presidente da República, disputado
pelos presidenciáveis José Serra (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os
resultados foram os seguintes7:
Votos
Válidos

Candidatos
 Lula
 Serra

86.164.103

Votos
Recebidos
52.793.364
33.370.739

(%)
61,27
38,73

Considerações:
 Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito com 61,27% dos votos validos no 2º turno,
exerceu o governo por dois mandatos, até 2010.
 Ex-sindicalista e ex-metalúrgico, tornou-se o 35.º presidente do Brasil, além de
membro fundador e presidente de honra do PT (Partido dos Trabalhadores).
 Depois de organizou grandes greves de operários no ABC Paulista, em 1986,
elegeu-se deputado federal pelo estado de São Paulo com um recorde de votos e,
em 1989, concorreu à presidência da República, perdendo no segundo turno para
Fernando Collor de Mello.
 Como presidente, teve como marcos a introdução de programas sociais, como
o Bolsa-Família e o Fome Zero.
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 Estes programas aliados ao controle da inflação, além de outras medidas
econômicas, lhe foram favoráveis, permitindo-lhe um segundo mandato e a
eleição de sua sucessora Dilma Rousseff.
5. Eleições de 2006: 2º Turno – 29/10/20068:
Nas eleições de 2006, no 2º turno, disputaram a presidência, Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB), alcançando os seguintes resultados:
Candidatos

Votos
Válidos

 Lula
 Alckmin

95.838.220

Votos
Recebidos
58.295.042
37.543.178

(%)
60,83
39,17

Considerações:
 Eleito, com 60,83% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá
continuidade ao mandato anterior.
 Houve queda na avaliação positiva de Lula no seu segundo mandato,
aumentando com a chamada crise de 2008.
 Mesmo assim, em 2009, foi chamado de “o Cara”, por Barack Obama e, apesar
de algumas notícias de corrupção, Lula consegue indicar, eleger e reeleger sua
sucessora.
6. Eleições de 2010: 2º Turno – 31/10/20109:
Nas eleições de 2010, houve 2º turno para Presidente da República e a
disputa ocorreu entre Dilma Roussef (PT) e José Serra (PSDB). Os resultados foram
os seguintes:
Candidatos
 Dilma
 Serra

Votos
Válidos
99.463.917

Votos
Recebidos
55.752.529
43.711.388

(%)
56,05
43,95

Considerações:
 Dilma tinha sido Ministra da Casa Civil de Lula e indicada para ser sucessora, a
36ª presidente ou “presidenta”, como preferiu ser tratada.
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 Já no inicio de seu governo, anunciou um corte de 50 bilhões de reais nas

despesas previstas pelo Orçamento Geral da União para 2011.
 Na Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de setembro de 2011, defendeu
o Estado Palestino.
 Exaltou o papel das mulheres na política; teve como Ministro da Casa Civil,
Antonio Palocci, que torna-se, com o tempo, o principal delator de corrupção
ocorrida no governo anterior (Lula) e naquele governo
 Criou o programa Brasil Carinhoso; sancionou a lei que destina metade das vagas
em universidades federais para estudantes de escolas públicas; anunciou, em
2013, redução da conta de luz etc., obtendo boa aprovação de seu governo no
primeiro mandato.
 Mas ainda em 2013, surgiu uma onda de protestos por todo o país, abaixando
sua popularidade para 31%.
 Em setembro de 2013, documentos do Governo dos Estados Unidos classificados
como ultrassecretos vazaram, revelando que Dilma e seus principais assessores,
além de grandes empresas como a Petrobrás, foram espionados pelo governo
norte-americano, levando-a a cancelar a viagem oficial que faria aos EUA naquele
ano.
 Em 27 de abril de 2014, sancionou o Marco Civil da Internet, que estabeleceu
obrigações e direitos dos provedores de internet.
 Na Copa do Mundo FIFA, Dilma recebe muitas vaias e protestos. Mesmo assim,
consegue se reeleger naquele ano...
7. Eleições de 2014: 2º Turno – 26/10/201410:
Naquele ano, a eleição para Presidente da República teve 2º turno e o
concorrente de Dilma Roussef (PT) foi Aécio Neves (PSDB), chegando aos seguintes
resultados:
Candidatos
 Dilma
 Aécio

Votos
Válidos

105.542.273

Votos
Recebidos
54.501.118
51.041.155

(%)
51,64
48,36

Considerações:
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 Algumas controvérsias marcaram as campanhas eleitorais daquele ano, entre
elas, a de que as urnas foram fraudadas.
 Crises econômicas e politicas, provocadas, entre elas, pelas denúncias da
Operação Lava Jato ajudaram a enfraquecer o governo Dilma.
 Em 31 de agosto de 2016, o Senado Federal por 61 votos a 20, cassou o
mandato de Dilma como presidente, mas, manteve o direito dela de ocupar
cargos públicos. Foi o fim do chamado o processo de impeachment de Dilma
Rousseff.
 Seu posto foi ocupado pelo seu vice, Michel Temer11.
 Enquanto aguardava o resultado do processo de impeachment de Dilma, Temer
governa como substituto eventual por 102 dias, tomando posse em 12 de maio de
2016, e prosseguindo depois como presidente titular até o final do Governo Dilma
(2018).
 Defendeu a unificação do país, um "governo de salvação nacional", medidas para
superar a crise econômica, o reequilíbrio as contas públicas, os programas sociais
e a continuidade das investigações da Operação Lava Jato, reduziu o número de
ministérios de 32 para 23.
 Embora defendesse a Operação Lava Jato, em 2017, tornou-se o primeiro
presidente da história do Brasil a ser denunciado na mesma, no exercício do
mandato, por suspeita de corrupção passiva.
 Temer, agora, em final de mandato, já está em vias de ser substituído pelo novo
presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro.
8. Eleições de 2018: 2º Turno – 28/10/2018:
Neste ano, a eleição para Presidente da República também teve 2º turno e os
concorrentes ao cargo foram Jair Messias Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).
As eleições, já definidas, tiveram os seguintes resultados:
Candidatos
 Bolsonaro
 Haddad

Votos
Válidos

104.838.753

Votos
Recebidos
57.797.847
47.040.906

(%)

Considerações:
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55,13
44,87

 Com 55,13% os votos, Jair Messias Bolsonaro vence o concorrente Fernando
Haddad, aguardando o dia da posse. Por enquanto, o que sabemos é que
pessoas como Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e General Heleno podem já estar
confirmadas como seus futuros ministros, possivelmente para a Casa Civil,
Economia e Defesa, respectivamente.

