Boletim Eleições Outubro 2020 #3 – TEMAS

NUDEB
IFCS-UFRJ

ÍNDICE

Editorial ------------------------------------------------------------------------------ p.1
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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 mê s de outubro e com satisfaçã o apresentamos mais um Boletim Eleitoral do NUDEB. Nosso objetivo com a pesquisa sobre as eleiçõ es municipais de 2020
é entender de que modo os os conQlitos da polı́tica brasileira se condensam e se desenvolvem no pleito.
Nessa terceira ediçã o, buscamos avançar na aná lise
dos cená rios eleitorais, a partir das pesquisas de intençã o
de voto já divulgadas, em todas as capitais brasileiras e
també m em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro.
Alé m disso, em alguns casos, abordamos també m o conteú do programá tico das candidaturas e das disputas.
O objetivo é seguir testando nossa hipó tese geral, na
qual as eleiçõ es de 2020 reforçarã o as dimensõ es de crise
da democracia brasileira e de fortalecimento da direita liberal e da direita bolsonarista. Desta forma, o ano de 2021
repetirá o que ocorre desde 2016: avanço de um bloco de
poder neoliberal e autoritá rio contra a Constituiçã o de
1988, agora buscando usar o resultado das urnas. Outra dimensã o da nossa hipó tese que vai se conQirmando é a que
versa sobre as esquerdas, que sairã o derrotadas e fragmentadas do pleito. O texto geral busca sintetizar essa aná lise
de conjuntura.
Avançamos, alé m disso, para novos temas que se relacionam com as eleiçõ es e/ou com a polı́tica brasileira.
Inauguramos uma aná lise sobre as candidaturas de operadores de segurança (PMs, membros das Forças Armadas,
Bombeiros, Guardas Municipais) em todas as capitais e no
Estado do Rio de Janeiro; o mapeamento dos evangé licos,
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que antes era nacional, agora alcança diversas cidades Qluminenses; Retomamos nosso acompanhamento do Congresso Nacional e dos Movimentos Sociais, relacionando
ambos com o pleito municipal; e, por Qim, mantivemos o
olhar para fora do territó rio nacional, com textos sobre o
plebiscito chileno sobre uma nova constituiçã o e sobre as
eleiçõ es presidenciais na Bolı́via.
Com esse crescimento, reorganizamos o boletim, dividindo-o em trê s grandes eixos: um primeiro temá tico, 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 evangé licas (2);
candidaturas das forças de segurança (3); as eleiçõ es e o
Congresso Nacional (4); as eleiçõ es e os movimentos sociais (5); o plebiscito chileno por uma nova Constituiçã o(6);
as eleiçõ es presidenciais na Bolı́via (7).
Já o Boletim Capitais se divide em: Regiã o Norte
(1); Regiã o Nordeste (2); Regiã o Centro-Oeste (3); Regiã o
Sul (4); Belo Horizonte e Vitó ria (5); Sã o Paulo (6).
Por Qim, o Boletim Rio de Janeiro conté m as pesquisas sobre: candidaturas evangé licas no Estado(1); candidaturas das forças de segurança no Estado (2);Rio de Janeiro (3); Baixada Fluminense (4); Campos/Macaé /Rio das
Ostras (5); Regiã o dos Lagos (6).
Trata-se, portanto, de mais um crescimento do NUDEB, o que nos anima ainda mais para seguir com essa dinâ mica coletiva de pesquisa e escrita coletiva. Agora sã o 27
pesquisadoras e pesquisadores envolvidos no boletim.
Esperamos mais uma vez que nossa pesquisa contribua com a necessá ria 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 eleiçõ es municipais de 2020 Qinalmente começaram em 27 de setembro e, principalmente, com o horá rio
eleitoral gratuito a partir de 09 de outubro. Candidatos nas
ruas e redes, nas TVs e rá dios em todo o Brasil. Isso é que
consta nos prazos do TSE, nas agendas dos partidos, nas
programaçõ es da emissoras de comunicaçã o e nos algoritmos. Mas e na vida das pessoas?
O clima é de desmobilizaçã o generalizada. A pandemia da Covid-19 com seus mais de 150 mil mortos representa um desaQio novo para as campanhas. Mas alé m desse
fator imprevisto, dinâ micas estruturais de enfraquecimento do papel ativo e mobilizador das eleiçõ es vã o se impondo sem muita resistê ncia: primeiro, a reduçã o estrutural das campanhas. Trata-se de medida supostamente saneadora. Com menos gastos, menos dinheiro e menos corrupçã o. Na prá tica, o que temos é uma diminuiçã o signiQicativa
dos mecanismos que ajudavam as pessoas a ver as campanhas 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 apresentaçõ es
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 televisã o contra os debates
entre os candidatos. O argumento das empresas de comu-
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nicaçã o é da inviabilidade de organizar um bom embate entre os postulantes com um nú mero tã o grande de pretendentes à s prefeituras, sobretudo durante a pandemia,
quando as aglomeraçõ es devem ser evitadas.
Nã o há na lei nenhum dispositivo que permita à s
emissoras limitar o nú mero de candidatos presentes em
um debate. Ao mesmo tempo, embora sejam concessõ es
pú blicas, nã o pesa sobre elas nenhuma obrigaçã o de contribuir com as eleiçõ es promovendo os encontros entre os
prefeitá veis.
Quem ganha com isso tudo?
O crescimento do não voto nas pesquisas
O resultado da apatia é visı́vel nas pesquisas. Pegamos aqui os exemplos de Rio de Janeiro e Sã o Paulo, comparando apenas os pleitos de 2016 e 2020. O crescimento
de quem declara que nã o sabe em quem vai votar ou que já
decidiu pelo voto nulo ou branco cresceu signiQicativamente nas duas capitais.
No Rio de Janeiro, na primeira pesquisa de 2016
76% dos entrevistados se encontravam no campo do nã o
voto (entendido como a soma de abstençõ es, votos brancos
e nulos) quando perguntados espontaneamente. Na primeira pesquisa de 2020, o nú mero nã o foi muito diferente,
com 74% dos entrevistados declarando nã o saber em quem
votar ou que votariam branco e nulo.
A diferença aparece com mais força quando comparamos a segunda pesquisa em cada pleito, já com o horá rio
eleitoral iniciado. Em 2016, o nú mero caiu para 51% e em
2020 a reduçã o foi para 57%. Com a margem de erro, cerca
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de 2/3 do eleitorado ameaça nã o votar em ningué m nessas
eleiçõ es.
O quadro não melhora muito quando analisamos os números nas pesquisas estimuladas, aquelas em que o entrevistado tem diante de si os nomes para escolher. Em 2016, o patamar de possíveis abstenções começou em 25% na primeira pesquisa e caiu para 23% na segunda. Em 2020, começou com incríveis 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

14 de setembro 2016

1ª pesquisa

2ª pesquisa

Espontâ nea

76%

51%

Estimulada

25%

23%

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

02 de outubro 2020

15 de outubro 2016

1ª pesquisa

2ª pesquisa

Espontâ nea

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 melhores que os verificados no Rio de Janeiro.
Na pesquisa espontânea, o número de possíveis não votantes 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 quatro anos começou com 17% e caiu para 16% e agora inicia em
28% e caiu para 24%.
IBOPE – Sã o Paulo - 2016 - Nulos, Brancos e indecisos
Tipo de pesquisa

23 de agosto 2016

14 de setembro 2016

1ª pesquisa

2ª pesquisa

Espontâ nea

68%

43%

Estimulada

17%

16%

IBOPE –Sã o Paulo – 2020 – Nulos, Brancos e indecisos
Tipo de pesquisa

02 de outubro 2020

15 de outubro 2020

1ª pesquisa

2ª pesquisa

Espontâ nea

73%

58%

Estimulada

28%

24%

Não há, obviamente, nenhuma garantia de que esses índices 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 Bolsonaro em particular sem mobilizar essa variável
Bolsonaro: entre a ausência e a derrota nas eleições municipais de 2020
Na pesquisa do 15 de outubro o Ibope apresentou os dados 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 apresenta 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 desautorizar 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

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/10/17/aprovacaodo-governo-bolsonaro-nas-capitais-varia-de-18percent-em-salvador-a-66percent-em-boa-vista-mostram-pesquisas-ibope.ghtml
2 https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/17/uol-ve-politica-polarizacao.htm e https://valor.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/
1
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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 nacional, “usando” Bolsonaro, termina por se aproximar demasiadamente do presidente sem ter, contudo, alguma liderança capaz de rivalizar com ele em popularidade ou carisma.
Há , por Qim, a ló gica polı́tica pró pria de Bolsonaro,
que analisamos sobretudo na nossa pesquisa sobre a pandemia e a polı́tica brasileira. O atual presidente nã o se elegeu com uma dinâ mica majoritá ria, em que apresenta uma
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narrativa para conquistar votos da maioria. Ele foi um candidato de combate, contra tudo e contra todos. No caso especı́Qico das eleiçõ es, isso se manifestou na recusa em formar palanques para os governos estaduais em 2018.
Ainda que nã o possa manter essa ló gica em sua integridade – a tentativa de ter um projeto pró prio de renda bá sica para mostrar nas pró ximas eleiçõ es é um exemplo de
mudança – algo daquela estraté gia vai prevalecer. Nisso,
encaixa-se perfeitamente um nã o comprometimento ativo
e aberto nem mesmo com os candidatos bolsonaristas mais
orgâ nicos, mantendo os vı́nculos com essas Qiguras pelas dinâ micas ilegais de fakenews e disparos em massa de WhatsApp.
Em suma, convé m nã o projetar uma derrota do presidente caso ele nã o eleja nenhum prefeito em capital ou
mesmo cidades com segundo turno. Sem uma estraté gica
ampla contra seu governo e com a esquerda fragmentada,
Bolsonaro seguirá dirigindo os movimentos autoritá rios
desde a presidê ncia. Nã o ter prefeitos a seu favor pode ajudar em muito na resistê ncia caso esta se apresente de um
modo amplo, capaz de mobilizar amplos setores sociais. Do
contrá rio, a dinâ mica de 2016/2018 tem chances de se repetir em 2020/2022.
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Candidaturas coletivas nas eleições municipais de 2020:
mapeamento e caracterização
POR CAROLINA TOSTES4
O seguinte texto tem intençã o de continuar o debate
sobre candidaturas coletivas nas eleiçõ es municipais de
2020. Vale reforçar que apesar de existirem outras formas
de participaçã o popular em mandatos, o foco dessas aná lises sã o aquelas em que vá rias pessoas compõ em uma
mesma chapa, com pretensã o de divisã o de salá rios e responsabilidades caso eleitas, na tentativa de propor uma
nova ló gica de ocupaçã o da polı́tica institucional.
Por todo o Brasil, chapas coletivas foram formadas e
lançadas oQicialmente apó s as convençõ es eleitorais. Nã o se
limitando apenas ao eixo Rio-Sã o Paulo, apesar de serem os
locais que concentram a maioria, a proposta aparece em diversas cidades pelo paı́s e traz o que promete: pluralidade.
Partidos tanto à esquerda quanto ao “centro” do espectro
polı́tico estã o se propondo a disputar uma vaga nã o só nas
proporcionais (vereadores), como també m nas majoritá rias (prefeitos)5.
Analisaremos a seguir a incidê ncia dessas campanhas por todo o Brasil, alé m de suas caracterizaçõ es e mapeamentos. També m pretendemos abordar de forma breve
acontecimentos das ú ltimas semanas em que algumas can-

4

Carolina Tostes é graduanda de Ciências Sociais da UFRJ do 1º período e pesquisadora do NUDEB
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/eleicoes/2020/noticia/2020/09/14/psol-oQicializacandidatura-coletiva-a-prefeitura-de-natal.ghtml.
5
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didaturas de diferentes locais foram impugnadas pela Justiça Eleitoral. Elas alegam perseguiçã o polı́tica devido ao alcance que estã o conquistando.
Partidos: quem abriu espaço para coletivas?
Partidos mais inclinados à esquerda sã o os que mais
lançaram candidaturas coletivas. Isso se dá , como dito no
boletim anterior, pela proposta nã o inovar apenas na
forma, mas també m no conteú do, em uma tentativa de romper com a tã o falada velha polı́tica, da personalidade do homem branco geralmente representado por famı́lias que estã o no poder há dé cadas em algumas regiõ es do paı́s.
Um levantamento aponta que PT, PSOL, PCdoB,
PSB e PDT possuem, juntos, 18 candidaturas coletivas no
Recife, em Jaboatã o e Olinda.6
Pelo Brasil, o PSOL é o partido com mais candidaturas do tipo, concentrando, segundo nosso mapeamento, mais de 20 conQirmadas e impulsionadas nas redes.
Elas nã o se limitam apenas à s capitais. No Rio, por exemplo,
existem chapas em Angra dos Reis, Silva Jardim e Petró polis. Alé m de Natal, Manaus, Curitiba, Goiâ nia, Florianó polis
e Joinville.
PT, PDT e PCdoB també m contam com candidaturas
pelo Brasil, a maioria sendo em Sã o Paulo. Nomes como Movimento Vozes Negras, Periferia Ativa e Ubuntu Capoeira
resgatam processos de lutas de grupos marginalizados socialmente.

"Candidaturas coletivas propõ em novas formas de atuaçã o ...." https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/candidaturas-coletivas-propoem-novas-formas-de-atuacao-legislativa-empernambuco.
6
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Outros partidos à esquerda com pouco espaço atualmente no meio parlamentar també m contam com suas
campanhas. O PCB (Partido Comunista Brasileiro) apostou
em uma Bancada da Juventude Trabalhadora e outra do Poder Popular em Sã o Paulo. Assim como a UP (Uniã o Popular
pelo Socialismo), partido legalizado em 2019, disputando
sua primeira eleiçã o e contando com uma candidatura coletiva em Belo Horizonte.
Avante, PSB, PV, Rede e Cidadania també m tem lançamentos pelo paı́s.
Conteúdo das candidaturas: por que coletivas e quem
as compõe?
A maioria dessas chapas sã o compostas por pessoas
racializadas, com componentes negros ou indı́genas, fora a
paridade de gê nero. Alé m disso, contam com militantes,
professores e grupos de juventudes. O discurso, apesar de
diferentes no nı́vel ideoló gico e temá tico, sã o praticamente
unâ nimes entre essas campanhas quando se trata da pergunta ‘’Por que Coletiva?’’: todas defendem que vá rias pessoas juntas tomando decisõ es transformam o processo em
algo mais democrá tico, plural e representativo.
Grande parte dessas candidaturas, por exemplo, estã o baseando seu Qinanciamento de campanha a partir de
arrecadaçõ es coletivas, com vaquinhas online para apoiadores 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 mê s de Setembro, quando a candidatura coletiva do PSOL ‘’Nossa Cara’’
de Fortaleza foi notiQicada do pedido de impugnaçã o do
MPE.7 A justiQicativa seria de que nã o existe respaldo jurı́dico 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 informaçã o. Um
dos principais empecilhos é o nome, poré m, a lei eleitoral
abre espaço para vá rias possibilidades de colocaçã o na
urna, como apelidos e nomes sociais.
Apesar de nã o existir permissã o para as candidaturas coletivas, també m nã o há uma proibiçã o, o que pode fazer essas notiQicaçõ es serem vistas como uma perseguiçã o
polı́tica. A proposta de reformular toda uma ló gica personalista de parlamentar estabelecida no Brasil sem dú vidas
assusta alguns setores de poder no paı́s.
No pró ximo boletim, pó s-eleiçã o, voltaremos a abordar os desfechos dessas impugnaçõ es e o resultado das coletivas por todo o Brasil.

7 "MPE pede impugnaçã o 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-debate-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 monitoramento eleitoral do NUDEB sobre o pleito municipal de 2020
e tem por objetivo analisar a inQluê ncia das lideranças evangé licas. Para isso, nesse terceiro nú mero9, analisamos as
pesquisas de opiniã o de todas as capitais brasileiras para
identiQicar quais candidaturas evangé licas tem chances de
vitó ria ou de chegar ao segundo turno das eleiçõ es. Este artigo analisará també m como os candidatos evangé licos se
articularã o em suas campanhas e estã o reivindicando ou
nã o o programa de direita – defesa da famı́lia e repressã o
no tema da segurança pú blica – para herdar votos que consagraram o Bolsonaro em 2018.
Nossa hipó tese é que os candidatos evangé licos que em sua grande maioria estã o posicionados à direita do
espectro polı́tico- reivindicarã o o identitá rio Bolsonarista,
tentando repetir a “onda” de 2018, expressando assim, a
difusã o desta ideologia por todo o paı́s. Para tal estudo, foram analisadas maté rias publicadas em noticiá rios regionais 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 nú mero analisou as Lideranças Evangé licas nas eleiçõ es de 2016 e o segundo nú mero mapeou as candidaturas evangé licas 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 polê micas
em torno do governo Bolsonaro, denú ncias envolvendo
candidatos e o pagamento de mais uma parcela do auxilio
emergencial, agora no valor de R$ 300,00.
Uma semana apó s o presidente falar que acabou
com a lava-jato, pois em seu governo nã o havia corrupçã o10,
a Policia Federal deQlagra operaçã o 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 noticiá rios e provocou indignaçã o inclusive de
bolsonarista. A polê mica pode atingir em cheio a credibilidade do governo e popularidade de Bolsonaro, inQluenciando no resultado das eleiçõ es municipais.
O desempenho das candidaturas evangélicas nas eleições municipais de 2020
Como apresentado no boletim de setembro, as candidaturas evangé licas cresceram robustamente em sua
maioria estã o no espectro polı́tico mais a direita. Em 2016
estavam presentes em 13 capitais, já em 2020 este nú mero
ampliou-se para 24 das 26 capitais. O Republicanos, partido
ligado à Universal, ganhou protagonismo e está com candidatura de prefeito ou vice em 14 capitais. No total, Sã o 47
candidaturas mapeadas que se declaram evangé licas ou

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/07/bolsonaro-diz-que-acabou-com-a-operacaolava-jato-porque-governo-nao-tem-mais-corrupcao.ghtml
10
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que recebem apoio. Os candidatos evangé licos buscam repetir o fenô meno que consagrou e elegeu Bolsonaro em
2018 postulando-se como Qieis ideá rios do Bolsonarismo,
apresentando programa polı́tico ligado à moral religiosa e
à segurança pú blica.
A seguir buscamos mapear o desempenho das candidaturas evangé licas nas recentes pesquisas de intençõ es
de voto e como se colocaram em suas campanhas:
Região Norte
Belém: A capital do Pará , a candidatura evangé lica
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 intençõ es de voto. O pastor Vavá Martins (Republicanos) aparece em 8º lugar com 4% e o Pastor Guilherme Lessa (PTC)
em 11º com 1% das intençõ es de voto11. O primeiro colocado na pesquisa é Edmilson Rodrigues (PSOL) com 39%
das intençõ es de voto. Rodrigues tem grandes chances de
vencer em 1º turno, poré m caso nã o consiga maioria absoluta na primeira rodada, Printe é o mais prová vel 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 intençõ es de voto12.
https://g1.globo.com/pa/para/eleicoes/2020/noticia/2020/10/03/pesquisa-ibope-em-belem-edmilson-rodrigues-39percent-priante-10percent-delegado-federal-eguchi-5percent-gustavo-sefer-5percent.ghtml
12 https://g1.globo.com/rr/roraima/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-boavista-arthur-henrique-28percent-ottaci-23percent-nicoletti-10percent.ghtml
11
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Macapá: Na capital do Amapá , o ú nico candidato
evangé lico é o Pastor e Pecuarista Guaracy (PSL) que aparece em 7º lugar com 3% das intençõ es de voto13. Guaracy
tem posicionamento bolsonarista, poré m nã o recebe apoio
de Bolsonaro na campanha.
Manaus: A nova pesquisa de intençõ es de voto manté m o candidato evangé lico David Almeida (Avante) em 2º
lugar com 13 % das intençõ es. Já o Capitã o Alberto Neto
(Republicanos) que també m é evangé lico, caiu do 3º lugar14
para a 5º posiçã o com 7% das intençõ es de voto15. Capitã o
Alberto Neto é um dos vice-lı́deres do governo na Câ mera e
reivindica pauta bolsonarista na campanha. Almeida també m assume pauta bolsonarista, poré m nã o possui apoio do
presidente.
Palmas: Na mais recente pesquisa, o pastor e agropecuarista Eli Borges (Solidariedade) aparece em 5º lugar
com 7% das intençõ es de voto. Eli també m reivindica a
pauta bolsonarista16.
Porto Velho: Das duas candidaturas evangé licas na
capital de Rondô nia, apenas uma pontuou nas pesquisas.
Lindomar Garçon (Republicanos) aparecem em 5º lugar

https://g1.globo.com/ap/amapa/eleicoes/2020/noticia/2020/10/14/pesquisa-ibope-em-macapacapi-17percent-josiel-16percent-dr-furlan-13percent-patricia-ferraz-13percent.ghtml
14https://bncamazonas.com.br/eleicoes2020/pesquisa-eleitoral-mostra-segundo-turno-indeQinido-emmanaus/
15 https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2020/noticia/2020/10/14/pesquisa-ibope-em-manaus-amazonino-mendes-25percent-david-almeida-13percent-ricardo-nicolau-11percent-ze-ricardo10percent.ghtml
13

https://g1.globo.com/to/tocantins/eleicoes/2020/noticia/2020/10/02/pesquisaibope-em-palmas-cinthia-28percent-junior-geo-12percent-lelis-8percent-vanda-8percent-eli-7percent-andrino-7percent.ghtml
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nas intençõ es de voto. Pastor Edvaldo Soares nã o pontuou17.
Rio Branco: Na capital acreana, até o momento, as
duas candidaturas evangé licas nã o emplacaram. Na mais
recente pesquisa, Roberto Duarte (MDB) e sua vice, a missioná ria Antô nia Lú cia (PL), aparecem em 4º lugar com
11% das intençõ es 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 ú nica candidatura
evangé lica, Delegado Paulo Má rcio e a vice a missioná ria
Simone Vieira (DC), aparecem com 1% das intençõ es de
voto. A chapa reivindica o identitá rio Bolsonarista, poré m
nã o foi suQiciente para emplacar a campanha20.
Fortaleza: Na capital cearense, o ú nico candidato
evangé lico, Heitor Freire (PSL), atingiu apenas 1% das intençõ es de votos21. Freire em sua campanha reivindicou a
pauta Bolsonarista, entretanto nã o foi suQiciente para emplacar na campanha. Em Fortaleza, o voto Bolsonarista foi

https://g1.globo.com/ro/rondonia/eleicoes/2020/noticia/2020/10/14/pesquisa-ibope-em-portovelho-hildon-chaves-23percent-vinicius-miguel-12percent-cristiane-lopes-9percent-dr-breno-mendes7percent.ghtml
18 https://g1.globo.com/ac/acre/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-rio-brancominoru-29percent-socorro-26percent-bocalom-16percent.ghtml
19 https://g1.globo.com/ac/acre/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-rio-brancominoru-29percent-socorro-26percent-bocalom-16percent.ghtml
20 https://g1.globo.com/se/sergipe/eleicoes/2020/noticia/2020/10/09/pesquisa-ibope-em-aracajuedvaldo-32percent-delegada-danielle-21percent.ghtml
21 https://g1.globo.com/ce/ceara/eleicoes/2020/noticia/2020/10/14/pesquisa-ibope-em-fortalezacapitao-wagner-tem-28percent-luizianne-23percent-sarto-16percent.ghtml
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todo para o Capitã o Wagner (PROS), que tem apoio de Bolsonaro e lidera a pesquisa com 28% das intençõ es de voto.
Entretanto, este pleito é interessante de se analisar, pois a
liderança de Wagner pode por Qim a uma hegemonia de esquerda na capital cearense que tradicionalmente vota no
PDT. Poré m, o voto em Wagner é um voto de repudio à atual
gestã o, desta forma, o candidato vem buscando se desligar
da imagem de Bolsonaro para nã o perder votos. A candidata do PT, Lizianne, aparece em 2º lugar com 23%.
Maceió: Na capital alagoana, o ú nico candidato
evangé lico, Joã o Henrique Caldas-JHC (PSB) aparece em 2º
lugar com 25% das intençõ es 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 candidatos22. JHC é evangé lico e presidente estadual do PSB, partido em espectro polı́tico mais a esquerda. Entretanto, para
a disputa à prefeitura, JHC recebeu apoio do Bolsonarista
Cabo Bebeto, polı́tico de direita inQluente da regiã o23.
Natal: Na capital Potiguar, a ú nica candidata evangé lica, Pastora Jaidy Oliver, atingiu apenas 1% das intençõ es24. Jaidy em sua campanha demostra apreço pelos ideá rios do Presidente Bolsonaro.
Recife: Na capital pernambucana o ú nico candidato
evangé lico Marco Auré lio (PRTB) atingiu apenas 1% das in-

https://g1.globo.com/al/alagoas/eleicoes/2020/noticia/2020/10/09/pesquisa-ibope-em-maceioalfredo-gaspar-26percent-jhc-25percent.ghtml
23 https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/02/deputado-bolsonarista-apoia-jhc-que-fazoposicao-ao-palacio-do-planalto
24 https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/eleicoes/2020/noticia/2020/10/06/pesquisa-ibopeem-natal-alvaro-dias-33percent-kelps-12percent.ghtml
22
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tençõ es de voto na ú ltima pesquisa realizada. Marco Auré lio é Deputado Estadual, lı́der da bancada evangé lica no Estado e em sua campanha reivindica o bolsonarismo25.
Salvador: Pastor Sargento Isidó rio (Avante) é o
ú nico candidato evangé lico na capital baiana. Na ú ltima
pesquisa, Isidó rio apareceu em 2º lugar com 10% das intençõ es de voto, poré m Bruno Reis segue na liderança absoluta com 42% dos votos. Caso Reis nã o atinja a maioria
absoluta de votos, Pastor Isidó rio deve disputar o 2º turno
com Bruno Reis. Dos candidatos à prefeito de Salvador, Pastor Isidó rio tem a maior taxa de rejeiçã o (35%). Isidó ro se
apresenta como “ex-gay”, antibolsonarista, poré m conservador. Em 2018, declarou apoio ao candidato do PT, Fernando Haddad26.
São Luís: Ainda nã o foi divulgada na grande mı́dia
nova pesquisa eleitoral para a capital maranhense. A ú ltima
pesquisa feita divulgada em 21 de setembro apontou que o
candidato evangé lico 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 Apó stolo Silvio
Antô nio nã o pontuou.27 Dos candidatos ao executivo de Sã o
Luı́s, Apó stolo Silvio é o ú nico que reivindicou o bolsonarismo.
Teresina: A capital do Meio-Norte conta com 2 candidaturas evangé licas, sendo uma delas com chances de ir
para o segundo turno. Fá bio Abreu do (PL) aparece em 3º

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2020/noticia/2020/10/15/pesquisa-ibope-no-recife-joao-campos-33percent-mendonca-filho-18percent-marilia-arraes-14percent-delegada-patricia13percent.ghtml
26https://www.huffpostbrasil.com/2016/09/29/pastor-sargento-isidorio-o-ex-gay-que-quer-ser-prefeito-de-sa_n_12252632.html
27 https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/09/21/pesquisa-eleitoral-sao-luis-ibope.htm
25
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com 16% das intençõ es de voto e Gessy Fonseca (PSC) em
6º com 1%. Abreu está tecnicamente empatado dentro da
margem de erro com Kleber Montezuma(PSDB) que aparece em 2º lugar com 18% das intençõ es de voto28. Abreu
em sua campanha exalta Deus e Famı́lia, mas nã o reivindica
o bolsonarismo, uma vez que sinaliza proximidade com o
Governador do Estado, Wellington Dias que é do PT.
Região Centro-Oeste
Cuiabá: O ú nico candidato evangé lico Abı́lio Junior
(Podemos) concorrendo ao executivo cuiabano lidera a
mais recente pesquisa com 26% das intençõ es de voto29.
Devoto do Bolsonarismo, Abı́lio assumiu uma campanha
genuinamente bolsonatista, inclusive replica discursos do
Presidente. No ú ltimo debate, Abı́lio foi misó gino ao se referir a candidata Gisela. O candidato indagou que “Mesmo
sendo mulher, Gisela era uma excelente participante da disputa eleitoral”30.
Campo Grande: A mais recente pesquisa aponta que
o atual prefeito da capital campo-grandense Marquinhos
Trad (PSD), que é evangé lico, lidera a pesquisa de intençõ es
de voto com 41%, o outro candidato evangé lico, Paulo Matos (PSC) nã o pontuou31. Trad é primo do ex-ministro da

https://g1.globo.com/pi/piaui/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-teresina-drpessoa-34percent-kleber-montezuma-18percent-fabio-abreu16percent.ghtml
29 https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-em-cuiaba-abilio-26percent-emanuel-20percent-franca-19percent.ghtml
30 http://www.diariodecuiaba.com.br/cuiaba-urgente/no-estilo-bolsonarista-abilio-jr-da-show-de-misoginia-em-debate/545834
31 https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibopeem-campo-grande-marquinhos-41percent-promotor-harfouche-11percent-pedro-kemp-6percent.ghtml
28
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Saú de, Henrique Mandetta e apoiou Bolsonaro na eleiçõ es
de 2018. Na campanha, Trad preferiu expor o desempenho
e sucesso de sua gestã o ao invé s de uma campanha caricata
ligada a pauta Bolsonarista.
Goiânia conta com 3 com candidatos evangé licos e
dois deles lideram as pesquisas de intençã o de voto. A capital goiana tradicionalmente é administrada por evangé licos
e parece que nesta eleiçã o nã o será diferente. Vanderson
Cardoso (PSD) está na liderança com 21% das intençõ es de
voto e Maguito Vilela (MDB) que é apoiando pelo atual prefeito de Goiâ nia, Iris Rezende (Qigura popular da regiã o),
aparece nã o segunda posiçã o com 20%, indicando um segundo turno completamente evangé lico. O Major Araú jo
(PSL) aparece em 6º lugar na pesquisa com 6% das intençõ es de voto32. Todos os candidatos evangé licos apresentaram pauta Bolsonarista.
Região Sudeste
Belo Horizonte: Na capital mineira, o ú nico candidato evangé lico segue com 1% das intençõ es de votos. Cabo
Xavier (PMB) aparece em 5º lugar, sem chances, até o momento, de uma vitó ria ou disputa no 2º turno. Em BH, o
atual prefeito Kalil (PSD) está na liderança absoluta com
59% das intençõ es de voto, indicando uma vitó ria em 1º
turno.33 Na campanha, Cabo Xavier apresenta-se como um
candidato cristã o e ex-bolsonarista.

https://g1.globo.com/go/goias/eleicoes/2020/noticia/2020/10/02/pesquisa-ibope-em-goianiavanderlan-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-embelo-horizonte-kalil-59percent-joao-vitor-xavier-7percent-aurea-3percent-engler-2percent.ghtml
32
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Rio de Janeiro: A capital carioca é a cidade com mais
candidatos declaradamente evangé licos, ao todo sã o 4. O
atual prefeito e candidato à reeleiçã o é o mais bem colocado
entre eles. Crivella aparece em 2º lugar nas intençõ es de
voto com 12% e é o ú nico candidato do paı́s com apoio oQicial do presidente Bolsonaro e com autorizaçã o de uso de
imagem. Apesar de todo o esforço para conquista votos bolsonaristas na cidade que é reduto do presidente, o apoio,
até o momento, nã o modiQicou em nada a disputa eleitoral.
Benedita da Silva (PT) é outra candidata evangé lica e está à
esquerda do campo polı́tico. A ex-governadora está em 4º
lugar com 7% das intençõ es de voto e tecnicamente empatada com a 3ª colocada, Martha Rocha (PDT) com 8%. Clarissa Garotinho (Pros) aparece em 9º com 1% e Gló ria Heloisa (PSC) nã o atingiu 1% das intençõ es de voto34.
São Paulo: Na capital paulista, as duas candidaturas
oQicialmente evangé licas, Joice Hasselmann (PSL) e Andre
Matarazzo (PSD), conquistaram apenas 1% das intençõ es
de voto, empados em 7º lugar. Entretanto, Russomanno
(Republicanos) que se denomina cató lico, recebe grande
apoio da ala evangé lica, inclusive da Igreja Universal do
Reino de Deus e aparece em 1º lugar nas intençõ es de voto
com 25%35. Russomanno reivindica a pauta bolsonarista
em sua campanha.
Vitória: Na capital capixaba, os 2 candidatos evangé licos até o momento nã o conquistaram votos para uma
vitó ria em 1º turno ou disputar o segundo turno. Segundo

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/noticia/2020/10/15/pesquisa-ibope-no-riode-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-saopaulo-59percent-dos-eleitores-sao-a-favor-da-reeleicao-de-prefeitos.ghtml
34
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a ú ltima pesquisa de intençã o de votos36, o Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece em 3º lugar com
10% das intençõ es de votos e o Capitã o Assumçã o (Patriotas) com 6%. Em Vitó ria, a eleiçã o concentra-se em uma
disputa ideoló gica entre PSL e PT, Gandini (PSL) e Joã o Coser (PT) aparecem empatados com 22%.
Região Sul
Curitiba: A ú ltima pesquisa eleitoral mostrou que a
maioria dos 16 candidatos nã o conquistaram mais que 6%
das intençõ es de votos, com exceçã o do atual Prefeito Greca
(DEM) que atingiu 47% das intençõ es e segue como lı́der
absoluto. Dos dois candidatos evangé licos, o Delegado da
Polı́cia Federal Fernando Francischini (PSL) é o mais bem
colocado com 6% das intençõ es de votos, o que o coloca na
segunda posiçã o da disputa. Já a Pastora evangé lica Christiane Yared (PL) aparece na 4ª posiçã o 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, aproveitando a onda Bolsonarista. Na eleiçã o municipal deste ano,
se coloca como principal adversá rio à reeleiçã o de Greca e
se assume como ú nico candidato que realmente representa
os ideais Bolsonarista. Entretanto, esse posicionamento
nã o quebrou a popularidade do atual prefeito.

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/eleicoes/2020/noticia/2020/10/13/pesquisa-ibope-emvitoria-gandini-e-joao-coser-empatam-com-22percent.ghtml
37https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2020/noticia/2020/10/06/pesquisa-ibope-em-curitibagreca-47percent-francischini-6percent-goura-5percent.ghtml
36
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Florianópolis: Atual prefeito e candidato à reeleiçã o
Gean Loureiro (DEM), quem tem como vice Topá zio Silveira
Neto (Republicanos) segue na liderança com 44% das intençõ es 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 evangé lico Joã o Derly do Republicanos com 4%
das intençõ es de votos. Derly busca aglutinar os votos evangé licos e tem mencionado o nome de Deus em todo discurso
que faz. Entretanto, possui diQiculdade em conquistar o eleitor Bolsonarista, uma vez que disputa com outros 3 candidatos (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 intençõ es de voto, mostra um
ligeiro crescimento de Derly que tinha 2,4% na ú ltima pesquisa, poré m até o momento, sem chances de chegar ao segundo turno.40

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/10/12/eleicoes-2020-agenda-dos-candidatos-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-ibopeem-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 candidaturas evangé licas com chances de chegar ao 2º turno (no
esquema 1), com chances reais de vitó ria (no esquema 2) e
as candidaturas evangé licas que reivindicaram a pauta bolsonarista (no esquema 3).

26

Conclusão
Conforme evidenciado na pesquisa, percebe-se que
as candidaturas evangé licas em sua grande maioria reivindicaram a pauta bolsonarista na em suas campanhas, apresentando programa polı́tico ligado à moral religiosa e à segurança pú blica. Em 16 das 25 capitais com candidaturas
evangé licas, os postulantes se colocaram como representantes direto do identitá rio Bolsonarista. Analisando as
pesquisas de intençõ es de voto, em 12 capitais os postulantes evangé licos apresentam grandes chances de chegar ao
segundo turno e destes, 7 candidaturas possuem chances
reais de vitó ria (5 genuinamente evangé licas e 2 com forte
apoio da ala). Destaque para Campo Grande e Florianó polis,
onde os candidatos podem sair vitoriosos ainda no 1º
turno. Analisando as regiõ es, percebe-se que o CentroOeste costuma eleger candidatos cristã os e este ano nã o
será exceçã o, em todas as capitais os candidatos evangé licos possuem grandes chances de vitó ria.
Apesar do robusto crescimento das candidaturas
evangé licas com relaçã o as eleiçõ es de 2016, a pesquisa
aponta que, até o momento, essas lideranças ainda nã o estã o consolidadas em suas regiõ es (com exceçã o do CentroOeste) e a religiã o evangé lica nã o é o fator predominante
para se eleger, é necessá rio desenvolver melhor as articulaçõ es, apoios e programa de governo sair vitorioso do
pleito. Outro fator que se destacou é o fato de apresentarse como candidato evangé lico bolsonarista nã o inQluenciou
na escolha do eleitor.
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Deste modo, como já constatamos, a presença de lideranças polı́ticas evangé licas é crescente, conta com respaldo social e está ligada ao bolsonarismo, entretanto ainda
nã o possuem força polı́tica para elegerem-se na maioria
das capitais. A “onda” de 2018 que elegeu diversos postulantes Qieis ideá rios do Bolsonarismo, parece nã o se repetir
em 2020, pelo menos no executivo. IdentiQica-se que o Presidente nã o está conseguindo transferir seus votos aos candidatos que tem apoiado. A maioria das candidaturas evangé licas analisada reivindicaram a pauta ideoló gica do presidente, poré m este fator nã o inQluenciou na campanha.
Destaque para a candidatura de Crivella no Rio de Janeiro,
que é o ú nico candidato oQicialmente apoiado por Bolsonaro e nã o apresenta potencial para desbancar Eduardo
Paes, pelo menos até este momento da disputa eleitoral.
Como falamos no boletim de setembro, observar as
eleiçõ es deste ano é de extrema importâ ncia, pois se evidenciará se o Bolsonarismo segue crescente e em difusã o
em todas as regiõ es do Brasil ou se apontará um declı́nio
polı́tico, do qual o resultado das urnas evidenciará com que
força polı́tica Bolsonaro chegará para a reeleiçã o 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 monitoramento eleitoral do NUDEB e busca mapear as candidaturas
de operadores de segurança pú blica (PMs, Forças Armadas
em. geral, Bombeiros, Guardas Municipais) a prefeito nas
capitais brasileiras.
Nos ú ltimos anos, houve um crescimento em relaçã o
a candidatos que trazem em seus nomes uma alusã o à s Forças de Segurança Pú blica, graças a um sentimento de medo
por parte dos eleitores das grandes capitais brasileiras, isto
é , tal aumento sofre muita inQluê ncia dos problemas da violê ncia e da criminalidade no paı́s.
Em 2020, como consequê ncia da vitó ria nas urnas
do atual presidente Jair Bolsonaro em 2018, o nú mero de
candidatos cuja origem proQissional declarada nos registros
de candidatura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi policial civil, policial militar, bombeiro militar e membro das
Forças Armadas (da ativa ou reformado) dobrou em relaçã o à s eleiçõ es municipais de 2016.
Esse texto propõ e, entã o, apresentar um monitoramento desses personagens, que apresentaram tanto em
seus nomes como em suas proQissõ es uma alusã o à s forças
de seguranças pú blicas. Assim, pretende-se analisar tais
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candidatos para prefeito e vice-prefeito das capitais brasileiras e mostrar a origem desse fenô meno e qual o seu potencial nas urnas. Em sua maioria, esses candidatos estã o
presentes em partidos à direita ou ao centro do espectro
polı́tico e apresentam uma agenda conservadora em termos de costumes, defendem o discurso “bandido bom é
bandido morto” e de “lei-e-ordem”, isto é , o da repressã o
violenta à criminalidade. Entretanto, esse ano, percebe-se
que partidos de esquerda també m aceitaram a atuaçã o de
candidatos com essas caracterı́sticas em suas Qileiras.
Foram encontradas nesta aná lise candidaturas ligadas à forças de segurança pú blica 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 alusã o à s 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
regiã o do Sul. Esse levantamento de dados sobre as candidaturas desses personagens aconteceram por meio dos
portais de notı́cias do Grupo Globo, Folha de Sã o Paulo,
UOL, Estadã o e també m atravé s noticiá rios regionais.
Mapeamento por capital de cada região
NORTE
Belém
O partido Patriota tem como candidato à prefeitura
de Belé m o ex-delegado federal Everaldo Eguchi, que nas
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urnas se apresenta como Delegado Federal Eguchi. Seu candidato a vice na chapa é o sargento da PM Edemberg Quemer Mota. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia
03/10/2020, essa chapa se encontra em terceiro lugar com
5% de intençã o de voto e 11% de rejeiçã o.
Por sua vez, o pastor Guilherme Lessa é candidato à
prefeitura de Belé m pelo Partido Trabalhista Cristã o (PTC).
O candidato a vice-prefeito da chapa será o major Diamantina. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia
03/10/2020, essa chapa se encontra com 1% de intençã o
de voto e 8% de rejeiçã o.
O deputado federal Vavá Martins é candidato pelo
partido Republicanos à prefeitura de Belé m e o candidato a
vice-prefeito será o policial militar sargento Gonçalves. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 03/10/2020,
essa chapa se encontra com 4% de intençã o de voto e 16%
de rejeiçã o.
Boa Vista
O pastor Isamar Ramalho é candidato à prefeitura de
Boa Vista pelo partido Podemos. Seu candidato a vice-prefeito é o major da Polı́cia Militar Overlan Alves. Segundo a
pesquisa do Ibope publicada no dia 16/10/2020 ele conta
com 2% de intençã o de votos e 15% de rejeiçã o.
Manaus
Capitã o Alberto Neto é candidato a prefeito pelo partido 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 intençã o de votos e 17% de rejeiçã o.
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 intençã o de votos e 18%
de rejeiçã o.
O partido Patriota tem como seu candidato o Coronel Menezes à prefeitura de Manaus e o candidato a viceprefeito, o delegado Rafael Costa e Silva, do mesmo partido.
O candidato recebeu apoio de sua candidatura pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A imagem do Bolsonaro
está estampada em todo o material de campanha do candidato. Segundo pesquisa do Ibope publicada no dia
14/10/2020, a chapa tem 6% de intençã o de votos e 14%
de rejeiçã o.
Palmas
Barison é candidato à Prefeitura de Palmas nas eleiçõ es municipais pelo partido Republicanos. O candidato a
vice-prefeito da chapa é o Tenente Gilberto (PRTB), membro das Forças Armadas. Segundo a pesquisa eleitoral publicada no dia 02/10/2020, a chapa conta com 2% de intençã o de votos e 9% de rejeiçã o.
Porto Velho
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O Partido Solidariedade tem como candidato o Coronel 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 intençã o de voto e 13% de
rejeiçã o.
Lindomar Garçon é candidato à prefeitura de Porto
Velho pelo partido Republicanos e tem como vice a candidata cabo Milene Barreto. Segundo a pesquisa publicada no
dia 14/10/2020, a chapa se encontra com 6% de intençã o
de voto e 49% de rejeiçã o.
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 intençã o de voto e 14% de rejeiçã o.
Macapá
Patrı́cia Ferraz é candidata à prefeitura de Macapá
pelo partido Podemos e tem como seu vice o tenente bombeiro militar Juracy Picanço, do mesmo partido. Segundo a
pesquisa do Ibope publicada no dia 14/10/2020, a chapa se
encontra com 13% de intençã o de votos e 25% de rejeiçã o.
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 candidata se encontra em segundo lugar contando com 21% de
intençã o de votos e 13% de rejeiçã o.
O Partido Democracia Cristã (DC) tem como candidato o Delegado Paulo Má rcio, policial civil, e conta com a
candidata a vice Simone Vieira també m do DC. Segundo a
pesquisa do Ibope publicada no dia 09/10/2020, a candidata se encontra com 1% de intençã o de votos e 7% de rejeiçã o.
O Partido Democratas (DEM) tem como candidata
Georlize Teles, delegada, à Prefeitura de Aracaju. O candidato a vice na chapa é o coronel da Polı́cia Militar, Pé ricles
de Menezes, do mesmo partido. Segundo a pesquisa do
Ibope publicada no dia 09/10/2020, a candidata tem 3% de
intençã o de votos e 5% de rejeiçã o.
Fortaleza
O Capitã o Wagner (Pros) é o candidato a prefeito em
Fortaleza. Ele tem como vice Kamila Cardoso, do mesmo
partido. Wagner é capitã o reformado da Polı́cia Militar e já
foi lı́der 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 intençã o de votos e
33% de rejeiçã o.
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, també m do PSL. Segundo a pesquisa do ibope publicada no dia 14/10/2020, o candidato se encontra com 1%
de intençã o de votos e 11% de rejeiçã o.
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 intençã o de votos e
12% de rejeiçã o.
Major Denice Santiago é policial militar e candidata
à prefeitura de Salvador pelo PT. Sua vice é a deputada estadual e ex-vereadora Fabiola Mansur (PSB). Segundo a
pesquisa do Ibope publicada no dia 05/10/2020, a chapa
conta com 6% de intençã o de votos e 14% de rejeiçã o.
Pastor Sargento Isidó rio, policial militar, é candidato
à prefeitura de Salvador pelo partido Avante. Sua vice é a
empresá ria Eleusa Coronel do mesmo partido. Segundo a
pesquisa do Ibope publicada no dia 05/10/2020, a chapa
conta com 10% de intençã o de votos e 35% de rejeiçã o.
Recife
O Partido Social Cristã o (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 encontra com 1% de intençã o de votos e 17% de rejeiçã o.
A delegada Patrı́cia Domingos é candidata à prefeitura do Recife pelo partido Podemos. Segundo a pesquisa
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do Ibope publicada no dia 02/10/2020, o candidato se encontra com 11% de intençã o de votos e 10% de rejeiçã o.
O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
tem Marco Auré lio ou, como se apresenta nas urnas, Marco
Auré lio Meu Amigo, como candidato a prefeito de Recife.
Seu candidato a vice-prefeito é o coronel José Alves. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 02/10/2020, o
candidato se encontra com 1% de intençã o de votos e 10%
de rejeiçã o.
Natal
O PRTB tem como candidato o Coronel Hé lio Oliveira, reserva da Aeroná utica, para a prefeitura de Natal.
Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 06/10/2020,
o candidato se encontra com 1% de intençã o de votos e
11% de rejeiçã o.
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 intençã o de votos e 14% de rejeiçã o.
O partido PSL tem como candidato o delegado aposentado Sé rgio Leocá dio, que tem sua campanha focada no
combate à corrupçã o e à violê ncia. Como vice-prefeita, tem
a delegada aposentada Deusa Martins, do PP. Segundo a
pesquisa do Ibope publicada no dia 06/10/2020, o candidato se encontra com 3% de intençã o de votos e 11% de
rejeiçã o.
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João Pessoa
O Movimento Democrá tico Brasileiro (MDB) tem
como candidato Nilvan Ferreira à Prefeitura de Joã o Pessoa. 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 encontra com 15% de intençã o de votos e 16% de rejeiçã o.
Raoni Mendes é candidato a prefeito de Joã o Pessoa
pelo Democratas. O candidato a vice-prefeito é Coronel Ramalho (DEM), ou Ricardo Ramalho, policial militar. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 05/10/2020, o
candidato se encontra com 2% de intençã o de votos e 9%
de rejeiçã o.
São Luís
O Podemos tem como candidato Eduardo Braide à
prefeitura de Sã o Luı́s. A policial militar Esmê nia Miranda
será a candidata à vice-prefeita pela chapa. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 21/09/2020, o candidato
se encontrava em primeiro lugar com 43% de intençã o de
votos.
Teresina
O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
tem como candidato a prefeito Kleber Montezuma em Teresina. 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 intençã o de votos e 22% de rejeiçã o.
O Major Diego Melo, oQicial da Polı́cia Militar, é candidato pelo partido Patriota e tem como vice-prefeita a candidata Elisvâ nia Rodrigues (patriota), membro das forças
armadas. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia
16/10/2020, o candidato se encontra com 2% de intençã o
de votos e 8% de rejeiçã o.
CENTRO-OESTE
Goiânia
Adriana Accorsi é candidata à prefeitura de Goiâ nia
pelo PT e já concorreu ao mesmo cargo em 2016. Ao contrá rio de 2016, ano em que ela foi derrotada, em 2020, ela
decidiu destacar a sua carreira como delegada e “especialista em segurança pú blica e ciê ncias 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 intençã o de voto
e 15% de rejeiçã o.
O pré -candidato pelo partido Solidariedade é Alysson Lima e o candidato a vice-prefeito da chapa será o coronel da Polı́cia Militar José Augusto de Oliveira, que possui
quase 30 anos de carreira na Polı́cia Militar de Goiá s. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 02/10/2020,
essa chapa tem 6% de intençã o de votos e 9% de rejeiçã o.
O Partido Liberal (PL), de inı́cio, havia indicado a Dr.
Cristina Lopes como pré -candidata, poré m, 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 julgado, a candidata está apta a cumprir a agenda de campanha, mas continua fora dos programas eleitorais em rá dio 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 intençã o de voto e
5% de rejeiçã o.
O Partido Social Liberal (PSL) tem como candidato à
prefeitura Jú nio Alves Araú jo, mais conhecido na polı́tica
como Major Araú jo. Ele é major da Polı́cia Militar de Goiá s
e terá como vice-prefeita a pastora Rose Castelo. O polı́tico
se mostrou apoiador do atual presidente da Repú blica, Jair
Bolsonaro. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia
02/10/2020, ele se encontra com 4% de intençã o de voto e
15% de rejeiçã o.
Campo Grande
A Delegada Sidné ia Tobias é candidata à prefeitura
de Campo Grande pelo partido PODEMOS, e aQirma que irá
“trabalhar para o povo, para a cidade, com transparê ncia e
contra a corrupçã o”. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 16/10/2020, ela se encontra em quarto lugar
com 4% das intençã o de voto e com 6% de rejeiçã o.
SUDESTE
Rio de Janeiro
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Em busca de um eleitorado bolsonarista, o pré -candidato a prefeito Luiz Lima (PSL) convida o delegado Fernando 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 resolver os problemas de segurança pú blica no municı́pio [...]
Já que sou delegado, que ningué m mexa com o meu prefeito”, em sua rede social se apresenta como Delegado e exchefe da Polı́cia Civil. Segundo a pesquisa do Ibope divulgada no dia 15/10/2020, essa chapa tem 3% de intençã o de
votos para a prefeitura do Rio e 10% de rejeiçã o.
O atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella
(Republicanos) tem em sua chapa a tenente-coronel André a Firmo (Republicanos), primeira mulher do Exé rcito a
comandar uma base militar em missã o da Organizaçã o das
Naçõ es Unidas (ONU), na A• frica. Segundo o jornal O Globo,
sua candidatura é vista como algo positivo, pois, alé m do
perQil militar, a tenente-coronel se diz “100% cató lica”, o
que pode ajudar a diversiQicar o eleitorado mais concentrado entre os evangé licos do prefeito. Segundo a pesquisa
do Ibope divulgada no dia 15/10/2020, essa chapa se encontra em segundo lugar nas intençã o de voto, com 12%.
Sã o contados 57% de rejeiçã o.
A Delegada Martha Rocha é candidata do Partido Democrá tico Trabalhista (PDT). Ela foi chefe da Polı́cia Civil
do Estado durante o governo Sé rgio Cabral. Seu plano de
governo apresenta detalhadamente propostas em 12 eixos,
onde a questã o da segurança pú blica é uma das mais aprofundadas. Alé m disso, ela iniciou sua campanha nesta semana, falando em retomar um projeto de educaçã o de Leonel Brizola. Segundo a pesquisa do Ibope divulgada no dia

40

15/10/2020, a delegada aposentada se encontra em terceiro lugar com 8% nas intençã o de voto e tendo 9% de rejeiçã o.
Na chapa da pré -candidata Renata Souza (PSOL) tem
como vice o coronel reformado da Polı́cia Militar (PM) I•bis
Pereira, que defende diá logo com as polı́cias como ú nico caminho para conseguir mudanças na segurança pú blica. I•bis,
ao contrá rio da maioria dos candidatos desse campo polı́tico, defende o legado de Marielle e dos governos de Leonel
Brizola. Alé m disso, ele diz que é somente atravé s do diá logo entre as polı́cias e demais instituiçõ es será possı́vel reduzir os indicadores de violê ncia e obter uma mudança efetiva na polı́tica de segurança pú blica. Segundo a pesquisa
do Ibope divulgada no dia 15/10/2020, essa chapa se encontra com 3% de intençã o de voto e 8% de rejeiçã o.
Belo Horizonte
O pré -candidato a prefeito Bruno Engler (PRTB) tem
como companheira de chapa, a militar reformada Coronel
Clá udia. 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 intençã o de voto e tem
6% de rejeiçã o.
O Cabo Xavier é pré -candidato a prefeito pelo partido PMB e é policial militar. Segundo a pesquisa do Ibope
publicada no dia 15/10/2020, sua chapa tem 1% de intençã o de voto e tem 14% de rejeiçã o.
Vitória
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O Capitã o Assumçã o à Prefeitura de Vitó ria pelo partido Patriota e tem como candidato a vice o Capitã o Tristã o,
ambos bolsonaristas. O pré -candidato a prefeito é policial
militar reformado, mas atualmente exerce o cargo de deputado estadual. Já o vice, Capitã o Tristã o, segundo o noticiá rio A gazeta, nã o cheQia nenhuma companhia e é chefe de
seçã o no Quartel de Maruı́pe. 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 intençã o de voto
com 6%.
O Coronel Nylton (NOVO) é pré -candidato à Prefeitura de Vitó ria e é coronel reformado da Polı́cia Militar do
Espı́rito Santo. Em 2017, foi comandante-geral da PM e secretá rio de Segurança Pú blica do estado em 2018. Segundo
a pesquisa do Ibope publicada no dia 13/10/2020, Coronel
Nylton tem 1% de intençã o de votos e 16% de rejeiçã o.
O Delegado Lorenzo Pazolini à Prefeitura de Vitó ria
pelo partido Republicanos. Ele é um dos representantes da
ala conservadora e atualmente é deputado estadual em seu
primeiro mandato. Alé m disso, també m é ex-auditor do Tribunal de Contas do Estado e delegado de Polı́cia de carreira.
Em sua chapa, a Capitã Esté fane se encontra como vice. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 13/10/2020,
ele se encontra em terceiro lugar com 10% de intençã o de
voto e conta com 14% de rejeiçã o.
SUL
Porto Alegre
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Joã o Derly (Republicanos) é pré -candidato a prefeitura de Porto Alegre e tem como seu vice o delegado Fernando Soares (Republicanos). Segundo Derly, seu vice tem
experiê ncia na segurança pú blica e o compromisso com a
é tica. Segundo as pesquisas eleitorais publicada no dia
05/10/2020, essa chapa se encontra com 4% nas intençã o
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
á rea da segurança. Segundo as pesquisas eleitorais pelo
Ibope publicada no dia 05/10/2020, essa chapa se encontra com 4% e 5% de rejeiçã o.
Florianópolis
O empresá rio 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 Bolsonaro com 65% dos votos em 2018. Segundo a pesquisa
feita pelo Ibope no dia 05/10/2020, eles se encontram com
1% de intençã o de voto e 6% de rejeiçã o.
Curitiba
O Fernando Francischini é pré -candidato à prefeitura de Curitiba pelo PSL. Ele se formou em direito e é delegado da Polı́cia Federal. Ele tem a Segurança Pú blica
como base de sua carreira polı́tica. Sua vice é a major mé dica da Polı́cia Militar Letı́cia Chun Pei Pan també m 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 intençã o de votos e conta com 21% de rejeiçã o.
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 intençã o de votos
e conta com 5% de rejeiçã o.
Conclusão
Em suma, é importante frisar que, segundo a constituiçã o brasileira, no artigo 14, o militar alistá vel é elegı́vel
quando caso ele tenha menos de dez anos de serviço e deverá se afastar da atividade. Caso o militar contar mais de
dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomaçã o, para a inatividade. Já no artigo 142, o militar, enquanto em serviço ativo, nã o pode estar Qiliado a partidos
polı́ticos, alé m disso, o militar em atividade que tomar
posse em cargo ou emprego pú blico civil permanente, será
transferido para a reserva, nos termos da lei.
Sabe-se que o aumento de candidatos nesse campo
polı́tico é consequê ncia da violê ncia nas cidades e, portanto, muito relevante eleitoralmente. Existe um sentimento de medo na populaçã o que faz com que as pessoas
queiram que esses personagens os representem na polı́tica.
Mesmo que a segurança pú blica nã o seja totalmente responsabilidade da prefeitura, eles estã o fortalecendo suas
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candidaturas com esse discurso, pois é o assunto que eles
mais dominam. Em outras palavras, mesmo que eles nã o
possam solucionar os problemas da segurança pú blica, ao
adotar frases como “bandido bom é bandido morto” acabam se tornando possı́veis bons prefeitos. Mas, para alé m
disso, segundo a soció loga Fá bia 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 famı́lia “tradicional”, contra a corrupçã o, alé m de ter discursos preconceituosos direcionados a diversas classes sociais. Essas ideias motivaram diversas pessoas que pensassem iguais a ele a participar da polı́tica brasileira. Ainda, segundo Berlatto, é “o casamento perfeito entre um presidente que cultua a violê ncia e os pró prios agentes de uma
violê ncia 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, percebe-se que existe um encorajamento para que essa classe
tenha uma participaçã o nas eleiçõ es municipais e, també m,
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 sessõ es, os cancelamentos, a quantidade de parlamentares que concorrerã o à s
eleiçõ es e o impacto das medidas polê micas no comportamento dos parlamentares, será possı́vel determinar como o
perı́odo eleitoral inQluencia no dia a dia da Câ mara e do Senado.
A hipó tese aqui trabalhada é de que as eleiçõ es modiQicam as prioridades no Congresso, fazendo com que propostas polê micas, entendidas pelo governo como importantes ou aquelas que demandem maiores articulaçõ es sejam adiadas. Alé m disso, existe um recorrente esvaziamento das reuniõ es, o que gera muitas vezes o seu cancelamento e a nã o conclusã o de pautas e votaçõ es.
O texto conta també m com a atualizaçã o sobre como
está o andamento das reformas consideradas importantes
para o governo bolsonaro, como a Reforma Tributá ria, a
Administrativa, alé m do projeto da Renda Cidadã . Serã o
utilizados como fonte de pesquisa os sites da Câ mara, o R7,
o G1, Congresso em Foco, entre outros.
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Legislativo esvaziado
Como mostrado pelo site de notı́cias R743 e conQirmado pelo Congresso em Foco44, o ritmo de trabalho na Câ mara dos Deputados e no Senado tê m diminuı́do desde o
começo do mê s de setembro. A inatividade é explicada pelo
inı́cio da realizaçã o das convençõ es partidá rias, momento
decisivo para os partidos, que deliberam sobre as coalizõ es
e escolhem os candidatos que disputarã o as eleiçõ es naquele ano. Devido a pandemia de covid-19, houve tanto o
adiamento das eleiçõ es quanto dessas convençõ es, que foram remarcadas para o perı́odo de 31 de agosto até 16 de
setembro.
Alé m dos parlamentares participarem desse processo de escolha dos candidatos e també m posteriormente
apoiando-os ativamente, muitos deles sã o os pró prios concorrentes à s eleiçõ es. Neste ano, cerca de 60 congressistas,
entre deputados federais e senadores, concorrerã o à s eleiçõ es. O nú mero, apesar de ser menor que a mé dia histó rica
brasileira, que é de 94 nomes, ainda é expressiva.45 Dos partidos presentes no legislativo, apenas Novo e Rede nã o lançarã o candidatos que estã o com mandato vigente nas casas
legislativas federais.
Tendo em vista que o nú mero de parlamentares federais que concorrerã o à s eleiçõ es diminuiu em relaçã o aos
anos anteriores, evidencia-se que a questã o nã o é apenas
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quantos deputados e senadores estarã o concentrados em
suas pró prias campanhas municipais, mas sim que a maioria deles estarã o focados nas campanhas de seus partidos,
de familiares e conhecidos dentro do seu “curral eleitoral”.
Neste ano, por exemplo, com a proibiçã o das coalizõ es para
cargos proporcionais, como é o caso dos vereadores, o cená rio está mais dividido e a competiçã o entre eles aumenta,
o que torna necessá rio maior esforço durante a campanha
e o apoio de parlamentares já eleitos e inQluentes na regiã o
torna-se essencial.
Pautas consensuais
Ao perceber o esvaziamento legislativo há o entendimento geral de que nã o é vantajoso propor maté rias polê micas, que precisem de grande articulaçã o e grande aprovaçã o. No Senado, por exemplo, Davi Alcolumbre, que tem
apoiado a campanha de seu irmã o José Samuel Alcolumbre
para prefeitura de Macapá , em articulaçã o com lı́deres partidá rios determinou duas semanas de recesso extraoQicial,
nos dias 8 a 18 e 26 a 30 de outubro.46 Na Câ mara dos Deputados a ú ltima sessã o aconteceu no dia 6 de outubro e a
pró xima está prevista apenas para o dia 20 do mesmo
mê s.47
Alé m do fator eleiçõ es, há ainda a obstruçã o das votaçõ es pela oposiçã o na Câ mara, que quer que seja pautado
de maneira urgente a medida provisó ria que amplia o prazo
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de pagamento do auxı́lio emergencial (mp 1000/2020).
Eles criticam a atual reduçã o, feita pelo presidente Jair Bolsonaro do valor de 600,00 reais para 300,00 reais até dezembro. Alé m deles, partidos do centrã o obstruem os trabalhos devido a disputa pela presidê ncia da Comissã o Mista
de Orçamento (CMO), que ainda nã o foi deQinida. Esta Comissã o é responsá vel por debater e votar o Projeto de Lei
Orçamentá ria Anual (LOA) de 2021 e precisa haver acordo
sobre quem presidirá e quais serã o os 30 deputados e 10
senadores que comporã o o restante da mesa.
Com o esvaziamento das reuniõ es, que deve seguir
até o Qim das eleiçõ es municipais e a pouca disposiçã o em
votar pautas polê micas, 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 mê s de setembro, a Reforma Administrativa visa mudanças no funcionalismo pú blico brasileiro, e precisa ser aprovada em dois
turnos na Câ mara e no Senado para que se torne lei. Contudo, apesar da proposta inicial do governo afetar futuros
servidores dos trê s poderes, ela nã o inclui os chamados
membros, ou seja, juı́zes, desembargadores, ministros, parlamentares, entre outros, alé m dos militares.48
A proposta entã o, desde que foi anunciada tem gerado disputas, debates e contrové rsias. Para Rodrigo Maia
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a PEC é necessá ria para reduzir desigualdades e garantir
um serviço pú blico de qualidade, enquanto que a oposiçã o
aQirma que ela acaba com a estabilidade para novos servidores alé m de possibilitar a substituiçã o por indicaçõ es polı́ticas. A reforma é comparada com a da previdê ncia, cuja
promessa de economia foi frustrada e com a trabalhista,
que falhou em gerar empregos.49
Ela ainda nã o foi colocada em discussã o no Congresso, o que acontece també m com a Reforma Tributá ria.
No caso de qualquer PEC, há a necessidade de passar pela
Comissã o de Constituiçã o e Justiça (CCJ), que sequer foi instalada este ano por conta da pandemia e, posteriormente,
por falta de acordo entre os partidos.50
Já com relaçã o à Reforma Tributá ria, para o ministro
da economia, Paulo Guedes e para congressistas aliados do
governo, nã o há ambiente para votaçã o dessa proposta, devido ao envolvimento dos deputados e senadores com as
eleiçõ es municipais.51
A proposta de Reforma Tributá ria desenvolvida pelo
governo prevê a uniQicaçã o dos impostos PIS e CoQins em
um novo tributo sobre valor agregado de nome CBS (Contribuiçã o 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-conselho-de-e*ca-e-ccj/
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Segundo o lı́der do governo no Congresso, Eduardo Gomes,
nele estaria estabelecido a criaçã o de um novo imposto sobre transaçõ es Qinanceiras, nos moldes da antiga CPMF
(Contribuiçã o Provisó ria sobre Movimentaçã o Financeira),
o que já promove nova resistê ncia no Congresso. Para os
crı́ticos, este tributo penalizaria desproporcionalmente os
mais pobres por ser cumulativo e regressivo.
Apesar das crı́ticas e da resistê ncia à proposta, Maia
e Guedes, que haviam protagonizado certo desentendimento nos ú ltimos meses, se reaproximaram e defenderam
a uniã o dos esforços em prol da aprovaçã o das reformas.
Para Rodrigo Maia é praticamente impossı́vel aprovar a Reforma Administrativa ainda este ano, visto os prazos regimentais, mas o debate em torno dele segue sendo necessá rio.53 Já em relaçã o a Reforma Tributá ria, para Maia, existe
a possibilidade de que seja aprovada ainda neste ano, mas
para isso é necessá rio que a Casa e o governo entrem em
acordo antes do primeiro turno das eleiçõ es municipais.54
A Renda Cidadã , novo programa social pensado pelo
governo Bolsonaro que visa ser uma ampliaçã o do Bolsa Famı́lia, teve sua apresentaçã o adiada no inı́cio do mê s de outubro já que sua forma de Qinanciamento tem gerado crı́ticas. O governo havia apresentado a possibilidade de utilizar
5% dos novos recursos do Fundo de Manutençã o e Desenvolvimento da Educaçã o Bá sica (Fundeb) para Qinanciá lo.55 Para o relator do programa Má rcio Bittar (MDB-AC)
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existe a possibilidade dele só ser apresentado quando acabarem as eleiçõ es municipais, visto que agora a atençã o dos
parlamentares está focada no processo eleitoral e, para o
governo, o tema é importante e nã o pode ter seu foco dividido.56
Conclusão
Com este texto é notá vel perceber que a aproximaçã o das eleiçõ es interfere de maneira decisiva nas atividades da Câ mara e do Senado. Os deputados e senadores,
mesmo que nã o concorram à s eleiçõ es deste ano, focam as
suas atençõ es na sua regiã o de origem, seja para apoiar o
seu partido, inQluenciar votos em favor de candidatos pró ximos ou participar dos movimentos de campanha que antecedem o dia da eleiçã o.
Com a ausê ncia de grande parte dos parlamentares
no Congresso, as reformas pretendidas pelo governo, que
iriam para apresentaçã o neste mê s e promoveriam uma
onda de debates, disputas e negociaçõ es, foram paralisadas.
O que se pode esperar é que, com o dia das eleiçõ es se aproximando, as casas legislativas tenderã o a Qicar ainda mais
esvaziadas e o foco dos parlamentares cada vez mais centralizados nos seus municı́pios e estados. Dessa maneira, as
discussõ es em torno das reformas e as votaçõ es em plená rio devem ser retomadas de maneira efetiva só depois de
passado o perı́odo eleitoral.
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Os movimentos sociais e eleições 2020
POR NATASHA MACHADO ALVES57
Os movimentos sociais tê m um papel evidente na
mobilizaçã o polı́tica e luta pela democracia no Brasil. Vistos
como articuladores e defensores dos setores organizados
da sociedade, os movimentos sã o tidos muitas vezes como
aqué m da polı́tica institucional.
No entanto, na prá tica, as eleiçõ es sã o um exemplo
de como esta linha pode ser tê nue. 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 perante as eleiçõ es municipais 2020. Para tanto, foram analisadas as redes sociais e sites oQiciais dos principais nomes
dos movimentos sindicais, movimentos sem terra e de habitaçã o.
O posicionamento dos movimentos e seu programa político
A maior central sindical da Amé rica 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.
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As diretrizes apresentadas no documento giram em
torno de trê s tó picos:
I. Condiçõ es dignas de vida. Que envolvem saú de,
educaçã o, mobilidade urbana, habitaçã o, saneamento e
á gua potá vel, energia e meio ambiente;
II.Emprego e Direitos Trabalhistas. Que envolvem
economia solidá ria, agricultura familiar, direitos trabalhistas e relaçã o com os sindicatos;
III. Democracia, Inclusã o Social e Direitos Humanos.
Tendo como bases gestã o democrá tica, transparente e participativa, segurança pú blica, polı́ticas para as mulheres,
polı́ticas antirracismo e polı́ticas para a cultura
Segundo a Central, as eleiçõ es municipais de 2020,
serã o cruciais para enfrentar “um governo de extrema direita que nã o 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 també m
se posicionaram.
Em um artigo chamado Eleiçõ es municipais: os desaQios do movimento sindical59, Sé rgio Luiz Leite, 1º secretá rio da Força Sindical demonstra ver as eleiçõ es municipais 2020 como uma importante aliada na luta por um novo
cená rio polı́tico.
O secretá rio ainda apresenta as pautas a serem defendidas, que giram em torno da defesa dos direitos sociais
e trabalhistas, luta contra as desigualdades de raça e gê nero, valorizaçã o 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) nã o apresentou nenhum programa polı́tico em
suas redes, no entanto, em uma live realizada pela CTB-MG,
seu dirigente Nivaldo Santana aQirmou que que o movimento sindical precisa eleger o maior nú mero possı́vel de
candidatos sindicalistas nas eleiçõ es deste ano e “disputar
a luta polı́tica para frear os ataques que estamos sofrendo
nos ú ltimos anos”60.
Alé m dos movimentos sindicais, outros movimentos
també m demonstram suas posiçõ es frente à s eleiçõ es.
O MST e as eleições
O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) de Sã o Paulo lançou uma carta aberta aos candidatos
e candidatas do estado.
No documento intitulado “A Reforma Agrá ria Popular e os municı́pios”, o MST apresenta propostas e orientaçõ es para criaçã o de polı́ticas pú blicas voltadas à “soberania alimentar, a reforma agrá ria, a luta dos povos do campo
e medidas ambientais que enfrentem o colapso climá tico”61
A carta está organizada em cinco tó picos: I. Soberania alimentar; II. Arrecadaçã o de terras; III. Defesa ambiental; IV. Cultura, educaçã o e saú de; V. Infraestrutura, e explicita medidas concretas referentes à s polı́ticas municipais
em todo o estado de Sã o Paulo
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Na carta ainda, o Movimento convida os candidatos
e candidatas a entender as eleiçõ es “como parte da disputa
da luta de classes, evitando divisionismos, projetos pessoais e politizando ao má ximo esse processo que exige posicionamento de classe, antiracista e que combata o machismo, a misoginia e a lgbtfobia”
O MTST e as eleições
Já o Movimento dos Trabalhadores sem Teto
(MTST) apresentou um posicionamento ainda mais engajado e lançou candidaturas em Sã o Paulo capital, Guarulhos e ABC Paulista.62
Os candidatos apoiados pelo MTST sã o: Guilherme
Boulos e Erundina (PSOL), candidatos à Prefeitura de Sã o
Paulo; Andreia Barbosa (PSOL), candidata à Câ mara de
Santo André ; Dalecio (PT), candidato à Câ mara de Sã o Bernardo do Campo; Zelı́dio Barbosa (PT), candidato à Câ mara
de Guarulhos; JUNTAS (PSOL), candidatura coletiva à Câ mara de Sã o Paulo, formada por trê s mulheres negras, feministas, antirracistas e perifé ricas: Jussara Basso, Dé bora
Lima e Tuca (Valdirene Cardoso).
O MTST tem se posicionado no sentido de garantir a
ocupaçã o da polı́tica institucional, para lutar com mais
força por suas pautas principais: moradia, saú de, educaçã o
e transporte.
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Conclusão
Atravé s da aná lise do posicionamento dos movimentos estudados apresentam pontos em comum quanto à
sua posiçã o ante à s eleiçõ es.
Mais ou menos engajados, os movimentos tem lutado no sentido de incentivar a participaçã o sociedade na
polı́tica institucional, a partir da leitura das eleiçõ es como
um momento polı́tico de suma importâ ncia para a apresentaçã o 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 analisar 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 ú ltimos doze meses,
entendendo as raı́zes da revolta popular, suas reivindicaçõ es e a resposta do governo chileno para a situaçã o. Em
seguida, apresentaremos o que está em jogo no plebiscito,
entendendo o sentido das duas questõ es que estarã o nas
urnas, o que cada força polı́tica defende e o que podemos
esperar do pleito a partir das pesquisas feitas pelos institutos 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, alé m de sites estrangeiros como El
Mostrador e T13.
Histórico
Desde outubro de 2019 o Chile vive uma onda de
manifestaçõ es que incendeia o paı́s, o que levou milhõ es de
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pessoas à s ruas e, até agora, deixou 36 chilenos mortos
alé m das centenas de feridos. O que se iniciou como um
protesto de secundaristas contra o reajuste da tarifa do
metrô 64 na cidade de Santiago, se ampliQicou apó s a repressã o policial até se tornar uma grande revolta social. O povo
foi à s ruas em revolta contra o alto custo de vida em um
paı́s onde a educaçã o e a saú de é praticamente privada, a
desigualdade social é elevada, os valores das pensõ es foram reduzidos e os preços dos serviços bá sicos subiram.
De lá pra cá as manifestaçõ es já derrubaram ministros de
Estado, obrigaram o presidente Sebastian Pinera decretar
estado de emergê ncia e toque de recolher e levou o Exé rcito à s ruas pela primeira vez desde a ditadura de Augusto
Pinochet65.
A indignaçã o 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 Constituiçã o de 1980, promulgada ainda na ditadura Pinochet e que é marcada por proporcionar um papel perifé rico ao Estado na prestaçã o de serviços bá sicos, o que vai
de encontro à s reivindicaçõ es dos manifestantes. Em novembro de 2019, em meio a pressã o social, o Congresso
chileno aprova a convocaçã o de um plebiscito para discutir
uma nova Constituiçã o como resposta ao caos social instalado. Inicialmente previsto para abril de 2020, a consulta
foi adiada junto com outras datas do calendá rio eleitoral
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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 violê ncia e resultou em uma denuncia na Alta Comissã o da ONU para
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do paı́s por conta da crise sanitá ria causada pelo Covid-19
e agora conQirmada para o pró ximo dia 25 de outubro.
Como será o plebiscito?
O plebiscito consiste em duas questõ es:
1) Você quer uma nova Constituição?
a) Aprovo
b) Rejeito
2) Qual forma você considera mais adequada para realizar uma nova constituição?
a) Convenção Constituinte Exclusiva (100% de
delegados exclusivos)
b) Convenção Mista Constituinte (50% de delegados exclusivos e 50% de parlamentares em
exercício)
Na primeira questã o os partidá rios do “Aprovo” defendem a confecçã o de uma nova Carta Magna, enterrando
de vez o legado da ditadura de Augusto Pinochet. Ligados
aos movimentos de esquerda e aos partidos de oposiçã o ao
atual governo, o “Aprovo” defende a criaçã o de uma nova
Constituinte que obrigue ao Estado prover maiores serviços pú blicos. Por outro lado, apesar de os partidá rios do
“Rejeito” reconhecerem que a Constituiçã o da ditadura é
ruim, aQirmam que o paı́s nã o deveria abandonar todo o documento, apenas reformá -la, sendo marcado pelo slogan
“Rechaçar para Reformar”. Esta opçã o é defendida por setores mais conservadores da sociedade chilena e grupos ligados a direita. Apesar de o governo Pinerã nã o ter assu-
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mido oQicialmente um lado na disputa, pesquisa do Instituto Data InQluye feita entre os dias 2 e 5 de outubro mostra
que a maioria da populaçã o associa o seu governo ao movimento (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 inclusã o de uma segunda questã o no referendo onde se discute
que tipo de ó rgã o deve redigir a nova Constituiçã o. Na opçã o “Convençã o Constituinte Exclusiva”, 100% dos que elaborarã o a nova Carta Magna deve ser pessoas eleitas exclusivamente para tal açã o (pessoas comuns e polı́ticos com
vı́nculos partidá rios), enquanto na “Convençã o Constituinte Mista” - opçã o defendida pelos partidos de direita e
da coalizã o governista - seriam 50% dos constituintes eleitos exclusivamente para a elaboraçã o da nova Carta e outros 50% ocupados pelos parlamentares (os deputados e
senadores elegeriam seus representantes para participarem do processo).
Igualdade de Gênero
Em março deste ano, o Congresso do Chile aprovou
uma lei que obriga o processo constituinte eleger o mesmo
nú mero de homens e mulheres, caso isso aconteça o Chile
pode se tornar o primeiro paı́s do mundo a elaborar uma
Constituiçã o em condiçã o de igualdade de gê nero. Entre-

66

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/08/encuesta-data-inQluye-proyecta-que-el-plebiscito-del-25-de-octubre-sera-la-eleccion-con-mayor-participacion-desde-el-si-y-el-no-de-1988
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tanto, este cená rio só seria garantido caso a opçã o “Convençã o Constituinte Exclusiva” vença em 25 de outubro já
que, embora a lei já tenha sido aprovado no Congresso, a
paridade de gê nero nã o seria possı́vel caso a “Convençã o
Mista” pois o atual parlamento chileno conta com apenas
15% de presença feminina e, mesmo que todas elas façam
parte da convençã o mista – o que deixaria o parlamento
sem mulheres – só se chegaria a 41% do quó rum67.
O que dizem as pesquisas?
Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Pulso
Ciudadano68, apesar da resistê ncia entre os partidos ligados ao governo, 84,8% dos chilenos aptos a votar escolheriam o “Aprovo”, contra 15,2% que rejeitam uma nova
Constituinte. Sobre a forma que o processo deve acontecer,
77,7% preferem a Convençã o Constituinte Exclusiva, contra 22,3% dos que preferem a Convençã o Constituinte
Mista. Os resultados da pesquisa marcam mais uma derrota para o governo de Sebastiá n Pinerã e sua coalizã o no
Congresso.
Agora, a tarefa é obter um alto nú mero de participaçã o eleitoral mesmo em meio a pandemia69, algo pouco comum no sistema polı́tico chileno onde o voto nã o é obrigató rio e a participaçã o eleitoral nas duas ú ltimas eleiçõ es

67 https://revistaforum.com.br/noticias/chile-vive-clima-de-revolta-e-repressao-ha-dias-do-plebiscito-que-pode-enterrar-constituicao-de-pinochet/
68 https://www.t13.cl/noticia/politica/nacional/encuesta-pulso-ciudadano848-votaria-apruebo-y-152-se-inclinaria-rechazo
69 Até o dia 11 de outubro, o Chile registrava um total de 481.361 casos de coronavı́rus e 13.318 ó bitos. Apesar de ter avançado no desconQinamento, o nú mero de
casos continuam altos, especialmente no sul do paı́s.
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nacionais nã o chegaram a 50% da populaçã o70. A mesma
pesquisa do Instituto Pulso Ciudadano mostra que 54,6%
dos cidadã os declararam que certamente irã o votar, independentemente da pandemia, um nú mero considerado
baixo.
Neste cená rio, as lideranças polı́ticas já dã o como
certa a vitó ria do “Aprovo” mas os partidos de oposiçã o e
outros movimentos ligados à esquerda tê m a missã o de levar o maior nú mero de pessoas à s urnas para ampliar a
vantagem e impedir que as Qiguras que rejeitam a nova
constituinte questionem a legitimidade do processo eleitoral.
Conclusão
ConQirmada a aprovaçã o da criaçã o de uma nova
Carta Magna, começará no paı́s andino a campanha para
escolher os constituintes - o que pode durar meses - e, logo
depois, a eleiçã o destes constituintes. Na sequê ncia, os eleitos tomarã o posse e começarã o a discutir a nova Carta por
um perı́odo de nove meses, podendo ser prorrogada por
mais trê s.
Assim é esperado que em 2021 o Chile tenha um calendá rio eleitoral cheio. Caso as pesquisas sobre o plebiscito se conQirmem, em 11 de abril haverá a eleiçã o dos
constituintes e, no mesmo mê s, as eleiçõ es municipais. Este
ú ltimo pode ser uma pré via do que venha ocorrer nas eleiçõ es presidenciais que acontecem em novembro do
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Pinerã foi eleito em 2017 em uma eleiçã o onde apenas 45% dos eleitores
participaram.
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mesmo ano. E• importante ressaltar que os protestos enfraqueceram o governo de Sebastiá n Pinerã e embaralhou o
cená rio polı́tico chileno, fortalecendo a oposiçã o de esquerda e colocando em evidê ncia nomes como a de Beatriz
Sanchez, ligado aos socialistas, representante do bloco de
esquerda Frente Ampla e que nas eleiçõ es de 2017 surpreendeu ao receber 20,2% dos votos e quase chegar ao segundo turno. Sanché z agora tenta capitalizar a insatisfaçã o
gerada pela revolta social chilena, apesar dos manifestantes desde o inı́cio reivindicarem um cará ter apartidá rio.
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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 eleiçõ es gerais realizadas
ontem (18) na Bolı́via apó s dois adiamentos orquestrados
pela presidente interina Jeanine A• ñ ez com respaldo da justiça nacional. A convocaçã o para o pleito presidencial partiu da Organizaçã o dos Estados Americanos (OEA), que
apontou fraude na eleiçã o anterior, em outubro do ano passado.
Apó s o golpe de Estado contra Evo Morales em novembro de 2019, a Bolı́via adentrou num perı́odo conturbado de crise social e econô mica, ainda mais agravado pelo
contexto de pandemia e por seguidas ameaças à democracia. A presidente autoproclamada Jeanine A• ñ ez, quarto lugar nas pesquisas, desistiu de disputar a presidê ncia como
uma tentativa de diminuir a divisã o de votos com o intuito
de frear a eleiçã o de Luiz Arce (MAS), ex ministro da Economia no governo Morales.
Há uma semana da eleiçã o, o ex-presidente Jorge
Quiroga (2001-2002) també m abdicou de sua candidatura
pelo mesmo motivo. O candidato do Movimiento al Socialismo (MAS), apoiado pelo ex-presidente Evo Morales,
conta com cerca de 26% das intençõ es gerais de voto, sendo
40% do total das intençõ es em á reas rurais.

71

Ana Caroline Lessa é graduanda de Ciências Sociais e pesquisadora do NUDEB
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Essa eleiçã o, realizada em meio a mais de 8.000 vı́timas fatais do covid-19 no paı́s e uma das maiores crises democrá ticas, cerceada por uma forte polarizaçã o e ameaças
de golpe, pode ser uma virada de chave na polı́tica boliviana. Um pleito acirrado, mas justo, e com um Qinal que respeite a democracia e a vontade popular é o que se espera
para deixar para trá s o momento polı́tico frá gil e de incertezas.
Contexto histórico precedente às eleições de 2019.
O processo eleitoral que resultou em golpe contra
Evo Morales foi marcado por violê ncia e sucessivas tentativas de impedir a candidatura do ex-presidente. Em fevereiro de 2016, foi promovido um referendo acerca de seu
pleito em mais uma eleiçã o presidencial, onde buscaria o
quarto mandato consecutivo sendo o segundo apó s uma
aprovaçã o na constituiçã o que nã o permite duas reeleiçõ es.
Pouco mais de 51% dos votos indicaram “nã o”.
Já em novembro de 2017, o Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) aceitou recurso que altera trê s artigos
constitucionais e, a partir deles, Evo pode novamente candidatar-se à presidê ncia. Foi entendido que seu primeiro
mandato, anterior à Constituiçã o de 2009, nã o somava para
compor o limite à s reeleiçõ es. Com essa sé rie de reviravoltas e sentimento de insatisfaçã o geral o paı́s foi Qicando cada
vez mais polarizado e a instabilidade social e polı́tica acentuaram-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 apuraçã o 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 apuraçã o 95% concluı́da e Evo já nã o tinha a diferença necessá ria
diante do segundo colocado para garantir a vitó ria. O episó dio confuso fez com que cidadã os se revoltassem nas
ruas de principais cidades do paı́s, em meio a conQlitos entre defensores e opositores de Morales.
Apoio popular.
Desde sua primeira eleiçã o, em 2006, o governo de
Evo Morales foi marcado por forte identiQicaçã o, participaçã o e diá logo com populaçõ es camponesas e originá rias,
movimentos sociais e sindicais. O entã o presidente é indı́gena e forte liderança dos cocaleros bolivianos.
A Constituiçã o Nacional aprovada em 2009 reconhece a plurinacionalidade boliviana e suas populaçõ es originá rias existentes, numa forte oposiçã o ao Estado colonial
e neoliberal vigente anteriormente. Esse perı́odo no inı́cio
do sé culo foi de ascensã o das esquerdas na Amé rica do Sul,
antes do momento de declı́nio da mesma e seguidas crises
em vá rios paı́ses.
O primeiro governo Morales marcou uma é poca
pró spera no paı́s, de desenvolvimento e muitos avanços nacionais, erradicaçã o do analfabetismo, crescimento econô mico e diminuiçã o de desigualdades socioeconô micas.
Mesmo com algumas concessõ es à direita e contradiçõ es ao
discurso que o elegeu, durante seu segundo governo Evo
manteve (e manté m até hoje) forte apoio popular.
Exilado na Argentina apó s forte perseguiçã o desde o
golpe há um ano, Evo aQirma voltar à Bolı́via se a candidatura de Luiz Arce for consumada.
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Candidaturas, favoritos e resultado.
Das sete candidaturas ao pleito, duas desistê ncias de
direita (Jeanine A• ñ ez e Jorge Quiroga) se deram motivadas
pela tentativa de impedir a eleiçã o do candidato masista ou
ao menos levar a decisã o presidencial para o segundo
turno. No paı́s, a eleiçã o 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 eleiçã o, houve massiva presença e circulaçã o de militares armados na capital La Paz e de princı́pio de
atritos entre masistas, opositores e jornalistas. També m foram relatadas diQiculdades para acessar os postos de eleiçã o, sobretudo em á reas onde o MAS possui mais força e
apoio. Bolivianos residentes no Brasil foram inabilitados
para votar no pleito, sendo constatados como “cidadã o nã o
votante” pelo O• rgã o Eleitoral Plurinacional (OEP). O governo brasileiro diQiculta a participaçã o polı́tica desses imigrantes e se opunha totalmente ao governo de Evo Morales,
bem como qualquer outro governo de esquerda.
O resultado oQicial da eleiçã o atrasará , visto que o
sistema de contagem rá pida foi suspenso na noite de sextafeira (16). A previsã o é que o desfecho se dê na pró xima
quarta-feira, no entanto, os resultados de boca de urna apurados pelo Ciesmori e divulgados pela emissora Unitel
apontam vitó ria 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 preferê ncia
nacional nas intençõ es de voto pelo candidato do MAS.
Com a possı́vel vitó ria de esquerda o principal questionamento é se o resultado será de fato respeitado ou se
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nova fraude acontecerá . Com discursos anteriores ameaçando golpe e aQirmando nã o aceitar uma vitó ria de Arce, a
presidente autoproclamada e outros polı́ticos de direita defenderam a democracia e declararam respeitar o resultado
eleitoral, qualquer que seja. O histó rico recente de intimidaçõ es à esquerda, decisõ es obscuras pelo veto do sistema
rá pido de contagem (TREP), sequê ncias de adiamentos do
pleito e coalizã o de direita indicam que Luiz Arce, caso conQirmado presidente nos pró ximos dias, terá grande diQiculdade de governar em meio a opositores fortes que nã o
veem problema em destruir o que fora construı́do na ú ltima
dé cada no paı́s, inclusive a democracia.
A eleiçã o de Arce reforça o golpe realizado em 2019
e é uma conquista importante para restabelecer a democracia na Bolı́via e reforçá -la em toda a Amé rica Latina.
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