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EDITORIAL: O resultado das eleições e um balanço do
NUDEB
POR PEDRO LIMA (DCP/IFCS) E JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ

Finalmente apresentamos a ú ltima ediçã o do Boletim do NUDEB em 2020. Neste mê s de novembro, Minalizamos o monitoramento das eleiçõ es municipais, acompanhando os resultados do primeiro e do segundo turno em
todas as capitais do paı́s, em diversos municı́pios do Estado
do Rio de Janeiro e ainda em diversas temá ticas especiais.
O quadro Minal já é amplamente conhecido. De nossa
parte, ressaltamos a satisfaçã o com o esforço de pesquisa
das e dos estudantes e nossa dimensã o analı́tica de trabalhar com hipó teses que orientaram o olhar sobre o pleito.
A primeira dessas hipó teses é que as eleiçõ es de
2020 sã o mais um momento da crise da democracia brasileira. O ı́ndice recorde de abstençõ es é talvez o principal indicador que conMirme isso. Mas há també m uma dimensã o
qualitativa, de crescimento da extrema-direita autoritá ria,
sobretudo no segundo turno.
A segunda hipó tese versava sobre o fortalecimento
da direita liberal e da direita bolsonarista. Desta forma, o
ano de 2020 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
para se legitimar.
Por Mim, a terceira hipó tese que trabalhamos foi sobre as esquerdas, que saı́ram derrotadas e fragmentadas do
pleito. Nã o obstante, é preciso valorizar o surgimento de
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novas lideranças no legislativo e també m na disputa do executivo. O texto geral busca sintetizar essas hipó teses.
Já no mê s passado (outubro) 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); renovaçã o das
esquerdas no legislativo (4).
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 Mim, o Boletim Rio de Janeiro conté m as pesquisas sobre: candidaturas evangé licas no Estado (1); Rio
de Janeiro (2); Campos/Macaé /Rio das Ostras (3); Baixada
Fluminense (4); Regiã o dos Lagos (5); Niteró i/Sã o Gonçalo
e Maricá (6); Regiã o Serrana (7).
Fechamos esse difı́cil ano celebrando a força da universidade pú blica. De modo voluntá rio, o NUDEB publicou
nove boletins de março a novembro envolvendo 40 pesquisadores de graduaçã o (nas mais diferentes fases da formaçã o) e mestrado.
O resultado coletivo está consolidado nesses noves
boletins, nas apresentaçõ es que faremos nas Jornadas de
Iniciaçã o Cientı́Mica da UFRJ, na expressã o pú blica do NUDEB na mı́dia e em debates e palestras e nas pesquisas que
seguirã o ao longo dos pró ximos anos.

2

Democracia em quarentena: as eleições de 2020 e o Brasil
da pandemia
POR JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ

As eleiçõ es municipais de 2020 chegaram ao Mim e o
mapa de vitoriosos e derrotados já é amplamente divulgado
pela grande mı́dia: sã o vitoriosos os partidos da direita tradicional – apresentados como moderados e centro – e saem
derrotados os extremos, à direita e à esquerda.
O monitoramento eleitoral do NUDEB vem, desde
agosto, questionando esse diagnó stico. Já na pré -campanha
o favoritismo da direita tradicional alimentou conclusõ es
apressadas sobre o reestabelecimento do sistema polı́tico a
partir de agremiaçõ es como DEM e PSDB, entre outras.
Nosso questionamento se divide em trê s dimensõ es,
uma relativa à extrema-direita; outra à direita tradicional;
e, por Mim, as esquerdas.
Bolsonarismo derrotado?
A primeira tarefa pó s eleiçõ es é entender a gravidade do quadro para alé m das tabelas que mostram quantos prefeitos cada partido teve. Dois exemplos ilustrativos.
Primeiro, Vitó ria. A capital do Espirito Santo será governada pelo Delegado Pazolini, do Republicanos. Trata-se
de um quadro bolsonarista que, durante a pandemia, invadiu hospitais a mando do presidente com o objetivo de provar que havia exagero sobre o alcance da Covid-19. Alé m
disso, esteve junto com a ministra Damares no criminoso
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esquema que tentou impedir o aborto em uma menina estuprada. Pazolini foi eleito com relativa facilidade, conquistando 59% dos votos contra o ex-prefeito Joã o Coser, do PT.
Segundo, Fortaleza: A capital cearense será governada pelo trabalhista Sarto Nogueira. Já no primeiro turno,
o candidato do PDT contava com o apoio de Ciro Gomes e
do prefeito Roberto Clá udio. No segundo turno, Sarto enfrentou o capitã o Wagner do PROS, conhecida liderança da
extrema-direita cearense que liderou o motim policial contra o governador no começo de 2020.
Diante deste quadro, formou-se uma amplı́ssima
frente a favor do pedetista, abarcando do PSOL ao DEM,
passando pelo PT e PSDB. Apesar de tamanha unidade,
Sarto venceu o pleito por apenas 40 mil votos, totalizando
51% contra 49% do bolsonarista.
Podemos enumerar outros exemplos. Em Sã o Gonçalo, segundo maior colé gio eleitoral Mluminense, o bolsonarismo conseguiu eleger um delegado citado na CPI das
Milı́cias. E mais, a tô nica do segundo turno de 2020 foi exatamente a mesma daquela que vivenciamos na reta Minal do
primeiro turno de 2018 e no segundo turno da eleiçã o que
terminou com a vitó ria de Bolsonaro: trata-se de uma mobilizaçã o de reta Minal da extrema direita com uso das redes
sociais, fake news e demonizaçã o do inimigo (petista, comunista, abortista) cujo resultado Minal é um crescimento do
bolsonarismo que as pesquisas nã o captam, embora esteja
longe de ser um movimento silencioso ou envergonhado.
Mesmo “Numericamente” derrotado, Bolsonaro
pautou a eleiçã o do inicio ao Mim. Da agenda ao modo de angariar votos. Nesse sentido, o presidente foi bastante vitorioso. Nossa democracia segue em quarentena.
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Direita tradicional vitoriosa?
A direita tradicional sai mais forte dessas eleiçõ es.
MDB, DEM, PSD, PP, PSDB controlarã o a maioria das prefeituras nos pró ximos quatro anos.
Contudo, a histó ria mostra que a relaçã o entre vitó ria quantitativa no pleito municipal e bom desempenho na
eleiçã o nacional nã o é automá tica. Essa ressalva se faz necessá ria porque tanto no mundo polı́tico quanto nas aná lises da grande mı́dia o diagnó stico é que esse campo pavimentou seu caminho para conquistar a presidê ncia em
2022. Comparando a dinâ mica entre o pleito nas cidades e
a eleiçã o nacional conclui-se que a vitó ria em um nã o necessariamente conduz ao ê xito na outra.
Em 1989, os partidos da direita tradicional controlavam 80% das prefeituras. Mas Micaram de fora do 2º turno
presidencial. Collor tinha 0,1% das prefeituras e Lula, em
chapa com o PSB, tinha 1,8% das prefeituras. Em terceiro,
Brizola. Seu PDT tinha 4,5% dos prefeitos.
Em 2018, O PSL de Bolsonaro tinha 0,5% das prefeituras. O PT de Haddad tinha 5%. Eles foram para o 2º turno
deixando para trá s todos os partidos da direita tradicional
que saı́ram vitoriosos do pleito de 2016.
"Ah, mas as eleiçõ es de 1989 e 2018 foram atı́picas".
Será ?
Em 2000, o PT conquista 3% das prefeituras. Em
2002, a chapa de Lula com o PL tem 7,5% das prefeituras. A
chapa do ministro da Saú de José Serra (PSDB e PMDB) tinha 40% das prefeituras, o que nã o lhe garantiu a vitó ria.
Em 2004, o PT tem 7% das prefeituras. Zé Alencar, o
carismá tico vice de Lula, vai para o PRB, um partido sem
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prefeitura. Já o entã o governador de Sã o Paulo Geraldo
Alckmin do PSDB e em chapa com o PFL tinha 30%. Terminou derrotado.
Em resumo: em 1989, 2002, 2006 e 2018 ter muitas
prefeituras nã o se traduziu em vitó ria presidencial. A correspondê ncia positiva entre eleiçã o municipal se manifestou em 1994 e 1998 (PSDB e PFL controlavam 40% das cidades) e 2010 e 2014, com a aliança PT e PMDB
E como será em 2020 e 2022?
A direita tradicional vitoriosa em 2020 tem muitos
problemas a resolver até 2022. Parte do eleitorado de direita irá com Bolsonaro. Quanto disso? Nã o sabemos ainda.
Mas a direita tradicional ajuda o presidente quando se confunde com o governo na defesa das "reformas estruturais".
O problema de nomes que esse campo apresenta
para 2022 – Dó ria, Huck, Moro, Mandetta, Maia, ACM Neto
- expressa na verdade um dilema programá tico da direita
tradicional brasileira.
Qual é aMinal sua visã o de paı́s? Em que é diferente
de Bolsonaro? Até aqui, no parlamento, na economia, na segurança, na polı́tica social, em nada.
Mesmo em questõ es que parecem uniMicar a opiniã o
pú blica nacional e a comunidade internacional contra Bolsonaro nã o sabemos qual é a alternativa proposta por esse
campo. Por exemplo, no criminoso crescimento do desmatamento e queimadas de biomas tais como a Amazô nia e o
Pantanal. O que o PSDB faria no lugar? Ou o DEM? Ou
mesmo Huck e Moro, que nã o tê m partido? Ningué m sabe a
resposta. Como entã o convencer o eleitor de direita a largar
o presidente? Difı́cil, muito difı́cil.
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As esquerdas e o enigma: para além do PT com o PT e
não contra o PT
O balanço das esquerdas é mais complexo de ser
feito. Caminham lado a lado um sentimento de derrota que
resulta da perda de prefeituras por todos os partidos desse
campo, com exceçã o do PSOL, que passou de 2 para 5
(sendo uma capital, Belé m); e uma onda de esperança com
a renovaçã o do legislativo e com campanhas majoritá rias
que empolgaram, tais como Guilherme Boulos em Sã o
Paulo e Manuela Davilla em Porto Alegre.
O que temos entã o é um retorno do padrã o das esquerdas dos anos 1980/1990. A esquerda se saı́a bem no
legislativo pelo papel "Miscalizador" e ia mal no executivo
porque suas propostas nã o eram “sé rias”. Era algo do tipo
“você s sã o muito bons em apontar os problemas, mas nã o
servem para resolve-los”.
O crescimento da esquerda no Minal do sé culo XX se
deu justamente quando convenceu as pessoas de que podia
governar. E nã o foi nada fá cil. Pesou muito a nã o existê ncia
de 2º turno em 1988, o que viabilizou vitó rias em Sã o Paulo,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
O sucesso dessas prefeituras virou o jogo.
Hoje tem 2º turno. E tem novamente a imagem de
que a esquerda nã o serve para governar. Por isso é fundamental combater a fragmentaçã o. A divisã o ou inviabiliza a
esquerda no 1º turno ou prejudica o desempenho no 2º
turno. E isso porque a transferê ncia de votos nã o é automá tica. Sã o raros os casos como o de Leonel Brizola que, em
1989, transferiu 100% dos seus votos para Lula no segundo
turno.
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Vá rios fatores pesam contra a transferê ncia: corpo
mole dos derrotados, má goas da disputa no 1o turno, rejeiçõ es consolidadas e que o curto tempo do 2o turno nã o permite reverter. E a pró pria energia que se gasta combatendo
o adversá rio do mesmo campo poderia ser direcionada
para, por exemplo, diminuir o nú mero de abstençõ es, votos
nulos e brancos.
Manu e Boulos, por exemplo, teriam mais chances de
vitó ria se fossem já no primeiro turno candidatos de unidade.
De todo modo, mesmo derrotados, eles saem como
muita autoridade polı́tica para liderar uma renovaçã o da
esquerda que vá para alé m do PT, apresentando um progressismo novo para o Brasil do bolsonarismo, mas que nã o
seja contra o PT, como faz Ciro Gomes do PDT, o que termina por isolá -lo no campo da esquerda.
A isso soma-se a renovaçã o no legislativo municipal.
O perMil parlamentar mudou: saem operá rios, bancá rios,
professores (sindicalismo) que eram representativos na
é poca e entram feministas, movimento negro, LGBT, que
sã o representativos hoje. Essa nova representatividade é
fundamental para revigorar a esquerda.
Outra questã o chave é a coordenaçã o: nos anos
1980/1990, havia um sentido de unidade muito mais forte.
No ú ltimo perı́odo, imperou o cada um por si que diMiculta
muito a construçã o de projetos majoritá rios e unidade.
Que as novas lideranças nos tragam de volta os sentidos coletivos sem os quais a vida do Bolsonaro será facilitada no governo e nas eleiçõ es, sem os quais nã o será possı́vel encerrar a quarentena democrá tica que nos fragiliza
desde 2016.
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Candidaturas coletivas trazem resultados significativos
nas eleições municipais por todo país
POR CAROLINA TOSTES1
O seguinte texto tem intençã o de expor e analisar o
resultado das candidaturas coletivas por todo o Brasil.
Como explicado no primeiro texto dessa sequê ncia2, candidaturas coletivas sã o aquelas em que vá rias pessoas se
unem em uma ú nica chapa e se comprometem a dividir salá rios e responsabilidades caso eleitas. Na urna, a foto do
candidato que cedeu o CPF foi a que apareceu, mas vá rias
conseguiram que seus nomes enquanto chapas fossem colocados.
Segundo levantamento da FGV, esse tipo de candidatura passou de 13 em 2016 para 257 nesse ano3. PSOL foi
o partido que apostou mais no modelo, seguido do PT,
PCdoB e PDT. PSB, Rede, PV, DEM també m lançaram pelo
menos 6 nesse modelo. Sã o Paulo é o estado com maior nú mero, seguido de Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima.
Pará , Minas, Goiá s e Bahia també m tiveram mais que 10
cada.
Vá rias coletivas foram eleitas pelo paı́s, e mesmo a
votaçã o das que nã o foram demonstrou grande expressividade, tendo em vista que essa é uma proposta que era até
entã o desconhecida pela maioria das pessoas. A promessa

1

Carolina Tostes é graduanda de Ciências Sociais da UFRJ do 1º período e pesquisadora do NUDEB

2 "Candidaturas Coletivas: uma nova forma de fazer polı́tica...."https://nudebufrj.com/2020/09/22/can-

didaturas-coletivas-uma-nova-forma-de-fazer-politica-no-brasil/.
3 "Candidaturas coletivas e compartilhadas se ... - G1 - Globo." https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/11/12/candidaturas-coletivas-e-compartilhadas-semultiplicam-nas-eleicoes-de-2020-mostra-levantamento-da-fgv.ghtml.
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de maior transparê ncia e horizontalidade para a tomada de
decisõ es, alé m da representatividade das chapas formadas
majoritariamente por pessoas envolvidas com lutas sociais
demonstrou bons resultados e conquistou eleitores por
todo o paı́s.
RESPOSTA NAS URNAS
O PSOL elegeu 5 chapas coletivas pelo Brasil. A
‘’Nossa Cara’’, campanha que foi perseguida no mê s passado com uma tentativa de impugnaçã o, foi eleita em Fortaleza com quase 10 mil votos. També m saı́ram vitoriosas a
Coletiva Bem Viver, com 1.660 votos em Florianó polis4 e
Pretas em Salvador com 3.635 votos, ambas formadas apenas por mulheres e ocupando a Câ mara das cidades pela
primeira vez com esse modelo.
Em SP, o partido conquistou duas vagas.5 A Bancada
Feminista fez mais de 46 mil votos e o Quilombo Perifé rico
22.472. Ambos trazem em suas chapas membros da comunidade LGBTQIA+, pessoas negras e militantes de causas
sociais.
No Rio, apesar de nenhuma eleita, as coletivas tiveram boas votaçõ es e se espalharam por diferentes partidos.
Coletiva Bem Viver (PSOL) 3.517; Coletivas (REDE) 3.409;
Bancada do Livro (Cidadania) 3.306; A Liga (PSB) 2.985;
Campanha DELAS (PCdoB) 1.885; DiverCidade (PT) 895.

4

"Cinco mulheres formam o primeiro mandato coletivo de ...." https://ndmais.com.br/politica-sc/eleicoes-municipais/cinco-mulheres-formam-o-primeiro-mandato-coletivo-de-Mlorianopolis/.
5 "Pela 1ª vez, Câ mara de Sã o Paulo terá mandatos ... - G1 - Globo." https://g1.globo.com/sp/saopaulo/eleicoes/2020/noticia/2020/11/16/pela-1a-vez-camara-de-sao-paulo-tera-mandatos-coletivos.ghtml.
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O PT elegeu em Garanhuns, municı́pio no interior de
Pernambuco, a coletiva Fany das Manas com mais de 900
votos. Alé m disso em Belo Horizonte, Sô nia da Coletiva levou a novidade para a Câ mara da capital mineira com 4.793
votos.
As duas candidaturas do PCB, Bancada da Juventude
Trabalhadora e Bancada do Poder Poder receberam 1654 e
970 votos respectivamente.
O PCdoB lançou 3 bancadas na capital paulista e
apesar de nã o eleitas, todas tiveram votaçõ es expressivas.
A Bancada Feminista recebeu 7.272 votos, Bancada Trabalhista 5.021 e Bancada Social 1.022. O partido nã o teve nenhum eleito na capital.
DESAFIOS PELA FRENTE E ESPERANÇA DE RENOVAÇÃO
Como já dito em textos anteriores, as candidaturas
coletivas nã o possuem regulamentaçã o pela lei, ou seja,
contam com um acordo informal entre as pessoas envolvidas. O nú mero de eleitas abre espaço para essa disputa de
legalizaçã o e respaldo jurı́dico para elas e as pró ximas que
virã o.
A polı́tica institucional tem caminhado por outros
rumos de representaçã o, com cada vez mais componentes
de minorias sociais concorrendo e disputando cargos importantes. Chapas no formato coletivo e compartilhado
conseguem propor uma forma diferente de se ver a Migura
do parlamentar, sem personalismo ou hierarquias. Vá rias
pessoas juntas em um ú nico mandato abre espaço para
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mais frentes de atuaçã o e formulaçã o polı́tica, alé m de deixar o processo mais democrá tico e com maior participaçã o
popular.
A vitó ria de tantas chapas pelo paı́s, e també m o nú mero expressivo de votos nesses projetos, traz esperança
sobre a tentativa de reencantamento dos brasileiros para a
polı́tica, nã o se limitando ao processo eleitoral e sim em
construçõ es cotidianas mais coletivas e plurais.
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Lideranças evangélicas nas eleições municipais de 2020:
Resultados dos pleitos
POR RENNAN PIMENTAL6

O presente texto é parte da pesquisa de monitoramento eleitoral do NUDEB sobre o pleito municipal de 2020
e tem por objetivo analisar a inMluê ncia das lideranças evangé licas na polı́tica. Para isso, nesse quarto nú mero , analisamos os resultados das eleiçõ es em todas as capitais brasileiras para identiMicar as candidaturas evangé licas vitoriosas e derrotadas. Este artigo analisará també m as motivaçõ es que levaram as campanhas aos respectivos resultados.
Nossa hipó tese é que os candidatos evangé licos -que
em sua grande maioria estã o posicionados à direita do espectro polı́tico- reivindicaram o identitá rio Bolsonarista,
poré m nã o foram capazes de aglutinar votos suMicientes
para se elegerem. Para tal estudo, foram analisadas maté rias publicadas em noticiá rios regionais e as pesquisas eleitorais publicadas no site: g1.globo.com
O ambiente político na campanha eleitoral
As eleiçõ es municipais de 2020 acontecem em um
momento atı́pico no Brasil e no mundo: A pandemia da Covid-19. A maior crise sanitá ria global da histó ria recente já
infectou mais de 55 milhõ es de pessoas em todo o mundo

6

Rennan Pimentel é bacharel em Relações Internacionais, graduando em ciências sociais na UFRJ,
membro da diretoria do CACS/UFRJ e pesquisador do NUDEB
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e levou à morte mais de 1 milhã o e 300 mil. No Brasil especiMicamente, o vı́rus Sars-CoV-2 contaminou quase 6 milhõ es de pessoas, do qual, 167 mil foram à ó bito . O vı́rus,
alé m de letal, evidenciou ainda mais questõ es como desigualdade social, racismo, fragilidade dos sistemas de saú de
e incapacidade de determinados governos em implementar
medidas assertivas para controlar o avanço da pandemia.
Sendo assim, a pandemia foi combustã o para revoluçõ es e
reivindicaçõ es sociais.
O governo Bolsonaro foi diretamente afetado por
esse fenô meno. A pandemia evidenciou ainda mais a incapacidade de gestã o do governo federal. Relativizou-se a
gravidade da doença, demorou na execuçã o de programas
para minimizar o impacto da doença na economia e produziu diversos problemas sociais, como desemprego, aumento da pobreza, desvalorizaçã o do real e aumento do
preço dos alimentos. O presidente se envolveu em diversas
polê micas como descrença na doença, crı́ticas a China, crı́ticas aos governadores, descredibilizou a vacina, relativizou mortes e produziu frases que geraram indignaçã o na
sociedade, das quais algumas foram: ‘gripezinha’, ‘E daı́?’,
'Paı́s de maricas', 'Mais uma que Jair Bolsonaro ganha', 'Vacina obrigató ria só aqui no (cachorro) Faı́sca', 'Cobre do seu
governador', 'Vamos todos morrer um dia', dentre outras.
Todo esse repertó rio de polê micas e ingerê ncia podem diretamente ter afetado sua inMluê ncia eleitoral .
A nı́vel internacional, vemos a retomada do MAS ao
poder na Bolı́via. Um ano apó s o golpe contra Evo Morales,
os bolivianos voltaram à s urnas em outubro e elegeram
Luis Arce, do Movimento ao Socialismo, em primeiro turno,
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com uma vitó ria esmagadora impulsionada pelos movimentos sociais, pondo Mim a qualquer projeto de retomada
à polı́tica neoliberal . No Chile, o povo deu seu apoio massivo (78% dos votos da plebiscito) a uma nova Constituiçã o,
uma das principais demandas dos manifestantes que ocupavam as ruas do paı́s no ú ltimos meses que estavam insatisfeitos como papel residual ao Estado na prestaçã o de serviços bá sicos imposto pela Constituiçã o de 1980, uma herança do regime militar de Pinochet . Nos EUA, a eleiçã o
presidencial foi inMluenciada pelos movimentos sociais,
principalmente pelo blacklivesmatter e pela má gestã o de
Trump no combate à pandemia. Este fator promoveu uma
alta adesã o popular na eleiçã o conduzindo o partido democrata novamente ao poder, rompendo com a tradiçã o de reeleiçã o do presidente e ascendendo ao poder, pela primeira
vez, uma vice presidente mulher, afro-americana e Milha de
imigrantes.

O desempenho das candidaturas evangélicas nas eleições municipais de 2020
Como apresentado no boletim de outubro, as candidaturas evangé licas cresceram robustamente e em sua maioria estavam no espectro polı́tico mais à direita alinhada ao
discurso bolsonarista. Estavam presentes em 24 das 26 capitais (Florianó polis e Joã o Pessoa foram as ú nicas que nã o
apresentaram este quadro), num total de 47 candidaturas.
Os candidatos evangé licos buscam repetir o fenô meno que
consagrou e elegeu Bolsonaro em 2018 postulando-se
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como Mieis ideá rios do Bolsonarismo, apresentando programa polı́tico ligado à moral religiosa e à segurança pú blica, poré m essa estraté gia nã o foi suMiciente para aglutinar votos para se elegerem. Todavia, foi possı́vel observar
que na maioria das capitais o apoio evangé lico pulverizouse entre os candidatos, descaracterizando a identidade traçada no pleito de 2018. Desse modo, a transposiçã o esperada do apoio agregado dos evangé licos a um candidato nã o
aconteceu na maioria dos pleitos analisados.
Como os resultados das eleiçõ es já é sabido por todos, decidimos sintetizar os resultados em formato de
mapa:

Como se pode observar no mapa, das 24 capitais
com candidaturas evangé licas, apenas 1 (uma) foi vitoriosa
em 1º turno, Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul
e 7 (sete) concorreram ao 2º turno (Amazonas, Maranhã o,
Maceió , Goiâ nia, Cuiabá , Rio de Janeiro e Vitó ria), poré m,
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vale lembrar que em Florianó polis, os candidatos nã o se declaram evangé licos, mas receberam forte apoio da Igreja
Universal -que controla o Republicanos, partido do viceprefeito, poré m nã o farã o parte desta contagem. Das 7 candidaturas evangé licas que concorreram ao 2º turno, 4 delas
saı́ram vitoriosas, que é o caso de Goiâ nia, Maceió , Manaus
e Vitó ria. Das derrotas, destaque para o Rio de Janeiro, no
qual o atual prefeito, Marcelo Crivella, nã o conseguiu se reeleger. A ú ltima vez que um prefeito no Rio nã o conseguiu
se reeleger, foi há 20 anos com Luiz Conde, que perdeu a
prefeitura para Cesar Maia.
Sendo assim, apesar das diversas derrotas, visto ao
elevado nú mero de candidaturas deste seguimento no
pleito, o resultado das eleiçõ es, de certa forma, foi positiva

para o grupo evangé lico, uma vez que ampliaram de 4 capitais em 2016 para 5 capitais conquistadas este ano.
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Conclusão
Conforme evidenciado nas pesquisas, as candidaturas evangé licas, em sua grande maioria, reivindicaram a
pauta bolsonarista em suas campanhas, apresentando programa polı́tico ligado à moral religiosa, defesa da famı́lia e
à segurança pú blica na tentativa de repetir o feito que elegeu Bolsonaro em 2018, poré m no pleito deste ano esta tá tica se mostrou inexitosa tanto no 1º turno quanto no 2º
turno.
As candidaturas evangé licas estiveram presentes
em todas as regiõ es do paı́s e apareceram de forma expressiva no Centro-Oeste, que tradicionalmente elege candidatos protestantes. Em Campo Grande, o candidato Marquinho Trad (PSD) foi eleito ainda no 1º turno e em Goiâ nia,
Maguito Vilela levou melhor na disputa com outro candidato també m evangé lico. Já em Cuiabá , virada de mesa, Abı́lio Junior perde apoio da ala evangé lica na reta Minal e Emanuel Pinheiro é eleito com apoio de 30 lideranças religiosas
da regiã o. Alé m do Centro-Oeste, tivemos candidaturas vitoriosas em Manaus, com David Almeida (Avante), Vitó ria
com Delegado Pazolini (Vitó ria) e em Maceió , um movimento peculiar, o prefeito eleito foi um evangé lico progressista, Joã o Henrique Caldas (PSB). Em Florianó polis, apensar do prefeito eleito nã o ser evangé lico, recebeu forte
apoio da ala, uma vez que o vice era do partido Republicanos. Assim, constata-se que a ala evangé lica comandará
pelo menos uma capital de cada regiã o do Brasil a partir de
2021.
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Se por um lado, a inMluê ncia evangé lica cresceu em
algumas capitais, no Rio de Janeiro, 2ª maior capital do paı́s,
fora diferente, o atual prefeito, o ex-bispo Marcelo Crivella
nã o conseguiu se reeleger. A inMluê ncia deste grupo na capital Mluminense foi pulverizada e apresentaram-se para o
pleito 4 candidatos declaradamente evangé licos, a saber:
Marcelo Crivella (Republicanos) da Igreja Universal, Benedita da Silva (PT) da Igreja Assembleia de Deus, Clarissa Garotinha (Pros) da Igreja Presbiteriana e Gló ria Heloı́sa
(PSC) da Comunidade Batista do Rio. Poré m, um declarado
apoio maciço das lideranças evangé licas oriundo do panorama polı́tico de 2018 nã o foi sentido por nenhum dos candidatos. Nem mesmo Crivella, apesar do alinhamento à Migura de Bolsonaro como principal apoio de sua campanha,
foi exitoso ao tentar reunir sobre si o eleitorado religioso,
pois pelo elevado nú mero de candidaturas evangé licas no
1º turno na capital, nã o foi possı́vel aglutinar o voto de todos os evangé licos em apenas um representante.
Alé m dessa pulverizaçã o do voto evangé lico, visto as
diversiMicadas candidaturas deste segmento que se apresentaram nas capitais, em especial no Rio de Janeiro, é preciso compreender as motivaçõ es que levaram a um certo
enfraquecimento da inMluê ncia das lideranças evangé licas
nas eleiçõ es de 2020 que apresentaram um resultados bem
diferentes do imaginado. Esta questã o está diretamente ligada ao desempenho de Bolsonaro na gestã o do paı́s e de
alguns prefeitos -como o caso de Crivella-, dada a frustraçã o
das demandas geradas e nã o sanadas, provocando a perda
de consenso dos eleitores.
Outro fator importante a se considerar é o perMil dos
eleitores evangé licos, que em sua maioria, sã o de pessoas

19

das classes C, D e E, passaram a buscar candidatos que alé m
de um alinhamento ideoló gico, sobretudo, apresentem propostas para melhores condiçõ es sociais. E a exemplo disso,
foi o voto em Crivella em 2016. O slogan da campanha da
campanha era: “E| hora de cuidar das pessoas”, construindo
um discurso direcionado ao eleitor de classe baixa que historicamente é mais onerado com a falta de polı́ticas pú blicas. Assim, é possı́vel perceber nas eleiçõ es municipais de
2020 do Rio de Janeiro e das demais capitais, uma vertente
diferente de 2016. O eleitor, alé m de possuir mais opçõ es
de candidatos evangé licos, també m direcionou seu voto em
busca de resultados sociais estruturais mais tangı́veis, uma
vez que, na eleiçã o anterior, o candidato eleito por aMinidade ideoló gica nã o apresentou resultados na gestã o que
sanasse as problemá ticas da cidade. Sendo assim, apesar da
aMinidade religiosa com candidatos declaradamente evangé licos - muitos deles alinhados ao bolsonarismo -, o eleitor
preferiu votar em postulantes tradicionais, gestores e com
propostas viá veis de transformaçã o da cidade. Este posicionamento é percebido no resultado das eleiçõ es municipais
de 2020, onde das candidaturas evangé licas em 24 capitais
apenas uma ganhou em 1º turno (Campo Grande) e sete foram para o 2º turno (Amazonas, Maranhã o, Maceió , Goiâ nia, Cuiabá , Rio de Janeiro e Vitó ria), nas demais capitais, o
eleitor optou por candidatos tradicionais e certa forma, o
alinhamento ideoló gico religioso nã o foi primordial.
Desse modo, a pulverizaçã o do apoio evangé lico nas
candidaturas das eleiçõ es municipais do primeiro turno de
2020, especiMicamente do Rio de Janeiro, podem ser compreendidas por trê s principais condiçõ es: a primeira, evidenciada pela quantidade de candidaturas declaradamente
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evangé licas superior à de 2016. O aumento de candidatos
que se declararam do segmento evangé lico é um diMicultador para combinaçã o dos grupos religiosos que nã o conseguem se mobilizar em torno de uma ú nica candidatura e
por isso, acabam votando em nú cleos de acordo com a doutrina protestante que mais assemelham-se a do candidato.
A segunda está na migraçã o de votos do eleitor evangé lico
das classes mais baixas a candidatos que sã o apresentados
como exı́mios gestores, ditos de “centro direita”, que reú nam projetos ligados à urbanizaçã o, geraçã o de empregos,
transporte e saú de, mais claramente deMinidos e explorados
nas campanhas eleitorais, onde o eleitor está buscando resultados para a cidade. E a terceira, e talvez mais notó ria
quando comparados os cená rios polı́ticos anteriores de
2016 e 2018, é a constataçã o da falta de um “inimigo” comum a todos os evangé licos. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 2016, havia a candidatura de Marcelo Freixo
(PSOL), apontado como claro inimigo comum. Nas eleiçõ es
de 2018, o congregado de lideranças religiosas foi construı́do com um ú nico objetivo: desidratar qualquer possibilidade de uma possı́vel vitó ria do Partido dos Trabalhadores
(representante de um imaginá rio formulado ao redor de
fake news), e de uma ruptura com os valores conservadores. Assim, nã o havendo um claro hostil representante antagô nico à moral cristã nas eleiçõ es municipais no primeiro
turno, a organizaçã o do corpo evangé lico foi pulverizada.
Outra questã o que se destacou é o fato de apresentar-se como candidato evangé lico bolsonarista nã o inMluenciou na escolha do eleitor e é visı́vel que o presidente Bolsonaro nã o consegui transferir votos para seus aliados. En-

21

tretanto, isso nã o representa um verdadeiro enfraquecimento do Bolsonarismo e consigo o apoio dos evangé licos
neopentecostais ao grupo. As eleiçõ es municipais apesar de
ser um aquecimento para as eleiçõ es majoritá rios de 2022,
elas sã o muito regionalizadas, onde o eleitor busca o candidato que diretamente irá inMluenciar na vida local, uma vez
que o prefeito executa medida de nı́vel micro e o presidente
a nı́vel macro.
Analisar os resultados desta eleiçã o é de suma importâ ncia para se pensar em 2022. O grande vitorioso deste
peito foi a centro-direita (referindo-se a MDB, PP, PSD,
PSDB e DEM) com seus candidatos tradicionais, indicando
uma tendê ncia eleitoral ao centro do espectro polı́tico.
Pode-se aMirmar, em particular, que o Democratas - DEM
(antigo PFL) foi o grande protagonista. O partido foi o que
mais cresceu se comparado a 2016, do qual saiu de 268 prefeituras no ú ltimo pleito para 458 este ano. Esse crescimento foi percebido nas capitais, onde ampliou signiMicativamente sua inMluê ncia ganhando já no primeiro turno, 3
capitais (Curitiba, Salvador e Florianó polis) e no 2º turno
conquistou a capital Mluminense com Eduardo Paes (DEM),
assim, emplaca 4 capitais, sendo uma delas a 2ª maior do
Brasil, o Rio de Janeiro . Observar o crescimento do DEM é
interessante, em 2016 era um partido “pequeno” e hoje está
no centro do debate polı́tico, uma vez que alé m do sucesso
neste pleito, o partido també m controla o Senado Federal e
a Câ mara dos Deputados. Assim, pode-se inferir que o DEM
pode chegar forte para negociar uma chapa majoritá ria
para 2020, poré m sem um nome expressivo para a disputa.
O fato é , tanto Bolsonaro quanto a direita tradicional com
PSDB e MDB, precisarã o conceder mais vantagens caso
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queiram o partido na coligaçã o, como por exemplo, a indicaçã o do vice-presidente da chapa.
Outro ponto interessante é um “aceno” da retomada
da esquerda no debate polı́tico, que saiu vitoriosa em Belé m, Fortaleza, Aracajú , Recife e Maceió e mostrou a força
de Boulos e Manuela D’avila, mesmo nã o vencendo no 2º
turno.
Factual, as eleiçõ es municipais deste ano foram menos polarizadas e mostraram o brasileiro com voto menos
ideoló gico e mais pragmá tico, onde a falta de um inimigo
comum a ser combatido foi o fator deste resultado. Ademais, o resultado evidenciou que para se sair vitorioso em
2022, o oposiçã o com candidato de direita/centro-direita
ou de esquerda, será necessá rio apresentar propostas contundentes de melhorias econô micas e sociais, se aproximar
de diferentes grupos, sejam eles, religiosos, polı́ticos ou sociais, alé m de apresentar um polı́tica que convirja de certa
forma ao centro.
Fechando esse boletim, é importante destacar aqui
que nã o há problema em um candidato ser evangé lico, o
problema está quando este coloca a religiã o a frente da polı́tica ou da coisa pú blica. E| preciso atuar com distinçã o entre as relaçõ es pú blicas (exercı́cio do mandado) e privadas
(crenças/religiã o). A partir do momento que o polı́tico baralha estas questõ es, temos um grave problema à vida democrá tica.
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Aumento ou diminuição das desigualdades políticas?
Avaliação das Câmara Municipais
POR LETICIA DE PAULA7
O presente texto analisa a renovaçã o das esquerdas
nos legislativos municipais a partir das eleiçõ es de novas
lideranças oriundas de grupos organizados e minorias representativas. Sã o elas as comunidades: LGBT, negra e feminina. Tal pesquisa se deu a partir de fontes como o TSE e
també m de mı́dia tradicional como G1, Uol Notı́cias, Folha
de S. Paulo, Congresso em Foco e Globo.com
Nossa hipó tese é que o aumento da representatividade desses setores entre as/os vereadoras/vereadoras de
esquerda mostra uma renovaçã o importante nesse campo.
LGBTQI+
Por todo o paı́s foram eleitas 25 pessoas LGBTQIA+ assumidas. Num aumento de 275% ao se tratar de pessoas trans e travestis, em comparaçã o a
2016. O PSOL é o partido que mais elegeu LGBT's. As
siglas partidá rias PSDT, AVANTE e até PDT empatam no ú ltimo lugar com 2,3%. Partidos da esquerda
somam mais porcentagens do grupo, mesmo estando em menor nú mero quantitativo. Sendo entã o,
a esquerda maior representante da comunidade, em
especial os dois partidos: PT e PSOL.

7
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Fonte: Aliança LGBT

Foram alcançados recorde de votos por vereadores
trans em algumas cidades, tendo o ano de 2020 fazendo histó ria ao atingir essas marcas, alé m de fazer estreias dessa
parte da sigla em cadeiras legislativas municipais. Como o
caso de Duda Salabert PDT, eleita primeira vereadora trans
da histó ria da capital mineira Belo Horizonte. Estreia ainda
alcançada com marca recorde no legislativo da cidade, com
a marca de 37.613 votos. Eleita com pautas sobre meio ambiente e educaçã o.
De semelhante forma, Linda Brasil do PSOL atingiu
marca recorde de 50.700 votos, sendo també m a primeira
vereadora trans da sua cidade Aracaju - SE). Suas pautas,
foram a respeito do direito feminino, LGBT+ e racial se estendendo a pautas de classe, como caso de pessoas em condiçõ es de rua.
Apesar, poré m, destas notá veis conquistas, a comunidade segue muito sub-representada nas câ maras. Um levantamento de todas as capitais do Brasil, revelou que a representaçã o é de menos de 1%, enquanto que a comunidade abrange cerca de 30% da populaçã o geral, ou seja,
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uma crise de representaçã o imensa. Segue a relaçã o de nomes e partidos nas capitais:
Cidade

Nome

Partido

Belé m – PA

Bia Carminha (bissexual)

PT

Belé m - PA

Vivi Reis (bissexual)

PT

Fortaleza – CE

Adriana (lé sbica)

PSOL (coletiva)

Salvador – BA

Laina Crisó stomo (lé sbica)

PSOL

Recife – PE

Israel Pereira (gay)

PT (suplente)

Recife-PE

Carla Recife (lé sbica)

PSOL (suplente)

Natal – RN

Brisa Bracchi (bissexual)

PT

Natal – RN

Felipe Alves (gay)

PDT

Aracajú - SE

Linda Brasil (travesti)

PSOL

Sã o Luiz – MA

Jhonatan Alves Soares (gay)

PT (coletiva)

Belo Horizonte – MG

Duda Salabert (transexual)

PDT

Belo Horizonte – MG

Iza Lorença (bissexual)

PSOL

Belo Horizonte – MG

Bella Gonçalves (lé sbica)

PSOL

Rio de Janeiro – RJ

Tainá de Paula (bissexual)

PT

Rio de Janeiro – RJ

Monica Benı́cio (lé sbica)

PSOL

Sã o Paulo – SP

Erika Hilton (lé sbica)

PSOL

Sã o Paulo – SP

Carolina Iara (lé sbica)

PSOL (coletiva)

Sã o Paulo – SP

Elaine Quilombo (lé sbica)

PSOL (coletiva)

Sã o Paulo – SP

Samara Quilombo (lé sbica)

PSOL (coletiva)

Sã o Paulo – SP

Luana Alves (lé sbica)

PSOL

Curitiba – PR

Lucas Siqueira (gay)

PSB

Florianó polis – SC

Carla Ayres (lé sbica)

PT

Porto Alegre – RS

Diana Santos (lé sbica)

PC do B

Porto Alegre – RS

Matheus Gomes (gay)

PSOL
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Os recordes das capitais quanto ao nú mero de votos
sã o importantes e notá veis, até histó ricos, mas ainda uma
porcentagem irrisó ria no percentual geral e o paı́s segue
como aquele que mais mata pessoas LGBT’s em todo planeta, superando até aqueles em que é crime punı́vel com
morte demonstraçõ es de afeto homoafetivas. “Assim, alé m
de eleiçõ es é preciso mais candidaturas comprometidas a
representar a causa e o direito de existir da comunidade,
como institui o sistema democrá tico e a constituiçã o.”
O que esse quadro de recorde de eleitos trans sinalizam é , portanto uma uniã o de votos para eleger tais candidatas, poré m o nú mero de cadeiras continua a bater a
mesma margem das ú ltimas eleiçõ es.
Mulheres
Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou que seria destinada a candidatura de mulheres ao menos 30% do fundo eleitoral, verba para as campanhas, poré m a maioria dos partidos ignorou a ordem, criando a desvantagem as candidaturas, que já sofrem com as
outras diMiculdades para serem eleitas. Tal como a discriminaçã o de eleitores que preferem votar em homens, até as
determinaçõ es sociais: ter de cuidar por mais tempo das
crianças, ser responsá vel por cozinhar e limpar a casa, enMim, a maioria das tarefas domé sticas. Sendo, em comparaçã o aos homens muito mais tempo. O que també m segundo
outras pesquisas seriam o motivo que impediria de se candidatarem e participarem da polı́tica.
Houvera até a criaçã o em 2018, de um grupo exclusivamente feito para desvio de dinheiro pú blico do Fundo
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Eleitoral feminino, que deveria servir para diminuir a taxa
de desigualdade de gê nero no Legislativo, ao aumentar a
verba de investimento de campanha das candidatas. O Presidente do partido (PSL) ao responder sobre o caso, tentou
justiMicar dizendo: “Polı́tica nã o é coisa e mulher.” ExempliMicando o preconceito como um dos empecilhos enfrentados por elas. Esse reMlexo també m é reMletido e alguns dados
da eleiçã o de vereadores de 2020:
•

Mulheres foram as ú nicas a receberem nenhum voto

•

Homens concentraram mais de 73% de toda verba
eleitoral, sendo brancos (62%).
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Dados que revelam o descumprimento do mı́nimo
destinado a elas do Fundo Eleitoral, junto de um preconceito racial dos partidos e eleitores.
Elas receberam a verba de seu investimento de campanha apenas nos ú ltimos 15 dias antes da eleiçã o, em contraste com eles que receberam no inı́cio do perı́odo de propaganda eleitoral.
Como explicaçã o, os partidos disseram ser responsá veis a burocracia envolvendo as declaraçõ es necessá rias
por parte das mulheres, um comprovante de gê nero e que
declara sua espontaneidade de candidatura. Ainda, que estã o trabalhando nisso para solucionar a questã o.
Enquanto isso, em estatı́sticas, a representatividade
de mulheres nas capitais sã o as seguintes:
•

16,7% na Regiã o Norte

•

15,4% Regiã o Centro Oeste

•

17,1 Nordeste

•

16,3% Sul

•

13,8% Sudeste

Assim, a regiã o Sudeste sendo a mais desigual de
todo as regiõ es.
Em nú meros ainda muito desiguais, há excepcionalidade e sinais de avanço de mulheres, com recordes nos seguintes municı́pios:
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Fonte: G1
Logo, sendo o sudeste a concentraçã o de maior desigualdade de gê nero entre as regiõ es e a nordeste de mais
inclusã o feminina. Poré m, todas as regiõ es se encontram
num patamar que nã o chega a ¼ de vagas preenchidas por
candidatas mulheres, e todas cidades com nú meros muito
pró ximos em seu baixı́ssimo nı́vel.
Da avaliaçã o das candidaturas de todo o paı́s, apenas
5 mulheres estã o entre as mais votadas: Indiara Barbosa
(NOVO), Karen Santos (PSOL), Professora Duda Salabert
(PDT), Linda Brasil (PSOL), Dra. Michelle Mello (PDT). Indicando que partidos de esquerda* foram os que mais elegeram mulheres.
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Negros
A autodeclaraçã o é o modo qual o TSE avalia as candidaturas negras, tal como o IBGE. Nesse ano se concluiu
que estas pela primeira vez haviam superado a de brancos,
mesmo sendo há muito tempo maioria no paı́s.
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Pessoas pretas e pardas compõ e 56% da populaçã o
e alcançaram esse ano a marca de maioria eleita na casa legislativa municipal, com 49,9% das candidaturas eleitas
para vereadores. Os brancos foram 53%, em nú meros ab-

32

solutos 31.053. Seriam esses efeitos das manifestaçõ es antirracistas no Brasil e resto do mundo? Houvera talvez um
aumento do autorreconhecimento de sua cor? Ou seriam
fraudares para alavancar mais Minanciamento em suas campanhas, pelo Fundo Eleitoral e suas novas regras desse ano?
Serã o analisadas as hipó teses.
Apó s um decreto do STF os partidos devem Minanciar
proporcionalmente recursos de acordo com o quantitativo
de negros e brancos. Nã o houve cotas partidá rias, mas destino obrigató rio de investimento equiparado.
Em 2018, o PSL foi acusado de usar de candidaturas
laranjas para mulheres, criando até um gabinete* para o esquema. E| possı́vel entã o os partidos fazerem o mesmo. Entre os especialistas, poré m, se cria també m a hipó tese de
autorreconhecimento de raça e erro nos cadastros.
Foram alterados 25 mil cadastros, quase metade
(40%) do total de candidaturas de brancos para negros.
Indo entã o, para a segunda hipó tese: o engajar social na luta antirracista, a perda de inMluê ncia do negacionismo governamental quanto ao problema e efeito das manifestaçõ es. O que pode ser visto por outras estatı́sticas,
como a descrença nas falas do presidente em nı́veis altos.
Ainda, como no paı́s há autodeclaraçã o, como deMine
o IBGE, se conMia nas hipó teses de que as manifestaçõ es de
grande inMluê ncia no mundo, chegando a eleger até a primeira vice-presidente da maior potê ncia global, tenha gerado, um efeito aqui. Comparando com o ú ltimo pleito: negros aumentaram seu percentual na Câ mara em 2,6%. Compondo entã o: 49,9% das cadeiras. De todas as minorias
compostas em cadeiras é a mais proporcional com o percentual demográ Mico, o total de cidadã os desse grupo.

33

34

Continuação do mapeamento nas capitais brasileiras das candidaturas que fazem alusão às forças de Segurança Pública
POR ISABELLA CORREIA8
No domingo (15/11), os brasileiros foram à s urnas
escolher os novos prefeitos e vice-prefeitos das principais
capitais do paı́s. O presente texto é parte da pesquisa de
monitoramento eleitoral do NUDEB sobre as candidaturas
que fazem alusã o as forças de segurança nas grandes capitais brasileiras nas eleiçõ es municipais de 2020. No primeiro texto, postado no dia 20 de outubro de 2020, foi exposto que a cada eleiçã o cresce o nú mero de candidatos que
fazem alusã o à s forças de segurança pú blica na polı́tica brasileira. Isso acontece devido a pautas de segurança pú blica,
a necessidade de ter representantes desse grupo nas Câ maras Municipais e Assembleias, assim como també m chefes
do Executivo, e por inMluê ncia da vitoria do Presidente Jair
Bolsonaro nas eleiçõ es de 2018. Ao apresentarem uma narrativa que coloca os membros das forças de segurança pú blica como heró is do combate contra a corrupçã o e a violê ncia, se acredita que só eles irã o repor a ordem, a moral e
os bons costumes, adotando, portanto, uma atitude conservadora. Nã o é por acaso que os personagens que conseguiram se destacar nas eleiçõ es municipais nas grandes capitais – e conseguiram chegar ao 2o turno – pertencem a partidos à direita e, principalmente, ao centro do espectro polı́tico.

8
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Em geral, em comparaçã o à s eleiçõ es de 2016, notase que houve um crescimento de 39% de candidatos a prefeito e vice-prefeito com esse perMil nos municı́pios dos Estados brasileiros que conseguiram se eleger. Entretanto,
apesar desses fatores, percebe-se que foram poucas candidaturas pertencentes a esse grupo que conseguiram ganhar
as eleiçõ es ainda no 1o turno ou até mesmo chegar ao 2o
turno nas capitais. Dessa forma, nesse texto será analisado
o histó rico de cada candidato das capitais brasileiras, quais
sã o as chances dele vencer as eleiçõ es municipais de 2020
e os possı́veis fatores que contribuı́ram para a derrota desses personagens nas eleiçõ es.
Das 22 capitais que haviam prefeitos e vice-prefeitos
com esse perMil e que foram analisadas anteriormente, a
maioria dos candidatos desse grupo, conseguiram chegar
aos 3 primeiros colocados. Mas somente em 8 capitais
membros das forças de segurança pú blica conseguiram se
destacar ao ponto de chegar ao 2o turno. Em Macapá , capital
do Estado de Amapá , as eleiçõ es foram adiadas para o dia 6
de dezembro de 2020 em razã o da crise de energia e falta
de segurança, por isso, nã o há resultados sobre a situaçã o
da capital. Lembrando que foram consideradas candidaturas que fazem alusã o aos membros de forças de segurança
pú blica como aquelas em que o titular se identiMicou como
bombeiro militar, membro das Forças Armadas, militar reformado, policial civil, policial militar e/ou nome na urna
de cunho militar. A• vista disso, há no total 9 candidaturas
que possuem esse perMil e elas estã o presentes nas capitais:
Aracaju, Belé m, Fortaleza, Joã o Pessoa, Macapá , Rio de Janeiro, Sã o Luı́s, Teresina e Vitó ria. Esse levantamento de
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dados sobre as candidaturas desses personagens aconteceu por meio dos portais de notı́cias do Grupo Globo, Folha
de Sã o Paulo, UOL, Estadã o, noticiá rios regionais e, també m, atravé s das redes sociais de cada candidato.
Falta de conXiança da população sobre os membros das
forças de segurança pública e o enfraquecimento de
Jair Bolsonaro
Muitos candidatos desse grupo sustentaram o discurso de “lei e ordem”, sem tentar, de fato, se conectar com
os eleitores. Especialistas explicam que os candidatos que
fazem alusã o à s forças de segurança pú blica se limitavam
no discurso conservador de salvar a populaçã o de uma suposta ameaça “comunista”, de “ideologia de gê nero”, corrupçã o e violê ncia urbana, o que nã o garante suas vitó rias
nas urnas. Muitos rostos desse perMil que se candidataram
eram considerados novos, por isso os eleitores preferiram
eleger aqueles que já conheciam. Nã o basta apenas adotarem discursos que todos os brasileiros já conhecem, tal qual
do problema da segurança pú blica. E| necessá rio conquistar
a simpatia dos eleitores para conseguir se eleger, o que
muitos nã o conseguiram. Alé m disso, houve um enfraquecimento do presidente Jair Bolsonaro, devido a sua postura
na pandemia e també m em relaçã o à s polı́ticas pú blicas de
recuperaçã o econô mica. Por isso, poucos candidatos que
ele mostrou apoio, conseguiram se destacar nessas eleiçõ es
municipais. Isso reforça a ideia de que só se sustentar em
um discurso conservador nã o é o suMiciente para se eleger.
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O candidato Bruno Engler (PRTB), de Belo Horizonte, chegou a participar de uma das lives feitas pelo presidente da Repú blica e se viu derrotado pelo Alexandre Kalil (PSD), que conseguiu se reeleger. O presidente també m
apoiou a candidatura da Delegada Patricia (Podemos) de
Recife, que terminou em 4º lugar no 1º turno, com 14,06%
dos votos. No Rio, Marcelo Crivella (Republicanos) apesar
de ter conseguido chegar ao 2º turno, possui poucas chances de se reeleger. Já em Fortaleza, o Capitã o Wagner
(PROS), está no 2º turno, e conquistou no 1º turno 33,32%
dos votos. Em Manaus, o candidato apoiado por Bolsonaro,
Coronel Menezes (Patriota), Micou de fora.
Analise de cada candidato
Aracaju
Danielle Garcia, ou Delegada Danielle, é candidata à
prefeitura de Aracaju pelo partido Cidadania e conseguiu
alcançar o 2º turno com 21,31% dos votos vá lidos contra
45,57% do seu adversá rio, Edvaldo (PDT). Ela ganhou notoriedade, em Sergipe, em sua carreira de delegada, principalmente no combate à corrupçã o. Segundo a pesquisa do
Ibope publicada no dia 26/11/2020, ela possui o percentual de intençã o de votos válidos de 38%. A margem de
erro é 4 pontos percentuais para mais ou para menos, mostrando que a candidata tem poucas chances de vencer a corrida eleitoral. No domingo, 29/11/2020, Delegada Danielle
foi derrotada na eleiçã o municipal da capital de Sergipe
com 42,14% dos votos vá lidos.
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Belém
O ex-delegado federal Everaldo Eguchi, que nas urnas se apresenta como Delegado Federal Eguchi (Patriota),
terminou em segundo lugar no 1º turno, com 23,06% dos
votos vá lidos. Ele nã o se enxerga como “candidato de Bolsonaro”, apesar de possuir apoio do atual presidente. Alé m
disso, ao longo da campanha, mostrou que concorda com as
ideias do presidente. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 28/11/2020, o candidato possui 42% dos votos
vá lidos contra 58% do seu adversá rio, Edmilson (PSOL). A
margem de erro era de 4 pontos percentuais, o que mostra
que, até essa data, os dois estavam empatados tecnicamente e havia chances do candidato apoiado pelo presidente se eleger. Entretanto, na noite do domingo,
29/11/2020, Delegado Federal Eguchi perdeu com 48,24%
para seu oponente.
Fortaleza
Até a pesquisa eleitoral do Ibope postada no dia
14/10/2020, o candidato Capitã o Wagner (Pros) era o preferido das urnas. Ele recebeu apoio do presidente, entretanto, nunca buscou abraçar o apoio de Jair. "O deputado
federal Capitã o Wagner (Pros) foi um dos poucos candidatos que receberam explicitamente o apoio de Jair Bolsonaro. Ele terminou o 2º turno com 33,32% dos votos vá lidos, contra 35,72% do seu adversá rio, Sarto (PDT). E, pelas
pesquisas, Wagner arrisca nã o ter ê xito no pró ximo turno.
O Ibope, no dia 28/11/2020, apontou 61% das intençõ es de
votos vá lidos para Sarto e 39% para o Capitã o Wagner. A
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margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou
para menos. No dia 29/11/2020, Capitã o Wagner perdeu
as eleiçõ es municipais com 48,31% dos votos vá lidos.
João Pessoa
O candidato Nilvan Ferreira (MDB) à Prefeitura de
Joã o Pessoa chegou ao segundo turno com 16,61% dos votos vá lidos. Ele entra nessa analise pois seu candidato a
vice-prefeito é Eduardo Milanez, ou Major Milanez, (MDB).
Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 28/11/2020,
o candidato se encontra com 42% dos votos vá lidos, contra
58% do seu adversá rio Cı́cero Lucena (PP). A pesquisa possui a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais
ou para menos, mostrando que Nilvan tem poucas chances
de se tornar prefeito em Joã o Pessoa.

No domingo

29/11/2020, Nilvan Ferreira perdeu as eleiçõ es com
46,84% dos votos vá lidos.
Macapá
Devido à crise de energia e falta de segurança, as
eleiçõ es de Macapá foram adiadas para o dia 6/12/2020.
No dia 11/11/2020, Patrı́cia Ferraz, candidata à prefeitura
de Macapá pelo partido Podemos, segundo a pesquisa do
Ibope, possui 18% de intençã o de votos. Ela entra nessa
analise, pois seu candidato a vice-prefeito é o tenente bombeiro militar Juracy Picanço, do mesmo partido.
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Rio de Janeiro
Marcelo Crivella (Republicanos) é o candidato que
recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro. O atual prefeito do Rio de Janeiro 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. Crivella tem poucas
chances de derrotar seu adversá rio, Eduardo Paes (DEM),
nas urnas. No 1º turno, Crivella acabou em segundo lugar,
com 21,90% dos votos vá lidos. A pesquisa eleitoral feita
pelo Ibope e divulgada no dia 28/11/2020, mostrava que o
atual prefeito do Rio de Janeiro tinha 32% dos votos vá lidos, contra 68% dos votos a favor de Paes. No dia
29/11/2020, Crivella perdeu em todas as zonas eleitorais,
Micando apenas com 35,93% dos votos vá lidos.
São Luís
Eduardo Braide (Podemos) é um candidato constantemente elogiado pelo presidente. Ele representa a oposiçã o ao governo de Flá vio Divo (PCdoB). Sua candidata a
vice-prefeita é a policial militar Esmê nia Miranda. Em sua
campanha, apesar de Eduardo Braide ser critico ao governador Flá vio Dino, se apoiou em um perMil ameno, onde evitou colocar suas diferenças contra seus adversá rios e contra o governador de lado. Nas entrevistas e nos debates,
Braide preferiu elencar emendas que se reverteram em
obras e equipamentos na capital maranhense. Ele teve um
bom desempenho nas urnas no 1º turno, onde conseguiu
37,81% dos votos vá lidos contra 22,15% do seu oponente,

41

Duarte (Republicanos). A pesquisa eleitoral feita pelo Ibope
e divulgada no dia 27/11/2020 apontou os seguintes percentuais de intençã o de votos vá lidos para o segundo turno
das Eleiçõ es 2020, sendo 54% para Braide e 46% para Duarte. No domingo, 29/11/2020, Braide venceu as eleiçõ es
municipais com 55,53% dos votos vá lidos.
Teresina
Kleber Montezuma (PSDB) possui um projeto conservador e se apoiou, principalmente, ao discurso fundamentalista religioso. O candidato a vice-prefeito na chapa é
o sargento R. Silva (Progressistas). Ele obteve no primeiro
turno 26,70% dos votos vá lidos. E segundo a pesquisa eleitoral divulgada no dia 27/11/2020, ele possui 32% dos votos vá lidos, perdendo para seu oponente, Dr. Pessoa (MDB),
que tem 68%. No domingo, 29/11/2020, a derrota se conMirmou e o resultado foi 62,31% para Dr. Pessoa e 37,69%
para Montezuma.
Vitória
O Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) conseguiu no primeiro turno 30,95% dos votos vá lidos, se posicionando em primeiro lugar. Ele é um dos representantes
da ala conservadora e atualmente é deputado estadual em
seu primeiro mandato. Pazolini conquistou os holofotes por
sua atuaçã o contra pedó Milos enquanto foi delegado. Apesar
de projetos conservadores e estar ligado a ministra Damares, nã o se considera um candidato do Bolsonaro. Ele se enxerga como centro-direita. Em sua chapa, a Capitã Esté fane
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se encontra como vice. Segundo a pesquisa do Ibope publicada no dia 28/11/2020, ele se encontra empatado com seu
adversá rio, Joã o Coser (PT), com 50% dos votos vá lidos. No
dia 29/11/2020, Pazolini ganha a eleiçã o com 58,50% dos
votos vá lidos.
Considerações Finais
Em resumo, nota-se que os candidatos que fazem
alusã o aos membros das forças de segurança pú blica migraram, em sua maioria, para partidos pertencentes ao centro do espectro polı́tico, para tentar se afastar dos “extremismos”. Entretanto, percebe-se que essas pessoas que
conseguiram se destacar nas eleiçõ es municipais de 2020
nas capitais brasileiras ainda possuem projetos conservadores, defendem a polı́tica de “lei e ordem” e possuı́am o
apoio do atual presidente da Repú blica, Jair Bolsonaro.
Em 2020, houve um aumento da candidatura de personagens com esse perMil nas eleiçõ es municipais, principalmente, graças à vitó ria do Presidente Jair Bolsonaro em
2018. E de fato, houve um encorajamento para que essa
classe tenha uma participaçã o nas eleiçõ es municipais e,
també m, na polı́tica brasileira como um todo. As candidaturas de pessoas que fazem alusão às forças de segurança pública, então, apresentaram novas conﬁgurações polí?cas que
se destacaram nos pleitos municipais. Mas especialistas indicam que ter apoio do Bolsonaro pode ter sido a causa da
derrota dos outros candidatos analisados. Por conta da postura diante a pandemia e da crise econô mica, Bolsonaro
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vem se enfraquecendo e isso inMluenciou a opiniã o do eleitorado em relaçã o à s candidaturas apoiadas por ele. Alé m
disso, os eleitores demonstraram preferê ncia em candidatos que eles já conheciam, tornando difı́cil para aqueles que
sã o novatos conquistar a atençã o do eleitorado, já que a
maioria dos candidatos també m apresentavam discursos
de salvaçã o em relaçã o à educaçã o, saú de e segurança pú blica. Por isso, mesmo que alguns candidatos desse perMil
tenham se destacado no primeiro turno, nã o foi o suMiciente
para alcançarem a vitó ria no segundo turno.
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