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ELEIÇÕES PARA A PREFEITURA DE NATAL (RN) EM 2012 

 

1. RESUMO 

 

O projeto analisa o processo eleitoral para o governo da capital Estado do Rio 

Grande do Norte (Natal) no ano de 2012. Nesse sentido, é importante identificar os 

processos de agendamento e de enquadramento da mídia impressa, televisiva 

digital e local, sendo principal base de pesquisa o Jornal impresso Tribuna do Norte 

e sua versão online. Além da analise das diferentes fontes midiáticas buscamos 

dados nas bases do Blog Panorama Político e dos institutos de pesquisa de Natal 

para comparação de resultados. Analisamos os movimentos dos distintos 

agrupamentos político-partidários novos ou oriundos de antigas alianças, sua luta 

por espaço, pelo poder e pela hegemonia eleitoral e política, na Capital do RN e 

seus reflexos na politica do estado e nas alianças nacionais.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Sendo Natal o maior colégio eleitoral do R.N. com um total de 528.364 eleitores que 

representam 22,48% do eleitorado do estado e com uma população de acordo como 

IBGE de 803.739 habitantes que corresponde a 25,37% da população do estado os 

acontecimentos de Natal acabam por gerar resultados nos outras cidades que 

compõe o R.N. e influenciam também no jogo politico que começa a se engendrar 

visando a eleição para o governo do estado que ocorrerá em 2014.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

- Aplicar técnicas de investigação científica na área de Ciência Política, linha de 

pesquisa “comportamento eleitoral”. 

- Pesquisar bibliografia teórica e a metodologia de investigação e análise no campo. 

- Analisar os agentes atuantes no pleito 2012 
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4. METODOLOGIA 

 

- Leitura e fichamento das obras constantes nas “referências” do projeto; 

- Participação nos seminários internos para discussão das questões teóricas,        

apresentando resumos e discutindo questões sob a prévia orientação do docente; 

- Coleta e tratamento de dados na base do Tribunal Regional Eleitoral/RN e Tribunal 

Superior Eleitoral; nos jornais coletados durante o período da campanha eleitoral; 

dos programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) e dos debates 

televisivos – sob a supervisão do docente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após aproximação teórica e revisão bibliográfica, iniciamos a coleta e organização 

dos dados em diferentes fontes de informação. A primeira fonte foi jornal Tribuna do 

Norte onde coletamos gráficos das pesquisas, perfis dos candidatos e matérias 

sobre a campanha e resultado do pleito. Nossa segunda fonte foi o site do Tribunal 

Regional Eleitoral/RN e Tribunal Superior Eleitoral consultado após resultado do 

pleito para conferencia e organização de dados eleitorais incluindo o resultado por 

seção, bairro e zona da cidade num trabalho continuo de coleta e tabulação. 

Terceira fonte os institutos de pesquisa acionados via e-mail para disponibilizarem a 

totalidade dos dados coletados durante a campanha.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Tendo em vista o andamento da pesquisa, está sendo analisada a conjuntura 

política, as alianças e os resultados do último pleito na capital do Estado do Rio 

Grande do Norte (Natal) e à medida que a pesquisa avança novas questões são 

levantadas e necessidade de coleta de novos dados é constante, num movimento 

que já começa a dar seus primeiros resultados. 
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