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EDITORIAL: Tendências eleitorais e outras coisas mais   
POR PEDRO LIMA (DCP/IFCS) E JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ  

Chegamos	ao	mês	de	outubro	e	com	satisfação	apre-

sentamos	mais	um	Boletim	Eleitoral	do	NUDEB.	Nosso	ob-

jetivo	com	a	pesquisa	sobre	as	eleições	municipais	de	2020	

é	entender	de	que	modo	os		os	conQlitos	da	polı́tica	brasi-

leira	se	condensam	e	se	desenvolvem	no	pleito.		

Nessa	terceira	edição,	buscamos	avançar	na	análise	

dos	cenários	eleitorais,	a	partir	das	pesquisas	de	intenção	

de	 voto	 já	 divulgadas,	 em	 todas	 as	 capitais	 brasileiras	 e		

também	em	diversas	cidades	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	

Além	disso,	em	alguns	casos,	abordamos	também	o	conte-

údo	programático	das	candidaturas	e	das	disputas.		

O	objetivo	é	seguir	testando	nossa	hipótese	geral,	na	

qual	as	eleições	de	2020	reforçarão	as	dimensões	de	crise	

da	democracia	brasileira	e	de	fortalecimento	da	direita	li-

beral	e	da	direita	bolsonarista.		Desta	forma,	o	ano	de	2021	

repetirá	o	que	ocorre	desde	2016:	avanço	de	um	bloco	de	

poder	 neoliberal	 e	 autoritário	 contra	 a	 Constituição	 de	

1988,	agora	buscando	usar	o	resultado	das	urnas.	Outra	di-

mensão	da	nossa	hipótese	que	vai	se	conQirmando	é	a	que	

versa	sobre	as	esquerdas,	que	sairão	derrotadas	e	fragmen-

tadas	do	pleito.	O	texto	geral	busca	sintetizar	essa	análise	

de	conjuntura.		

Avançamos,	além	disso,	para	novos	temas	que	se	re-

lacionam	 com	 as	 eleições	 e/ou	 com	 a	 polıt́ica	 brasileira.	

Inauguramos	uma	análise	sobre	as	candidaturas	de	opera-

dores	de	 segurança	 (PMs,	membros	das	Forças	Armadas,	

Bombeiros,	Guardas	Municipais)	em	todas	as	capitais	e	no	

Estado	do	Rio	de	Janeiro;	o	mapeamento	dos	evangélicos,	
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que	antes	era	nacional,	agora	alcança	diversas	cidades	Qlu-

minenses;	 Retomamos	 nosso	 acompanhamento	 do	 Con-

gresso	 Nacional	 e	 dos	 Movimentos	 Sociais,	 relacionando	

ambos	 com	o	 pleito	municipal;	 e,	 por	 Qim,	mantivemos	 o	

olhar	para	 fora	do	território	nacional,	com	textos	sobre	o	

plebiscito	chileno	sobre	uma	nova	constituição	e	sobre	as	

eleições	presidenciais	na	Bolı́via.		

Com	esse	crescimento,	reorganizamos	o	boletim,	di-

vidindo-o	em	três	grandes	eixos:	um	primeiro	temático,	um	

segundo	com	as	capitais	e	o	terceiro	com	o	Rio	de	Janeiro.	

Assim,	o	Boletim	Temático	tem	os	seguintes	textos:	

candidaturas	 coletivas	 (1);	 candidaturas	 evangélicas	 (2);	

candidaturas	das	 forças	de	 segurança	 (3);	 as	 eleições	e	o	

Congresso	Nacional	(4);	as	eleições	e	os	movimentos	soci-

ais	(5);	o	plebiscito	chileno	por	uma	nova	Constituição(6);	

as	eleições	presidenciais	na	Bolı́via	(7).		

Já	 o	Boletim	Capitais	 se	 divide	 em:	Região	Norte	

(1);	Região	Nordeste	(2);	Região	Centro-Oeste	(3);	Região	

Sul	(4);	Belo	Horizonte	e	Vitória	(5);	São	Paulo	(6).		

Por	 Qim,	o	Boletim	Rio	de	Janeiro	contém	as	pes-

quisas	sobre:	candidaturas	evangélicas	no	Estado(1);	can-

didaturas	das	forças	de	segurança	no	Estado	(2);Rio	de	Ja-

neiro	(3);	Baixada	Fluminense	(4);	Campos/Macaé/Rio	das	

Ostras	(5);	Região	dos	Lagos	(6).			

Trata-se,	portanto,	de	mais	um	crescimento	do	NU-

DEB,	o	que	nos	anima	ainda	mais	para	seguir	com	essa	di-

nâmica	coletiva	de	pesquisa	e	escrita	coletiva.	Agora	são	27	

pesquisadoras	e	pesquisadores	envolvidos	no	boletim.		

Esperamos	mais	uma	vez	que	nossa	pesquisa	contri-

bua	 com	a	necessária	 tarefa	de	 compreender	e	 superar	a	

crise	da	democracia	no	Brasil.	
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Ainda a Antipolítica  
POR JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ  

 
As	eleições	municipais	de	2020	Qinalmente	começa-

ram	em	27	de	setembro	e,	principalmente,	com	o	horário	

eleitoral	gratuito	a	partir	de	09	de	outubro.	Candidatos	nas	

ruas	e	redes,	nas	TVs	e	rádios	em	todo	o	Brasil.	Isso	é	que	

consta	nos	prazos	do	TSE,	nas	agendas	dos	partidos,	nas	

programações	da	emissoras	de	comunicação	e	nos	algorit-

mos.	Mas	e	na	vida	das	pessoas?		

O	clima	é	de	desmobilização	generalizada.	A	pande-

mia	da	Covid-19	com	seus	mais	de	150	mil	mortos	repre-

senta	um	desaQio	novo	para	as	campanhas.	Mas	além	desse	

fator	 imprevisto,	 dinâmicas	 estruturais	 de	 enfraqueci-

mento	do	papel	ativo	e	mobilizador	das	eleições	vão	se	im-

pondo	sem	muita	resistência:	primeiro,	a	redução	estrutu-

ral	das	campanhas.	Trata-se	de	medida	supostamente	sane-

adora.	Com	menos	gastos,	menos	dinheiro	e	menos	corrup-

ção.	Na	prática,	o	que	temos	é	uma	diminuição	signiQicativa	

dos	mecanismos	que	ajudavam	as	pessoas	a	ver	as	campa-

nhas	no	dia	a	dia.	Cartazes	nas	casas	e	postes	e	outdoors	

eram	fundamentais	para	capilarizar	o	pleito	nos	bairros.	No	

mesmo	sentido	veio	o	veto	a	showmı́cios	e	apresentações	

culturais	 e	 artı́sticas.	 Completando	o	 quadro,	o	 tempo	de	

campanha	foi	reduzido	bruscamente,	de	90	para	45	dias,	o	

que	diminui	ainda	mais	as	possibilidades	de	escolha.		

Para	piorar,	o	processo	eleitoral	em	2020	começou	

com	uma	ofensiva	das	redes	de	televisão	contra	os	debates	

entre	os	candidatos.	O	argumento	das	empresas	de	comu-
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nicação	é	da	inviabilidade	de	organizar	um	bom	embate	en-

tre	os	postulantes	com	um	número	tão	grande	de	preten-

dentes	 às	 prefeituras,	 sobretudo	 durante	 a	 pandemia,	

quando	as	aglomerações	devem	ser	evitadas.		

Não	 há	 na	 lei	 nenhum	 dispositivo	 que	 permita	 às	

emissoras	 limitar	 o	 número	 de	 candidatos	 presentes	 em	

um	 debate.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 embora	 sejam	 concessões	

públicas,	não	pesa	sobre	elas	nenhuma	obrigação	de	contri-

buir	 com	 as	 eleições	 promovendo	 os	 encontros	 entre	 os	

prefeitáveis.		

Quem	ganha	com	isso	tudo?		

	

	 	 O	crescimento	do	não	voto	nas	pesquisas		

	

O	resultado	da	apatia	é	visı́vel	nas	pesquisas.	Pega-

mos	aqui	os	exemplos	de	Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo,	com-

parando	apenas	os	pleitos	de	2016	e	2020.	O	crescimento	

de	quem	declara	que	não	sabe	em	quem	vai	votar	ou	que	já	

decidiu	 pelo	 voto	 nulo	 ou	 branco	 cresceu	 signiQicativa-

mente	nas	duas	capitais.		

No	 Rio	 de	 Janeiro,	 na	 primeira	 pesquisa	 de	 2016	

76%	dos	entrevistados	se	encontravam	no	campo	do	não	

voto	(entendido	como	a	soma	de	abstenções,	votos	brancos	

e	 nulos)	 quando	 perguntados	 espontaneamente.	 Na	 pri-

meira	pesquisa	de	2020,	o	número	não	foi	muito	diferente,	

com	74%	dos	entrevistados	declarando	não	saber	em	quem	

votar	ou	que	votariam	branco	e	nulo.		

A	diferença	aparece	com	mais	força	quando	compa-

ramos	a	segunda	pesquisa	em	cada	pleito,	já	com	o	horário	

eleitoral	iniciado.	Em	2016,	o	número	caiu	para	51%	e	em	

2020	a	redução	foi	para	57%.	Com	a	margem	de	erro,	cerca	
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de	2/3	do	eleitorado	ameaça	não	votar	em	ninguém	nessas	

eleições.		

O quadro não melhora muito quando analisamos os nú-

meros nas pesquisas estimuladas, aquelas em que o entrevis-

tado tem diante de si os nomes para escolher. Em 2016, o pata-

mar de possíveis abstenções começou em 25% na primeira pes-

quisa e caiu para 23% na segunda. Em 2020, começou com in-

críveis 36% no primeiro levantamento e embora caia bem para 

28%, continua em um patamar de 1/3 do eleitorado.  

 

IBOPE	–Rio	de	Janeiro	–	2016	–		Nulos,	Brancos	e	indecisos	

	

Tipo de pesquisa	 23 de agosto 2016   

1ª pesquisa	

14 de setembro 2016 

2ª pesquisa	

Espontânea		 76%	 51%	

Estimulada		 25%	 23%	

	

IBOPE	–Rio	de	Janeiro	–	2020	–	Nulos,	Brancos	e	indecisos		

	

Tipo de pesquisa 	 02 de outubro 2020   

1ª pesquisa	

15 de outubro 2016 

2ª pesquisa	

Espontânea		 74%	 57%	

Estimulada		 36%	 28%	

 

Em São Paulo o quadro de insatisfação é similar ao do 

eleitor carioca em 2020, o que evidencia ainda mais a diferença 

para 2016, como o cidadão paulistano apresentou números me-

lhores que os verificados no Rio de Janeiro.  

Na pesquisa espontânea, o número de possíveis não vo-

tantes era de 68% na primeira pesquisa de 2016 e começou em 

73% no levantamento deste ano. Já na segunda pesquisa, após 
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o começo do horário eleitoral, o número foi reduzido para 43%, 

enquanto em 2020 caiu para 58%, mesmo padrão do Rio.  

Nas pesquisas estimuladas, os números de São Paulo 

eram melhores em 2016 e assim permanecem em 2020: há qua-

tro anos começou com 17% e caiu para 16% e agora inicia em 

28% e caiu para 24%.  

 

IBOPE	–	São	Paulo	-	2016	-	Nulos,	Brancos	e	indecisos	

	

Tipo de pesquisa	 23 de agosto 2016   

1ª pesquisa	

14 de setembro 2016 

2ª pesquisa	

Espontânea		 68%	 43%	

Estimulada		 17%	 16%	

 

IBOPE	–São	Paulo	–	2020	–		Nulos,	Brancos	e	indecisos	

	

Tipo de pesquisa	 02 de outubro 2020   

1ª pesquisa	

15 de outubro  2020 

2ª pesquisa	

Espontânea		 73%	 58%	

Estimulada		 28%	 24%	

  

 

Não há, obviamente, nenhuma garantia de que esses ín-

dices geram uma onda de abstenção maior que o pleito passado. 

Até porque os não votantes em 2016 bateram recordes. No Rio 

de Janeiro, o total de 42,5 dos eleitores inscritos não apareceu 

para votar ou votou branco e nulo, contra 34% em 2012. Em 

São Paulo, foram 38,5% de nulos, brancos e ausentes em 2016 

e 31% em 2012.  

O sentimento antipolítica não é novo, como fica nítido 

com os dados de 2016. Suas consequências até aqui tem sido 
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as piores possíveis para a democracia. Não é possível analisar 

a vitória de Bolsonaro sem levar essa variável em conta. No 

mesmo sentido, não parece razoável interpretar os resultados 

dessa eleição para a democracia em geral e para o governo Bol-

sonaro em particular sem mobilizar essa variável 

 

Bolsonaro: entre a ausência e a derrota nas eleições muni-

cipais de 2020  

 

 Na pesquisa do 15 de outubro o Ibope apresentou os da-

dos de popularidade do presidente Jair Bolsonaro nas capitais. 

Em algumas delas, sua aprovação está acima da média nacional 

que é de 40% em levantamento do mesmo instituto ocorrido em 

setembro. Outras aparecem na média e um terceiro grupo apre-

senta números bem abaixo do padrão nacional do presidente.1  

 Em paralelo, surgem análises sobre a fragilidade dos 

candidatos bolsonaristas nas capitais.2 O argumento em geral 

se baseia na lógica diferente das eleições municipais, que por 

serem mais focadas em questões locais do que nacionais geram 

um eleitor mais pragmático, menos ideológico.  

 Se tal análise estiver correta, ela em si já deveria desau-

torizar projeções de que as derrotas de candidatos bolsonarista 

em 2020 implicam em um enfraquecimento de Bolsonaro.  

 Além disso, como já argumentamos em nosso primeiro 

texto3, a direita liberal – frequentemente chama de “centro” 

pela imprensa, por supostamente fugir da polarização, foi a 

																																																								
1	https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/10/17/aprovacao-
do-governo-bolsonaro-nas-capitais-varia-de-18percent-em-salvador-a-66percent-em-boa-vista-mos-
tram-pesquisas-ibope.ghtml	
2	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/17/uol-ve-politica-polarizacao.htm	e	https://va-
lor.globo.com/politica/coluna/bolsonarismo-a-prova-nas-capitais.ghtml	
3	https://nudebufrj.com/2020/08/18/eleicoes-municipais-2020-mais-uma-vitoria-do-bolsonarismo/	
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grande vitoriosa do pleito de 2016 e viu seus votos migrarem 

para Bolsonaro já no primeiro turno de 2018.  

 

 
Fonte: Ibope 2020. Imagem G1 

 

 Acreditamos	 que	 esse	 quadro	 pode	 se	 repetir	 em	

2022.	A	direita	liberal,	ao	impor	sua	agenda	no	plano	naci-

onal,	“usando”	Bolsonaro,	termina	por	se	aproximar	dema-

siadamente	do	presidente	 sem	 ter,	 contudo,	 alguma	 lide-

rança	 capaz	de	 rivalizar	 com	ele	 em	popularidade	ou	ca-

risma.		

	 Há,	por	 Qim,	a	 lógica	polı́tica	própria	de	Bolsonaro,	

que	analisamos	sobretudo	na	nossa	pesquisa	sobre	a	pan-

demia	e	a	polı́tica	brasileira.	O	atual	presidente	não	se	ele-

geu	com	uma	dinâmica	majoritária,	em	que	apresenta	uma	
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narrativa	para	conquistar	votos	da	maioria.	Ele	foi	um	can-

didato	de	combate,	contra	tudo	e	contra	todos.	No	caso	es-

pecı́Qico	das	eleições,	isso	se	manifestou	na	recusa	em	for-

mar	palanques	para	os	governos	estaduais	em	2018.		

Ainda	que	não	possa	manter	essa	lógica	em	sua	inte-

gridade	–	a	tentativa	de	ter	um	projeto	próprio	de	renda	bá-

sica	para	mostrar	nas	próximas	eleições	é	um	exemplo	de	

mudança	 –	 algo	 daquela	 estratégia	 vai	 prevalecer.	 Nisso,	

encaixa-se	perfeitamente	um	não	comprometimento	ativo	

e	aberto	nem	mesmo	com	os	candidatos	bolsonaristas	mais	

orgânicos,	mantendo	os	vı́nculos	com	essas	Qiguras	pelas	di-

nâmicas	ilegais	de	fakenews	e	disparos	em	massa	de	What-

sApp.		

Em	suma,	convém	não	projetar	uma	derrota	do	pre-

sidente	 caso	ele	não	eleja	nenhum	prefeito	em	capital	ou	

mesmo	cidades	com	segundo	turno.	Sem	uma	estratégica	

ampla	contra	seu	governo	e	com	a	esquerda	fragmentada,	

Bolsonaro	 seguirá	 dirigindo	 os	 movimentos	 autoritários	

desde	a	presidência.	Não	ter	prefeitos	a	seu	favor	pode	aju-

dar	em	muito	na	resistência	caso	esta	se	apresente	de	um	

modo	amplo,	capaz	de	mobilizar	amplos	setores	sociais.	Do	

contrário,	a	dinâmica	de	2016/2018	tem	chances	de	se	re-

petir	em	2020/2022.			
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Candidaturas coletivas nas eleições municipais de 2020: 
mapeamento e caracterização 

	

POR CAROLINA TOSTES4  

O	seguinte	texto	tem	intenção	de	continuar	o	debate	

sobre	 candidaturas	 coletivas	 nas	 eleições	 municipais	 de	

2020.	Vale	reforçar	que	apesar	de	existirem	outras	formas	

de	participação	popular	em	mandatos,	o	foco	dessas	análi-

ses	 são	 aquelas	 em	 que	 várias	 pessoas	 compõem	 uma	

mesma	chapa,	com	pretensão	de	divisão	de	salários	e	res-

ponsabilidades	 caso	 eleitas,	 na	 tentativa	 de	 propor	 uma	

nova	lógica	de	ocupação	da	polı́tica	institucional.		

Por	todo	o	Brasil,	chapas	coletivas	foram	formadas	e	

lançadas	oQicialmente	após	as	convenções	eleitorais.	Não	se	

limitando	apenas	ao	eixo	Rio-São	Paulo,	apesar	de	serem	os	

locais	que	concentram	a	maioria,	a	proposta	aparece	em	di-

versas	cidades	pelo	paı́s	e	traz	o	que	promete:	pluralidade.	

Partidos	tanto	à	esquerda	quanto	ao	“centro”	do	espectro	

polı́tico	estão	se	propondo	a	disputar	uma	vaga	não	só	nas	

proporcionais	 (vereadores),	 como	 também	 nas	 majoritá-

rias	(prefeitos)5.		

Analisaremos	 a	 seguir	 a	 incidência	 dessas	 campa-

nhas	por	todo	o	Brasil,	além	de	suas	caracterizações	e	ma-

peamentos.	Também	pretendemos	abordar	de	forma	breve	

acontecimentos	das	últimas	semanas	em	que	algumas	can-

																																																								
4	Carolina	Tostes	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	do	1º	período	e	pesquisadora	do	NUDEB	
5	 https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/eleicoes/2020/noticia/2020/09/14/psol-oQicializa-
candidatura-coletiva-a-prefeitura-de-natal.ghtml.		
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didaturas	de	diferentes	locais	foram	impugnadas	pela	Jus-

tiça	Eleitoral.	Elas	alegam	perseguição	polı́tica	devido	ao	al-

cance	que	estão	conquistando.	

	

Partidos:	quem	abriu	espaço	para	coletivas?	

	

Partidos	mais	inclinados	à	esquerda	são	os	que	mais	

lançaram	candidaturas	coletivas.	 Isso	se	dá,	como	dito	no	

boletim	 anterior,	 pela	 proposta	 não	 inovar	 apenas	 na	

forma,	mas	também	no	conteúdo,	em	uma	tentativa	de	rom-

per	com	a	tão	falada	velha	polı́tica,	da	personalidade	do	ho-

mem	branco	geralmente	representado	por	famı́lias	que	es-

tão	no	poder	há	décadas	em	algumas	regiões	do	paı́s.		

							Um	levantamento	aponta	que	PT,	PSOL,	PCdoB,	

PSB	e	PDT	possuem,	 juntos,	18	candidaturas	coletivas	no	

Recife,	em	Jaboatão	e	Olinda.6	

									Pelo	Brasil,	o	PSOL	é	o	partido	com	mais	candi-

daturas	 do	 tipo,	 concentrando,	 segundo	 nosso	 mapea-

mento,	mais	de	20	conQirmadas	e	impulsionadas	nas	redes.	

Elas	não	se	limitam	apenas	às	capitais.	No	Rio,	por	exemplo,	

existem	chapas	em	Angra	dos	Reis,	Silva	Jardim	e	Petrópo-

lis.	Além	de	Natal,	Manaus,	Curitiba,	Goiânia,	Florianópolis	

e	Joinville.		

PT,	PDT	e	PCdoB	também	contam	com	candidaturas	

pelo	Brasil,	a	maioria	sendo	em	São	Paulo.	Nomes	como	Mo-

vimento	Vozes	Negras,	Periferia	Ativa	e	Ubuntu	Capoeira	

resgatam	processos	de	lutas	de	grupos	marginalizados	so-

cialmente.		

																																																								
6	 "Candidaturas	 coletivas	 propõem	 novas	 formas	 de	 atuação	 ...."	 https://www.brasilde-
fato.com.br/2020/10/06/candidaturas-coletivas-propoem-novas-formas-de-atuacao-legislativa-em-
pernambuco.	
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Outros	partidos	à	esquerda	com	pouco	espaço	atual-

mente	 no	 meio	 parlamentar	 também	 	 contam	 com	 suas	

campanhas.	O	PCB	(Partido	Comunista	Brasileiro)	apostou	

em	uma	Bancada	da	Juventude	Trabalhadora	e	outra	do	Po-

der	Popular	em	São	Paulo.	Assim	como	a	UP	(União	Popular	

pelo	Socialismo),	partido	 legalizado	em	2019,	disputando	

sua	primeira	eleição	e	contando	com	uma	candidatura	co-

letiva	em	Belo	Horizonte.		

Avante,	PSB,	PV,	Rede	e	Cidadania	também	tem	lan-

çamentos	pelo	paı́s.	

	

Conteúdo	das	candidaturas:	por	que	coletivas	e	quem	

as	compõe?	

	

A	maioria	dessas	chapas	são	compostas	por	pessoas	

racializadas,	com	componentes	negros	ou	indıǵenas,	fora	a	

paridade	 de	 gênero.	 Além	 disso,	 contam	 com	militantes,	

professores	e	grupos	de	juventudes.	O	discurso,	apesar	de	

diferentes	no	nı́vel	ideológico	e	temático,	são	praticamente	

unânimes	entre	essas	campanhas	quando	se	trata	da	per-

gunta	‘’Por	que	Coletiva?’’:	todas	defendem	que	várias	pes-

soas	juntas	tomando	decisões	transformam	o	processo	em	

algo	mais	democrático,	plural	e	representativo.	

Grande	parte	dessas	candidaturas,	por	exemplo,	es-

tão	baseando	seu	 Qinanciamento	de	campanha	a	partir	de	

arrecadações	coletivas,	com	vaquinhas	online	para	apoia-

dores	doarem	e	ajudarem	no	processo.		

	

Perseguição	política:	mp	pede	impugnação	de	coletivas	

pelo	país		
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O	primeiro	caso	aconteceu	no	Qim	do	mês	de	Setem-

bro,	quando	a	candidatura	coletiva	do	PSOL	‘’Nossa	Cara’’	

de	 Fortaleza	 foi	 notiQicada	 do	 pedido	 de	 impugnação	 do	

MPE.7	A	justiQicativa	seria	de	que	não	existe	respaldo	jurı-́

dico	para	esse	tipo	de	formato	e	que	o	eleitor	estaria	sendo	

induzido	ao	erro	com	as	propagandas	da	chapa,	pois	só	um	

seria	oQicialmente	o	candidato.		

Depois	disso,	algumas	outras	pelo	paı́s,	de	diferentes	

partidos,	foram	notiQicadas	com	a	mesma	informação.	Um	

dos	principais	empecilhos	é	o	nome,	porém,	a	lei	eleitoral	

abre	 espaço	 para	 várias	 possibilidades	 de	 colocação	 na	

urna,	como	apelidos	e	nomes	sociais.		

Apesar	de	não	existir	permissão	para	as	candidatu-

ras	coletivas,	também	não	há	uma	proibição,	o	que	pode	fa-

zer	essas	notiQicações	serem	vistas	como	uma	perseguição	

polı́tica.	A	proposta	de	reformular	toda	uma	lógica	perso-

nalista	de	parlamentar	estabelecida	no	Brasil	sem	dúvidas	

assusta	alguns	setores	de	poder	no	paı́s.	

No	próximo	boletim,	pós-eleição,	voltaremos	a	abor-

dar	os	desfechos	dessas	impugnações	e	o	resultado	das	co-

letivas	por	todo	o	Brasil.			

 

 

 

 

  

																																																								
7	"MPE	pede	impugnação	de	candidatura	coletiva	do	Psol	em."	https://www.opovo.com.br/noticias/po-
litica/2020/10/01/mpe-pede-impugnacao-de-candidatura-coletiva-do-psol-em-fortaleza-e-levanta-de-
bate-sobre-modalidade.html.		
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Lideranças evangélicas nas eleições municipais de 2020: 
Acompanhando as candidaturas 

	
POR	RENNAN	PIMENTAL8 
 
 

O	presente	texto	 é	parte	da	pesquisa	de	monitora-

mento	eleitoral	do	NUDEB	sobre	o	pleito	municipal	de	2020	

e	tem	por	objetivo	analisar	a	inQluência	das	lideranças	evan-

gélicas.	 Para	 isso,	 nesse	 terceiro	 número9,	 analisamos	 as	

pesquisas	de	opinião	de	todas	as	capitais	brasileiras	para	

identiQicar	quais	candidaturas	evangélicas	tem	chances	de	

vitória	ou	de	chegar	ao	segundo	turno	das	eleições.	Este	ar-

tigo	analisará	também	como	os	candidatos	evangélicos	se	

articularão	 em	 suas	 campanhas	 e	 estão	 reivindicando	 ou	

não	o	programa	de	direita	–	defesa	da	famı́lia	e	repressão	

no	tema	da	segurança	pública	–	para	herdar	votos	que	con-

sagraram	o	Bolsonaro	em	2018.	

Nossa	 hipótese	 é	 que	 os	 candidatos	 evangélicos	 -

que	em	sua	grande	maioria	estão	posicionados	à	direita	do	

espectro	polı́tico-	reivindicarão	o	identitário	Bolsonarista,	

tentando	repetir	a	“onda”	de	2018,	expressando	assim,	a	

difusão	desta	ideologia	por	todo	o	paı́s.	Para	tal	estudo,	fo-

ram	analisadas	matérias	publicadas	em	noticiários	regio-

nais	 e	 as	 pesquisas	 eleitorais	 publicadas	 no	 site:	

g1.globo.com	

	

																																																								
8	Rennan	Pimentel	é	bacharel	em	Relações	Internacionais,	graduando	em	ciências	sociais	na	UFRJ,	
membro	da	diretoria	do	CACS/UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	
9	O	primeiro	número	analisou	as	Lideranças	Evangélicas	nas	eleições	de	2016	e	o	segundo	número	ma-
peou	as	candidaturas	evangélicas	em	2020,	para	acessar	estes	boletins	acesse:	https://nudebufrj.com/.	
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O	ambiente	político	na	campanha	eleitoral	

	

A	corrida	eleitoral	 se	 inicia	em	meio	de	polêmicas	

em	 torno	 do	 governo	 Bolsonaro,	 denúncias	 envolvendo	

candidatos	e	o	pagamento	de	mais	uma	parcela	do	auxilio	

emergencial,	agora	no	valor	de	R$	300,00.		

Uma	 semana	 após	 o	 presidente	 falar	 que	 acabou	

com	a	lava-jato,	pois	em	seu	governo	não	havia	corrupção10,	

a	Policia	Federal	deQlagra	operação	na	casa	do	vice-lı́der	do	

governo	no	Senado,	Chico	Rodrigues	(DEM)	e	encontra	R$	

33	mil	na	cueca	do	senador.	Novamente,	dinheiro	na	cueca	

volta	 aos	 noticiários	 e	 provocou	 indignação	 inclusive	 de	

bolsonarista.	A	polêmica	pode	atingir	em	cheio	a	credibili-

dade	 do	governo	 e	 popularidade	 de	Bolsonaro,	 inQluenci-

ando	no	resultado	das	eleições	municipais.	

	

O	desempenho	das	candidaturas	evangélicas	nas	elei-

ções	municipais	de	2020	

	

Como	apresentado	no	boletim	de	setembro,	as	can-

didaturas	 evangélicas	 cresceram	 robustamente	 em	 sua	

maioria	estão	no	espectro	polı́tico	mais	a	direita.	Em	2016	

estavam	presentes	em	13	capitais,	já	em	2020	este	número	

ampliou-se	para	24	das	26	capitais.	O	Republicanos,	partido	

ligado	à	Universal,	ganhou	protagonismo	e	está	com	candi-

datura	de	prefeito	ou	vice	em	14	capitais.	No	total,	São	47	

candidaturas	 mapeadas	 que	 se	 declaram	 evangélicas	 ou	

																																																								
10	https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/07/bolsonaro-diz-que-acabou-com-a-operacao-
lava-jato-porque-governo-nao-tem-mais-corrupcao.ghtml	



	
16 

que	recebem	apoio.	Os	candidatos	evangélicos	buscam	re-

petir	 o	 fenômeno	 que	 consagrou	 e	 elegeu	 Bolsonaro	 em	

2018	postulando-se	 como	 Qieis	 ideários	do	Bolsonarismo,	

apresentando	programa	polı́tico	ligado	à	moral	religiosa	e	

à	segurança	pública.			

A	seguir	buscamos	mapear	o	desempenho	das	can-

didaturas	evangélicas	nas	recentes	pesquisas	de	intenções	

de	voto	e	como	se	colocaram	em	suas	campanhas:	

	

Região	Norte	

	

Belém:	A	capital	do	Pará,	a	candidatura	evangélica	

mais	bem	colocada	no	pelito	é	a	do	José	Priante	(MDB)	com	

a	Pastora	Patrı́cia	Queiroz	(PSC)	a	vice.	Na	pesquisa	mais	

recente,	Priante	aparece	em	2º	lugar	com	10%	das	inten-

ções	de	 voto.	O	pastor	Vavá	Martins	 (Republicanos)	apa-

rece	em	8º	lugar	com	4%	e	o	Pastor	Guilherme	Lessa	(PTC)	

em	11º	com	1%	das	intenções	de	voto11.		O	primeiro	colo-

cado	na	pesquisa	 é	Edmilson	Rodrigues	(PSOL)	com	39%	

das	intenções	de	voto.	Rodrigues	tem	grandes	chances	de	

vencer	em	1º	turno,	porém	caso	não	consiga	maioria	abso-

luta	na	primeira	rodada,	Printe	é	o	mais	provável	a	disputar	

o	2º	turno	com	Rodrigues.	Vavá	e	Lessa	reivindicam	pauta	

bolsonarista	e	buscam	se	associar	a	imagem	do	presidente.	

Boa	Vista:	Na	mais	recente	pesquisa	o	Pastor	Isamar	

Ramalho	(Podemos)	aparece	em	8º	lugar	com	2%	das	in-

tenções	de	voto12.		

																																																								
11	https://g1.globo.com/pa/para/eleicoes/2020/noticia/2020/10/03/pesquisa-ibope-em-belem-ed-
milson-rodrigues-39percent-priante-10percent-delegado-federal-eguchi-5percent-gustavo-sefer-5per-
cent.ghtml	
12	https://g1.globo.com/rr/roraima/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-boa-
vista-arthur-henrique-28percent-ottaci-23percent-nicoletti-10percent.ghtml	
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Macapá:	 Na	 capital	 do	 Amapá,	 o	 único	 candidato	

evangélico	é	o	Pastor	e	Pecuarista	Guaracy	(PSL)	que	apa-

rece	em	7º	lugar	com	3%	das	intenções	de	voto13.	Guaracy	

tem	posicionamento	bolsonarista,	porém	não	recebe	apoio	

de	Bolsonaro	na	campanha.	

Manaus:	A	nova	pesquisa	de	intenções	de	voto	man-

tém	o	candidato	evangélico	David	Almeida	(Avante)	em	2º	

lugar	 com	13	%	das	 intenções.	 Já	 o	Capitão	Alberto	Neto	

(Republicanos)	que	também	é	evangélico,	caiu	do	3º	lugar14	

para	a	5º	posição	com	7%	das	intenções	de	voto15.	Capitão	

Alberto	Neto	é	um	dos	vice-lı́deres	do	governo	na	Câmera	e	

reivindica	pauta	bolsonarista	na	campanha.	Almeida	tam-

bém	assume	pauta	bolsonarista,	porém	não	possui	apoio	do	

presidente.	

Palmas:	Na	mais	recente	pesquisa,	o	pastor	e	agro-

pecuarista	Eli	Borges	(Solidariedade)	aparece	em	5º	lugar	

com	 7%	 das	 intenções	 de	 voto.	 Eli	 também	 reivindica	 a	

pauta	bolsonarista16.		

Porto	Velho:	Das	duas	candidaturas	evangélicas	na	

capital	de	Rondônia,	 apenas	uma	pontuou	nas	pesquisas.	

Lindomar	 Garçon	 (Republicanos)	 aparecem	 em	 5º	 lugar	

																																																								
13	https://g1.globo.com/ap/amapa/eleicoes/2020/noticia/2020/10/14/pesquisa-ibope-em-macapa-
capi-17percent-josiel-16percent-dr-furlan-13percent-patricia-ferraz-13percent.ghtml	
14https://bncamazonas.com.br/eleicoes2020/pesquisa-eleitoral-mostra-segundo-turno-indeQinido-em-
manaus/	
15	https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2020/noticia/2020/10/14/pesquisa-ibope-em-ma-
naus-amazonino-mendes-25percent-david-almeida-13percent-ricardo-nicolau-11percent-ze-ricardo-
10percent.ghtml	
16	https://g1.globo.com/to/tocantins/eleicoes/2020/noticia/2020/10/02/pesquisa-
ibope-em-palmas-cinthia-28percent-junior-geo-12percent-lelis-8percent-vanda-8per-
cent-eli-7percent-andrino-7percent.ghtml	
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nas	 intenções	 de	 voto.	 Pastor	 Edvaldo	 Soares	 não	 pon-

tuou17.		

Rio	Branco:	Na	capital	acreana,	até	o	momento,	as	

duas	 candidaturas	 evangélicas	 não	 emplacaram.	 Na	mais	

recente	pesquisa,	Roberto	Duarte	(MDB)	e	sua	vice,	a	mis-

sionária	 Antônia	 Lúcia	 (PL),	 aparecem	 em	 4º	 lugar	 com	

11%	das	 intenções	 de	 votos	 e	 Pastor	 Jamyl	Asfury	 (PSC)	

aparece	em	7ª	com	1%18.	Duarte	em	pauta	bolsonarista	e	

recebe	apoio	velado	do	presidente19.	

	

Região	Nordeste	

	

Aracajú:	Na	capital	sergipana,	a	 única	candidatura	

evangélica,	Delegado	 	Paulo	Márcio	e	a	vice	a	missionária	

Simone	 Vieira	 (DC),	 aparecem	 com	 1%	 das	 intenções	 de	

voto.	A	chapa	reivindica	o	identitário	Bolsonarista,	porém	

não	foi	suQiciente	para	emplacar	a	campanha20.	

Fortaleza:	 	Na	capital	 cearense,	o	 único	 candidato	

evangélico,	Heitor	Freire	(PSL),	atingiu	apenas	1%	das	in-

tenções	de	votos21.	Freire	em	sua	campanha	reivindicou	a	

pauta	Bolsonarista,	entretanto	não	foi	suQiciente	para	em-

placar	na	campanha.	Em	Fortaleza,	o	voto	Bolsonarista	foi	

																																																								
17	https://g1.globo.com/ro/rondonia/eleicoes/2020/noticia/2020/10/14/pesquisa-ibope-em-porto-
velho-hildon-chaves-23percent-vinicius-miguel-12percent-cristiane-lopes-9percent-dr-breno-mendes-
7percent.ghtml	
18	https://g1.globo.com/ac/acre/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-rio-branco-
minoru-29percent-socorro-26percent-bocalom-16percent.ghtml	
19	https://g1.globo.com/ac/acre/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-rio-branco-
minoru-29percent-socorro-26percent-bocalom-16percent.ghtml	
20	https://g1.globo.com/se/sergipe/eleicoes/2020/noticia/2020/10/09/pesquisa-ibope-em-aracaju-
edvaldo-32percent-delegada-danielle-21percent.ghtml	
21	https://g1.globo.com/ce/ceara/eleicoes/2020/noticia/2020/10/14/pesquisa-ibope-em-fortaleza-
capitao-wagner-tem-28percent-luizianne-23percent-sarto-16percent.ghtml	
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todo	para	o	Capitão	Wagner	(PROS),	que	tem	apoio	de	Bol-

sonaro	e	lidera	a	pesquisa	com	28%	das	intenções	de	voto.		

Entretanto,	este	pleito	é	interessante	de	se	analisar,	pois	a	

liderança	de	Wagner	pode	por	Qim	a	uma	hegemonia	de	es-

querda	na	 capital	 cearense	que	 tradicionalmente	vota	no	

PDT.	Porém,	o	voto	em	Wagner	é	um	voto	de	repudio	à	atual	

gestão,	desta	forma,	o	candidato	vem	buscando	se	desligar	

da	 imagem	de	Bolsonaro	para	não	perder	votos.	A	candi-

data	do	PT,	Lizianne,	aparece	em	2º	lugar	com	23%.	

Maceió:	 Na	 capital	 alagoana,	 o	 único	 candidato	

evangélico,	João	Henrique	Caldas-JHC	(PSB)	aparece	em	2º	

lugar		com	25%	das	intenções	de	voto	e	está	tecnicamente	

empatado	com	o	primeiro	colocado,	Alfredo	Gaspar	(MDB)	

com	26%.	Ao	que	tudo	indica,	a	prefeitura	de	Maceió	será	

deQina	apenas	no	2º	 turno	com	os	mencionados	 candida-

tos22.	JHC	é	evangélico	e	presidente	estadual	do	PSB,	par-

tido	em	espectro	polı́tico	mais	a	esquerda.	Entretanto,	para	

a	disputa	 à	prefeitura,	 JHC	recebeu	apoio	do	Bolsonarista	

Cabo	Bebeto,	polı́tico	de	direita	inQluente	da	região23.	

Natal:		Na	capital	Potiguar,	a	única	candidata	evan-

gélica,	Pastora	 Jaidy	Oliver,	 atingiu	 apenas	 1%	das	 inten-

ções24.	Jaidy	em	sua	campanha	demostra	apreço	pelos	ideá-

rios	do	Presidente	Bolsonaro.	

Recife:	Na	capital	pernambucana	o	único	candidato	

evangélico	Marco	Aurélio	(PRTB)	atingiu	apenas	1%	das	in-

																																																								
22	https://g1.globo.com/al/alagoas/eleicoes/2020/noticia/2020/10/09/pesquisa-ibope-em-maceio-
alfredo-gaspar-26percent-jhc-25percent.ghtml	
23	https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/02/deputado-bolsonarista-apoia-jhc-que-faz-
oposicao-ao-palacio-do-planalto	
24	https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/eleicoes/2020/noticia/2020/10/06/pesquisa-ibope-
em-natal-alvaro-dias-33percent-kelps-12percent.ghtml	
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tenções	de	voto	na	última	pesquisa	realizada.	Marco	Auré-

lio	é	Deputado	Estadual,	lı́der	da	bancada	evangélica	no	Es-

tado	e	em	sua	campanha	reivindica	o	bolsonarismo25.		

Salvador:	 	Pastor	 Sargento	 Isidório	 (Avante)	 é	 o	

único	 candidato	 evangélico	 na	 capital	 baiana.	 Na	 última	

pesquisa,	 Isidório	apareceu	em	2º	 lugar	com	10%	das	 in-

tenções	de	voto,	porém	Bruno	Reis	segue	na	liderança	ab-

soluta	com	42%	dos	votos.	Caso	Reis	não	atinja	a	maioria	

absoluta	de	votos,	Pastor	Isidório	deve	disputar	o	2º	turno	

com	Bruno	Reis.	Dos	candidatos	à	prefeito	de	Salvador,	Pas-

tor	Isidório	tem	a	maior	taxa	de	rejeição	(35%).	Isidóro	se	

apresenta	como	“ex-gay”,	antibolsonarista,	porém	conser-

vador.	Em	2018,	declarou	apoio	ao	candidato	do	PT,	Fer-

nando	Haddad26.	

São	Luís:		Ainda	não	foi	divulgada	na	grande	mı́dia	

nova	pesquisa	eleitoral	para	a	capital	maranhense.	A	última	

pesquisa	feita	divulgada	em	21	de	setembro	apontou	que	o	

candidato	evangélico	melhor	colocado	é	Duarte	Junior	em	

2º	com	14%,	indicando	forte	possibilidade	de	disputar	o	2º	

turno.	Jeisael	Marx	aparece	em	7º	com	2%	e	Apóstolo	Silvio	

Antônio	não	pontuou.27	Dos	candidatos	ao	executivo	de	São	

Luı́s,	Apóstolo	Silvio	 é	o	 único	que	reivindicou	o	bolsona-

rismo.	

Teresina:	A	capital	do	Meio-Norte	conta	com	2	can-

didaturas	evangélicas,	sendo	uma	delas	com	chances	de	ir	

para	o	segundo	turno.	Fábio	Abreu	do	(PL)	aparece	em	3º	

																																																								
25	https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2020/noticia/2020/10/15/pesquisa-ibope-no-re-
cife-joao-campos-33percent-mendonca-filho-18percent-marilia-arraes-14percent-delegada-patricia-
13percent.ghtml	
26https://www.huffpostbrasil.com/2016/09/29/pastor-sargento-isidorio-o-ex-gay-que-quer-ser-pre-
feito-de-sa_n_12252632.html	
27	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/09/21/pesquisa-eleitoral-sao-luis-ibope.htm	
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com	16%	das	intenções	de	voto	e	Gessy	Fonseca	(PSC)	em	

6º	com	1%.			Abreu	está	tecnicamente	empatado	dentro	da	

margem	de	erro	 com	Kleber	Montezuma(PSDB)	que	apa-

rece	em	2º	lugar	com	18%	das	intenções	de	voto28.		Abreu	

em	sua	campanha	exalta	Deus	e	Famı́lia,	mas	não	reivindica	

o	bolsonarismo,	uma	vez	que	sinaliza	proximidade	com	o	

Governador	do	Estado,	Wellington	Dias	que	é	do	PT.	

	

Região	Centro-Oeste	

	

Cuiabá:	O	único	candidato	evangélico	Abı́lio	Junior	

(Podemos)	 concorrendo	 ao	 executivo	 cuiabano	 lidera	 a	

mais	 recente	pesquisa	 com	26%	das	 intenções	de	voto29.	

Devoto	 do	 Bolsonarismo,	 Abı́lio	 assumiu	 uma	 campanha	

genuinamente	bolsonatista,	 inclusive	replica	discursos	do	

Presidente.	No	último	debate,	Abı́lio	foi	misógino	ao	se	re-

ferir	a	candidata	Gisela.	O	candidato	indagou	que	“Mesmo	

sendo	mulher,	Gisela	era	uma	excelente	participante	da	dis-

puta	eleitoral”30.	

Campo	Grande:	A	mais	recente	pesquisa	aponta	que	

o	 atual	 prefeito	 da	 capital	 campo-grandense	Marquinhos	

Trad	(PSD),	que	é	evangélico,	lidera	a	pesquisa	de	intenções	

de	voto	com	41%,	o	outro	candidato	evangélico,	Paulo	Ma-

tos	(PSC)	não	pontuou31.	 	Trad	é	primo	do	ex-ministro	da	

																																																								
28	https://g1.globo.com/pi/piaui/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-teresina-dr-
pessoa-34percent-kleber-montezuma-18percent-fabio-abreu16percent.ghtml	
29	https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-cui-
aba-abilio-26percent-emanuel-20percent-franca-19percent.ghtml	
30	http://www.diariodecuiaba.com.br/cuiaba-urgente/no-estilo-bolsonarista-abilio-jr-da-show-de-mi-
soginia-em-debate/545834	
31	https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-
em-campo-grande-marquinhos-41percent-promotor-harfouche-11percent-pedro-kemp-6per-
cent.ghtml	
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Saúde,	Henrique	Mandetta	e	apoiou	Bolsonaro	na	eleições	

de	2018.	Na	campanha,	Trad	preferiu	expor	o	desempenho	

e	sucesso	de	sua	gestão	ao	invés	de	uma	campanha	caricata	

ligada	a	pauta	Bolsonarista.		

Goiânia	conta	com	3	com	candidatos	evangélicos	e	

dois	deles	lideram	as	pesquisas	de	intenção	de	voto.	A	capi-

tal	goiana	tradicionalmente	é	administrada	por	evangélicos	

e	parece	que	nesta	eleição	não	 será	diferente.	Vanderson	

Cardoso	(PSD)	está	na	liderança	com	21%	das	intenções	de	

voto	e	Maguito	Vilela	(MDB)	que	é	apoiando	pelo	atual	pre-

feito	 de	Goiânia,	 Iris	 Rezende	 (Qigura	 popular	da	 região),	

aparece	não	segunda	posição	com	20%,	indicando	um	se-

gundo	 turno	 completamente	 evangélico.	 O	 Major	 Araújo	

(PSL)	aparece	em	6º	lugar	na	pesquisa	com	6%	das	inten-

ções	de	voto32.	Todos	os	candidatos	evangélicos	apresenta-

ram	pauta	Bolsonarista.	

	

Região	Sudeste	

	

Belo	Horizonte:		Na	capital	mineira,	o	único	candi-

dato	evangélico	segue	com	1%	das	intenções	de	votos.	Cabo	

Xavier	(PMB)	aparece	em	5º	lugar,	sem	chances,	até	o	mo-

mento,	 de	 uma	 vitória	 ou	disputa	 no	 2º	 turno.	 Em	BH,	 o	

atual	 prefeito	Kalil	 (PSD)	 está	 na	 liderança	 absoluta	 com	

59%	das	 intenções	de	voto,	 indicando	uma	vitória	 em	1º	

turno.33	Na	campanha,	Cabo	Xavier	apresenta-se	como	um	

candidato	cristão	e	ex-bolsonarista.	

																																																								
32	https://g1.globo.com/go/goias/eleicoes/2020/noticia/2020/10/02/pesquisa-ibope-em-goiania-
vanderlan-cardoso-21percent-maguito-vilela-20percent-adriana-accorsi-11percent.ghtml	
33	https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2020/noticia/2020/10/15/pesquisa-ibope-em-
belo-horizonte-kalil-59percent-joao-vitor-xavier-7percent-aurea-3percent-engler-2percent.ghtml	



	
23 

Rio	de	Janeiro:	A	capital	carioca	é	a	cidade	com	mais	

candidatos	 declaradamente	 evangélicos,	 ao	 todo	 são	 4.	O	

atual	prefeito	e	candidato	à	reeleição	é	o	mais	bem	colocado	

entre	eles.	Crivella	 aparece	em	2º	 lugar	nas	 intenções	de	

voto	com	12%	e	é	o	único	candidato	do	paı́s	com	apoio	oQi-

cial	do	presidente	Bolsonaro	e	com	autorização	de	uso	de	

imagem.	Apesar	de	todo	o	esforço	para	conquista	votos	bol-

sonaristas	na	cidade	que	 é	reduto	do	presidente,	o	apoio,	

até	o	momento,	não	modiQicou	em	nada	a	disputa	eleitoral.	

Benedita	da	Silva	(PT)	é	outra	candidata	evangélica	e	está	à	

esquerda	do	campo	polı́tico.	A	ex-governadora	está	em	4º	

lugar	com	7%	das	intenções	de	voto	e	tecnicamente	empa-

tada	com	a	3ª	colocada,	Martha	Rocha	(PDT)	com	8%.	Cla-

rissa	Garotinho	(Pros)	aparece	em	9º	com	1%	e	Glória	He-

loisa	(PSC)	não	atingiu	1%	das	intenções	de	voto34.	

São	Paulo:	Na	capital	paulista,	as	duas	candidaturas	

oQicialmente	evangélicas,	Joice	Hasselmann	(PSL)	e	Andre	

Matarazzo	(PSD),	conquistaram	apenas	1%	das	 intenções	

de	 voto,	 empados	 em	 7º	 lugar.	 Entretanto,	 Russomanno		

(Republicanos)	 que	 se	 denomina	 católico,	 recebe	 grande	

apoio	 da	 ala	 evangélica,	 inclusive	 da	 Igreja	 Universal	 do	

Reino	de	Deus	e	aparece	em	1º	lugar	nas	intenções	de	voto	

com	 25%35.	 Russomanno	 reivindica	 a	 pauta	 bolsonarista	

em	sua	campanha.		

Vitória:	Na	capital	capixaba,	os	2	candidatos	evan-

gélicos	até	o	momento	não	conquistaram	votos	para	uma	

vitória	em	1º	turno	ou	disputar	o	segundo	turno.	Segundo	

																																																								
34	https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/noticia/2020/10/15/pesquisa-ibope-no-rio-
de-janeiro-paes-30percent-crivella-12percent-martha-8percent-benedita-7percent.ghtml	
35	https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-sao-
paulo-59percent-dos-eleitores-sao-a-favor-da-reeleicao-de-prefeitos.ghtml	
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a	 última	pesquisa	de	 intenção	de	votos36,	 o	Delegado	Lo-

renzo	 Pazolini	 (Republicanos)	 aparece	 em	 3º	 lugar	 com	

10%	das	intenções	de	votos	e	o	Capitão	Assumção	(Patrio-

tas)	com	6%.	 	Em	Vitória,	a	eleição	concentra-se	em	uma	

disputa	ideológica	entre	PSL	e	PT,	Gandini	(PSL)	e	João	Co-

ser	(PT)	aparecem	empatados	com	22%.	

	

Região	Sul	

	

Curitiba:		A	última	pesquisa	eleitoral	mostrou	que	a	

maioria	dos	16	candidatos	não	conquistaram	mais	que	6%	

das	intenções	de	votos,	com	exceção	do	atual	Prefeito	Greca	

(DEM)	que	atingiu	47%	das	intenções	e	segue	como	lıd́er	

absoluto.	Dos	dois	 candidatos	evangélicos,	o	Delegado	da	

Polı́cia	Federal	Fernando	Francischini	(PSL)	é	o	mais	bem	

colocado	com	6%	das	intenções	de	votos,	o	que	o	coloca	na	

segunda	posição	da	disputa.	Já	a	Pastora	evangélica	Chris-

tiane	 Yared	 (PL)	 aparece	 na	 4ª	 posição	 com	3%.	Ao	 que	

tudo	indica,	a	capital	paranaense	conhecerá	seu	prefeito	já	

no	primeiro	turno37.		Em	2018,	Francischini	foi	o	deputado	

estadual	mais	votado	do	Paraná	com	400mil	votos,	aprovei-

tando	a	onda	Bolsonarista.	Na	eleição	municipal	deste	ano,	

se	coloca	como	principal	adversário	à	reeleição	de	Greca	e	

se	assume	como	único	candidato	que	realmente	representa	

os	 ideais	 Bolsonarista.	 Entretanto,	 esse	 posicionamento	

não	quebrou	a	popularidade	do	atual	prefeito.		

																																																								
36	https://g1.globo.com/es/espirito-santo/eleicoes/2020/noticia/2020/10/13/pesquisa-ibope-em-
vitoria-gandini-e-joao-coser-empatam-com-22percent.ghtml	
37https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2020/noticia/2020/10/06/pesquisa-ibope-em-curitiba-
greca-47percent-francischini-6percent-goura-5percent.ghtml	
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Florianópolis:	Atual	prefeito	e	candidato	à	reeleição	

Gean	Loureiro	(DEM),	quem	tem	como	vice	Topázio	Silveira	

Neto	(Republicanos)	segue	na	 liderança	com	44%	das	 in-

tenções	de	voto.	A	chapa	de	Loureiro	é	apoiada	pra	Igreja	

Universal	e	tem	bom	relacionamento	com	Bolsonaro.38	

Porto	Alegre:	Na	corrida	ao	Paço	Municipal,	tem	o	

candidato	evangélico	João	Derly	do	Republicanos	com	4%	

das	intenções	de	votos.	Derly	busca	aglutinar	os	votos	evan-

gélicos	e	tem	mencionado	o	nome	de	Deus	em	todo	discurso	

que	faz.	Entretanto,	possui	diQiculdade	em	conquistar	o	elei-

tor	Bolsonarista,	uma	vez	que	disputa	com	outros	3	candi-

datos	 (Paim	1%,	Nagelstein	 3%	 e	 Fortunati	 14%)	 o	 voto	

mais	a	direta.	 	A	pesquisa39	que	traz	Manuela	D’Avilia	em	

primeiro	lugar	com	24%	das	intenções	de	voto,	mostra	um	

ligeiro	crescimento	de	Derly	que	tinha	2,4%	na	última	pes-

quisa,	porém	até	o	momento,	sem	chances	de	chegar	ao	se-

gundo	turno.40	

	

	

																																																								
38	https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/12/eleicoes-2020-agenda-dos-candida-
tos-a-prefeito-de-florianopolis-nesta-segunda-feira-12.ghtml	
39	https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/eleicoes/2020/noticia/2020/10/05/pesquisa-ibope-
em-porto-alegre-manuela-24percent-fortunati-14percent-melo-11percent-marchezan-9percent.ghtml	
40https://www.ocafezinho.com/2020/07/07/nova-pesquisa-eleitoral-em-porto-alegre/	
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Os	mapas	a	seguir	sintetizam	o	quadro	de	candida-

turas	evangélicas	com	chances	de	chegar	ao	2º	turno	(no	

esquema	1),	com	chances	reais	de	vitória	(no	esquema	2)	e	

as	candidaturas	evangélicas	que	reivindicaram	a	pauta	bol-

sonarista	(no	esquema	3).		
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Conclusão	

	

Conforme	evidenciado	na	pesquisa,	percebe-se	que	

as	candidaturas	evangélicas	em	sua	grande	maioria	reivin-

dicaram	a	pauta	bolsonarista	na	em	suas	campanhas,	apre-

sentando	programa	polı́tico	ligado	à	moral	religiosa	e	à	se-

gurança	pública.			Em	16	das	25	capitais	com	candidaturas	

evangélicas,	 os	 postulantes	 se	 colocaram	 como	 represen-

tantes	 direto	 do	 identitário	 Bolsonarista.	 Analisando	 as	

pesquisas	de	intenções	de	voto,	em	12	capitais	os	postulan-

tes	evangélicos	apresentam	grandes	chances	de	chegar	ao	

segundo	turno	e	destes,	7	candidaturas	possuem	chances	

reais	de	vitória	(5	genuinamente	evangélicas	e	2	com	forte	

apoio	da	ala).	Destaque	para	Campo	Grande	e	Florianópolis,	

onde	 os	 candidatos	 podem	 sair	 vitoriosos	 ainda	 no	 1º	

turno.	 Analisando	 as	 regiões,	 percebe-se	 que	 o	 Centro-

Oeste	 costuma	 eleger	 candidatos	 cristãos	 e	 este	 ano	 não	

será	exceção,	em	todas	as	capitais	os	candidatos	evangéli-

cos	possuem	grandes	chances	de	vitória.		

Apesar	 do	 robusto	 crescimento	 das	 candidaturas	

evangélicas	 com	 relação	 as	 eleições	 de	 2016,	 a	 pesquisa	

aponta	que,	até	o	momento,	essas	lideranças	ainda	não	es-

tão	consolidadas	em	suas	regiões	(com	exceção	do	Centro-

Oeste)	e	a	religião	evangélica	não	 é	o	 fator	predominante	

para	se	eleger,	é	necessário	desenvolver	melhor	as	articu-

lações,	 apoios	 e	 programa	 de	 governo	 sair	 vitorioso	 do	

pleito.	Outro	fator	que	se	destacou	é	o	fato	de	apresentar-

se	como	candidato	evangélico	bolsonarista	não	inQluenciou	

na	escolha	do	eleitor.		
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Deste	modo,	como	já	constatamos,	a	presença	de	li-

deranças	polı́ticas	evangélicas	é	crescente,	conta	com	res-

paldo	social	e	está	ligada	ao	bolsonarismo,	entretanto	ainda	

não	 possuem	 força	 polı́tica	 para	 elegerem-se	 na	 maioria	

das	capitais.	A	“onda”	de	2018	que	elegeu	diversos	postu-

lantes	Qieis	ideários	do	Bolsonarismo,	parece	não	se	repetir	

em	2020,	pelo	menos	no	executivo.	IdentiQica-se	que	o	Pre-

sidente	não	está	conseguindo	transferir	seus	votos	aos	can-

didatos	que	tem	apoiado.	A	maioria	das	candidaturas	evan-

gélicas	analisada	reivindicaram	a	pauta	ideológica	do	pre-

sidente,	 porém	 este	 fator	 não	 inQluenciou	 na	 campanha.	

Destaque	para	a	candidatura	de	Crivella	no	Rio	de	Janeiro,	

que	 é	 o	 único	 candidato	 oQicialmente	 apoiado	por	Bolso-

naro	 e	 não	 apresenta	 potencial	 para	 desbancar	 Eduardo	

Paes,	 pelo	menos	 até	 este	momento	 da	 disputa	 eleitoral.	

		 	Como	falamos	no	boletim	de	setembro,	observar	as	

eleições	deste	ano	 é	de	extrema	importância,	pois	se	evi-

denciará	se	o	Bolsonarismo	segue	crescente	e	em	difusão	

em	todas	as	regiões	do	Brasil	ou	se	apontará	um	declı́nio	

polı́tico,	do	qual	o	resultado	das	urnas	evidenciará	com	que	

força	polı́tica	Bolsonaro	chegará	para	a	reeleição	em	2022.		
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Mapeamento	nas	capitais	brasileiras	das	candidaturas	que	fazem	

alusão	às	forças	de	Segurança	Pública		
	

POR	PEDRO	ISABELLA	CORREIA41	

	

O	presente	texto	faz	parte	da	pesquisa	de	monitora-

mento	eleitoral	do	NUDEB	e	busca	mapear	as	candidaturas	

de	operadores	de	segurança	pública	(PMs,	Forças	Armadas	

em.	geral,	Bombeiros,	Guardas	Municipais)	 a	prefeito	nas	

capitais	brasileiras.		

Nos	últimos	anos,	houve	um	crescimento	em	relação	

a	candidatos	que	trazem	em	seus	nomes	uma	alusão	às	For-

ças	de	Segurança	Pública,	graças	a	um	sentimento	de	medo	

por	parte	dos	eleitores	das	grandes	capitais	brasileiras,	isto	

é,	tal	aumento	sofre	muita	inQluência	dos	problemas	da	vio-

lência	e	da	criminalidade	no	paı́s.		

Em	2020,	 como	consequência	da	vitória	nas	urnas	

do	atual	presidente	Jair	Bolsonaro	em	2018,	o	número	de	

candidatos	cuja	origem	proQissional	declarada	nos	registros	

de	candidatura	do	Tribunal	Superior	Eleitoral	(TSE)	foi	po-

licial	civil,	policial	militar,	bombeiro	militar	e	membro	das	

Forças	Armadas	(da	ativa	ou	reformado)	dobrou	em	rela-

ção	às	eleições	municipais	de	2016.		

Esse	texto	propõe,	então,	apresentar	um	monitora-

mento	 desses	 personagens,	 que	 apresentaram	 tanto	 em	

seus	nomes	como	em	suas	proQissões	uma	alusão	às	forças	

de	 seguranças	 públicas.	 Assim,	 pretende-se	 analisar	 tais	

																																																								
41	Isabella	Correia	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	e	pesquisadora	do	NUDEB.		
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candidatos	para	prefeito	e	vice-prefeito	das	capitais	brasi-

leiras	e	mostrar	a	origem	desse	fenômeno	e	qual	o	seu	po-

tencial	nas	urnas.	Em	sua	maioria,	esses	candidatos	estão	

presentes	em	partidos	 à	direita	ou	ao	centro	do	espectro	

polı́tico	 e	 apresentam	uma	 agenda	 conservadora	 em	 ter-

mos	 de	 costumes,	 defendem	 o	 discurso	 “bandido	 bom	 é	

bandido	morto”	e	de	“lei-e-ordem”,	 isto	 é,	o	da	repressão	

violenta		à	criminalidade.	Entretanto,	esse	ano,	percebe-se	

que	partidos	de	esquerda	também	aceitaram	a	atuação	de	

candidatos	com	essas	caracterı́sticas	em	suas	Qileiras.		

Foram	encontradas	nesta	análise	candidaturas	liga-

das	 à	 forças	de	 segurança	pública	em	22	das	 26	capitais.	

Inesperadamente,	há	cidades	que	apresentam	mais	de	um	

candidato	deste	campo	polı́tico.	A~ 	vista	disso,	há	no	total	61	

candidaturas	que	fazem	alusão	às	Forças	de	Segurança	Pú-

blica,	sendo	elas	15	nas	capitais	do	Norte,	24	nas	capitais	do	

Nordeste,	5	no	Centro-Oeste,	11	no	Sudeste	e,	por	Qim,	6	na	

região	do	Sul.	Esse	levantamento	de	dados	sobre	as	candi-

daturas	 desses	 personagens	 aconteceram	 por	 meio	 dos	

portais	 de	 notı́cias	 do	 Grupo	 Globo,	 Folha	 de	 São	 Paulo,	

UOL,	Estadão	e	também	através	noticiários	regionais.		

	

Mapeamento	por	capital	de	cada	região	

	

NORTE	

	

Belém	

	

O	partido	Patriota	tem	como	candidato	à	prefeitura	

de	Belém	o	ex-delegado	federal	Everaldo	Eguchi,	que	nas	
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urnas	se	apresenta	como	Delegado	Federal	Eguchi.	Seu	can-

didato	a	vice	na	chapa	é	o	sargento	da	PM	Edemberg	Que-

mer	Mota.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	

03/10/2020,	essa	chapa	se	encontra	em	terceiro	lugar	com	

5%	de	intenção	de	voto	e	11%	de	rejeição.		

Por	sua	vez,	o	pastor	Guilherme	Lessa	é	candidato	à	

prefeitura	de	Belém	pelo	Partido	Trabalhista	Cristão	(PTC).	

O	candidato	a	vice-prefeito	da	chapa	será	o	major	Diaman-

tina.	 Segundo	 a	 pesquisa	 do	 Ibope	 publicada	 no	 dia	

03/10/2020,	essa	chapa	se	encontra	com	1%	de	intenção	

de	voto	e	8%	de	rejeição.		

O	deputado	 federal	Vavá	Martins	 é	 candidato	pelo	

partido	Republicanos	à	prefeitura	de	Belém	e	o	candidato	a	

vice-prefeito	será	o	policial	militar	sargento	Gonçalves.	Se-

gundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	03/10/2020,	

essa	chapa	se	encontra	com	4%	de	intenção	de	voto	e	16%	

de	rejeição.		

	

Boa	Vista	

	

O	pastor	Isamar	Ramalho	é	candidato	à	prefeitura	de	

Boa	Vista	pelo	partido	Podemos.	Seu	candidato	a	vice-pre-

feito	é	o	major	da	Polı́cia	Militar	Overlan	Alves.	Segundo	a	

pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	16/10/2020	ele	conta	

com	2%	de	intenção	de	votos	e	15%	de	rejeição.	

	

Manaus	

	

Capitão	Alberto	Neto	é	candidato	a	prefeito	pelo	par-

tido	Republicanos.	O	polı́tico	segue	a	 linha	bolsonarista	e	

foi	militar	das	Forças	Armadas	e	oQicial	da	Polı́cia	Militar	do	
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Amazonas.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	

14/10/2020,	ele	tem	7%	de	intenção	de	votos	e	17%	de	re-

jeição.	

Chico	 Preto	 é	 candidato	 pelo	 partido	 Democracia	

Cristã	(DC)	e	tem	como	seu	vice	o	coronel	Augusto	Cezar,	

cujo	nome	aparece	nas	urnas	como	TEN	CEL	Augusto	Cezar	

Pittbull.	 Segundo	 pesquisa	 do	 Ibope	 publicada	 no	 dia	

14/10/2020,	a	chapa	tem	3%	de	intenção	de	votos	e	18%	

de	rejeição.		

O	partido	Patriota	tem	como	seu	candidato	o	Coro-

nel	Menezes	 à	prefeitura	de	Manaus	e	o	candidato	a	vice-

prefeito,	o	delegado	Rafael	Costa	e	Silva,	do	mesmo	partido.	

O	candidato	recebeu	apoio	de	sua	candidatura	pelo	presi-

dente	Jair	Bolsonaro	(sem	partido).	A	imagem	do	Bolsonaro	

está	estampada	em	todo	o	material	de	campanha	do	candi-

dato.	 Segundo	 pesquisa	 do	 Ibope	 publicada	 no	 dia	

14/10/2020,	a	chapa	tem	6%	de	intenção	de	votos	e	14%	

de	rejeição.		

	

Palmas	

	

Barison	é	candidato	à	Prefeitura	de	Palmas	nas	elei-

ções	municipais	pelo	partido	Republicanos.	O	candidato	a	

vice-prefeito	da	chapa	é	o	Tenente	Gilberto	(PRTB),	mem-

bro	das	Forças	Armadas.	Segundo	a	pesquisa	eleitoral	pu-

blicada	no	dia	02/10/2020,	a	chapa	conta	com	2%	de	 in-

tenção	de	votos	e	9%	de	rejeição.		

	

Porto	Velho	
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O	Partido	Solidariedade	tem	como	candidato	o	Coro-

nel	 Ronaldo	 Flores,	 policial	militar,	 à	 prefeitura	 de	 Porto	

Velho.		A	candidata	à	vice	é	a	pastora	Sila,	do	Partido	Verde	

(PV).	Segundo	a	pesquisa	publicada	no	dia	14/10/2020,	a	

chapa	se	encontra	com	5%	de	intenção	de	voto	e	13%	de	

rejeição.		

Lindomar	Garçon	é	candidato	à	prefeitura	de	Porto	

Velho	pelo	partido	Republicanos	e	tem	como	vice	a	candi-

data	cabo	Milene	Barreto.	Segundo	a	pesquisa	publicada	no	

dia	14/10/2020,	a	chapa	se	encontra	com	6%	de	intenção	

de	voto	e	49%	de	rejeição.		

O	Partido	Social	Liberal	(PSL)	tem	como	candidato	o	

Sargento	Eyder	Brasil	 à	prefeitura	de	Porto	Velho	e	como	

vice	o	Tenente	Costa	(PSL).	Segundo	a	pesquisa	publicada	

no	dia	14/10/2020,	a	chapa	se	encontra	com	3%	de	inten-

ção	de	voto	e	14%	de	rejeição.	

	

Macapá		

	

Patrı́cia	Ferraz	 é	candidata	 à	prefeitura	de	Macapá	

pelo	partido	Podemos	e	tem	como	seu	vice	o	tenente	bom-

beiro	militar	Juracy	Picanço,	do	mesmo	partido.	Segundo	a	

pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	14/10/2020,	a	chapa	se	

encontra	com	13%	de	intenção	de	votos	e	25%	de	rejeição.		

	

NORDESTE	

	

Aracaju	

	

Danielle	Garcia,	ou	Delegada	Danielle,	é	candidata	à	

prefeitura	de	Aracaju	pelo	partido	Cidadania	e	 tem	como	
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vice-prefeito	o	candidato	Valadares	Qilho,	do	PSB.	Segundo	

a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	09/10/2020,	a	candi-

data	se	encontra	em	segundo	lugar	contando	com	21%	de	

intenção	de	votos	e	13%	de	rejeição.	

O	Partido	Democracia	Cristã	(DC)	tem	como	candi-

dato	o	Delegado	Paulo	Márcio,	policial	civil,	e	conta	com	a	

candidata	a	vice	Simone	Vieira	também	do	DC.	Segundo	a	

pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	09/10/2020,	a	candi-

data	se	encontra	com	1%	de	intenção	de	votos	e	7%	de	re-

jeição.	

O	 Partido	Democratas	 (DEM)	 tem	 como	 candidata	

Georlize	Teles,	delegada,	 à	Prefeitura	de	Aracaju.	O	candi-

dato	a	vice	na	chapa	é	o	coronel	da	Polı́cia	Militar,	Péricles	

de	 Menezes,	 do	 mesmo	 partido.	 Segundo	 a	 pesquisa	 do	

Ibope	publicada	no	dia	09/10/2020,	a	candidata	tem	3%	de	

intenção	de	votos	e	5%	de	rejeição.	

	

Fortaleza	

	

O	Capitão	Wagner	(Pros)	é	o	candidato	a	prefeito	em	

Fortaleza.	Ele	 tem	como	vice	Kamila	Cardoso,	do		mesmo	

partido.	Wagner	é	capitão	reformado	da	Polı́cia	Militar	e	já	

foi	 lıd́er	de	diversas	greves.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	

publicada	no	dia	14/10/2020,	o	candidato	se	encontra	em	

primeiro	lugar	contando	com	28%	de	intenção	de	votos	e	

33%	de	rejeição.	

O	deputado	 federal	Heitor	Freire	 é	 candidato	 pelo	

Partido	 Social	 Liberal	 (PSL)	 a	 prefeito	 de	 Fortaleza.	 Na	

chapa,	a	candidata	à	vice	é	a	cabo	da	Polı́cia	Militar	Laurice	
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Maia,	também	do	PSL.	Segundo	a	pesquisa	do	ibope	publi-

cada	no	dia	14/10/2020,	o	candidato	se	encontra	com	1%	

de	intenção	de	votos	e	11%	de	rejeição.	

	

Salvador	

	

Cezar	Leite	é	candidato	à	prefeitura	de	Salvador	pelo	

partido	PRTB	e	tem	como	vice-prefeito	o	militar	Tenente	

Maciel.	 Segundo	 a	 pesquisa	 do	 Ibope	 publicada	 no	 dia	

05/10/2020,	a	chapa	conta	com	3%	de	intenção	de	votos	e	

12%	de	rejeição.	

Major	Denice	Santiago	é	policial	militar	e	candidata	

à	prefeitura	de	Salvador	pelo	PT.	Sua	vice	é	a	deputada	es-

tadual	 e	 ex-vereadora	 Fabiola	 Mansur	 (PSB).	 Segundo	 a	

pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	05/10/2020,	a	chapa	

conta	com	6%	de	intenção	de	votos	e	14%	de	rejeição.	

Pastor	Sargento	Isidório,	policial	militar,	é	candidato	

à	prefeitura	de	Salvador	pelo	partido	Avante.	Sua	vice	é	a	

empresária	Eleusa	Coronel	do	mesmo	partido.	Segundo	a	

pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	05/10/2020,	a	chapa	

conta	com	10%	de	intenção	de	votos	e	35%	de	rejeição.	

	

Recife	

	

O	Partido	Social	Cristão	(PSC)	tem	como	candidato	o	

Coronel	Alberto	Feitosa	à	prefeitura	do	Recife.	O	candidato	

à	vice	é	o	pastor	Wellington	Carneiro.	Segundo	a	pesquisa	

do	Ibope	publicada	no	dia	02/10/2020,	o	candidato	se	en-

contra	com	1%	de	intenção	de	votos	e	17%	de	rejeição.	

A	delegada	Patrı́cia	Domingos	é	candidata	à	prefei-

tura	do	Recife	pelo	partido	Podemos.	Segundo	a	pesquisa	
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do	Ibope	publicada	no	dia	02/10/2020,	o	candidato	se	en-

contra	com	11%	de	intenção	de	votos	e	10%	de	rejeição.	

O	Partido	Renovador	Trabalhista	Brasileiro	(PRTB)	

tem	Marco	Aurélio	ou,	como	se	apresenta	nas	urnas,	Marco	

Aurélio	Meu	Amigo,	 como	candidato	a	prefeito	de	Recife.	

Seu	 candidato	 a	 vice-prefeito	 é	 o	 coronel	 José	 Alves.	 Se-

gundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	02/10/2020,	o	

candidato	se	encontra	com	1%	de	intenção	de	votos	e	10%	

de	rejeição.	

	

Natal	

	

O	 PRTB	 tem	 como	 candidato	 o	 Coronel	 Hélio	 Oli-

veira,	 reserva	da	Aeronáutica,	para	a	prefeitura	de	Natal.	

Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	06/10/2020,	

o	 candidato	 se	 encontra	 com	1%	 de	 intenção	 de	 votos	 e	

11%	de	rejeição.	

O	Coronel	Azevedo	é	candidato	do	PSC	a	prefeito	em	

Natal.	Ele	é	ex-comandante	da	polı́cia	militar	do	Rio	Grande	

do	Norte	e	tem	como	vice	o	policial	civil	Erick	Guerra,	do	

mesmo	partido.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	

dia	06/10/2020,	o	candidato	se	encontra	com	2%	de	inten-

ção	de	votos	e	14%	de	rejeição.	

O	partido	PSL	tem	como	candidato	o	delegado	apo-

sentado	Sérgio	Leocádio,	que	tem	sua	campanha	focada	no	

combate	à	corrupção	e	à	violência.	Como	vice-prefeita,	tem	

a	 delegada	 aposentada	 Deusa	Martins,	 do	 PP.	 Segundo	 a	

pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	06/10/2020,	o	candi-

dato	se	encontra	com	3%	de	 intenção	de	votos	e	11%	de	

rejeição.	
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João	Pessoa	

	

O	 Movimento	 Democrático	 Brasileiro	 (MDB)	 tem	

como	candidato	Nilvan	Ferreira	 à	Prefeitura	de	 João	Pes-

soa.	Como	candidato	a	vice-prefeito,	foi	escolhido	Eduardo	

Milanez,	ou	Major	Milanez,	(MDB).	Segundo	a	pesquisa	do	

Ibope	publicada	no	dia	05/10/2020,	o	candidato	se	encon-

tra	com	15%	de	intenção	de	votos	e	16%	de	rejeição.	

Raoni	Mendes	é	candidato	a	prefeito	de	João	Pessoa	

pelo	Democratas.	O	candidato	a	vice-prefeito	é	Coronel	Ra-

malho	 (DEM),	 ou	 Ricardo	 Ramalho,	 policial	 militar.	 Se-

gundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	05/10/2020,	o	

candidato	se	encontra	com	2%	de	intenção	de	votos	e	9%	

de	rejeição.	

	

São	Luís	

	

O	Podemos	tem	como	candidato	Eduardo	Braide	 à	

prefeitura	de	São	Luı́s.	A	policial	militar	Esmênia	Miranda	

será	a	candidata	à	vice-prefeita	pela	chapa.	Segundo	a	pes-

quisa	do	Ibope	publicada	no	dia	21/09/2020,	o	candidato	

se	encontrava	em	primeiro	lugar	com	43%	de	intenção	de	

votos.	

	

Teresina	

	

O	 Partido	 da	 Social	 Democracia	 Brasileira	 (PSDB)	

tem	como	candidato	a	prefeito	Kleber	Montezuma	em	Te-

resina.	 O	 candidato	 a	 vice	 na	 chapa	 é	 o	 sargento	R.	 Silva	

(Progressistas).	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	
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dia	16/10/2020,	o	candidato	se	encontra	com	18%	de	in-

tenção	de	votos	e	22%	de	rejeição.	

O	Major	Diego	Melo,	oQicial	da	Polı́cia	Militar,	é	can-

didato	pelo	partido	Patriota	e	tem	como	vice-prefeita	a	can-

didata	Elisvânia	Rodrigues	(patriota),	membro	das	 forças	

armadas.	 Segundo	 a	 pesquisa	 do	 Ibope	 publicada	 no	 dia	

16/10/2020,	o	candidato	se	encontra	com	2%	de	intenção	

de	votos	e	8%	de	rejeição.	

	

CENTRO-OESTE	

	

Goiânia	

	

Adriana	Accorsi	é	candidata	à	prefeitura	de	Goiânia	

pelo	PT	e	já	concorreu	ao	mesmo	cargo	em	2016.	Ao	con-

trário	de	2016,	ano	em	que	ela	foi	derrotada,	em	2020,	ela	

decidiu	destacar	a	sua	carreira	como	delegada	e	“especia-

lista	em	segurança	pública	e	ciências	criminais”.	Mudando,	

inclusive	 o	 nome	 que	 aparece	 na	 urna.	 Hoje	 é	 Delegada	

Adriana.	 Segundo	 a	 pesquisa	 do	 Ibope	 publicada	 no	 dia	

02/10/2020,	ela	se	encontra	com	11%	de	intenção	de	voto	

e	15%	de	rejeição.		

O	pré-candidato	pelo	partido	Solidariedade	 é	Alys-

son	Lima	e	o	candidato	a	vice-prefeito	da	chapa	será	o	co-

ronel	da	Polı́cia	Militar	José	Augusto	de	Oliveira,	que	possui	

quase	30	anos	de	carreira	na	Polı́cia	Militar	de	Goiás.	Se-

gundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	02/10/2020,	

essa	chapa	tem	6%	de	intenção	de	votos	e	9%	de	rejeição.	

O	Partido	Liberal	(PL),	de	inı́cio,	havia	indicado	a	Dr.	

Cristina	Lopes	como	pré-candidata,	porém,	até	o	momento,	

a	candidatura	foi	retirada	pelo	partido.	Lopes	entrou	com	
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recurso	e	o	documento	deQine	que,	até	que	o	caso	seja	jul-

gado,	a	candidata	está	apta	a	cumprir	a	agenda	de	campa-

nha,	mas	continua	fora	dos	programas	eleitorais	em	rádio	e	

TV.	Seu	vice-prefeito	seria	o	Coronel	Luiz	(PL),	bombeiro	

militar.	 Segundo	 a	 pesquisa	 do	 Ibope	 publicada	 no	 dia	

02/10/2020,	ela	se	encontra	com	3%	de	intenção	de	voto	e	

5%	de	rejeição.		

O	Partido	Social	Liberal	(PSL)	tem	como	candidato	à	

prefeitura	 Júnio	Alves	Araújo,	mais	 conhecido	na	 polı́tica	

como	Major	Araújo.	Ele	é	major	da	Polı́cia	Militar	de	Goiás	

e	terá	como	vice-prefeita	a	pastora	Rose	Castelo.	O	polıt́ico	

se	mostrou	apoiador	do	atual	presidente	da	República,	Jair	

Bolsonaro.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	

02/10/2020,	ele	se	encontra	com	4%	de	intenção	de	voto	e	

15%	de	rejeição.	

	

Campo	Grande	

	

A	Delegada	Sidnéia	Tobias	é	candidata	à	prefeitura	

de	Campo	Grande	pelo	partido	PODEMOS,	e	aQirma	que	irá	

“trabalhar	para	o	povo,	para	a	cidade,	com	transparência	e	

contra	 a	 corrupção”.	 Segundo	 a	 pesquisa	 do	 Ibope	 publi-

cada	no	dia	16/10/2020,	ela	se	encontra	em	quarto	lugar	

com	4%	das	intenção	de	voto	e	com	6%	de	rejeição.		

	

SUDESTE	

	

Rio	de	Janeiro	
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Em	busca	de	um	eleitorado	bolsonarista,	o	pré-can-

didato	a	prefeito	Luiz	Lima	(PSL)	convida	o	delegado	Fer-

nando	Veloso	para	 ser	 seu	vice	na	 chapa	na	disputa	pela	

prefeitura	do	Rio	de	Janeiro.	Veloso	chegou	a	dizer	que,	ao	

se	juntar	a	chapa	de	Luiz	Lima,	teria	“a	liberdade	para	re-

solver	os	problemas	de	segurança	pública	no	municı́pio	[...]	

Já	 que	 sou	delegado,	que	ninguém	mexa	com	o	meu	pre-

feito”,	em	sua	rede	social	se	apresenta	como	Delegado	e	ex-

chefe	da	Polı́cia	Civil.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	divul-

gada	no	dia	15/10/2020,	essa	chapa	tem	3%	de	intenção	de	

votos	para	a	prefeitura	do	Rio	e	10%	de	rejeição.	

O	atual	prefeito	do	Rio	de	Janeiro,	Marcelo	Crivella	

(Republicanos)	 tem	 em	 sua	 chapa	 a	 tenente-coronel	 An-

dréa	Firmo	(Republicanos),	primeira	mulher	do	Exército	a	

comandar	uma	base	militar	em	missão	da	Organização	das	

Nações	Unidas	(ONU),	na	A� frica.	Segundo	o	jornal	O	Globo,	

sua	candidatura	 é	vista	como	algo	positivo,	pois,	além	do	

perQil	militar,	 a	 tenente-coronel	 se	diz	 “100%	 católica”,	 o	

que	 pode	 ajudar	 a	 diversiQicar	 o	 eleitorado	mais	 concen-

trado	entre	os	evangélicos	do	prefeito.	Segundo	a	pesquisa	

do	Ibope	divulgada	no	dia	15/10/2020,	essa	chapa	se	en-

contra	em	segundo	lugar	nas	 intenção	de	voto,	com	12%.	

São	contados	57%	de	rejeição.		

A	Delegada	Martha	Rocha	é	candidata	do	Partido	De-

mocrático	Trabalhista	(PDT).	Ela	 foi	chefe	da	Polı́cia	Civil	

do	Estado	durante	o	governo	Sérgio	Cabral.	Seu	plano	de	

governo	apresenta	detalhadamente	propostas	em	12	eixos,	

onde	a	questão	da	segurança	pública	é	uma	das	mais	apro-

fundadas.	Além	disso,	 ela	 iniciou	 sua	 campanha	nesta	 se-

mana,	falando	em	retomar	um	projeto	de	educação	de	Leo-

nel	Brizola.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	divulgada	no	dia	
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15/10/2020,	 a	 delegada	 aposentada	 se	 encontra	 em	 ter-

ceiro	lugar	com	8%	nas	intenção	de	voto	e	tendo	9%	de	re-

jeição.		

Na	chapa	da	pré-candidata	Renata	Souza	(PSOL)	tem	

como	vice	o	coronel	reformado	da	Polı́cia	Militar	(PM)	I�bis	

Pereira,	que	defende	diálogo	com	as	polı́cias	como	único	ca-

minho	para	conseguir	mudanças	na	segurança	pública.	I�bis,	

ao	contrário	da	maioria	dos	candidatos	desse	campo	polı́-

tico,	defende	o	legado	de	Marielle	e	dos	governos	de	Leonel	

Brizola.	Além	disso,	ele	diz	que	é	somente	através	do	diá-

logo	entre	as	polı́cias	e	demais	instituições	será	possı́vel	re-

duzir	os	indicadores	de	violência	e	obter	uma	mudança	efe-

tiva	na	polı́tica	de	segurança	pública.	Segundo	a	pesquisa	

do	Ibope	divulgada	no	dia	15/10/2020,	essa	chapa	se	en-

contra	com	3%	de	intenção	de	voto	e	8%	de	rejeição.	

	

Belo	Horizonte	

	

O	pré-candidato	a	prefeito	Bruno	Engler	(PRTB)	tem	

como	companheira	de	chapa,	a	militar	reformada	Coronel	

Cláudia.	O	pré-candidato,	em	suas	redes	sociais,	se	mostra	

bolsonarista.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	

15/10/2020,	sua	chapa	tem	2%	de	intenção	de	voto	e	tem	

6%	de	rejeição.	

O	Cabo	Xavier	 é	pré-candidato	a	prefeito	pelo	par-

tido	PMB	e	é	policial	militar.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	

publicada	no	dia	15/10/2020,	sua	chapa	tem	1%	de	inten-

ção	de	voto	e	tem	14%	de	rejeição.	

	

Vitória	
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O	Capitão	Assumção	à	Prefeitura	de	Vitória	pelo	par-

tido	Patriota	e	tem	como	candidato	a	vice	o	Capitão	Tristão,	

ambos	bolsonaristas.	O	pré-candidato	a	prefeito	é	policial	

militar	reformado,	mas	atualmente	exerce	o	cargo	de	depu-

tado	estadual.	Já	o	vice,	Capitão	Tristão,	segundo	o	noticiá-

rio	A	gazeta,	não	cheQia	nenhuma	companhia	e	é	chefe	de	

seção	no	Quartel	de	Maruıṕe.	Os	dois	defendem	a	“direita	

conservadora”	e	dizem	lutar	contra	a	“esquerda”.	Segundo	

a	 pesquisa	 do	 Ibope	 publicada	 no	 dia	 13/10/2020,	 essa	

chapa	 se	 encontra	 em	 quinto	 lugar	 nas	 intenção	 de	 voto	

com	6%.	

O	Coronel	Nylton	(NOVO)	é	pré-candidato	à	Prefei-

tura	de	Vitória	e	é	coronel	reformado	da	Polı́cia	Militar	do	

Espı́rito	Santo.	Em	2017,	foi	comandante-geral	da	PM	e	se-

cretário	de	Segurança	Pública	do	estado	em	2018.	Segundo	

a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	13/10/2020,	Coronel	

Nylton	tem	1%	de	intenção	de	votos	e	16%	de	rejeição.		

O	Delegado	Lorenzo	Pazolini	à	Prefeitura	de	Vitória	

pelo	partido	Republicanos.	Ele	é	um	dos	representantes	da	

ala	conservadora	e	atualmente	é	deputado	estadual	em	seu	

primeiro	mandato.	Além	disso,	também	é	ex-auditor	do	Tri-

bunal	de	Contas	do	Estado	e	delegado	de	Polı́cia	de	carreira.	

Em	sua	chapa,	a	Capitã	Estéfane	se	encontra	como	vice.	Se-

gundo	a	pesquisa	do	Ibope	publicada	no	dia	13/10/2020,	

ele	se	encontra	em	terceiro	lugar	com	10%	de	intenção	de	

voto	e	conta	com	14%	de	rejeição.	

	

SUL	

	

Porto	Alegre	
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João	Derly	(Republicanos)	é	pré-candidato	a	prefei-

tura	de	Porto	Alegre	e	tem	como	seu	vice	o	delegado	Fer-

nando	Soares	(Republicanos).	Segundo	Derly,	seu	vice	tem	

experiência	na	segurança	pública	e	o	compromisso	com	a	

ética.	 Segundo	 as	 pesquisas	 eleitorais	 publicada	 no	 dia	

05/10/2020,	essa	chapa	se	encontra	com	4%	nas	intenção	

de	votos.		

O	candidato	Valter	Nagelstein	do	PSD	tem	como	seu	

vice	na	chapa	o	Delegado	Diogo	(PSD),	que	ressaltou	que	a	

cidade	 exige	 das	 autoridades	 um	 trabalho	 especı́Qico	 na	

área	 da	 segurança.	 Segundo	 as	 pesquisas	 eleitorais	 pelo	

Ibope	publicada	no	dia	05/10/2020,	essa	chapa	se	encon-

tra	com		4%	e	5%	de	rejeição.	

	

Florianópolis		

	

O	empresário	Helio	Bairros	é	candidato	a	prefeito	da	

Capital	pelo	Patriota,	tendo	como	vice	Edgar	Lopes,	agente	

aposentado	da	Polı́cia	Federal.	Essa	chapa	busca	conseguir	

votos	da	onda	conservadora	na	cidade	que	elegeu	Jair	Bol-

sonaro	com	65%	dos	votos	em	2018.	Segundo	a	pesquisa	

feita	pelo	Ibope	no	dia	05/10/2020,	eles	se	encontram	com	

1%	de	intenção	de	voto	e	6%	de	rejeição.	

	

Curitiba		

	

O	 Fernando	 Francischini	 é	 pré-candidato	 à	 prefei-

tura	de	Curitiba	pelo	PSL.	Ele	se	formou	em	direito	e	é	de-

legado	 da	 Polı́cia	 Federal.	 Ele	 tem	 a	 Segurança	 Pública	

como	base	de	sua	carreira	polı́tica.	Sua	vice	é	a	major	mé-

dica	da	Polı́cia	Militar	Letı́cia	Chun	Pei	Pan	também	do	PSL.	
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Essa	chapa,	segundo	a	pesquisa	eleitoral	publicada	no	dia	

06/10/2020,	se	encontra	em	segundo	lugar	com	6%	de	in-

tenção	de	votos	e	conta	com	21%	de	rejeição.		

	

Paulo	Opuszka	é	pré-candidato	à		prefeitura	pelo	PT	

e	 tem	 como	 vice	 o	 delegado	 da	 Polı́cia	 Civil	 Pedro	 Filipe	

(PT).	O	vice	da	chapa	sempre	fez	crı́ticas	contundentes	ao	

bolsonarismo.	 Segundo	 a	 pesquisa	 eleitoral	 publicada	 no	

dia	06/10/2020,	se	encontra	com	1%	de	intenção	de	votos	

e	conta	com	5%	de	rejeição.		

	

Conclusão	

	

Em	suma,	é	importante	frisar	que,	segundo	a	consti-

tuição	brasileira,	no	artigo	14,	o	militar	alistável	é	elegı́vel	

quando	caso	ele	tenha	menos	de	dez	anos	de	serviço	e	de-

verá	se	afastar	da	atividade.	Caso	o	militar	contar	mais	de	

dez	anos	de	serviço,	será	 agregado	pela	autoridade	supe-

rior	e,	se	eleito,	passará	automaticamente,	no	ato	da	diplo-

mação,	para	a	 inatividade.	 Já	no	artigo	142,	o	militar,	en-

quanto	em	serviço	ativo,	não	pode	estar	Qiliado	a	partidos	

polı́ticos,	 além	 disso,	 o	 militar	 em	 atividade	 que	 tomar	

posse	em	cargo	ou	emprego	público	civil	permanente,	será	

transferido	para	a	reserva,	nos	termos	da	lei.		

Sabe-se	que	o	aumento	de	candidatos	nesse	campo	

polı́tico	 é	 consequência	 da	 violência	 nas	 cidades	 e,	 por-

tanto,	 muito	 relevante	 eleitoralmente.	 Existe	 um	 senti-

mento	de	medo	na	população	que	faz	com	que	as	pessoas	

queiram	que	esses	personagens	os	representem	na	polı́tica.	

Mesmo	que	a	 segurança	pública	não	 seja	 totalmente	 res-

ponsabilidade	 da	 prefeitura,	 eles	 estão	 fortalecendo	 suas	
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candidaturas	com	esse	discurso,	pois	é	o	assunto	que	eles	

mais	dominam.	Em	outras	palavras,	mesmo	que	eles	não	

possam	solucionar	os	problemas	da	segurança	pública,	ao	

adotar	 frases	 como	 “bandido	bom	 é	bandido	morto”	aca-

bam	se	tornando	possı́veis	bons	prefeitos.	Mas,	para	além	

disso,	 segundo	 a	 socióloga	 Fábia	Berlatto,	 o	 resultado	 de	

2018	 é	 “fruto	de	uma	fadiga	contra	o	sistema	polı́tico”.	O	

Bolsonaro	 fez	 sua	 campanha	 se	 apresentando	 como	uma	

nova	proposta	para	a	polı́tica.	Ele	se	colocava	a	favor	da	fa-

mı́lia	“tradicional”,	contra	a	corrupção,	além	de	ter	discur-

sos	preconceituosos	direcionados	a	diversas	 classes	 soci-

ais.		Essas	ideias	motivaram	diversas	pessoas	que	pensas-

sem	iguais	a	ele	a	participar	da	polı́tica	brasileira.	Ainda,	se-

gundo	 Berlatto,	 é	 “o	 casamento	 perfeito	 entre	 um	 presi-

dente	que	cultua	a	violência	e	os	próprios	agentes	de	uma	

violência	 legitimada	 pelo	 estado”.	 Por	 Qim,	 é	 nı́tido	 que,	

desde	 anos	 90,	 existe	 a	 presença	 de	 personagens	 desse	

campo	polı́tico,	Qicando	mais	evidente	em	2014,	entretanto,	

com	a	chegada	do	presidente	Jair	Bolsonaro	ao	poder,	per-

cebe-se	que	existe	um	encorajamento	para	que	essa	classe	

tenha	uma	participação	nas	eleições	municipais	e,	também,	

na	polı́tica	brasileira	como	um	todo.		
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A interferência das eleições municipais no Legislativo federal 
	

POR	NI�VEA	BALTAR42 
 

O	 presente	 texto	 tem	 como	 objetivo	 analisar	 a	

agenda	do	Congresso	Nacional	durante	o	processo	eleitoral	

municipal,	iniciado	oQicialmente	em	27	de	setembro	e	que	

será	Qinalizado	nos	dias	15	de	novembro	(primeiro	turno)	e	

29	de	novembro	(onde	houver	segundo	turno).			

Ao	 observar	 a	 quantidade	 de	 sessões,	 os	 cancela-

mentos,	a	quantidade	de	parlamentares	que	concorrerão	às	

eleições	e	o	impacto	das	medidas	polêmicas	no	comporta-

mento	dos	parlamentares,	será	possı́vel	determinar	como	o	

perı́odo	eleitoral	inQluencia	no	dia	a	dia	da	Câmara	e	do	Se-

nado.		

A	hipótese	aqui	trabalhada	é	de	que	as	eleições	mo-

diQicam	as	prioridades	no	Congresso,	fazendo	com	que	pro-

postas	 polêmicas,	 entendidas	 pelo	 governo	 como	 impor-

tantes	ou	aquelas	que	demandem	maiores	articulações	se-

jam	 adiadas.	 Além	 disso,	 existe	 um	 recorrente	 esvazia-

mento	das	reuniões,	o	que	gera	muitas	vezes	o	seu	cancela-

mento	e	a	não	conclusão	de	pautas	e	votações.		

O	texto	conta	também	com	a	atualização	sobre	como	

está	o	andamento	das	reformas	consideradas	importantes	

para	 o	 governo	 bolsonaro,	 como	 a	Reforma	Tributária,	 a	

Administrativa,	 além	 do	 projeto	 da	 Renda	 Cidadã.	 Serão	

utilizados	como	fonte	de	pesquisa	os	sites	da	Câmara,	o	R7,	

o	G1,	Congresso	em	Foco,	entre	outros.									

	

																																																								
42	Nívea	Baltar	é	graduanda	de	ciências	sociais	do	5º	período	e	pesquisadora	do	Nudeb.	
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Legislativo	esvaziado		

	

Como	mostrado	pelo	site	de	notı́cias	R743	e	conQir-

mado	pelo	Congresso	em	Foco44,	o	ritmo	de	trabalho	na	Câ-

mara	dos	Deputados	e	no	Senado	têm	diminuıd́o	desde	o	

começo	do	mês	de	setembro.	A	inatividade	é	explicada	pelo	

inı́cio	da	realização	das	convenções	partidárias,	momento	

decisivo	para	os	partidos,	que	deliberam	sobre	as	coalizões	

e	 escolhem	os	 candidatos	 que	 disputarão	 as	 eleições	 na-

quele	ano.	Devido	a	pandemia	de	covid-19,	houve	tanto	o	

adiamento	das	eleições	quanto	dessas	convenções,	que	fo-

ram	remarcadas	para	o	perı́odo	de	31	de	agosto	até	16	de	

setembro.		

Além	 dos	 parlamentares	 participarem	 desse	 pro-

cesso	de	escolha	dos	candidatos	e	também	posteriormente	

apoiando-os	ativamente,	muitos	deles	são	os	próprios	con-

correntes	às	eleições.	Neste	ano,	cerca	de	60	congressistas,	

entre	deputados	federais	e	senadores,	concorrerão	às	elei-

ções.	O	número,	apesar	de	ser	menor	que	a	média	histórica	

brasileira,	que	é	de	94	nomes,	ainda	é	expressiva.45	Dos	par-

tidos	presentes	no	legislativo,	apenas	Novo	e	Rede	não	lan-

çarão	candidatos	que	estão	com	mandato	vigente	nas	casas	

legislativas	federais.	

Tendo	em	vista	que	o	número	de	parlamentares	fe-

derais	que	concorrerão	às	eleições	diminuiu	em	relação	aos	

anos	anteriores,	evidencia-se	que	a	questão	não	 é	apenas	

																																																								
43h#ps://no*cias.r7.com/prisma/chris*na-lemos/congresso-reduz-agenda-para-largada-nas-eleicoes-muni-
cipais-04092020	
44h#ps://congressoemfoco.uol.com.br/legisla*vo/quase-70-parlamentares-devem-disputar-as-eleicoes-mu-
nicipais-veja-a-lista/ 
45h#ps://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/eleicoes-municipais-de-2020-terao-menor-numero-de-par-
lamentares-candidatos/ 
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quantos	deputados	e	senadores	estarão	concentrados	em	

suas	próprias	campanhas	municipais,	mas	sim	que	a	maio-

ria	deles	estarão	focados	nas	campanhas	de	seus	partidos,	

de	familiares	e	conhecidos	dentro	do	seu	“curral	eleitoral”.		

Neste	ano,	por	exemplo,	com	a	proibição	das	coalizões	para	

cargos	proporcionais,	como	é	o	caso	dos	vereadores,	o	ce-

nário	está	mais	dividido	e	a	competição	entre	eles	aumenta,	

o	que	torna	necessário	maior	esforço	durante	a	campanha	

e	o	apoio	de	parlamentares	já	eleitos	e	inQluentes	na	região	

torna-se	essencial.			

	

	 	 Pautas	consensuais		

	

Ao	perceber	o	esvaziamento	legislativo	há	o	enten-

dimento	geral	de	que	não	é	vantajoso	propor	matérias	po-

lêmicas,	que	precisem	de	grande	articulação	e	grande	apro-

vação.	No	Senado,	por	exemplo,	Davi	Alcolumbre,	que	tem	

apoiado	a	campanha	de	seu	irmão	José	Samuel	Alcolumbre	

para	prefeitura	de	Macapá,	em	articulação	com	lı́deres	par-

tidários	determinou	duas	semanas	de	recesso	extraoQicial,	

nos	dias	8	a	18	e	26	a	30	de	outubro.46	Na	Câmara	dos	De-

putados	a	última	sessão	aconteceu	no	dia	6	de	outubro	e	a	

próxima	 está	 prevista	 apenas	 para	 o	 dia	 20	 do	 mesmo	

mês.47			

Além	do	fator	eleições,	há	ainda	a	obstrução	das	vo-

tações	pela	oposição	na	Câmara,	que	quer	que	seja	pautado	

de	maneira	urgente	a	medida	provisória	que	amplia	o	prazo	

																																																								
46h#ps://congressoemfoco.uol.com.br/legisla*vo/davi-decreta-duas-semanas-de-recesso-informal-no-se-
nado-em-outubro/ 
47h#ps://congressoemfoco.uol.com.br/legisla*vo/em-recesso-informal-congresso-nao-tera-votacoes-esta-
semana-veja-agenda/ 
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de	 pagamento	 do	 auxı́lio	 emergencial	 (mp	 1000/2020).	

Eles	criticam	a	atual	redução,	feita	pelo	presidente	Jair	Bol-

sonaro	do	valor	de	600,00	reais	para	300,00	reais	até	de-

zembro.	Além	deles,	partidos	do	centrão	obstruem	os	tra-

balhos	devido	a	disputa	pela	presidência	da	Comissão	Mista	

de	Orçamento	(CMO),	que	ainda	não	foi	deQinida.		Esta	Co-

missão	é	responsável	por	debater	e	votar	o	Projeto	de	Lei	

Orçamentária	Anual	(LOA)	de	2021	e	precisa	haver	acordo	

sobre	quem	presidirá	e	quais	serão	os	30	deputados	e	10	

senadores	que	comporão	o	restante	da	mesa.		

Com	o	esvaziamento	das	reuniões,	que	deve	seguir	

até	o	Qim	das	eleições	municipais	e	a	pouca	disposição	em	

votar	pautas	polêmicas,	projetos	como	a	Reforma	Tributá-

ria,	a	Administrativa	e	a	Renda	Cidadã	seguem	paralisadas,	

o	que	veremos	a	seguir.		

	

Reformas	e	projetos	estagnados		

	

Apresentada	ao	Congresso	no	 inı́cio	do	mês	de	se-

tembro,	a	Reforma	Administrativa	visa	mudanças	no	funci-

onalismo	público	brasileiro,	e	precisa	ser	aprovada	em	dois	

turnos	na	Câmara	e	no	Senado	para	que	se	torne	lei.	Con-

tudo,	apesar	da	proposta	inicial	do	governo	afetar	futuros	

servidores	 dos	 três	 poderes,	 ela	 não	 inclui	 os	 chamados	

membros,	ou	seja,	juı́zes,	desembargadores,	ministros,	par-

lamentares,	entre	outros,	além	dos	militares.48			

A	proposta	então,	desde	que	foi	anunciada	tem	ge-

rado	disputas,	debates	e	controvérsias.	Para	Rodrigo	Maia	

																																																								
48h#ps://g1.globo.com/poli*ca/no*cia/2020/09/03/bolsonaro-envia-ao-congresso-proposta-de-reforma-
administra*va.ghtml 
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a	PEC	 é	necessária	para	 reduzir	desigualdades	e	garantir	

um	serviço	público	de	qualidade,	enquanto	que	a	oposição	

aQirma	que	ela	acaba	com	a	estabilidade	para	novos	servi-

dores	além	de	possibilitar	a	substituição	por	indicações	po-

lı́ticas.	A	reforma	é	comparada	com	a	da	previdência,	cuja	

promessa	 de	 economia	 foi	 frustrada	 e	 com	 a	 trabalhista,	

que	falhou	em	gerar	empregos.49		

Ela	 ainda	 não	 foi	 colocada	 em	 discussão	 no	 Con-

gresso,	o	que	acontece	também	com	a	Reforma	Tributária.	

No	caso	de	qualquer	PEC,	há	a	necessidade	de	passar	pela	

Comissão	de	Constituição	e	Justiça	(CCJ),	que	sequer	foi	ins-

talada	este	ano	por	conta	da	pandemia	e,	posteriormente,	

por	falta	de	acordo	entre	os	partidos.50	

Já	com	relação	à	Reforma	Tributária,	para	o	ministro	

da	economia,	Paulo	Guedes	e	para	congressistas	aliados	do	

governo,	não	há	ambiente	para	votação	dessa	proposta,	de-

vido	ao	envolvimento	dos	deputados	e	 senadores	 com	as	

eleições	municipais.51	

A	proposta	de	Reforma	Tributária	desenvolvida	pelo	

governo	prevê	a	uniQicação	dos	 impostos	PIS	e	CoQins	em	

um	novo	tributo	sobre	valor	agregado	de	nome	CBS	(Con-

tribuição	sobre	Bens	e	Serviços),	o	que	para	especialistas	

promoveria	um	aumento	nos	impostos.52	As	crı́ticas	a	essa	

primeira	parte	da	proposta	levou	ao	adiamento	da	segunda	

parte,	que	deveria	ter	sido	entregue	no	dia	28	de	setembro.	

																																																								
49h#ps://www.camara.leg.br/no*cias/690206-maia-reforma-administra*va-vai-garan*r-servico-publico-de-
qualidade/	
50h#ps://www.poder360.com.br/congresso/sem-acordo-camara-adia-votacao-sobre-rea*vacao-do-conse-
lho-de-e*ca-e-ccj/  
51h#ps://congressoemfoco.uol.com.br/governo/governo-empurra-reforma-tributaria-e-novo-bolsa-familia-
para-dezembro/ 
52h#ps://economia.uol.com.br/no*cias/redacao/2020/07/23/reforma-tributaria-e-ate-agora-mais-imposto-
dizem-especialistas.htm 
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Segundo	o	lı́der	do	governo	no	Congresso,	Eduardo	Gomes,	

nele	estaria	estabelecido	a	criação	de	um	novo	imposto	so-

bre	 transações	 Qinanceiras,	 nos	 moldes	 da	 antiga	 CPMF	

(Contribuição	Provisória	sobre	Movimentação	Financeira),	

o	que	 já	promove	nova	resistência	no	Congresso.	Para	os	

crı́ticos,	este	tributo	penalizaria	desproporcionalmente	os	

mais	pobres	por	ser	cumulativo	e	regressivo.									

Apesar	das	crı́ticas	e	da	resistência	à	proposta,	Maia	

e	 Guedes,	 que	 haviam	 protagonizado	 certo	 desentendi-

mento	nos	últimos	meses,	se	reaproximaram	e	defenderam	

a	união	dos	esforços	em	prol	da	aprovação	das	reformas.	

Para	Rodrigo	Maia	é	praticamente	impossı́vel	aprovar	a	Re-

forma	Administrativa	ainda	este	ano,	visto	os	prazos	regi-

mentais,	mas	o	debate	em	torno	dele	segue	sendo	necessá-

rio.53	Já	em	relação	a	Reforma	Tributária,	para	Maia,	existe	

a	possibilidade	de	que	seja	aprovada	ainda	neste	ano,	mas	

para	isso	 é	necessário	que	a	Casa	e	o	governo	entrem	em	

acordo	antes	do	primeiro	turno	das	eleições	municipais.54			

A	Renda	Cidadã,	novo	programa	social	pensado	pelo	

governo	Bolsonaro	que	visa	ser	uma	ampliação	do	Bolsa	Fa-

mı́lia,	teve	sua	apresentação	adiada	no	inı́cio	do	mês	de	ou-

tubro	já	que	sua	forma	de	Qinanciamento	tem	gerado	crı́ti-

cas.	O	governo	havia	apresentado	a	possibilidade	de	utilizar	

5%	dos	novos	recursos	do	Fundo	de	Manutenção	e	Desen-

volvimento	 da	 Educação	 Básica	 (Fundeb)	 para	 Qinanciá-

lo.55	Para	o	 relator	do	programa	Márcio	Bittar	 (MDB-AC)	

																																																								
53h#ps://www.infomoney.com.br/economia/maia-descarta-aprovacao-da-reforma-administra*va-neste-
ano/ 
54h#ps://congressoemfoco.uol.com.br/legisla*vo/maia-acredita-em-reforma-tributaria-em-2020-se-houver-
acordo-antes-das-eleicoes/ 
55h#ps://congressoemfoco.uol.com.br/legisla*vo/sem-fonte-para-financiamento-bi#ar-adia-novamente-
apresentacao-do-renda-cidada/ 
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existe	a	possibilidade	dele	só	ser	apresentado	quando	aca-

barem	as	eleições	municipais,	visto	que	agora	a	atenção	dos	

parlamentares	está	 focada	no	processo	eleitoral	e,	para	o	

governo,	o	tema	é	importante	e	não	pode	ter	seu	foco	divi-

dido.56		

	

Conclusão	

	

Com	este	texto	é	notável	perceber	que	a	aproxima-

ção	das	eleições	interfere	de	maneira	decisiva	nas	ativida-

des	 da	 Câmara	 e	 do	 Senado.	 Os	 deputados	 e	 senadores,	

mesmo	que	não	concorram	às	eleições	deste	ano,	focam	as	

suas	atenções	na	sua	região	de	origem,	seja	para	apoiar	o	

seu	partido,	inQluenciar	votos	em	favor	de	candidatos	pró-

ximos	ou	participar	dos	movimentos	de	campanha	que	an-

tecedem	o	dia	da	eleição.		

Com	a	ausência	de	grande	parte	dos	parlamentares	

no	Congresso,	as	reformas	pretendidas	pelo	governo,	que	

iriam	 para	 apresentação	 neste	 mês	 e	 promoveriam	 uma	

onda	de	debates,	disputas	e	negociações,	foram	paralisadas.	

O	que	se	pode	esperar	é	que,	com	o	dia	das	eleições	se	apro-

ximando,	as	casas	legislativas	tenderão	a	Qicar	ainda	mais	

esvaziadas	e	o	foco	dos	parlamentares	cada	vez	mais	cen-

tralizados	nos	seus	municı́pios	e	estados.	Dessa	maneira,	as	

discussões	em	torno	das	reformas	e	as	votações	em	plená-

rio	devem	ser	retomadas	de	maneira	efetiva	só	depois	de	

passado	o	perı́odo	eleitoral.		

	

																																																								
56h#ps://congressoemfoco.uol.com.br/economia/relator-confirma-que-renda-cidada-ficara-para-depois-
das-eleicoes/ 
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Os movimentos sociais e eleições 2020  

	
POR	NATASHA	MACHADO	ALVES57	 
 

Os	movimentos	 sociais	 têm	 um	 papel	 evidente	 na	

mobilização	polı́tica	e	luta	pela	democracia	no	Brasil.	Vistos	

como	articuladores	e	defensores	dos	 setores	organizados	

da	sociedade,	os	movimentos	são	tidos	muitas	vezes	como	

aquém	da	polı́tica	institucional.		

No	entanto,	na	prática,	as	eleições	são	um	exemplo	

de	 como	 esta	 linha	 pode	 ser	 tênue.	 Muitos	 movimentos	

aproveitam	 o	 perı́odo	 eleitoral	 para	 disputa	 de	 pautas	 e	

programas.		

Neste	sentido,	o	seguinte	boletim	tem	como	objetivo	

apresentar	o	posicionamento	dos	Movimentos	Sociais	pe-

rante	as	eleições	municipais	2020.	Para	tanto,	foram	anali-

sadas	as	redes	sociais	e	sites	oQiciais	dos	principais	nomes	

dos	movimentos	sindicais,	movimentos	sem	terra	e	de	ha-

bitação.		

	

O	 posicionamento	 dos	 movimentos	 e	 seu	 pro-

grama	político	

	

A	maior	central	sindical	da	América	Latina,	a	Central	

U� nica	 dos	 Trabalhadores	 (CUT)	 lançou	 uma	 plataforma	

para	eleitores	e	candidatos	cuja	lema	é	“	Defender	a	Vida,	

os	Empregos	e	a	Renda	da	Classe	Trabalhadora”58.	

																																																								
57	Natasha	Machado	Alves	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	e	pesquisadora	do	NUDEB		
58https://www.cut.org.br/noticias/cut-lanca-plataforma-para-eleicoes-com-diretrizes-em-defesa-da-
classe-trabalhado-39de	
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As	diretrizes	apresentadas	no	documento	giram	em	

torno	de	três	tópicos:	

I.	 Condições	 dignas	 de	 vida.	 Que	 envolvem	 saúde,	

educação,	 mobilidade	 urbana,	 habitação,	 saneamento	 e	

água	potável,	energia	e	meio	ambiente;	

II.Emprego	 e	 Direitos	 Trabalhistas.	 Que	 envolvem	

economia	solidária,	agricultura	familiar,	direitos	trabalhis-

tas	e	relação	com	os	sindicatos;	

III.	Democracia,	Inclusão	Social	e	Direitos	Humanos.	

Tendo	como	bases	gestão	democrática,	transparente	e	par-

ticipativa,	 segurança	 pública,	 polı́ticas	 para	 as	 mulheres,	

polı́ticas	antirracismo	e	polı́ticas	para	a	cultura	

Segundo	a	Central,	as	eleições	municipais	de	2020,	

serão	cruciais	para	enfrentar	“um	governo	de	extrema	di-

reita	que	não	 tem	propostas	para	 a	 classe	 trabalhadora”.	

Dessa	 forma,	 defende	 que	 é	 preciso	 eleger	 candidaturas	

que	se	proponham	a	construir	um	novo	paradigma	polı́tico.	

Outros	movimentos	 sindicais	 importantes	 também	

se	posicionaram.		

Em	um	artigo	chamado	Eleições	municipais:	os	de-

saQios	do	movimento	sindical59,	Sérgio	Luiz	Leite,	1º	secre-

tário	da	Força	Sindical	demonstra	ver	as	eleições	munici-

pais	2020	como	uma	importante	aliada	na	luta	por	um	novo	

cenário	polı́tico.		

O	secretário	ainda	apresenta	as	pautas	a	serem	de-

fendidas,	que	giram	em	torno	da	defesa	dos	direitos	sociais	

e	 trabalhistas,	 luta	 contra	 as	 desigualdades	 de	 raça	 e	 gê-

nero,	 valorização	do	ensino	e	pesquisa,	 e	defesa	do	meio	

ambiente.		

																																																								
59	https://www.fsindical.org.br/artigos/eleicoes-municipais-2020-os-desaQios-do-movimento-sindical	
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A	 Central	 dos	 Trabalhadores	 e	 Trabalhadoras	 do	

Brasil	(CTB)	não	apresentou	nenhum	programa	polı́tico	em	

suas	redes,	no	entanto,	em	uma	live	realizada	pela	CTB-MG,	

seu	 dirigente	 Nivaldo	 Santana	 aQirmou	 que	 que	 o	 movi-

mento	sindical	precisa	eleger	o	maior	número	possı́vel	de	

candidatos	sindicalistas	nas	eleições	deste	ano	e	“disputar	

a	luta	polı́tica	para	frear	os	ataques	que	estamos	sofrendo	

nos	últimos	anos”60.	

Além	dos	movimentos	sindicais,	outros	movimentos	

também	demonstram	suas	posições	frente	às	eleições.		

	

	 	 O	MST	e	as	eleições		

	

O	Movimento	 de	 Trabalhadores	 Rurais	 Sem	 Terra	

(MST)	de	São	Paulo	lançou	uma	carta	aberta	aos	candidatos	

e	candidatas	do	estado.		

No	documento	intitulado	“A	Reforma	Agrária	Popu-

lar	e	os	municı́pios”,	o	MST	apresenta	propostas	e	orienta-

ções	para	criação	de	polı́ticas	públicas	voltadas	à	“sobera-

nia	alimentar,	a	reforma	agrária,	a	luta	dos	povos	do	campo	

e	medidas	ambientais	que	enfrentem	o	colapso	climático”61	

A	carta	está	organizada	em	cinco	tópicos:	I.	Sobera-

nia	alimentar;	II.	Arrecadação	de	terras;	III.	Defesa	ambien-

tal;	IV.	Cultura,	educação	e	saúde;	V.	Infraestrutura,	e	expli-

cita	medidas	 concretas	 referentes	 às	 polı́ticas	municipais	

em	todo	o	estado	de	São	Paulo	

																																																								
60https://ctb.org.br/noticias/estados/nivaldo-santana-o-movimento-sindical-precisa-participar-das-
eleicoes/	
61https://mst.org.br/2020/10/03/mst-sao-paulo-lanca-carta-aos-candidatos-e-candidatas-nas-elei-
coes-municipais/	
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Na	carta	ainda,	o	Movimento	convida	os	candidatos	

e	candidatas	a	entender	as	eleições	“como	parte	da	disputa	

da	luta	de	classes,	evitando	divisionismos,	projetos	pesso-

ais	e	politizando	ao	máximo	esse	processo	que	exige	posi-

cionamento	 de	 classe,	 antiracista	 e	 que	 combata	 o	 ma-

chismo,	a	misoginia	e	a	lgbtfobia”	

	

	 	 O	MTST	e	as	eleições		

	

Já	 o	 Movimento	 dos	 Trabalhadores	 sem	 Teto	

(MTST)	apresentou	um	posicionamento	ainda	mais	enga-

jado		e	 	lançou	candidaturas	em	São	Paulo	capital,	Guaru-

lhos	e	ABC	Paulista.62	

Os	candidatos	apoiados	pelo	MTST	são:	Guilherme	

Boulos	e	Erundina	(PSOL),	candidatos	à	Prefeitura	de	São	

Paulo;	 Andreia	 Barbosa	 (PSOL),	 candidata	 à	 Câmara	 de	

Santo	André;	Dalecio	(PT),	candidato	à	Câmara	de	São	Ber-

nardo	do	Campo;	Zelı́dio	Barbosa	(PT),	candidato	à	Câmara	

de	Guarulhos;	 JUNTAS	 (PSOL),	 candidatura	 coletiva	 à	 Câ-

mara	de	São	Paulo,	formada	por	três	mulheres	negras,	fe-

ministas,	antirracistas	e	periféricas:	Jussara	Basso,	Débora	

Lima	e	Tuca	(Valdirene	Cardoso).	

O	MTST	tem	se	posicionado	no	sentido	de	garantir	a	

ocupação	 da	 polı́tica	 institucional,	 para	 lutar	 com	 mais	

força	por	suas	pautas	principais:	moradia,	saúde,	educação	

e	transporte.		

	

	

																																																								
62https://mtst.org/noticias/ocupar-a-politica-conheca-as-candidaturas-do-mtst-para-disputar-e-ven-
cer-as-eleicoes/	
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	 	 Conclusão		

	

Através	 da	 análise	 do	 posicionamento	 dos	 movi-

mentos	estudados	apresentam	pontos	em	comum	quanto	à	

sua	posição	ante	às	eleições.		

Mais	 ou	menos	 engajados,	 os	movimentos	 tem	 lu-

tado	no	sentido	de	incentivar	a	participação	sociedade	na	

polı́tica	institucional,	a	partir	da	leitura	das	eleições	como	

um	momento	polı́tico	de	suma	importância	para	a	apresen-

tação	de	propostas,	programas	ou	diretrizes	que	devem	ser	

implementadas	pelos	futuros	governantes.		
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O	Plebiscito	por	uma	nova	Constituição	no	Chile	
 
POR	MARCELO	LOPES63 

	

	 O	presente	boletim	tem	como	objetivo	anali-

sar	o	que	está	em	jogo	no	plebiscito	que	ocorrerá	no	Chile	

em	25	de	outubro	e	o	que	defende	os	campos	polı́ticos	da	

esquerda	e	da	direita	neste	processo	sem	precedentes	para	

o	paı́s	andino.	

	 Para	 isso,	 iniciaremos	 com	um	breve	 histó-

rico	dos	acontecimentos	no	Chile	nos	últimos	doze	meses,	

entendendo	as	raı́zes	da	revolta	popular,	suas	reivindica-

ções	e	a	resposta	do	governo	chileno	para	a	situação.	Em	

seguida,	apresentaremos	o	que	está	em	jogo	no	plebiscito,	

entendendo	o	sentido	das	duas	questões	que	estarão	nas	

urnas,	o	que	cada	força	polı́tica	defende	e	o	que	podemos	

esperar	do	pleito	a	partir	das	pesquisas	feitas	pelos	insti-

tutos	chilenos.	Para	Qinalizar,	faremos	um	breve	panorama	

sobre	o	futuro	do	paı́s.	

As	fontes	usadas	para	esta	pesquisa	foram	os	sites	

Brasil	de	Fato,	Revista	Forum	e	Carta	Capital,		os	portais	O	

Globo,	Uol	e	BBC	Brasil,	além	de	sites	estrangeiros	como	El	

Mostrador	e	T13.	

	

	 	 	 	 Histórico	

	

Desde	outubro	de	2019	o	Chile	vive	uma	onda	de	

manifestações	que	incendeia	o	paı́s,	o	que	levou	milhões	de	

																																																								
63	Marcelo	Lopes	é	graduando	do	curso	de	Defesa	e	Gestão	Estratégica	(DGEI)	da	UFRJ	e	pesquisador	
do	NUDEB.	
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pessoas	 às	 ruas	 e,	 até	 agora,	 deixou	 36	 chilenos	mortos	

além	das	 centenas	de	 feridos.	O	que	 se	 iniciou	 como	um	

protesto	 de	 secundaristas	 contra	 o	 reajuste	 da	 tarifa	 do	

metrô64	na	cidade	de	Santiago,	se	ampliQicou	após	a	repres-

são	policial	até	se	tornar	uma	grande	revolta	social.	O	povo	

foi	 às	ruas	em	revolta	contra	o	alto	custo	de	vida	em	um	

paı́s	onde	a	educação	e	a	saúde	é	praticamente	privada,	a	

desigualdade	social	 é	elevada,	os	valores	das	pensões	 fo-

ram	reduzidos	e	os	preços	dos	 serviços	básicos	subiram.	

De	lá	pra	cá	as	manifestações	já	derrubaram	ministros	de	

Estado,	obrigaram	o	presidente	Sebastian	Pinera	decretar	

estado	de	emergência	e	toque	de	recolher	e	levou	o	Exér-

cito	às	ruas	pela	primeira	vez	desde	a	ditadura	de	Augusto	

Pinochet65.	

A	indignação	dos	manifestantes	pelo	elevado	custo	

de	vida	chileno	rapidamente	se	transformou	em	um		repú-

dio	ao	dogma	neoliberal	vigente	no	paı́s.	Seu	maior	sı́mbolo	

é	a	Constituição	de	1980,	promulgada	ainda	na	ditadura	Pi-

nochet	e	que	é	marcada	por	proporcionar	um	papel	perifé-

rico	ao	Estado	na	prestação	de	serviços	básicos,	o	que	vai	

de	encontro	 às	reivindicações	dos	manifestantes.	Em	no-

vembro	 de	 2019,	 em	meio	 a	 pressão	 social,	 o	Congresso	

chileno	aprova	a	convocação	de	um	plebiscito	para	discutir	

uma	nova	Constituição	como	resposta	ao	caos	social	insta-

lado.	Inicialmente	previsto	para	abril	de	2020,	a	consulta	

foi	adiada	 junto	com	outras	datas	do	calendário	eleitoral	

																																																								
64	Em	outubro	de	2019,	pouco	antes	dos	protestos	de	secundaristas	eclodirem,	o	presidente	Sebastián	
Pinerã	aumentou	as	tarifas	do	metrô	da	capital	Santiago	em	30	pesos,o	equivalente	a	20	centavos	de	Real.	
65	Tal	atitude	levou	a	escalada	de	violência	e	resultou	em	uma	denuncia	na	Alta	Comissão	da	ONU	para	
os	Direitos	Humanos		pelas	violações	policiais	cometidas	contra	os	manifestantes.	
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do	paı́s	por	conta	da	crise	sanitária	causada	pelo	Covid-19	

e	agora	conQirmada	para	o	próximo	dia	25	de	outubro.	

		 	 	 	 	

	 	 	 	 Como	será	o	plebiscito?		

	

O	plebiscito	consiste	em	duas	questões:		

	

1) Você	quer		uma	nova	Constituição?		

a) Aprovo	

b) Rejeito	

2) Qual	forma	você	considera	mais	adequada	para	rea-

lizar	uma	nova	constituição?	

a) Convenção	 Constituinte	 Exclusiva	 (100%	 de	

delegados	exclusivos)	

b) Convenção	Mista	Constituinte	(50%	de	dele-

gados	exclusivos	e	50%	de	parlamentares	em	

exercício)		

Na	primeira	questão	os	partidários	do	“Aprovo”	de-

fendem	a	confecção	de	uma	nova	Carta	Magna,	enterrando	

de	vez		o	legado	da	ditadura	de	Augusto	Pinochet.	Ligados	

aos	movimentos	de	esquerda	e	aos	partidos	de	oposição	ao	

atual	governo,	o	“Aprovo”	defende	a	criação	de	uma	nova	

Constituinte	que	obrigue	ao	Estado	prover	maiores	servi-

ços	públicos.	Por	outro	 lado,	apesar	de	os	partidários	do	

“Rejeito”	 reconhecerem	que	a	Constituição	da	ditadura	 é	

ruim,	aQirmam	que	o	paı́s	não	deveria	abandonar	todo	o	do-

cumento,	 apenas	 reformá-la,	 sendo	marcado	 pelo	 slogan	

“Rechaçar	para	Reformar”.	Esta	opção	é	defendida	por	se-

tores	mais	conservadores	da	sociedade	chilena	e	grupos	li-

gados	a	direita.	Apesar	de	o	governo	Pinerã	não	ter	assu-
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mido	oQicialmente	um	lado	na	disputa,	pesquisa	do	Insti-

tuto	Data	InQluye	feita	entre	os	dias	2	e	5	de	outubro	mostra	

que	a	maioria	da	população	associa	o	seu	governo	ao	mo-

vimento	(73%),	junto	com	a	classe	empresarial	(79%)	e	as	

Forças	Armadas	(76%)66.		

Sabendo	do	 favoritismo	do	“Aprovo”	no	plebiscito	

do	dia	25	de	outubro,	o	Congresso	chileno	aprovou	a	inclu-

são	de	uma	segunda	questão	no	referendo	onde	se	discute	

que	tipo	de	órgão	deve	redigir	a	nova	Constituição.	Na	op-

ção	“Convenção	Constituinte	Exclusiva”,	100%	dos	que	ela-

borarão	a	nova	Carta	Magna	deve	ser	pessoas	eleitas	exclu-

sivamente	para	tal	ação	(pessoas	comuns	e	polı́ticos	com	

vı́nculos	 partidários),	 enquanto	 na	 	 “Convenção	 Consti-

tuinte	Mista”	-	opção	defendida	pelos	partidos	de	direita	e	

da	coalizão	governista	-	seriam	50%	dos	constituintes	elei-

tos	exclusivamente	para	a	elaboração	da	nova	Carta	e	ou-

tros	50%	ocupados	pelos	parlamentares	(os	deputados	e	

senadores	 elegeriam	seus	 representantes	para	participa-

rem	do	processo).		

	

Igualdade	de	Gênero	

	

Em	março	deste	ano,	o	Congresso	do	Chile	aprovou	

uma	lei	que	obriga	o	processo	constituinte	eleger	o	mesmo	

número	de	homens	e	mulheres,	caso	isso	aconteça	o	Chile	

pode	se	tornar	o	primeiro	paı́s	do	mundo	a	elaborar	uma	

Constituição	em	condição	de	 igualdade	de	gênero.	Entre-

																																																								
66	 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/08/encuesta-data-in-

Qluye-proyecta-que-el-plebiscito-del-25-de-octubre-sera-la-eleccion-con-mayor-parti-
cipacion-desde-el-si-y-el-no-de-1988	
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tanto,	este	cenário	só	 seria	garantido	caso	a	opção	“Con-

venção	Constituinte	Exclusiva”	vença	em	25	de	outubro	já	

que,	embora	a	lei	já	tenha	sido	aprovado	no	Congresso,	a	

paridade	de	gênero	não	seria	possı́vel	caso	a	“Convenção	

Mista”	pois		o	atual	parlamento	chileno	conta	com	apenas	

15%	de	presença	feminina	e,	mesmo	que	todas	elas	façam	

parte	da	 convenção	mista	–	o	que	deixaria	o	parlamento	

sem	mulheres	–	só	se	chegaria	a	41%	do	quórum67.	

	

	 	 	 	 O	que	dizem	as	pesquisas?		

	

Segundo	 pesquisa	 realizada	 pelo	 Instituto	 Pulso	

Ciudadano68,	apesar	da	resistência	entre	os	partidos	liga-

dos	ao	governo,	84,8%	dos	chilenos	aptos	a	votar	escolhe-

riam	 o	 “Aprovo”,	 contra	 15,2%	 que	 rejeitam	 uma	 nova	

Constituinte.	Sobre	a	forma	que	o	processo	deve	acontecer,	

77,7%	preferem	a	Convenção	Constituinte	Exclusiva,	con-

tra	 22,3%	 dos	 que	 preferem	 a	 Convenção	 Constituinte	

Mista.	Os	 resultados	da	pesquisa	marcam	mais	uma	der-

rota	para	o	governo	de	Sebastián	Pinerã	e	sua	coalizão	no	

Congresso.		

Agora,	a	tarefa	é	obter	um	alto	número	de	participa-

ção	eleitoral	mesmo	em	meio	a	pandemia69,	algo	pouco	co-

mum	no	sistema	polı́tico	chileno	onde	o	voto	não	é	obriga-

tório	e	a	participação	eleitoral	nas	duas	 últimas	 eleições	

																																																								
67	https://revistaforum.com.br/noticias/chile-vive-clima-de-revolta-e-repres-

sao-ha-dias-do-plebiscito-que-pode-enterrar-constituicao-de-pinochet/	
68	 https://www.t13.cl/noticia/politica/nacional/encuesta-pulso-ciudadano-

848-votaria-apruebo-y-152-se-inclinaria-rechazo	
69	Até	o	dia	11	de	outubro,	o	Chile	registrava	um	total	de	481.361	casos	de	co-

ronavı́rus	e	13.318	óbitos.	Apesar	de	ter	avançado	no	desconQinamento,	o	número	de	
casos	continuam	altos,	especialmente	no	sul	do	paı́s.	
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nacionais	não	chegaram	a	50%	da	população70.	A	mesma	

pesquisa	do	Instituto	Pulso	Ciudadano	mostra	que	54,6%	

dos	cidadãos	declararam	que	certamente	irão	votar,	inde-

pendentemente	 da	 pandemia,	 um	 número	 considerado	

baixo.		

Neste	 cenário,	 as	 lideranças	polı́ticas	 já	 dão	 como	

certa	a	vitória	do	“Aprovo”	mas	os	partidos	de	oposição	e	

outros	movimentos	ligados	à	esquerda	têm	a	missão	de	le-

var	o	maior	número	de	pessoas	 às	urnas	para	ampliar	a	

vantagem	 e	 impedir	 que	 as	 Qiguras	 que	 rejeitam	 a	 nova	

constituinte	questionem	a	legitimidade	do	processo	eleito-

ral.	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 Conclusão		

ConQirmada	 a	 aprovação	 da	 criação	 de	 uma	 nova	

Carta	Magna,	 começará	no	paı́s	 andino	a	 campanha	para	

escolher	os	constituintes	-	o	que	pode	durar	meses	-	e,	logo	

depois,	a	eleição	destes	constituintes.	Na	sequência,	os	elei-

tos	tomarão	posse	e	começarão	a	discutir	a	nova	Carta	por	

um	perı́odo	de	nove	meses,	podendo	ser	prorrogada	por	

mais	três.		

Assim	é	esperado	que	em	2021	o	Chile	tenha	um	ca-

lendário	eleitoral	cheio.	Caso	as	pesquisas	sobre	o	plebis-

cito	 se	 conQirmem,	 em	 11	 de	 abril	 haverá	 a	 eleição	 dos	

constituintes	e,	no	mesmo	mês,	as	eleições	municipais.	Este	

último	pode	ser	uma	prévia	do	que	venha	ocorrer	nas	elei-

ções	 presidenciais	 que	 acontecem	 em	 novembro	 do	

																																																								
70	Pinerã	 foi	eleito	em	2017	em	uma	eleição	onde	apenas	45%	dos	eleitores	

participaram.	
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mesmo	ano.	E� 	importante	ressaltar	que	os	protestos	enfra-

queceram	o	governo	de	Sebastián	Pinerã	e	embaralhou	o	

cenário	 polı́tico	 chileno,	 fortalecendo	 a	 oposição	 de	 es-

querda	e	colocando	em	evidência	nomes	como	a	de	Beatriz	

Sanchez,	ligado	aos	socialistas,	representante	do	bloco	de	

esquerda	Frente	Ampla	e	que	nas	eleições	de	2017	surpre-

endeu	ao	receber	20,2%	dos	votos	e	quase	chegar	ao	se-

gundo	turno.	Sanchéz	agora	tenta	capitalizar	a	insatisfação	

gerada	pela	revolta	social	chilena,	apesar	dos	manifestan-

tes	desde	o	inı́cio	reivindicarem	um	caráter	apartidário.	
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Eleição na Bolívia: vitória socialista e o futuro da 
democracia no país. 

	
 
POR ANA CAROLINE LESSA71 
 

O	presente	texto	trata	das	eleições	gerais	realizadas	

ontem	(18)	na	Bolı́via	após	dois	adiamentos	orquestrados	

pela	presidente	interina	Jeanine	A� ñez	com	respaldo	da	jus-

tiça	nacional.	A	convocação	para	o	pleito	presidencial	par-

tiu	 da	 Organização	 dos	 Estados	 Americanos	 (OEA),	 que	

apontou	fraude	na	eleição	anterior,	em	outubro	do	ano	pas-

sado.				

Após	o	golpe	de	Estado	contra	Evo	Morales	em	no-

vembro	de	2019,	a	Bolı́via	adentrou	num	perıódo	contur-

bado	de	crise	social	e	econômica,	ainda	mais	agravado	pelo	

contexto	de	pandemia	e	por	seguidas	ameaças	à	democra-

cia.	A	presidente	autoproclamada	Jeanine	A� ñez,	quarto	lu-

gar	nas	pesquisas,	desistiu	de	disputar	a	presidência	como	

uma	tentativa	de	diminuir	a	divisão	de	votos	com	o	intuito	

de	frear	a	eleição	de	Luiz	Arce	(MAS),	ex	ministro	da	Eco-

nomia	no	governo	Morales.			

Há	 uma	 semana	 da	 eleição,	 o	 ex-presidente	 Jorge	

Quiroga	(2001-2002)	também	abdicou	de	sua	candidatura	

pelo	mesmo	motivo.	O	candidato	do	Movimiento	al	Socia-

lismo	 (MAS),	 apoiado	 pelo	 ex-presidente	 Evo	 Morales,	

conta	com	cerca	de	26%	das	intenções	gerais	de	voto,	sendo	

40%	do	total	das	intenções	em	áreas	rurais.					

																																																								
71	Ana	Caroline	Lessa	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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Essa	eleição,	realizada	em	meio	a	mais	de	8.000	vı́ti-

mas	fatais	do	covid-19	no	paı́s	e	uma	das	maiores	crises	de-

mocráticas,	cerceada	por	uma	forte	polarização	e	ameaças	

de	golpe,	pode	ser	uma	virada	de	chave	na	polıt́ica	bolivi-

ana.	Um	pleito	acirrado,	mas	justo,	e	com	um	Qinal	que	res-

peite	a	democracia	e	a	vontade	popular	é	o	que	se	espera	

para	deixar	para	trás	o	momento	polı́tico	frágil	e	de	incer-

tezas.				

		

Contexto	histórico	precedente	às	eleições	de	2019.		

O	processo	eleitoral	que	 resultou	em	golpe	 contra	

Evo	Morales	foi	marcado	por	violência	e	sucessivas	tentati-

vas	 de	 impedir	 a	 candidatura	 do	 ex-presidente.	 Em	 feve-

reiro	de	2016,	foi	promovido	um	referendo	acerca	de	seu	

pleito	em	mais	uma	eleição	presidencial,	onde	buscaria	o	

quarto	mandato	 consecutivo	 sendo	 o	 segundo	 após	 uma	

aprovação	na	constituição	que	não	permite	duas	reeleições.	

Pouco	mais	de	51%	dos	votos	indicaram	“não”.					

Já	em	novembro	de	2017,	o	Tribunal	Constitucional	

Plurinacional	(TCP)	aceitou	recurso	que	altera	três	artigos	

constitucionais	e,	a	partir	deles,	Evo	pode	novamente	can-

didatar-se	 à	 presidência.	 Foi	 entendido	 que	 seu	 primeiro	

mandato,	anterior	à	Constituição	de	2009,	não	somava	para	

compor	o	limite	às	reeleições.	Com	essa	série	de	reviravol-

tas	e	sentimento	de	insatisfação	geral	o	paı́s	foi	Qicando	cada	

vez	mais	polarizado	e	a	instabilidade	social	e	polı́tica	acen-

tuaram-se.				

O	pleito	de	20	de	outubro	de	2019	estava	acirrado	

entre	Carlos	Mesa	e	Evo,	que	ainda	contava	com	bastante	

apoio	popular,	sobretudo	nas	camadas	mais	rurais	do	paı́s.	

A	apuração	tinha	83%	dos	votos	já	contabilizados	quando	
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foi	 repentinamente	 interrompida,	 sem	 nenhum	 motivo	

aparente.	No	dia	seguinte,	a	contagem	voltou	com	a	apura-

ção	95%	concluıd́a	e	Evo	já	não	tinha	a	diferença	necessária	

diante	do	segundo	colocado	para	garantir	a	vitória.	O	epi-

sódio	 confuso	 fez	 com	 que	 cidadãos	 se	 revoltassem	 nas	

ruas	de	principais	cidades	do	paı́s,	em	meio	a	conQlitos	en-

tre	defensores	e	opositores	de	Morales.			

		

Apoio	popular.			

	Desde	sua	primeira	eleição,	em	2006,	o	governo	de	

Evo	Morales	foi	marcado	por	forte	identiQicação,	participa-

ção	 e	 diálogo	 com	 populações	 camponesas	 e	 originárias,	

movimentos	sociais	e	sindicais.	O	então	presidente	é	indı́-

gena	e	forte	liderança	dos	cocaleros	bolivianos.				

A	 Constituição	 Nacional	 aprovada	 em	 2009	 reco-

nhece	a	plurinacionalidade	boliviana	e	suas	populações	ori-

ginárias	existentes,	numa	forte	oposição	ao	Estado	colonial	

e	neoliberal	vigente	anteriormente.	Esse	perı́odo	no	inı́cio	

do	século	foi	de	ascensão	das	esquerdas	na	América	do	Sul,	

antes	do	momento	de	declı́nio	da	mesma	e	seguidas	crises	

em	vários	paı́ses.					

O	 primeiro	 governo	 Morales	 marcou	 uma	 época	

próspera	no	paı́s,	de	desenvolvimento	e	muitos	avanços	na-

cionais,	erradicação	do	analfabetismo,	crescimento	econô-

mico	 e	 diminuição	 de	 desigualdades	 socioeconômicas.	

Mesmo	com	algumas	concessões	à	direita	e	contradições	ao	

discurso	que	o	elegeu,	durante	 seu	 segundo	governo	Evo	

manteve	(e	mantém	até	hoje)	forte	apoio	popular.					

Exilado	na	Argentina	após	forte	perseguição	desde	o	

golpe	há	um	ano,	Evo	aQirma	voltar	à	Bolı́via	se	a	candida-

tura	de	Luiz	Arce	for	consumada.		
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Candidaturas,	favoritos	e	resultado.			

Das	sete	candidaturas	ao	pleito,	duas	desistências	de	

direita	(Jeanine	A� ñez	e	Jorge	Quiroga)	se	deram	motivadas	

pela	tentativa	de	impedir	a	eleição	do	candidato	masista	ou	

ao	 menos	 levar	 a	 decisão	 presidencial	 para	 o	 segundo	

turno.	No	paı́s,	a	eleição	 é	decidida	quando	um	candidato	

alcança	50%	dos	votos	mais	um	ou	40%	dos	votos	desde	

que	a	diferença	para	o	segundo	seja	de	dez	pontos.			

No	dia	da	eleição,	houve	massiva	presença	e	circula-

ção	de	militares	armados	na	capital	La	Paz	e	de	princı́pio	de	

atritos	entre	masistas,	opositores	e	jornalistas.	Também	fo-

ram	relatadas	diQiculdades	para	acessar	os	postos	de	elei-

ção,	sobretudo	em	áreas	onde	o	MAS	possui	mais	 força	e	

apoio.	 Bolivianos	 residentes	 no	 Brasil	 foram	 inabilitados	

para	votar	no	pleito,	sendo	constatados	como	“cidadão	não	

votante”	 pelo	 O� rgão	 Eleitoral	 Plurinacional	 (OEP).	 O	 go-

verno	brasileiro	diQiculta	a	participação	polı́tica	desses	imi-

grantes	e	se	opunha	totalmente	ao	governo	de	Evo	Morales,	

bem	como	qualquer	outro	governo	de	esquerda.		

O	 resultado	oQicial	da	eleição	 atrasará,	 visto	que	o	

sistema	de	contagem	rápida	foi	suspenso	na	noite	de	sexta-

feira	 (16).	A	previsão	 é	 que	o	desfecho	 se	dê	na	próxima	

quarta-feira,	no	entanto,	os	resultados	de	boca	de	urna	apu-

rados	 pelo	 Ciesmori	 e	 divulgados	 pela	 emissora	 Unitel	

apontam	vitória	de	Luiz	Arce	já	no	primeiro	turno	com	mais	

de	 52%	 dos	 votos,	 enquanto	 Carlos	Mesa	 obteve	 31,5%.	

Pesquisas	realizadas	desde	2019	já	mostravam	preferência	

nacional	nas	intenções	de	voto	pelo	candidato	do	MAS.		

Com	a	possı́vel	vitória	de	esquerda	o	principal	ques-

tionamento	é	se	o	resultado	será	de	fato	respeitado	ou	se	



	
69 

nova	 fraude	 acontecerá.	 Com	 discursos	 anteriores	 amea-

çando	golpe	e	aQirmando	não	aceitar	uma	vitória	de	Arce,	a	

presidente	autoproclamada	e	outros	polı́ticos	de	direita	de-

fenderam	a	democracia	e	declararam	respeitar	o	resultado	

eleitoral,	qualquer	que	seja.	O	histórico	recente	de	intimi-

dações	à	esquerda,	decisões	obscuras	pelo	veto	do	sistema	

rápido	de	contagem	(TREP),	sequências	de	adiamentos	do	

pleito	e	coalizão	de	direita	indicam	que	Luiz	Arce,	caso	con-

Qirmado	presidente	nos	próximos	dias,	terá	grande	diQicul-

dade	 de	 governar	 em	 meio	 a	 opositores	 fortes	 que	 não	

veem	problema	em	destruir	o	que	fora	construı́do	na	última	

década	no	paı́s,	inclusive	a	democracia.	

	A	eleição	de	Arce	reforça	o	golpe	realizado	em	2019	

e	é	uma	conquista	importante	para	restabelecer	a	democra-

cia	na	Bolı́via	e	reforçá-la	em	toda	a	América	Latina.	
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