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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	última	edição	do	Bole-

tim	do	NUDEB	em	2020.	Neste	mês	de	novembro,	Minaliza-

mos	 o	 monitoramento	 das	 eleições	 municipais,	 acompa-

nhando	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	temáticas	especiais.		

O	quadro	Minal	já	é	amplamente	conhecido.	De	nossa	

parte,	ressaltamos	a	satisfação	com	o	esforço	de	pesquisa	

das	e	dos	estudantes	e	nossa	dimensão	analı́tica	de	traba-

lhar	com	hipóteses	que	orientaram	o	olhar	sobre	o	pleito.		

A	 primeira	 dessas	 hipóteses	 é	 que	 as	 eleições	 de	

2020	são	mais	um	momento	da	crise	da	democracia	brasi-

leira.	O	ı́ndice	recorde	de	abstenções	é	talvez	o	principal	in-

dicador	que	conMirme	isso.	Mas	há	também	uma	dimensão	

qualitativa,	de	crescimento	da	extrema-direita	autoritária,	

sobretudo	no	segundo	turno.		

A	segunda	hipótese	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	autoritário	contra	a	Consti-

tuição	de	1988,	agora	buscando	usar	o	resultado	das	urnas	

para	se	legitimar.		

Por	Mim,	a	terceira	hipótese	que	trabalhamos	foi	so-

bre	as	esquerdas,	que	saı́ram	derrotadas	e	fragmentadas	do	

pleito.	Não	obstante,	 é	 preciso	valorizar	o	 surgimento	de	
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novas	lideranças	no	legislativo	e	também	na	disputa	do	exe-

cutivo.	O	texto	geral	busca	sintetizar	essas	hipóteses.	

Já	no	mês	passado	(outubro)	reorganizamos	o	bole-

tim,	dividindo-o	em	três	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	 evangélicas	 (2);	

candidaturas	 das	 forças	 de	 segurança	 (3);	 renovação	 das	

esquerdas	no	legislativo	(4).			

Já	 o	Boletim	Capitais	 se	 divide	 em:	Região	Norte	

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

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

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

quisas	sobre:	candidaturas	evangélicas	no	Estado	(1);	Rio	

de	Janeiro	(2);	Campos/Macaé/Rio	das	Ostras	(3);	Baixada	

Fluminense	(4);	Região	dos	Lagos	(5);	Niterói/São	Gonçalo	

e	Maricá	(6);	Região	Serrana	(7).		

Fechamos	esse	difı́cil	ano	celebrando	a	força	da	uni-

versidade	pública.	De	modo	voluntário,	o	NUDEB	publicou	

nove	boletins	de	março	a	novembro	envolvendo	40	pesqui-

sadores	de	graduação	(nas	mais	diferentes	fases	da	forma-

ção)	e	mestrado.		

O	resultado	coletivo	está	consolidado	nesses	noves	

boletins,	nas	apresentações	que	 faremos	nas	 Jornadas	de	

Iniciação	Cientı́Mica	da	UFRJ,	na	expressão	pública	do	NU-

DEB	na	mı́dia	e	em	debates	e	palestras	e	nas	pesquisas	que	

seguirão	ao	longo	dos	próximos	anos.		
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Democracia em quarentena: as eleições de 2020 e o Brasil 
da pandemia  
POR JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ  

	

As	eleições	municipais	de	2020	chegaram	ao	Mim	e	o	

mapa	de	vitoriosos	e	derrotados	já	é	amplamente	divulgado	

pela	grande	mı́dia:	são	vitoriosos	os	partidos	da	direita	tra-

dicional	–	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	diagnóstico.	Já	na	pré-campanha	

o	 favoritismo	da	direita	 tradicional	 alimentou	conclusões	

apressadas	sobre	o	reestabelecimento	do	sistema	polı́tico	a	

partir	de	agremiações	como	DEM	e	PSDB,	entre	outras.		

Nosso	questionamento	se	divide	em	três	dimensões,	

uma	relativa	à	extrema-direita;	outra	à	direita	tradicional;	

e,	por	Mim,	as	esquerdas.		

	

	 	 Bolsonarismo	derrotado?	

	

A	 primeira	 tarefa	 pós	 eleições	 é	 entender	 a	 gravi-

dade	do	quadro	para	além	das	tabelas	que	mostram	quan-

tos	prefeitos	cada	partido	teve.	Dois	exemplos	ilustrativos.		

Primeiro,	Vitória.	A	capital	do	Espirito	Santo	será	go-

vernada	pelo	Delegado	Pazolini,	do	Republicanos.	Trata-se	

de	um	quadro	bolsonarista	que,	durante	a	pandemia,	inva-

diu	hospitais	a	mando	do	presidente	com	o	objetivo	de	pro-

var	que	havia	exagero	sobre	o	alcance	da	Covid-19.	Além	

disso,	esteve	 junto	com	a	ministra	Damares	no	criminoso	
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esquema	que	tentou	impedir	o	aborto	em	uma	menina	es-

tuprada.	Pazolini	foi	eleito	com	relativa	facilidade,	conquis-

tando	59%	dos	votos	contra	o	ex-prefeito	João	Coser,	do	PT.		

Segundo,	Fortaleza:	A	 capital	 cearense	 será	 gover-

nada	pelo	trabalhista	Sarto	Nogueira.	Já	no	primeiro	turno,	

o	candidato	do	PDT	contava	com	o	apoio	de	Ciro	Gomes	e	

do	prefeito	Roberto	Cláudio.	No	segundo	turno,	Sarto	en-

frentou	o	capitão	Wagner	do	PROS,	conhecida	liderança	da	

extrema-direita	cearense	que	liderou	o	motim	policial	con-

tra	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	São	Gon-

çalo,	segundo	maior	colégio	eleitoral	 Mluminense,	o	bolso-

narismo	conseguiu	eleger	um	delegado	citado	na	CPI	das	

Milı́cias.	E	mais,	a	tônica	do	segundo	turno	de	2020	foi	exa-

tamente	a	mesma	daquela	que	vivenciamos	na	reta	Minal	do	

primeiro	turno	de	2018	e	no	segundo	turno	da	eleição	que	

terminou	com	a	vitória	de	Bolsonaro:	trata-se	de	uma	mo-

bilização	de	reta	Minal	da	extrema	direita	com	uso	das	redes	

sociais,	fake	news	e	demonização	do	inimigo	(petista,	comu-

nista,	abortista)	cujo	resultado	Minal	 é	um	crescimento	do	

bolsonarismo	que	as	pesquisas	não	captam,	embora	esteja	

longe	de	ser	um	movimento	silencioso	ou	envergonhado.		

	Mesmo	 “Numericamente”	 derrotado,	 Bolsonaro	

pautou	a	eleição	do	inicio	ao	Mim.	Da	agenda	ao	modo	de	an-

gariar	votos.	Nesse	sentido,	o	presidente	foi	bastante	vito-

rioso.	Nossa	democracia	segue	em	quarentena.	
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Direita	tradicional	vitoriosa?	

	

A	direita	 tradicional	sai	mais	 forte	dessas	eleições.	

MDB,	DEM,	PSD,	PP,	PSDB	controlarão	a	maioria	das	prefei-

turas	nos	próximos	quatro	anos.		

Contudo,	a	história	mostra	que	a	relação	entre	vitó-

ria	quantitativa	no	pleito	municipal	e	bom	desempenho	na	

eleição	nacional	não	é	automática.	Essa	ressalva	se	faz	ne-

cessária	porque	tanto	no	mundo	polı́tico	quanto	nas	análi-

ses	da	grande	mı́dia	o	diagnóstico	é	que	esse	campo	pavi-

mentou	 seu	 caminho	 para	 conquistar	 a	 presidência	 em	

2022.	Comparando	a	dinâmica	entre	o	pleito	nas	cidades	e	

a	eleição	nacional	conclui-se	que	a	vitória	em	um	não	ne-

cessariamente	conduz	ao	êxito	na	outra.		

Em	1989,	os	partidos	da	direita	tradicional	contro-

lavam	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	prefei-

turas.	O	PT	de	Haddad	tinha	5%.	Eles	foram	para	o	2º	turno	

deixando	para	trás	todos	os	partidos	da	direita	tradicional	

que	saı́ram	vitoriosos	do	pleito	de	2016.		

"Ah,	mas	as	eleições	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	Saúde	José	Serra	(PSDB	e	PMDB)	ti-

nha	40%	das	prefeituras,	o	que	não	lhe	garantiu	a	vitória.		

Em	2004,	o	PT	tem	7%	das	prefeituras.	Zé	Alencar,	o	

carismático	vice	de	Lula,	vai	para	o	PRB,	um	partido	sem	
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prefeitura.	 Já	 o	 então	 governador	 de	 São	 Paulo	 Geraldo	

Alckmin	do	PSDB	e	em	chapa	com	o	PFL	tinha	30%.	Termi-

nou	derrotado.		

Em	resumo:	em	1989,	2002,	2006	e	2018	ter	muitas	

prefeituras	não	se	traduziu	em	vitória	presidencial.	A	cor-

respondência	positiva	entre	eleição	municipal	se	manifes-

tou	em	1994	e	1998	(PSDB	e	PFL	controlavam	40%	das	ci-

dades)	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	di-

reita	irá	com	Bolsonaro.	Quanto	disso?	Não	sabemos	ainda.	

Mas	a	direita	tradicional	ajuda	o	presidente	quando	se	con-

funde	com	o	governo	na	defesa	das	"reformas	estruturais".		

O	 problema	 de	 nomes	 que	 esse	 campo	 apresenta	

para	2022	–	Dória,	Huck,	Moro,	Mandetta,	Maia,	ACM	Neto	

-	expressa	na	verdade	um	dilema	programático	da	direita	

tradicional	brasileira.		

Qual	é	aMinal	sua	visão	de	paı́s?	Em	que	é	diferente	

de	Bolsonaro?	Até	aqui,	no	parlamento,	na	economia,	na	se-

gurança,	na	polı́tica	social,	em	nada.	

Mesmo	em	questões	que	parecem	uniMicar	a	opinião	

pública	nacional	e	a	comunidade	internacional	contra	Bol-

sonaro	não	sabemos	qual	é	a	alternativa	proposta	por	esse	

campo.	Por	exemplo,	no	criminoso	crescimento	do	desma-

tamento	e	queimadas	de	biomas	tais	como	a	Amazônia	e	o	

Pantanal.	 O	 que	 o	 PSDB	 faria	 no	 lugar?	 Ou	 o	 DEM?	 Ou	

mesmo	Huck	e	Moro,	que	não	têm	partido?	Ninguém	sabe	a	

resposta.	Como	então	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	 exceção	 do	 PSOL,	 que	 passou	 de	 2	 para	 5	

(sendo	uma	capital,	Belém);	e	uma	onda	de	esperança	com	

a	renovação	do	 legislativo	e	com	campanhas	majoritárias	

que	 empolgaram,	 tais	 como	 Guilherme	 Boulos	 em	 São	

Paulo	e	Manuela	Davilla	em	Porto	Alegre.			

O	que	temos	então	é	um	retorno	do	padrão	das	es-

querdas	dos	anos	1980/1990.	A	esquerda	se	saı́a	bem	no	

legislativo	pelo	papel	 "Miscalizador"	e	 ia	mal	no	executivo	

porque	suas	propostas	não	eram	“sérias”.	Era	algo	do	tipo	

“vocês	são	muito	bons	em	apontar	os	problemas,	mas	não	

servem	para	resolve-los”.		

O	crescimento	da	esquerda	no	Minal	do	século	XX	se	

deu	justamente	quando	convenceu	as	pessoas	de	que	podia	

governar.	E	não	foi	nada	fácil.	Pesou	muito	a	não	existência	

de	2º	turno	em	1988,	o	que	viabilizou	vitórias	em	São	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	não	serve	para	governar.	Por	isso	é	funda-

mental	combater	a	fragmentação.	A	divisão	ou	inviabiliza	a	

esquerda	 no	 1º	 turno	 ou	 prejudica	 o	 desempenho	 no	 2º	

turno.	E	isso	porque	a	transferência	de	votos	não	é	automá-

tica.	São	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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Vários	 fatores	pesam	contra	a	 transferência:	corpo	

mole	dos	derrotados,	mágoas	da	disputa	no	1o	turno,	rejei-

ções	consolidadas	e	que	o	curto	tempo	do	2o	turno	não	per-

mite	reverter.	E	a	própria	energia	que	se	gasta	combatendo	

o	 adversário	 do	 mesmo	 campo	 poderia	 ser	 direcionada	

para,	por	exemplo,	diminuir	o	número	de	abstenções,	votos	

nulos	e	brancos.		

Manu	e	Boulos,	por	exemplo,	teriam	mais	chances	de	

vitória	se	 fossem	já	no	primeiro	turno	candidatos	de	uni-

dade.		

De	todo	modo,	mesmo	derrotados,	eles	saem	como	

muita	 autoridade	 polı́tica	 para	 liderar	 uma	 renovação	 da	

esquerda	que	vá	para	além	do	PT,	apresentando	um	pro-

gressismo	novo	para	o	Brasil	do	bolsonarismo,	mas	que	não	

seja	contra	o	PT,	como	faz	Ciro	Gomes	do	PDT,	o	que	ter-

mina	por	isolá-lo	no	campo	da	esquerda.		

A	isso	soma-se	a	renovação	no	legislativo	municipal.	

O	 perMil	 parlamentar	 mudou:	 saem	 operários,	 bancários,	

professores	 (sindicalismo)	 que	 eram	 representativos	 na	

época	 e	 entram	 feministas,	movimento	 negro,	 LGBT,	 que	

são	 representativos	 hoje.	 Essa	 nova	 representatividade	 é	

fundamental	para	revigorar	a	esquerda.		

Outra	 questão	 chave	 é	 a	 coordenação:	 nos	 anos	

1980/1990,	havia	um	sentido	de	unidade	muito	mais	forte.	

No	último	perıódo,	imperou	o	cada	um	por	si	que	diMiculta	

muito	a	construção	de	projetos	majoritários	e	unidade.		

Que	as	novas	lideranças	nos	tragam	de	volta	os	sen-

tidos	coletivos	sem	os	quais	a	vida	do	Bolsonaro	será	facili-

tada	no	governo	e	nas	eleições,	sem	os	quais	não	será	pos-

sı́vel	encerrar	a	quarentena	democrática	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	intenção	de	expor	e	analisar	o	

resultado	 das	 candidaturas	 coletivas	 por	 todo	 o	 Brasil.	

Como	explicado	no	primeiro	texto	dessa	sequência2,	candi-

daturas	 coletivas	 são	 aquelas	 em	 que	 várias	 pessoas	 se	

unem	em	uma	única	chapa	e	se	comprometem	a	dividir	sa-

lários	e	responsabilidades	caso	eleitas.	Na	urna,	a	 foto	do	

candidato	que	cedeu	o	CPF	foi	a	que	apareceu,	mas	várias	

conseguiram	que	seus	nomes	enquanto	chapas	fossem	co-

locados.		

	Segundo	levantamento	da	FGV,	esse	tipo	de	candi-

datura	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	também	lançaram	pelo	

menos	6	nesse	modelo.	São	Paulo	é	o	estado	com	maior	nú-

mero,	 seguido	de	Pernambuco,	Rio	de	 Janeiro	e	Roraima.	

Pará,	Minas,	 Goiás	 e	 Bahia	 também	 tiveram	mais	 que	 10	

cada.	

	Várias	coletivas	foram	eleitas	pelo	paı́s,	e	mesmo	a	

votação	das	que	não	foram	demonstrou	grande	expressivi-

dade,	tendo	em	vista	que	essa	é	uma	proposta	que	era	até	

então	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/elei-
coes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/11/12/candidaturas-coletivas-e-compartilhadas-se-
multiplicam-nas-eleicoes-de-2020-mostra-levantamento-da-fgv.ghtml.		
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de	maior	transparência	e	horizontalidade	para	a	tomada	de	

decisões,	além	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	mês	 pas-

sado	com	uma	tentativa	de	impugnação,	foi	eleita	em	For-

taleza	com	quase	10	mil	votos.	Também	saı́ram	vitoriosas	a	

Coletiva	Bem	Viver,	 com	1.660	votos	em	Florianópolis4	 e	

Pretas	em	Salvador	com	3.635	votos,	ambas	formadas	ape-

nas	por	mulheres	e	ocupando	a	Câmara	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	Periférico	

22.472.	Ambos	trazem	em	suas	chapas	membros	da	comu-

nidade	 LGBTQIA+,	 pessoas	 negras	 e	militantes	 de	 causas	

sociais.	

No	Rio,	apesar	de	nenhuma	eleita,	as	coletivas	tive-

ram	boas	votações	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/elei-
coes-municipais/cinco-mulheres-formam-o-primeiro-mandato-coletivo-de-Mlorianopolis/.		
5	 "Pela	 1ª	 vez,	 Câmara	 de	 São	 Paulo	 terá	 mandatos	 ...	 -	 G1	 -	 Globo."	 https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/eleicoes/2020/noticia/2020/11/16/pela-1a-vez-camara-de-sao-paulo-tera-mandatos-coleti-
vos.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.	Além	disso	em	Belo	Horizonte,	Sônia	da	Coletiva	le-

vou	a	novidade	para	a	Câmara	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	não	eleitas,	todas	tiveram	votações	expressivas.	

A	Bancada	Feminista	recebeu	7.272	votos,	Bancada	Traba-

lhista	5.021	e	Bancada	Social	1.022.	O	partido	não	teve	ne-

nhum	eleito	na	capital.		

	

DESAFIOS	PELA	FRENTE	E	ESPERANÇA	DE	RENOVAÇÃO	

	

Como	já	dito	em	textos	anteriores,	as	candidaturas	

coletivas	 não	 possuem	 regulamentação	 pela	 lei,	 ou	 seja,	

contam	com	um	acordo	informal	entre	as	pessoas	envolvi-

das.	O	número	de	eleitas	abre	espaço	para	essa	disputa	de	

legalização	e	respaldo	jurı́dico	para	elas	e	as	próximas	que	

virão.		

A	 polı́tica	 institucional	 tem	 caminhado	 por	 outros	

rumos	de	representação,	com	cada	vez	mais	componentes	

de	minorias	sociais	concorrendo	e	disputando	cargos	 im-

portantes.	 Chapas	 no	 formato	 coletivo	 e	 compartilhado	

conseguem	propor	uma	forma	diferente	de	se	ver	a	Migura	

do	parlamentar,	sem	personalismo	ou	hierarquias.	Várias	

pessoas	 juntas	 em	 um	 único	 mandato	 abre	 espaço	 para	
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mais	frentes	de	atuação	e	formulação	polı́tica,	além	de	dei-

xar	o	processo	mais	democrático	e	com	maior	participação	

popular.	

A	vitória	de	tantas	chapas	pelo	paı́s,	e	também	o	nú-

mero	expressivo	de	votos	nesses	projetos,	traz	esperança	

sobre	a	tentativa	de	reencantamento	dos	brasileiros	para	a	

polı́tica,	 não	 se	 limitando	 ao	 processo	 eleitoral	 e	 sim	 em	

construções	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	monitora-

mento	eleitoral	do	NUDEB	sobre	o	pleito	municipal	de	2020	

e	tem	por	objetivo	analisar	a	inMluência	das	lideranças	evan-

gélicas	na	polı́tica.	Para	isso,	nesse	quarto	número	,	analisa-

mos	os	resultados	das	eleições	em	todas	as	capitais	brasi-

leiras	para	identiMicar	as	candidaturas	evangélicas	vitorio-

sas	e	derrotadas.	Este	artigo	analisará	também	as	motiva-

ções	que	levaram	as	campanhas	aos	respectivos	resultados.	

Nossa	hipótese	é	que	os	candidatos	evangélicos	-que	

em	sua	grande	maioria	estão	posicionados	à	direita	do	es-

pectro	 polı́tico-	 reivindicaram	 o	 identitário	 Bolsonarista,	

porém	 não	 foram	 capazes	 de	 aglutinar	 votos	 suMicientes	

para	se	elegerem.	Para	tal	estudo,	foram	analisadas	maté-

rias	publicadas	em	noticiários	regionais	e	as	pesquisas	elei-

torais	publicadas	no	site:	g1.globo.com	

	

O	ambiente	político	na	campanha	eleitoral	

	

As	eleições	municipais	de	2020	acontecem	em	um	

momento	atı́pico	no	Brasil	e	no	mundo:	A	pandemia	da	Co-

vid-19.	A	maior	crise	sanitária	global	da	história	recente	já	

infectou	mais	de		55	milhões	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	milhão	e	300	mil.	No	Brasil	espe-

ciMicamente,	 o	 vı́rus	 Sars-CoV-2	 contaminou	 quase	 6	 mi-

lhões	de	pessoas,	do	qual,	167	mil	foram	à	óbito	.	O	vı́rus,	

além	de	 letal,	evidenciou	ainda	mais	questões	 como	desi-

gualdade	social,	racismo,	fragilidade	dos	sistemas	de	saúde	

e	incapacidade	de	determinados	governos	em	implementar	

medidas	assertivas	para	controlar	o	avanço	da	pandemia.	

Sendo	assim,	a	pandemia	foi	combustão	para	revoluções	e	

reivindicações	sociais.	

O	 governo	 Bolsonaro	 foi	 diretamente	 afetado	 por	

esse	fenômeno.	A	pandemia	evidenciou	ainda	mais	a	inca-

pacidade	 de	 gestão	 do	 governo	 federal.	 Relativizou-se	 a	

gravidade	da	doença,	demorou	na	execução	de	programas	

para	minimizar	o	impacto	da	doença	na	economia	e	produ-

ziu	 diversos	 problemas	 sociais,	 como	 desemprego,	 au-

mento	 da	 pobreza,	 desvalorização	 do	 real	 e	 aumento	 do	

preço	dos	alimentos.	O	presidente	se	envolveu	em	diversas	

polêmicas	como	descrença	na	doença,	crı́ticas	a	China,	crı́-

ticas	 aos	 governadores,	 descredibilizou	 a	 vacina,	 relativi-

zou	mortes	e	produziu	 frases	que	geraram	indignação	na	

sociedade,	das	quais	algumas	 foram:	 ‘gripezinha’,	 ‘E	daı́?’,	

'Paı́s	de	maricas',	'Mais	uma	que	Jair	Bolsonaro	ganha',	'Va-

cina	obrigatória	só	aqui	no	(cachorro)	Faı́sca',	'Cobre	do	seu	

governador',	 'Vamos	todos	morrer	um	dia',	dentre	outras.		

Todo	esse	repertório	de	polêmicas	e	ingerência	podem	di-

retamente	ter	afetado	sua	inMluência	eleitoral	.	

A	nı́vel	internacional,	vemos	a	retomada	do	MAS	ao	

poder	na	Bolı́via.	Um	ano	após	o	golpe	contra	Evo	Morales,	

os	 bolivianos	 voltaram	 às	 urnas	 em	 outubro	 e	 elegeram	

Luis	Arce,	do	Movimento	ao	Socialismo,	em	primeiro	turno,	
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com	 uma	 vitória	 esmagadora	 impulsionada	 pelos	 movi-

mentos	sociais,	pondo	Mim	a	qualquer	projeto	de	retomada	

à	polı́tica	neoliberal	.	No	Chile,	o	povo	deu	seu	apoio	mas-

sivo	(78%	dos	votos	da	plebiscito)	a	uma	nova	Constituição,	

uma	das	principais	demandas	dos	manifestantes	que	ocu-

pavam	as	ruas	do	paı́s	no	últimos	meses	que	estavam	insa-

tisfeitos	como	papel	residual	ao	Estado	na	prestação	de	ser-

viços	básicos	imposto	pela	Constituição	de	1980,	uma	he-

rança	 do	 regime	militar	 de	 Pinochet	 .	 Nos	 EUA,	 a	 eleição	

presidencial	 foi	 inMluenciada	 pelos	 movimentos	 sociais,	

principalmente	pelo	blacklivesmatter	e	pela	má	gestão	de	

Trump	no	combate	à	pandemia.	Este	fator	promoveu	uma	

alta	adesão	popular	na	eleição	conduzindo	o	partido	demo-

crata	novamente	ao	poder,	rompendo	com	a	tradição	de	re-

eleição	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	elei-

ções	municipais	de	2020	

	

Como	apresentado	no	boletim	de	outubro,	as	candi-

daturas	evangélicas	cresceram	robustamente	e	em	sua	mai-

oria	estavam	no	espectro	polı́tico	mais	à	direita	alinhada	ao	

discurso	bolsonarista.	Estavam	presentes	em	24	das	26	ca-

pitais	(Florianópolis	e	João	Pessoa	foram	as	únicas	que	não	

apresentaram	este	quadro),	num	total	de	47	candidaturas.	

Os	candidatos	evangélicos	buscam	repetir	o	fenômeno	que	

consagrou	 e	 elegeu	 Bolsonaro	 em	 2018	 postulando-se	
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como	 Mieis	 ideários	 do	 Bolsonarismo,	 apresentando	 pro-

grama	polı́tico	 ligado	 à	moral	religiosa	e	 à	 segurança	pú-

blica,	porém	essa	estratégia	não	foi	suMiciente	para	agluti-

nar	votos	para	se	elegerem.		Todavia,	foi	possı́vel	observar	

que	na	maioria	das	capitais	o	apoio	evangélico	pulverizou-

se	entre	os	candidatos,	descaracterizando	a	identidade	tra-

çada	no	pleito	de	2018.	Desse	modo,	a	transposição	espe-

rada	do	apoio	agregado	dos	evangélicos	a	um	candidato	não	

aconteceu	na	maioria	dos	pleitos	analisados.	

Como	os	resultados	das	eleições	já	 é	sabido	por	to-

dos,	 decidimos	 sintetizar	 os	 resultados	 em	 formato	 de	

mapa:	

	

	

Como	 se	 pode	 observar	 no	 mapa,	 das	 24	 capitais	

com	candidaturas	evangélicas,	apenas	1	(uma)	foi	vitoriosa	

em	1º	turno,	Campo	Grande,	Capital	do	Mato	Grosso	do	Sul	

e	7	(sete)	concorreram	ao	2º	turno	(Amazonas,	Maranhão,	

Maceió,	Goiânia,	Cuiabá,	Rio	de	 Janeiro	e	Vitória),	porém,	
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vale	lembrar	que	em	Florianópolis,	os	candidatos	não	se	de-

claram	 evangélicos,	mas	 receberam	 forte	 apoio	 da	 Igreja	

Universal	 -que	 controla	 o	 Republicanos,	 partido	 do	 vice-

prefeito,	porém	não	farão	parte	desta	contagem.	Das	7	can-

didaturas	evangélicas	que	concorreram	ao	2º	turno,	4	delas	

saı́ram	vitoriosas,	que	é	o	caso	de	Goiânia,	Maceió,	Manaus	

e	Vitória.	Das	derrotas,	destaque	para	o	Rio	de	Janeiro,	no	

qual	o	atual	prefeito,	Marcelo	Crivella,	não	conseguiu	se	re-

eleger.	A	última	vez	que	um	prefeito	no	Rio	não	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	 número	 de	 candidaturas	 deste	 seguimento	 no	

pleito,	o	resultado	das	eleições,	de	certa	forma,	foi	positiva	

para	o	grupo	evangélico,	uma	vez	que	ampliaram	de	4	capi-

tais	em	2016	para	5	capitais	conquistadas	este	ano.		
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Conclusão	

	

Conforme	evidenciado	nas	pesquisas,	as	candidatu-

ras	 evangélicas,	 em	 sua	 grande	 maioria,	 reivindicaram	 a	

pauta	bolsonarista	em	suas	campanhas,	apresentando	pro-

grama	polı́tico	ligado	à	moral	religiosa,	defesa	da	famı́lia	e	

à	segurança	pública	na	tentativa	de	repetir	o	feito	que	ele-

geu	Bolsonaro	em	2018,	porém	no	pleito	deste	ano	esta	tá-

tica	se	mostrou	 inexitosa	tanto	no	1º	turno	quanto	no	2º	

turno.	

As	 candidaturas	 evangélicas	 estiveram	 presentes	

em	todas	as	regiões	do	paı́s	e	apareceram	de	forma	expres-

siva	no	Centro-Oeste,	que	tradicionalmente	elege	candida-

tos	protestantes.	Em	Campo	Grande,	o	candidato	Marqui-

nho	Trad	(PSD)	foi	eleito	ainda	no	1º	turno	e	em	Goiânia,	

Maguito	Vilela	 levou	melhor	na	disputa	com	outro	candi-

dato	também	evangélico.	Já	em	Cuiabá,	virada	de	mesa,	Abı́-

lio	Junior	perde	apoio	da	ala	evangélica	na	reta	Minal	e	Ema-

nuel	Pinheiro	é	eleito	com	apoio	de	30	lideranças	religiosas	

da	região.	Além	do	Centro-Oeste,	tivemos	candidaturas	vi-

toriosas	em	Manaus,	com	David	Almeida	(Avante),	Vitória	

com	 Delegado	 Pazolini	 (Vitória)	 e	 em	Maceió,	 um	movi-

mento	peculiar,	o	prefeito	eleito	foi	um	evangélico	progres-

sista,	João	Henrique	Caldas	(PSB).	Em	Florianópolis,	apen-

sar	 do	 prefeito	 eleito	 não	 ser	 evangélico,	 recebeu	 forte	

apoio	da	ala,	uma	vez	que	o	vice	era	do	partido	Republica-

nos.	 Assim,	 constata-se	 que	 a	 ala	 evangélica	 comandará	

pelo	menos	uma	capital	de	cada	região	do	Brasil	a	partir	de	

2021.	
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Se	por	um	lado,	a	inMluência	evangélica	cresceu	em	

algumas	capitais,	no	Rio	de	Janeiro,	2ª	maior	capital	do	paı́s,	

fora	diferente,	o	atual	prefeito,	o	ex-bispo	Marcelo	Crivella	

não	conseguiu	se	reeleger.	A	inMluência	deste	grupo	na	ca-

pital	Mluminense	foi	pulverizada	e	apresentaram-se	para	o	

pleito	 4	 candidatos	 declaradamente	 evangélicos,	 a	 saber:	

Marcelo	Crivella	(Republicanos)	da	Igreja	Universal,	Bene-

dita	da	Silva	(PT)	da	Igreja	Assembleia	de	Deus,	Clarissa	Ga-

rotinha	 (Pros)	 da	 Igreja	 Presbiteriana	 e	 Glória	 Heloı́sa	

(PSC)	da	Comunidade	Batista	do	Rio.	Porém,	um	declarado	

apoio	maciço	das	lideranças	evangélicas	oriundo	do	pano-

rama	polı́tico	de	2018	não	foi	sentido	por	nenhum	dos	can-

didatos.	Nem	mesmo	Crivella,	apesar	do	alinhamento	à	Mi-

gura	de	Bolsonaro	como	principal	apoio	de	sua	campanha,	

foi	exitoso	ao	tentar	reunir	sobre	si	o	eleitorado	religioso,	

pois	pelo	elevado	número	de	candidaturas	evangélicas	no	

1º	turno	na	capital,	não	foi	possı́vel	aglutinar	o	voto	de	to-

dos	os	evangélicos	em	apenas	um	representante.	

Além	dessa	pulverização	do	voto	evangélico,	visto	as	

diversiMicadas	 candidaturas	 deste	 segmento	 que	 se	 apre-

sentaram	nas	capitais,	em	especial	no	Rio	de	Janeiro,	é	pre-

ciso	 compreender	as	motivações	que	 levaram	a	um	certo	

enfraquecimento	da	 inMluência	das	 lideranças	evangélicas	

nas	eleições	de	2020	que	apresentaram	um	resultados	bem	

diferentes	do	imaginado.	Esta	questão	está	diretamente	li-

gada	ao	desempenho	de	Bolsonaro	na	gestão	do	paı́s	e	de	

alguns	prefeitos	-como	o	caso	de	Crivella-,	dada	a	frustração	

das	demandas	geradas	e	não	sanadas,	provocando	a	perda	

de	consenso	dos	eleitores.	

Outro	fator	importante	a	se	considerar	é	o	perMil	dos	

eleitores	evangélicos,	que	em	sua	maioria,	são	de	pessoas	
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das	classes	C,	D	e	E,	passaram	a	buscar	candidatos	que	além	

de	um	alinhamento	ideológico,	sobretudo,	apresentem	pro-

postas	para	melhores	condições	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	his-

toricamente	é	mais	onerado	com	a	falta	de	polı́ticas	públi-

cas.	Assim,	é	possı́vel	perceber	nas	eleições	municipais	de	

2020	do	Rio	de	Janeiro	e	das	demais	capitais,	uma	vertente	

diferente	de	2016.	O	eleitor,	além	de	possuir	mais	opções	

de	candidatos	evangélicos,	também	direcionou	seu	voto	em	

busca	de	resultados	sociais	estruturais	mais	tangı́veis,	uma	

vez	 que,	 na	 eleição	 anterior,	 o	 candidato	 eleito	 por	 aMini-

dade	 ideológica	não	apresentou	resultados	na	gestão	que	

sanasse	as	problemáticas	da	cidade.	Sendo	assim,	apesar	da	

aMinidade	religiosa	com	candidatos	declaradamente	evan-

gélicos	-	muitos	deles	alinhados	ao	bolsonarismo	-,	o	eleitor	

preferiu	votar	em	postulantes	tradicionais,	gestores	e	com	

propostas	viáveis	de	transformação	da	cidade.	Este	posici-

onamento	é	percebido	no	resultado	das	eleições	municipais	

de	2020,	onde	das	candidaturas	evangélicas	em	24	capitais	

apenas	uma	ganhou	em	1º	turno	(Campo	Grande)	e	sete	fo-

ram	para	o	2º	turno	(Amazonas,	Maranhão,	Maceió,	Goiâ-

nia,	Cuiabá,	Rio	de	Janeiro	e	Vitória),	nas	demais	capitais,	o	

eleitor	optou	por	candidatos	tradicionais	e	certa	 forma,	o	

alinhamento	ideológico	religioso	não	foi	primordial.	

Desse	modo,	a	pulverização	do	apoio	evangélico	nas	

candidaturas	das	eleições	municipais	do	primeiro	turno	de	

2020,	especiMicamente	do	Rio	de	Janeiro,	podem	ser	com-

preendidas	por	três	principais	condições:	a	primeira,	evi-

denciada	pela	quantidade	de	candidaturas	declaradamente	
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evangélicas	superior	à	de	2016.	O	aumento	de	candidatos	

que	se	declararam	do	segmento	evangélico	é	um	diMiculta-

dor	para	combinação	dos	grupos	religiosos	que	não	conse-

guem	se	mobilizar	em	 torno	de	uma	 única	 candidatura	e	

por	isso,	acabam	votando	em	núcleos	de	acordo	com	a	dou-

trina	protestante	que	mais	assemelham-se	a	do	candidato.	

A	segunda	está	na	migração	de	votos	do	eleitor	evangélico	

das	classes	mais	baixas	a	candidatos	que	são	apresentados	

como	exı́mios	gestores,	ditos	de	“centro	direita”,	que	reú-

nam	projetos	ligados	à	urbanização,	geração	de	empregos,	

transporte	e	saúde,	mais	claramente	deMinidos	e	explorados	

nas	campanhas	eleitorais,	onde	o	eleitor	está	buscando	re-

sultados	para	a	cidade.	E	a	 terceira,	e	 talvez	mais	notória	

quando	 comparados	 os	 cenários	 polı́ticos	 anteriores	 de	

2016	e	2018,	é	a	constatação	da	falta	de	um	“inimigo”	co-

mum	a	todos	os	evangélicos.	No	Rio	de	Janeiro,	por	exem-

plo,	 em	 2016,	 havia	 a	 candidatura	 de	 Marcelo	 Freixo	

(PSOL),	apontado	como	claro	inimigo	comum.	Nas	eleições	

de	2018,	o	congregado	de	lideranças	religiosas	foi	constru-

ı́do	com	um	único	objetivo:	desidratar	qualquer	possibili-

dade	de	uma	possı́vel	vitória	do	Partido	dos	Trabalhadores	

(representante	 de	 um	 imaginário	 formulado	 ao	 redor	 de	

fake	news),	e	de	uma	ruptura	com	os	valores	conservado-

res.	Assim,	não	havendo	um	claro	hostil	representante	an-

tagônico	à	moral	cristã	nas	eleições	municipais	no	primeiro	

turno,	a	organização	do	corpo	evangélico	foi	pulverizada.			

Outra	questão	que	se	destacou	é	o	fato	de	apresen-

tar-se	como	candidato	evangélico	bolsonarista	não	inMluen-

ciou	na	escolha	do	eleitor	e	é	visı́vel	que	o	presidente	Bol-

sonaro	não	consegui	transferir	votos	para	seus	aliados.	En-
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tretanto,	 isso	 não	 representa	 um	 verdadeiro	 enfraqueci-

mento	do	Bolsonarismo	e	consigo	o	apoio	dos	evangélicos	

neopentecostais	ao	grupo.	As	eleições	municipais	apesar	de	

ser	um	aquecimento	para	as	eleições	majoritários	de	2022,	

elas	são	muito	regionalizadas,	onde	o	eleitor	busca	o	candi-

dato	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	eleição	 é	de	suma	im-

portância	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	 tendência	 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	pre-

feituras	 no	 último	 pleito	 para	 458	 este	 ano.	 Esse	 cresci-

mento	foi	percebido	nas	capitais,	onde	ampliou	signiMicati-

vamente	 sua	 inMluência	ganhando	 já	no	primeiro	 turno,	3	

capitais	(Curitiba,	Salvador	e	Florianópolis)	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	além	do	sucesso	

neste	pleito,	o	partido	também	controla	o	Senado	Federal	e	

a	Câmara	dos	Deputados.		Assim,	pode-se	inferir	que	o	DEM	

pode	 chegar	 forte	 para	 negociar	 uma	 chapa	 majoritária	

para	2020,	porém	sem	um	nome	expressivo	para	a	disputa.	

O	fato	é,	tanto	Bolsonaro	quanto	a	direita	tradicional	com	

PSDB	 e	 MDB,	 precisarão	 conceder	 mais	 vantagens	 caso	
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queiram	o	partido	na	coligação,	como	por	exemplo,	a	indi-

cação	do	vice-presidente	da	chapa.	

Outro	ponto	interessante	é	um	“aceno”	da	retomada	

da	esquerda	no	debate	polı́tico,	que	saiu	vitoriosa	em	Be-

lém,	Fortaleza,	Aracajú,	Recife	e	Maceió	e	mostrou	a	força	

de	Boulos	e	Manuela	D’avila,	mesmo	não	vencendo	no	2º	

turno.	

Factual,	as	eleições	municipais	deste	ano	foram	me-

nos	polarizadas	e	mostraram	o	brasileiro	com	voto	menos	

ideológico	e	mais	pragmático,	onde	a	 falta	de	um	inimigo	

comum	a	ser	combatido	foi	o	fator	deste	resultado.	 	 	Ade-

mais,		o	resultado	evidenciou	que	para	se	sair	vitorioso	em	

2022,	o	oposição	com	candidato	de	direita/centro-direita	

ou	de	esquerda,	será	necessário	apresentar	propostas	con-

tundentes	de	melhorias	econômicas	e	sociais,	se	aproximar	

de	diferentes	grupos,	sejam	eles,	religiosos,	polıt́icos	ou	so-

ciais,	além	de	apresentar	um	polı́tica	que	convirja	de	certa	

forma	ao	centro.	

Fechando	esse	boletim,	é	 importante	destacar	aqui	

que	 não	 há	 problema	 em	um	 candidato	 ser	 evangélico,	 o	

problema	está	quando	este	coloca	a	religião	a	frente	da	po-

lı́tica	ou	da	coisa	pública.	E| 	preciso	atuar	com	distinção	en-

tre	as	relações	públicas	(exercı́cio	do	mandado)	e	privadas	

(crenças/religião).	A	partir	do	momento	que	o	polı́tico	ba-

ralha	estas	questões,	temos	um	grave	problema	à	vida	de-

mocrática.	
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Aumento ou diminuição das desigualdades políticas? 
Avaliação das Câmara Municipais  
	
POR	LETICIA	DE	PAULA7	

	

O	presente	texto	analisa		a	renovação	das	esquerdas	

nos	 legislativos	municipais	a	partir	das	eleições	de	novas	

lideranças	oriundas	de	grupos	organizados	e	minorias	re-

presentativas.	São	elas	as	comunidades:	LGBT,	negra	e	fe-

minina.	Tal	pesquisa	se	deu	a	partir	de	fontes	como	o	TSE	e	

também	de	mı́dia	tradicional	como	G1,	Uol	Notı́cias,	Folha	

de	S.	Paulo,	Congresso	em	Foco	e	Globo.com		

Nossa	hipótese	é	que	o	aumento	da	representativi-

dade	desses	setores	entre	as/os	vereadoras/vereadoras	de	

esquerda	mostra	uma	renovação	importante	nesse	campo.	

	

LGBTQI+	

	

Por	todo	o	paı́s	foram	eleitas	25	pessoas	LGB-

TQIA+	assumidas.	Num	aumento	de	275%	ao	se	tra-

tar	de	pessoas	 trans	e	 travestis,	 em	comparação	a	

2016.	O	PSOL	é	o	partido	que	mais	elegeu	LGBT's.	As	

siglas	partidárias	 PSDT,	AVANTE	e	 até	 PDT	empa-

tam	no	último	lugar	com	2,3%.	Partidos	da	esquerda	

somam	 mais	 porcentagens	 do	 grupo,	 mesmo	 es-

tando	em	menor	número	quantitativo.	Sendo	então,	

a	esquerda	maior	representante	da	comunidade,	em	

especial	os	dois	partidos:	PT	e	PSOL.		

	

																																																								
7	Letícia	de	Paula	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	na	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB		



	
25 

	
Fonte:	Aliança	LGBT		

	

Foram	alcançados	recorde	de	votos	por	vereadores	

trans	em	algumas	cidades,	tendo	o	ano	de	2020	fazendo	his-

tória	ao	atingir	essas	marcas,	além	de	fazer	estreias	dessa	

parte	da	sigla	em	cadeiras	legislativas	municipais.	Como	o	

caso	de	Duda	Salabert	PDT,	eleita	primeira	vereadora	trans	

da	história	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	am-

biente	e	educação.		

De	semelhante	forma,	Linda	Brasil	do	PSOL	atingiu	

marca	recorde	de	50.700	votos,	sendo	também	a	primeira	

vereadora	trans	da	sua	cidade	Aracaju	-	SE).	Suas	pautas,		

foram	a	respeito	do	direito	feminino,	LGBT+	e	racial	se	es-

tendendo	a	pautas	de	classe,	como	caso	de	pessoas	em	con-

dições	de	rua.	

Apesar,	porém,	destas	notáveis	conquistas,	a	comu-

nidade	segue	muito	sub-representada	nas	câmaras.	Um	le-

vantamento	de	todas	as	capitais	do	Brasil,	revelou	que	a	re-

presentação	 é	de	menos	de	1%,	 enquanto	que	a	 comuni-

dade	 abrange	 cerca	 de	 30%	 da	 população	 geral,	 ou	 seja,	
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uma	crise	de	representação	imensa.	Segue	a	relação	de	no-

mes	e	partidos	nas	capitais:		

	

Cidade	 Nome	 Partido	

Belém	–	PA		 Bia	Carminha	(bissexual)		 PT		

Belém	-	PA		 Vivi	Reis	(bissexual)			 PT		

Fortaleza	–	CE		 Adriana	(lésbica)	 PSOL	(coletiva)	

Salvador	–	BA		 Laina	Crisóstomo	(lésbica)	 PSOL	

Recife	–	PE		 Israel	Pereira	(gay)	 PT	(suplente)		

Recife-PE	 Carla	Recife	(lésbica)		 PSOL	(suplente)	

Natal	–	RN		 Brisa	Bracchi	(bissexual)	 PT		

Natal	–	RN		 Felipe	Alves	(gay)	 PDT		

Aracajú	-	SE	 Linda	Brasil	(travesti)		 PSOL		

São	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	(lésbica)	 PSOL		

Rio	de	Janeiro	–	RJ		 Tainá	de	Paula	(bissexual)		 PT		

Rio	de	Janeiro	–	RJ			 Monica	Benı́cio	(lésbica)		 PSOL		

São	Paulo	–	SP		 Erika	Hilton	(lésbica)		 PSOL		

São	Paulo	–	SP		 Carolina	Iara	(lésbica)		 PSOL	(coletiva)	

São	Paulo	–	SP		 Elaine	Quilombo	(lésbica)	 PSOL	(coletiva)	

São	Paulo	–	SP	 Samara	Quilombo	(lésbica)	 PSOL	(coletiva)	

São	Paulo	–	SP		 Luana	Alves	(lésbica)		 PSOL		

Curitiba	–	PR		 Lucas	Siqueira	(gay)		 PSB	

Florianópolis	–	SC		 Carla	Ayres	(lésbica)		 PT		

Porto	Alegre	–	RS		 Diana	Santos	(lésbica)		 PC	do	B	

Porto	Alegre	–	RS		 Matheus	Gomes	(gay)		 PSOL		
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Os	recordes	das	capitais	quanto	ao	número	de	votos	

são	importantes	e	notáveis,	até	históricos,	mas	ainda	uma	

porcentagem	 irrisória	 no	 percentual	 geral	 e	o	 paı́s	 segue	

como	aquele	que	mais	mata	pessoas	LGBT’s	em	todo	pla-

neta,	 superando	até	 aqueles	em	que	 é	crime	punı́vel	com	

morte	demonstrações	de	afeto	homoafetivas.	“Assim,	além	

de	eleições	 é	preciso	mais	candidaturas	comprometidas	a	

representar	a	causa	e	o	direito	de	existir	da	comunidade,	

como	institui	o	sistema	democrático	e	a	constituição.”		

O	que	esse	quadro	de	recorde	de	eleitos	trans	sinali-

zam	é,	portanto	uma	união	de	votos	para	eleger	tais	candi-

datas,	 porém	 o	 número	 de	 cadeiras	 continua	 a	 bater	 a	

mesma	margem	das	últimas	eleições.	

	

Mulheres	

	

Em	outubro	do	ano	passado,	o	Supremo	Tribunal	Fe-

deral	determinou	que	seria	destinada	a	candidatura	de	mu-

lheres	ao	menos	30%	do	fundo	eleitoral,	verba	para	as	cam-

panhas,	porém	a	maioria	dos	partidos	ignorou	a	ordem,	cri-

ando	a	desvantagem	as	candidaturas,	que	já	sofrem	com	as	

outras	diMiculdades	para	serem	eleitas.	Tal	como	a	discrimi-

nação	de	eleitores	que	preferem	votar	em	homens,	até	as		

determinações	 sociais:	 ter	 de	 cuidar	por	mais	 tempo	das	

crianças,	ser	responsável	por	cozinhar	e	limpar	a	casa,	en-

Mim,	a	maioria	das	tarefas	domésticas.	Sendo,	em	compara-

ção	aos	homens	muito	mais	tempo.	O	que	também	segundo	

outras	pesquisas	seriam	o	motivo	que	impediria	de	se	can-

didatarem	e	participarem	da	polı́tica.		

Houvera	até	a	criação	em	2018,	de	um	grupo	exclu-

sivamente	feito	para	desvio	de	dinheiro	público	do	Fundo	
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Eleitoral	feminino,	que	deveria	servir	para	diminuir	a	taxa	

de	desigualdade	de	gênero	no	Legislativo,	 ao	aumentar	a	

verba	de	investimento	de	campanha	das	candidatas.	O	Pre-

sidente	do	partido	(PSL)	ao	responder	sobre	o	caso,	tentou	

justiMicar	dizendo:	“Polı́tica	não	é	coisa	e	mulher.”	Exempli-

Micando	o	preconceito	como	um	dos	empecilhos	enfrenta-

dos	por	elas.	Esse	reMlexo	também	é	reMletido	e	alguns	dados	

da	eleição	de	vereadores	de	2020:		

	

• Mulheres	foram	as	únicas	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	precon-

ceito	racial	dos	partidos	e	eleitores.	

Elas	receberam	a	verba	de	seu	investimento	de	cam-

panha	apenas	nos	últimos	15	dias	antes	da	eleição,	em	con-

traste	com	eles	que	receberam	no	inı́cio	do	perı́odo	de	pro-

paganda	eleitoral.	

Como	explicação,	os	partidos	disseram	ser	respon-

sáveis	a	burocracia	envolvendo	as	declarações	necessárias	

por	parte	das	mulheres,	um	comprovante	de	gênero	e	que	

declara	sua	espontaneidade	de	candidatura.	Ainda,	que	es-

tão	trabalhando	nisso	para	solucionar	a	questão.		

Enquanto	isso,	em	estatı́sticas,	a	representatividade	

de	mulheres	nas	capitais	são	as	seguintes:	

• 	16,7%	na	Região	Norte		

• 15,4%	Região	Centro	Oeste	

• 17,1	Nordeste		

• 16,3%	Sul	

• 13,8%	Sudeste	

	

Assim,	 a	 região	 Sudeste	 sendo	 a	mais	 desigual	 de	

todo	as	regiões.	

Em	números	ainda	muito	desiguais,	há	excepciona-

lidade	e	sinais	de	avanço	de	mulheres,	com	recordes	nos	se-

guintes	municı́pios:		
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Fonte:	G1	

	

Logo,	sendo	o	sudeste	a	concentração	de	maior	desi-

gualdade	de	gênero	entre	as	regiões	e	a	nordeste	de	mais	

inclusão	 feminina.	 Porém,	 todas	 as	 regiões	 se	 encontram	

num	patamar	que	não	chega	a	¼	de	vagas	preenchidas	por	

candidatas	mulheres,	e	todas	cidades	com	números	muito	

próximos	em	seu	baixı́ssimo	nı́vel.		

Da	avaliação	das	candidaturas	de	todo	o	paı́s,	apenas	

5	mulheres	estão	entre	 as	mais	votadas:	 Indiara	Barbosa	

(NOVO),	 Karen	 Santos	 (PSOL),	 Professora	 Duda	 Salabert	

(PDT),	Linda	Brasil	(PSOL),	Dra.	Michelle	Mello	(PDT).	Indi-

cando	que	partidos	de	esquerda*	foram	os	que	mais	elege-

ram	mulheres.		
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Negros		

	

A	autodeclaração	é	o	modo	qual	o	TSE	avalia	as	can-

didaturas	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	compõe	56%	da	população	

e	alcançaram	esse	ano	a	marca	de	maioria	eleita	na	casa	le-

gislativa	 municipal,	 com	 49,9%	 das	 candidaturas	 eleitas	

para	vereadores.	Os	brancos	foram	53%,	em	números	ab-
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solutos	31.053.	Seriam	esses	efeitos	das	manifestações	an-

tirracistas	no	Brasil	e	resto	do	mundo?	Houvera	talvez	um	

aumento	do	autorreconhecimento	de	 sua	 cor?	Ou	seriam	

fraudares	para	alavancar	mais	Minanciamento	em	suas	cam-

panhas,	pelo	Fundo	Eleitoral	e	suas	novas	regras	desse	ano?	

Serão	analisadas	as	hipóteses.	

Após	um	decreto	do	STF	os	partidos	devem	Minanciar	

proporcionalmente	recursos	de	acordo	com	o	quantitativo	

de	negros	e	brancos.	Não	houve	cotas	partidárias,	mas	des-

tino	obrigatório	de	investimento	equiparado.		

Em	2018,	o	PSL	foi	acusado	de	usar	de	candidaturas	

laranjas	para	mulheres,	criando	até	um	gabinete*	para	o	es-

quema.	E| 	possı́vel	então	os	partidos	fazerem	o	mesmo.	En-

tre	os	especialistas,	porém,	se	cria	 também	a	hipótese	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	então,	para	a	segunda	hipótese:	 	o	engajar	so-

cial	na	luta	antirracista,	a	perda	de	inMluência	do	negacio-

nismo	governamental	quanto	ao	problema	e	efeito	das	ma-

nifestações.	 O	 que	 pode	 ser	 visto	 por	 outras	 estatı́sticas,	

como	a	descrença	nas	falas	do	presidente	em	nı́veis	altos.		

Ainda,	como	no	paı́s	há	autodeclaração,	como	deMine	

o	IBGE,	se	conMia	nas	hipóteses	de	que	as	manifestações	de	

grande	 inMluência	no	mundo,	chegando	a	eleger	até	a	pri-

meira	vice-presidente	da	maior	potência	global,	tenha	ge-

rado,	um	efeito	aqui.		Comparando	com		o	último	pleito:	ne-

gros	aumentaram	seu	percentual	na	Câmara	em	2,6%.	Com-

pondo	 então:	 49,9%	 das	 cadeiras.	 De	 todas	 as	 minorias	

compostas	em	cadeiras	 é	a	mais	proporcional	com	o	per-

centual	demográMico,	o	total	de	cidadãos	desse	grupo.		
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Continuação do mapeamento nas capitais brasileiras das can-
didaturas que fazem alusão às forças de Segurança Pública 	

	

POR	ISABELLA	CORREIA8	

	

No	domingo	(15/11),	os	brasileiros	foram	às	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	alusão	as	forças	de	segurança	nas	grandes	capi-

tais	 brasileiras	 nas	 eleições	 municipais	 de	 2020.	 No	 pri-

meiro	texto,	postado	no	dia	20	de	outubro	de	2020,	foi	ex-

posto	que	a	cada	eleição	cresce	o	número	de	candidatos	que	

fazem	alusão	às	forças	de	segurança	pública	na	polı́tica	bra-

sileira.	Isso	acontece	devido	a	pautas	de	segurança	pública,	

a	necessidade	de	ter	representantes	desse	grupo	nas	Câma-

ras	Municipais	e	Assembleias,	assim	como	também	chefes	

do	Executivo,	e	por	inMluência	da	vitoria	do	Presidente	Jair	

Bolsonaro	nas	eleições	de	2018.	Ao	apresentarem	uma	nar-

rativa	que	coloca	os	membros	das	forças	de	segurança	pú-

blica	como	heróis	do	combate	contra	a	corrupção	e	a	vio-

lência,	se	acredita	que	só	eles	irão	repor	a	ordem,	a	moral	e	

os	bons	costumes,	adotando,	portanto,	uma	atitude	conser-

vadora.	Não	é	por	acaso	que	os	personagens	que	consegui-

ram	se	destacar	nas	eleições	municipais	nas	grandes	capi-

tais	–	e	conseguiram	chegar	ao	2o	turno	–	pertencem	a	par-

tidos	à	direita	e,	principalmente,	ao	centro	do	espectro	po-

lı́tico.		

																																																								
8	Isabella	Correia	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	e	pesquisadora	do	NUDEB.		
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Em	geral,	em	comparação	às	eleições	de	2016,	nota-

se	que	houve	um	crescimento	de	39%	de	candidatos	a	pre-

feito	e	vice-prefeito	com	esse	perMil	nos	municıṕios	dos	Es-

tados	 brasileiros	 que	 conseguiram	 se	 eleger.	 Entretanto,	

apesar	desses	fatores,	percebe-se	que	foram	poucas	candi-

daturas	pertencentes	a	esse	grupo	que	conseguiram	ganhar	

as	eleições	ainda	no	1o	turno	ou	até	mesmo	chegar	ao	2o	

turno	nas	capitais.	Dessa	forma,	nesse	texto	será	analisado	

o	histórico	de	cada	candidato	das	capitais	brasileiras,	quais	

são	as	chances	dele	vencer	as	eleições	municipais	de	2020	

e	os	possı́veis	fatores	que	contribuı́ram	para	a	derrota	des-

ses	personagens	nas	eleições.	

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	pública	conseguiram	se	

destacar	ao	ponto	de	chegar	ao	2o	turno.	Em	Macapá,	capital	

do	Estado	de	Amapá,	as	eleições	foram	adiadas	para	o	dia	6	

de	dezembro	de	2020	em	razão	da	crise	de	energia	e	falta	

de	segurança,	por	isso,	não	há	resultados	sobre	a	situação	

da	capital.	Lembrando	que	foram	consideradas	candidatu-

ras	que	fazem	alusão	aos	membros	de	forças	de	segurança	

pública	como	aquelas	em	que	o	titular	se	identiMicou	como	

bombeiro	militar,	membro	das	Forças	Armadas,	militar	re-

formado,	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	estão	presentes	nas	capitais:	

Aracaju,	Belém,	Fortaleza,	João	Pessoa,	Macapá,	Rio	de	Ja-

neiro,	 São	 Luı́s,	 Teresina	 e	 Vitória.	 Esse	 levantamento	 de	
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dados	 sobre	 as	 candidaturas	 desses	 personagens	 aconte-

ceu	por	meio	dos	portais	de	notı́cias	do	Grupo	Globo,	Folha	

de	 São	 Paulo,	 UOL,	 Estadão,	 noticiários	 regionais	 e,	 tam-

bém,	através	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	dis-

curso	de	“lei	e	ordem”,	sem	tentar,	de	fato,	se	conectar	com	

os	eleitores.	Especialistas	explicam	que	os	candidatos	que	

fazem	alusão	às	forças	de	segurança	pública	se	limitavam	

no	discurso	conservador	de	salvar	a	população	de	uma	su-

posta	ameaça	 “comunista”,	de	 “ideologia	de	gênero”,	 cor-

rupção	e	violência	urbana,	o	que	não	garante	suas	vitórias	

nas	urnas.	Muitos	rostos	desse	perMil	que	se	candidataram	

eram	considerados	novos,	por	isso	os	eleitores	preferiram	

eleger	aqueles	que	já	conheciam.	Não	basta	apenas	adota-

rem	discursos	que	todos	os	brasileiros	já	conhecem,	tal	qual	

do	problema	da	segurança	pública.	E| 	necessário	conquistar	

a	 simpatia	 dos	 eleitores	 para	 conseguir	 se	 eleger,	 o	 que	

muitos	não	conseguiram.	Além	disso,	houve	um	enfraque-

cimento	do	presidente	Jair	Bolsonaro,	devido	a	sua	postura	

na	pandemia	e	também	em	relação	às	polı́ticas	públicas	de	

recuperação	 econômica.	 Por	 isso,	 poucos	 candidatos	 que	

ele	mostrou	apoio,	conseguiram	se	destacar	nessas	eleições	

municipais.	Isso	reforça	a	ideia	de	que	só	se	sustentar	em	

um	discurso	conservador	não	é	o	suMiciente	para	se	eleger.		
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O	 candidato	 Bruno	 Engler	 (PRTB),	 de	 Belo	 Hori-

zonte,	chegou	a	participar	de	uma	das	lives	feitas	pelo	pre-

sidente	da	República	e	se	viu	derrotado	pelo	Alexandre	Ka-

lil	(PSD),	que	conseguiu	se	reeleger.	O	presidente	também	

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	chan-

ces	 de	 se	 reeleger.	 Já	 em	 Fortaleza,	 o	 Capitão	 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	válidos	contra	

45,57%	do	seu	adversário,	Edvaldo	(PDT).	Ela	ganhou	no-

toriedade,	em	Sergipe,	em	sua	carreira	de	delegada,	princi-

palmente	no	combate	à	corrupção.	Segundo	a	pesquisa	do	

Ibope	publicada	no	dia	26/11/2020,	ela	possui	o	percen-

tual	de	intenção	de	votos	válidos	de	38%.	A	margem	de	

erro	é	4	pontos	percentuais	para	mais	ou	para	menos,	mos-

trando	que	a	candidata	tem	poucas	chances	de	vencer	a	cor-

rida	eleitoral.	No	domingo,	29/11/2020,	Delegada	Danielle	

foi	 derrotada	 na	 eleição	 municipal	 da	 capital	 de	 Sergipe	

com	42,14%	dos	votos	válidos.		
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Belém	

	

O	ex-delegado	federal	Everaldo	Eguchi,	que	nas	ur-

nas	se	apresenta	como	Delegado	Federal	Eguchi	(Patriota),	

terminou	em	segundo	lugar	no	1º	turno,	com	23,06%	dos	

votos	válidos.	Ele	não	se	enxerga	como	“candidato	de	Bol-

sonaro”,	apesar	de	possuir	apoio	do	atual	presidente.	Além	

disso,	ao	longo	da	campanha,	mostrou	que	concorda	com	as	

ideias	do	presidente.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publi-

cada	no	dia	28/11/2020,	o	candidato	possui	42%	dos	votos	

válidos	contra	58%	do	seu	adversário,	Edmilson	(PSOL).	A	

margem	de	erro	era	de	4	pontos	percentuais,	o	que	mostra	

que,	 até	 essa	 data,	 os	 dois	 estavam	 empatados	 tecnica-

mente	 e	 havia	 chances	 do	 candidato	 apoiado	 pelo	 presi-

dente	 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	Capitão	Wagner	(Pros)	era	o	pre-

ferido	das	urnas.	Ele	 recebeu	apoio	do	presidente,	 entre-

tanto,	nunca	buscou	abraçar	o	apoio	de	Jair.	 	"O	deputado	

federal	Capitão	Wagner	(Pros)	foi	um	dos	poucos	candida-

tos	 que	 receberam	 explicitamente	 o	 apoio	 de	 Jair	 Bolso-

naro.	Ele	terminou	o	2º	turno	com	33,32%	dos	votos	váli-

dos,	contra	35,72%	do	seu	adversário,	Sarto	(PDT).	E,	pelas	

pesquisas,	Wagner	arrisca	não	ter	êxito	no	próximo	turno.	

O	Ibope,	no	dia	28/11/2020,	apontou	61%	das	intenções	de	

votos	válidos	para	Sarto	e	39%	para	o	Capitão	Wagner.	A	
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margem	de	erro	 é	de	3	pontos	percentuais	para	mais	ou	

para	menos.	No	dia	29/11/2020,	Capitão	Wagner	perdeu	

as	eleições	municipais	com	48,31%	dos	votos	válidos.	

	

João	Pessoa	

	

O	candidato	Nilvan	Ferreira	(MDB)	 à	Prefeitura	de	

João	Pessoa	chegou	ao	segundo	turno	com	16,61%	dos	vo-

tos	 válidos.	 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	válidos,	contra	

58%	do	seu	adversário	Cı́cero	Lucena	(PP).	A	pesquisa	pos-

sui	a	margem	de	erro	de	4	pontos	percentuais	para	mais	

ou	para	menos,	mostrando	que	Nilvan	tem	poucas	chances	

de	 se	 tornar	 prefeito	 em	 João	 Pessoa.	 	 No	 domingo	

29/11/2020,	 Nilvan	 Ferreira	 perdeu	 as	 eleições	 com	

46,84%	dos	votos	válidos.		

	

Macapá	

	

Devido	 à	 crise	 de	 energia	 e	 falta	 de	 segurança,	 as	

eleições	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	 intenção	 de	 votos.	 Ela	 entra	 nessa	

analise,	pois	seu	candidato	a	vice-prefeito	é	o	tenente	bom-

beiro	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	 pre-

feito	do	Rio	de	Janeiro	tem	em	sua	chapa	a	tenente-coronel	

Andréa	Firmo	(Republicanos),	primeira	mulher	do	Exército	

a	 comandar	 uma	base	militar	 em	missão	 da	Organização	

das	Nações	 Unidas	 (ONU),	 na	A| frica.	 Crivella	 tem	poucas	

chances	de	derrotar	seu	adversário,	Eduardo	Paes	(DEM),	

nas	urnas.	No	1º	turno,	Crivella	acabou	em	segundo	lugar,	

com	21,90%	dos	 votos	 válidos.	 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	váli-

dos,	 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	válidos.		

	

São	Luís	

	

Eduardo	Braide	(Podemos)	é	um	candidato	constan-

temente	elogiado	pelo	presidente.	Ele	representa	a	oposi-

ção	 ao	 governo	 de	 Flávio	 Divo	 (PCdoB).	 Sua	 candidata	 a	

vice-prefeita	é	a	policial	militar	Esmênia	Miranda.	Em	sua	

campanha,	apesar	de	Eduardo	Braide	ser	critico	ao	gover-

nador	Flávio	Dino,	se	apoiou	em	um	perMil	ameno,	onde	evi-

tou	colocar	suas	diferenças	contra	seus	adversários	e	con-

tra	 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	válidos	contra	22,15%	do	seu	oponente,	
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Duarte	(Republicanos).	A	pesquisa	eleitoral	feita	pelo	Ibope	

e	divulgada	no	dia	27/11/2020	apontou	os	seguintes	per-

centuais	de	intenção	de	votos	válidos	para	o	segundo	turno	

das	Eleições	2020,	sendo	54%	para	Braide	e	46%	para	Du-

arte.	No	domingo,	29/11/2020,	Braide	venceu	as	eleições	

municipais	com	55,53%	dos	votos	válidos.	

	

Teresina	

	

Kleber	Montezuma	(PSDB)	possui	um	projeto	con-

servador	 e	 se	 apoiou,	 principalmente,	 ao	 discurso	 funda-

mentalista	religioso.	O	candidato	a	vice-prefeito	na	chapa	é	

o	sargento	R.	Silva	(Progressistas).	Ele	obteve	no	primeiro	

turno	26,70%	dos	votos	válidos.	E	segundo	a	pesquisa	elei-

toral	divulgada	no	dia	27/11/2020,	ele	possui	32%	dos	vo-

tos	válidos,	perdendo	para	seu	oponente,	Dr.	Pessoa	(MDB),	

que	tem	68%.	No	domingo,	29/11/2020,	a	derrota	se	con-

Mirmou	e	o	resultado	foi	62,31%	para	Dr.	Pessoa	e	37,69%	

para	Montezuma.	

	

Vitória	

	

O	Delegado	Lorenzo	Pazolini	(Republicanos)	conse-

guiu	no	primeiro	turno	30,95%	dos	votos	válidos,	se	posi-

cionando	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	atuação	contra	pedóMilos	enquanto	foi	delegado.	Apesar	

de	projetos	conservadores	e	estar	ligado	a	ministra	Dama-

res,	não	se	considera	um	candidato	do	Bolsonaro.	Ele	se	en-

xerga	como	centro-direita.	Em	sua	chapa,	a	Capitã	Estéfane	
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se	encontra	como	vice.	Segundo	a	pesquisa	do	Ibope	publi-

cada	no	dia	28/11/2020,	ele	se	encontra	empatado	com	seu	

adversário,	João	Coser	(PT),	com	50%	dos	votos	válidos.	No	

dia	29/11/2020,	Pazolini	ganha	a	eleição	com	58,50%	dos	

votos	válidos.	

	

Considerações	Finais	

	

Em	 resumo,	 nota-se	 que	 os	 candidatos	 que	 fazem	

alusão	aos	membros	das	 forças	de	 segurança	 pública	mi-

graram,	em	sua	maioria,	para	partidos	pertencentes	ao	cen-

tro	do	espectro	polı́tico,	para	tentar	se	afastar	dos	“extre-

mismos”.	 Entretanto,	 percebe-se	 que	 essas	 pessoas	 que	

conseguiram	se	destacar	nas	eleições	municipais	de	2020	

nas	capitais	brasileiras	ainda	possuem	projetos	conserva-

dores,	defendem	a	polı́tica	de	“lei	e	ordem”	e	possuı́am	o	

apoio	do	atual	presidente	da	República,	Jair	Bolsonaro.		

Em	2020,	houve	um	aumento	da	candidatura	de	per-

sonagens	 com	 esse	 perMil	 nas	 eleições	municipais,	 princi-

palmente,	graças	à	vitória	do	Presidente	Jair	Bolsonaro	em	

2018.	 E	 de	 fato,	 houve	 um	 encorajamento	 para	 que	 essa	

classe	 tenha	 uma	 participação	 nas	 eleições	municipais	 e,	

também,	na	polı́tica	brasileira	como	um	todo.		As candidatu-

ras de pessoas que fazem alusão às forças de segurança pú-

blica, então, apresentaram novas configurações polí?cas que 

se destacaram nos pleitos municipais.	Mas	especialistas	indi-

cam	que	ter	apoio	do	Bolsonaro	pode	ter	sido	a	causa	da	

derrota	dos	outros	candidatos	analisados.	Por	conta	da	pos-

tura	 diante	 a	 pandemia	 e	 da	 crise	 econômica,	 Bolsonaro	
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vem	se	enfraquecendo	e	isso	inMluenciou	a	opinião	do	elei-

torado	em	relação	às	candidaturas	apoiadas	por	ele.	Além	

disso,	os	eleitores	demonstraram	preferência	em	candida-

tos	que	eles	já	conheciam,	tornando	difı́cil	para	aqueles	que	

são	 novatos	 conquistar	 a	 atenção	 do	 eleitorado,	 já	 que	 a	

maioria	 dos	 candidatos	 também	 apresentavam	 discursos	

de	salvação	em	relação	à	educação,	saúde	e	segurança	pú-

blica.	Por	 isso,	mesmo	que	alguns	candidatos	desse	perMil	

tenham	se	destacado	no	primeiro	turno,	não	foi	o	suMiciente	

para	alcançarem	a	vitória	no	segundo	turno.	
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