LIÇÕES DO PLEITO ELEITORAL DE 2018
E PERSPECTIVAS DAS
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020
A presente edição de Contextus é a segunda parte do acompanhamento, iniciado pelo Nesp em
agosto, do processo eleitoral que será realizado, em âmbito municipal, em 2020. Este documento foi
produzido também, em caráter especial, como subsídio às discussões realizadas no 5º Encontro Arquidiocesano de Fé e Política, em Belo Horizonte, no dia 30 de novembro de 2019.
Faz-se aqui uma análise das condições em que está sendo preparada a referida disputa eleitoral, seguindo sempre um raciocínio comparativo entre os acontecimentos da eleição passada (2018) e o que
se espera no atual contexto. Na primeira seção, discute-se a mudança das categorias de análise do
jogo eleitoral, principalmente a diminuição da relevância do tempo de campanha em rádio e televisão
que se verificou com a entrada das redes sociais digitais como elemento determinante na disputa.
Essa mudança tem implicação direta sobre os custos de uma campanha eleitoral. Procura-se deixar
claro, ao longo do texto, que o novo quadro não representa uma diminuição da interferência do poder
econômico no jogo eleitoral. Ao contrário, implica a adoção de formas de manipulação e de controle
mais difíceis de se coibir. (No tocante às novas formas de interveniência empresarial nas campanhas
eleitorais, recomenda-se a leitura da primeira parte desta cobertura – Contextus, n. 34, ago. 2019 –
no site do Nesp.)
Um assunto correlato e igualmente importante é o uso das notícias fraudulentas, difundidas, majoritariamente, por meio de redes sociais e aplicativos de troca de mensagem. Os mecanismos de controle
que estão sendo formulados pela Justiça Eleitoral têm sido recebidos na imprensa, em geral, como
meramente uma política de contenção de danos. Ainda pairam as denúncias do uso ilegal do WhatsApp, como forma de burlar as proibições de doações eleitorais por empresas. Esse espectro já surge
como uma ameaça à lisura do pleito de 2020.
Outro conjunto de questões discutido a seguir, tenta compreender a disposição com que o eleitorado
deverá participar do processo eleitoral. Não há razões para supor que os ânimos radicalmente exaltados há anos sejam apaziguados nos próximos onze meses. Ao contrário, tem-se difundido um comportamento, aqui designado como irracionalista, em que expectativas de negação da própria realidade
têm sido cultivadas: o anti-intelectualismo e a guerra contra as universidades; o fundamentalismo religioso; as teorias conspiratórias e tantos outros mecanismos semelhantes.
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Finalmente, faz-se um breve relato das principais candidaturas e das contingências que limitam o
campo de ação de cada uma delas. A abordagem feita é assumidamente incompleta, considerando-se
que muitas mudanças ainda estão acontecendo. Espera-se dar maior amplitude a esse debate nas
próximas edições de Contextus, à medida que o cenário for ficando mais claro.

O AMBIENTE DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Tempo de propaganda na televisão e no rádio, dinheiro para financiar a campanha, influência de padrinhos políticos, pesquisas eleitorais, protagonismo dos partidos e formação de alianças. Esses têm
sido há décadas os pontos de pauta de qualquer análise de conjuntura eleitoral. Entretanto, todos
esses fatores sofreram significativa desorganização nos últimos anos e, em particular, as eleições de
2018 deixaram em ruína essas categorias de análise.
Isso não quer dizer que esses temas tenham deixado de ser importantes. Ao contrário, parecem continuar na base dos principais conflitos do atual cenário, seja qual for a esfera de poder político que se
tome por referência (nacional, estadual ou local). Tampouco parece haver razão para supor que esses
elementos venham a ser menos definidores para os resultados do pleito municipal de 2020. Pelo contrário, há sinais claros de que o desenho político vem ganhando complexidade.
Até bem pouco tempo atrás, as análises eleitorais (sobretudo aquelas costumeiramente vistas na mídia) repetiam, como dogmas, alguns princípios tidos como inabaláveis: coligações são vistas como
fundamentais para angariar tempo de presença no rádio e na televisão, para acumular fundos com
vistas ao custeamento e para garantir capilaridade à campanha. Em particular devido a este último
fator, partidos com maior penetração nas cidades do interior ou com maior capacidade de aglutinação
da militância tendem a ser apreciados como aliados atraentes.
Nas eleições de 2018, diversos acontecimentos demonstraram a relatividade de tudo isso. Tomando o
tempo de televisão como exemplo, constata-se que o presidente Bolsonaro – eleito pelo PSL e, agora,
em processo de fundação de um novo partido – começou sua campanha em primeiro turno com um
tempo de televisão e rádio 39 vezes menor do que, por exemplo, o de Geraldo Alckmin (PSDB). Isso
não impediu que este terminasse a corrida eleitoral modestamente, em quarto lugar, não obstante o
fato de ter sido capaz de congregar uma aliança de nove partidos, a maior coligação entre todos os
concorrentes.
Entre o candidato vencedor e esse concorrente derrotado, também chama a atenção a diferença no
montante oficialmente declarado como custo de campanha. Bolsonaro declarou haver gasto menos de
R$ 2,8 milhões. Alckmin declarou R$ 53,3 milhões. O candidato Fernando Haddad (PT), que terminou
em segundo lugar, declarou gastos de R$ 39,2 milhões.
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Nos meses que se seguiram à eleição, as denúncias de financiamento eleitoral ilegal, com empresários
pagando por campanha feita por meio da difusão de mensagens via WhatsApp, foram amplamente
noticiadas na imprensa nacional. As acusações que ganharam maior visibilidade são contra a campanha do presidente da República. O preço pago na contratação desse serviço ilícito, obviamente não
está computado nos valores oficialmente declarados pelos candidatos. Suspeita-se de que essa seria
a razão pela qual seus custos de campanha tenham ficado significativamente abaixo da apresentada
por seus concorrentes.
O caso ainda não chegou a uma apuração conclusiva pela Justiça. Essa morosidade vem gerando
desgaste para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que se tornou alvo de críticas e vem sendo acusado
de proteger interesses escusos. Do ponto de vista institucional, essa desconfiança frente à imparcialidade do TSE pode representar um problema adicional na condução das próximas eleições, na medida
em que se abala a confiança antes depositada em um órgão de Estado, cuja virtude até então era a
de haver sido capaz de conduzir, sem maiores sobressaltos, diversos processos eleitorais na história
recente.
Seja como for, a interferência de empresários no jogo eleitoral, injetando dinheiro ilegal em pagamentos
para uso do WhatsApp, já permite inferir que o financiamento eleitoral segue sendo um problema,
agora tornado ainda mais complexo e menos controlável, graças ao uso potencialmente criminoso das
redes sociais. Acrescenta-se a isso a nova proposta de formação de candidatos, que vem sendo feita
bem antes da campanha eleitoral, em cursos pagos por organizações empresariais. Como já citado
acima, esse aspecto da discussão foi objeto da edição anterior do Contextus.
A preocupação com esses fatos tem sido externada por vários analistas. Afirmam que apenas aparentemente essas formas de injeção de dinheiro em campanhas eleitorais são menos comprometedoras
do que o modelo antes existente, quando empresas doavam – de forma oficial ou oculta – milhões de
reais para os diversos partidos políticos e seus candidatos.
Uma crítica comumente feita é de que o processo atual continua sendo tão previsível quanto o que se
via no passado: ao fortalecer certos interesses, o poder econômico verga o resultado eleitoral em seu
favor, no mesmo ato em que o afasta do interesse geral dos cidadãos.
Não importa qual tenha sido a forma de ajuda que um candidato tenha recebido de uma empresa (ou
do empresário). A doação recebida gera uma dívida moral que o candidato eleito haverá de pagar no
exercício do mandato, por meio da defesa dos interesses de seu financiador. A qualidade da representação social mediante as eleições parece ficar prejudicada, intensificando-se a percepção de que os
políticos não representam efetivamente a sociedade.
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ELEIÇÕES EM TEMPOS DE REDES SOCIAIS
Entre os analistas políticos, existe consenso em reconhecer que as tecnologias digitais de informação
e de comunicação criaram um cenário muito mais instável, com mudanças rápidas, pouco ou nada
previsíveis. Há anos vem ficando claro que até mesmo o poder de antecipar tendências por meio de
pesquisas eleitorais enfrenta reveses. As pesquisas parecem não captar as tendências. As intenções
de um eleitor podem se alterar subitamente, motivadas pela exposição a uma avalanche de notícias,
majoritariamente fraudulentas.
Sempre se discutiu entre os analistas políticos que a atitude de um eleitor pode não ser apenas um ato
de razão, mas condicionada a sentimentos contraditórios, frequentemente manipuláveis. O modo de
funcionamento das redes sociais potencializou esse fenômeno mediante a provocação do eleitor para
questões sensíveis. Em 2018, a maioria das chamadas fake news (notícias fraudulentas) se referiam
a mentiras sobre questões de caráter moral ou sobre aspectos que envolvem convicções religiosas.
Não se trata, portanto, de algo decidido apenas racionalmente, mas perpassado por emoções e afetos.
A despeito de sua capacidade para se tornar um espaço franqueado ao debate político e para prover
acesso à informação, em 2018, o WhatsApp mostrou grande alcance na difusão de desinformação.
Tornou-se, sobretudo, uma ferramenta para manipular, desvirtuar notícias e criar distrações que prejudicam os adversários políticos.
De acordo com o Instituto Datafolha, em outubro do ano passado havia 120 milhões de pessoas utilizando o aplicativo mais de trinta vezes por dia. Isso equivale a dois terços do eleitorado. As informações são criptografadas e seu controle é bastante limitado. Boa parcela dos usuários (principalmente
os de mais baixa renda) tem um perfil de acesso à internet que não facilita (e até impede por uma
questão de custo) que a pessoa busque checar fora dos próprios grupos de WhatsApp as notícias que
lhe chegam.
Mesmo que não houvesse essa restrição, ainda restaria o fato de que a maioria das pessoas não se
mostra capaz de distinguir entre uma notícia verdadeira e outra, mentirosa. Não se trata de uma incapacidade meramente subjetiva. A própria imprensa vem passando por um longo processo de desacreditação que torna ainda mais complicado distinguir informações fundamentadas de outras completamente mentirosas.
Também a imprensa corporativa vem recebendo críticas. Muitos consideram que esses veículos estão
padecendo agora as consequências do abuso que antes fizeram de seu poder de produzir informação.
Durante vários anos, na cobertura tendenciosa de casos políticos notórios, confundiram-se a simples
apresentação de fatos com a análise opinativa que deles se fazem.
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Segundo tal ponto de vista, a mídia corporativa teria estado, ao longo de anos, empenhada em induzir
o leitor, ouvinte ou expectador para que enxergasse os fatos sob certo viés afinado aos interesses
políticos e econômicos das fontes. Acusam-se os canais de informação tradicionais de haverem abandonado sua obrigação de sempre dar espaço ao contraditório.
O efeito mais imediato dessa parcialidade seria, então, a perda da confiança que quem lê, ouve ou
assiste à notícia antes depositava num jornal, numa revista, num canal de rádio ou de televisão. Essas
fontes que antes gozavam de um reconhecimento social que as legitimavam, agora não mais têm
conseguido se diferenciar. Tornou-se tarefa complicada dizer o que efetivamente é notícia e o que é
meramente fake [falso].
Além disso, a imprensa corporativa vem sendo alvo de uma intensa campanha de desacreditação. Em
especial, o governo Bolsonaro (espelhando-se explícita e assumidamente no comportamento do presidente americano Donald Trump) declara ser fake news qualquer informação que lhe seja desfavorável ou que contrarie suas proposições. Frente à inexistência de uma instância depositária da confiança
do cidadão e que possa contradizer as mentiras disseminadas, as redes sociais se convertem na maneira mais fácil de ludibriar o eleitor.
A maioria das pessoas não dedica tempo a compreender em profundidade os mundos da política e
toma suas decisões com base em simplificações. Daí a eficácia de memes, isto é, aquelas unidades
mínimas de sentido (imagem, vídeo ou GIFs) e que podem ser entendidas rapidamente, sem qualquer
esforço de aprofundamento. Em uma única imagem, geralmente engraçada, entende-se e transmitese toda uma narrativa. Para contestá-la, seria necessário um longo discurso, para o qual o usuário das
redes sociais não se dispõe a investir tempo.
Tem sido praticamente um consenso a constatação de que essas circunstâncias transformaram o whatsApp num veículo de propaganda ainda mais precioso do que a televisão e o rádio. Uma reportagem
do jornal El País afirma que, já nos anos 2000, a maioria dos candidatos que conseguiam se eleger
(ou se reeleger) eram aqueles que detinham uma parcela maior na propaganda eleitoral por essas
duas mídias. Com maior o tempo de propaganda no rádio e na televisão, era aumentada a probabilidade de vitória. A questão é que o horário gratuito eleitoral – que chegou a marcar 22 pontos de audiência em 2008 – obteve apenas seis pontos em 2016.
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A referida matéria de jornal sugere que o esvaziamento do horário eleitoral teria sido a explicação para
a eleição do presidente Bolsonaro, não obstante o fato de que ele, na eleição passada, detivesse apenas oito segundos da propaganda no primeiro turno. A relevância da TV e do rádio teria, então, migrado
para as redes sociais e, em particular, para o WhatsApp.
Mais uma vez, a Justiça Eleitoral foi alvo de severas críticas por sua escassa
capacidade de reação a esse quadro. Em outubro do ano passado, no auge da
campanha eleitoral de segundo turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministra Rosa Weber, afirmou publicamente que o TSE ainda estava
aprendendo a lidar com as fake news. Tendo vindo a público os escândalos do
uso fraudulento do aplicativo em campanha, não consta que alguma medida de
maior fôlego tenha sido tomada.

LEIA NO SITE DO NESP:
TSE pede a WhatsApp dados sobre disparos nas eleições de 2018.
Agência Estado.
11 nov. 2019.

Existe certa expectativa de que algo seja feito para evitar que, em 2020, se repita o fenômeno da
eleição passada, mas o empenho raso no esclarecimento e a falta da devida punição aos fraudadores
do pleito anterior parecem manter baixa a confiança na eficácia dessa eventual providência.
Ainda neste ano deverá ser votada no TSE a resolução que haverá de regular a atuação da Justiça
Eleitoral no próximo pleito. Regulam-se por essa medida as atividades de fiscalização relativa ao financiamento e à propaganda eleitorais. Teme-se que as notícias fraudulentas tenham um alcance ainda
maior do que se viu em 2018, dada a descentralização das eleições em mais de cinco mil municípios,
cada um deles com seus próprios candidatos.
As novas normas já estão abertas à consulta pública. Nessa nova versão, foi criado um dispositivo que
impede candidatos de usar em campanha contra adversários notícias provenientes de fontes que não
tenham “notória credibilidade”. O TSE tem buscado o engajamento das plataformas (como o Facebook, Google e Twitter) com vistas ao combate aos conteúdos que promovem desinformação. Sendo,
no momento, impossível coibir totalmente a difusão de notícias criminosas ou fraudulentas, a ação da
Justiça Eleitoral tem buscado, pelo menos, diminuir seu alcance.
O uso das notícias fraudulentas e sua difusão por redes sociais vêm marcando eleições ao redor do
mundo nos últimos anos, mesmo em países aos quais se atribui alta estabilidade das instituições democráticas, como os Estados Unidos, o Reino Unido, entre vários outros.

DESCRÉDITO DOS CORONÉIS DA POLÍTICA?
Outra suposição que foi questionada na eleição passada é a capacidade de transferência de votos por
parte de lideranças políticas. Multiplicaram-se as análises, pós-eleição em 2018, dando conta de que
políticos reconhecidos como lideranças em suas regiões acabaram sendo desbancados. Em Minas
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Gerais, a eleição do empresário Romeu Zema (Novo) como governador deixou pelo caminho o governador que buscava reeleição e um senador da República (também ex-governador), ambos representantes das duas forças que, durante décadas, haviam sido antagonistas e principais protagonistas da
política municipal, estadual e até federal.
No Legislativo, lideranças partidárias que acumulavam vários mandatos como deputados ou senadores
foram derrotados e viram reduzida sua influência no cenário político, na medida em que deixaram de
ocupar cargos eletivos. Outros tiveram de reduzir suas ambições, forçados a descer um degrau e disputar posições que demandavam menor número de votos (deputados federais que se elegeram apenas
como deputados estaduais, ou senadores que se tornaram deputados).
Como se vê, o descrédito das lideranças reconhecidas ameaçou, portanto, não só a transferência de
votos, mas a própria sobrevivência política de certas figuras públicas. Essa análise deve ser confrontada, no entanto, com o papel desempenhado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na
condução do candidato Fernando Haddad (PT) ao segundo turno da eleição presidencial. Há praticamente um consenso em se afirmar que esse feito, por si só, foi notável, visto que Haddad era desconhecido por parcela significativa do eleitorado, principalmente fora do Sudeste. Esse feito se deu também durante e após uma das mais intensas campanhas de desconstrução de um partido político já
vistas na história do país.
De um lado, lideranças foram incapazes de garantir a elegibilidade própria ou de seus apadrinhados.
De outro, vê-se a capacidade de transferência de votos de um político conhecido. Essa aparente contradição obriga a questionar até que ponto houve mesmo uma renovação, no sentido de que lideranças
depostas teriam cedido lugar a novas. Algumas análises sugerem que o fenômeno pode ser bem menos profundo. Valeria em tal caso a hipótese de que uma conjunção de fatores teria produzido esse
cenário. Novos líderes estariam ocupando o lugar deixado por antigos, mas sem qualquer mudança
efetiva e de longo prazo. Para os que seguem esse raciocínio, teriam mudado apenas os quadros
políticos, mas sem qualquer alteração no modelo que sustenta o coronelismo típico da política tanto
em Minas como no Brasil.
Alguns desses casos de perda de prestígio podem refletir apenas desgastes mais pontuais, como a
associação da imagem desses políticos a escândalos de corrupção. Outras situações podem resultar
do amplo processo encampado pela mídia empresarial de demonização da política. A maneira acrítica
como jornais, rádios e canais de televisão cobriram os escândalos de corrupção apurados – ao que
tudo indica, de maneira seletiva e politizada – pela Operação Lava Jato contribuiu para fortalecer a
imagem já disseminada entre a população, que associa políticos à desonestidade.
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A péssima experiência acumulada há décadas no Brasil trata de dar um fundamento a essa percepção
de senso comum sobre o mau uso da política. O descrédito de que gozam a ação política e os políticos
é uma constatação mais do que reconhecida por estudos sociais de diversas ordens.

EXISTE RENOVAÇÃO PELA ANTIPOLÍTICA?
Há razões para supor que, nos últimos cinco ou seis anos, o ódio à política encontrou terreno fértil e
aprofundou raízes. O fruto mais notável desse ódio foi a emergência da antipolítica. Em Belo Horizonte,
celebrizou-se o slogan adotado, quando candidato, pelo atual prefeito: “eu não quero ser político; eu
quero ser prefeito”. Confundida com politicagem, a política foi associada a roubalheira e falta de escrúpulos.
Multiplicaram-se os candidatos que entraram para a política dizendo que não são políticos. Celebridades, apresentadores de rádio ou de televisão, influenciadores de redes sociais digitais, desportistas e
empresários compõem alguns dos perfis na lista dos chamados “novos” políticos. A ideia parece ser a
de encarnar o “novo”, mesmo quando esse discurso notavelmente não passa de um trampolim eleitoral.
Nestes últimos anos, tornaram-se notórios também os casos em que políticos que fazem carreira há
décadas se fizeram apresentar junto aos eleitores como portadores da “nova política”. Críticos do presidente Bolsonaro o consideram um exemplo dessa situação.
Partidos que cultivam valores e estratégias já recorrentes na política brasileira em tempos passados
também têm reapresentado as mesmas táticas como novidade. Nestes últimos meses, tem chamado
a atenção o processo pelo qual o Partido Novo está selecionando seus potenciais candidatos a vereador e a prefeito para disputar as eleições do ano que vem. Fontes jornalísticas em Belo Horizonte têm
noticiado a exigência de que o pré-candidato pague uma taxa para participar do processo seletivo. O
Novo afirma que o procedimento se presta a “dar oportunidade para todos os que estiverem alinhados
e comprometidos com os valores defendidos pelo partido”. Os críticos consideram o processo “elitista”
e o acusam de retomar a prática de séculos atrás, quando a participação política estava vinculada à
renda do cidadão. Quem não fosse rico, não poderia votar e, menos ainda, ser candidato.
Alguns analistas têm apontado ainda outras contradições flagrantes no discurso da antipolítica. É
exemplo mais óbvio a constatação de que, no exato momento em que alguém se candidata, passa a
fazer parte do jogo político (entendido como atividade profissional) que essa pessoa está criticando.
Portanto, a rigor, mesmo nesse sentido estrito do termo, nenhum candidato poderia dizer-se não político. Também poderia ser óbvio que políticos tradicionais, que já cumprem mandatos, não teriam legitimidade alguma para apresentar-se como novo. Levanta-se, então, a questão sobre como é possível
que tais candidatos consigam convencer seus eleitores de que eles representam novidade.
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Tudo isso tende a mostrar a relatividade do discurso da renovação na política. As análises feitas na
mídia tendem a supervalorizar a necessidade de se substituírem por novos eleitos os quadros políticos.
Na base de tal raciocínio está a crença de que a única forma de mudança seria eleger pessoas que
nunca tivessem tido mandatos. Supõe-se linearmente que o novo eleito não teria amarras com o sistema (considerado perverso) da política.
Embora o raciocínio pareça fazer sentido, há quem diga que a experiência acumulada há várias eleições tem mostrado que essa ideia carece de sentido. Tem-se a impressão de que o tempo que alguém
permanece em funções públicas pode contar menos do que suas raízes sociais e econômicas. Não se
vê com frequência que um candidato detentor do poderio econômico exerça, depois de eleito, um mandato preocupado com os mais pobres.
No início do mês de novembro, uma afirmação feita pelo ministro da economia Paulo Guedes gerou
reação na imprensa e nas redes sociais. Segundo Guedes, “os ricos capitalizam seus recursos. Os
pobres consomem tudo.” Houve muitas reações a essa entrevista que o ministro concedeu ao jornal
Folha de São Paulo (em 03 nov. 2019).
Destacou-se, sobretudo, o fato de que, conforme os dados divulgados pelo IBGE em outubro, metade
da população brasileira vive com R$ 413 reais por mês. São quase 104 milhões de pessoas. Em contraste, um por cento da população, que é mais rico e inclui apenas 2,1 milhões de pessoas, dispõe de
uma renda média de R$ 16.297 mensais para viver. Uma afirmação como essa citada acima sugere o
completo desconhecimento dos problemas reais vividos pelas pessoas mais pobres.
Por outro lado, a eleição de certos candidatos que, supostamente, seriam representantes de minorias
(mulheres, negros e outras) também se mostrou problemática. Há casos de repercussão nacional em
que mulheres eleitas não estão em sintonia com a defesa dos direitos da mulher; ou negros que, apesar
de terem se elegido, não reconhecem a desigualdade racial e, portanto, não fazem a defesa de projetos
específicos para tratar da questão. São várias as situações de amplo conhecimento público que demonstram não ser válida a crença de que bastaria eleger candidatos com certo perfil identitário.
Em certo sentido, essa expectativa de que uma medida simples – como a eleição de um candidato
com certo perfil identitário, a despeito de outros vínculos sociais e econômicos da pessoa escolhida –
possa representar solução para questões tão complexas talvez possa ser entendida como sintoma de
uma tendência ao irracionalismo na sociedade contemporânea. São raciocínios excessivamente simples, que revelam certas expectativas que, na prática, são ilógicas e impossíveis de se concretizar.
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O IRRACIONALISMO NA POLÍTICA
São variadas as faces de que se reveste o irracionalismo contemporâneo. Por um lado, campanhas
governamentais têm encampado um discurso antiacadêmico (como se as universidades fossem antros
de perdição e escolas de doutrinação, ao invés de serem espaços de formação para o pensamento
crítico). Essa tendência, aliás, tem sido apontada em diversos países. O pensamento crítico é reduzido
a mera questão de opinião. A lógica passa a não ser requerida para validar um pensamento.
Trata-se de um ceticismo estranho, em que desconhecendo as razões para acatar determinado conhecimento efetivamente embasado, um sujeito resolve aceitar como válida qualquer opinião que ele julgue ser alternativa. O exemplo mais conhecido dessa atitude é a crença de que a Terra é plana. Recusando fotografias, vídeos, testemunhos diretos de quem foi ao espaço, explanações científicas...
escolhe-se crer naquilo que diz um influenciador de redes sociais que jamais fez qualquer estudo aprofundado sobre o tema. Reivindicando o direito à opinião própria, acaba-se cultivando fatos próprios,
como se cada pessoa tivesse sua própria realidade. Liberadas do compromisso com a compreensão
da realidade, tais pessoas ficam livres para aceitar ideias carentes de sentido.
Também na política florescem semelhantes atitudes, em razão das quais as versões mais disparatadas
sobre os fatos têm conseguido alcançar visibilidade e, por vezes, teimam em substituir os próprios
fatos. É assim que – entre tantos outros exemplos possíveis – o reformismo que prioriza o econômico
contra as pessoas e elimina direitos passa a ser vendido como a salvação para o País.
Esse fenômeno, porém, não é totalmente novo. Há muito vem sendo objeto de estudo e identificado
como uma tendência à simplificação. Na política, as pessoas que acompanham os fatos mais à distância tendem a reduzir a complexidade dos fatos a modelos simples, normalmente de caráter dualista. O
mesmo procedimento se vê nas explicações ofertadas pela mídia e até por profissionais da política.
Torna-se mais fácil pensar que o mundo está dividido rigorosamente em direita contra esquerda, em
que um polo é considerado bom e o outro mau. Há bem pouco tempo, a simplificação era outra: falavase em PT contra PSDB; “petralhas” contra “tucanalhas” e outras dessas polarizações. A atitude irracionalista e a visão simplista tendem, no entanto, a ser contrariadas pelos próprios fatos. A realidade do
país pós-2018 se encarregou de demonstrar o quanto esses pares opostos eram meras simplificações
e que havia, na realidade, várias outras nuances que ficavam ocultas sob a falsa bipolaridade.
Graças a essas condutas ilógicas chegou-se a sustentar amplamente na mídia a tese segundo a qual
um partido ou uma vertente no espectro político seriam os responsáveis por todos os males da nação
(a corrupção, a burocracia, a violência e tantos outros problemas). Analistas chamam a atenção para
uma peculiaridade: como a abordagem dessas narrativas é emocional, não é de se estranhar que
mesmo pessoas intelectualmente preparadas costumem aceitar esses modelos falsos de realidade.
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Faz parte dessa atitude, que hoje se tornou comum, também a mistura entre a política e o fundamentalismo religioso. A religião se confunde, então, com experiências emocionais de bem-estar subjetivo
e de uma sensação de sentido e de proteção espiritual. Nesse modo de se fazer política a partir da
religião, conta mais o cumprimento de regras morais (como o comportamento sexual tido como “o
certo”) do que a mudança das estruturas sociais e econômicas injustas.
Tem sido considerado ainda mais grave o fato de que uma pessoa fundamentalista tende a defender
que apenas quem pensa como ela detém a verdade e os demais, ou se convertem ou serão eliminados.
Tal comportamento tende a ser dualista, prevendo apenas dois julgamentos possíveis: uma ação é
certa ou errada; boa ou má. Esse modo de ver extravasa, então, para todas as questões sociais. Para
quem pensa assim, ao invés de ser tolerada, a diferença deve ser eliminada.
Dentre os efeitos mais prejudiciais do irracionalismo na política, que vem se acentuando há várias
eleições, destaca-se o completo divórcio que se fez entre crescimento econômico e desenvolvimento
social. Nesse sentido, direitos trabalhistas, garantias constitucionais e a própria prática política vêm
sendo tratadas como despesas indesejáveis. Investimentos em políticas públicas como saúde, segurança, educação, moradia e outras passam a figurar como despesas a serem eliminadas. Em lugar
disso, tem sido apregoada a eficiência, a gestão, o superávit. O Estado mínimo tem sido uma das
bandeiras mais frequentes há alguns anos e caracterizou, pelo menos, o primeiro turno das eleições
passadas.

COM A PALAVRA, O ELEITOR?
Diante de todos os aspectos abordados até este ponto, a pergunta que surge diz respeito ao modo
como o eleitor tem reagido aos distintos governos nesse cenário. Uma pesquisa conduzida em Belo
Horizonte, no mês de setembro, pela Quest-CDL traz dados reveladores e seus resultados foram objeto
de análise em um site dedicado ao acompanhamento da política na capital mineira.
A jornalista Raquel Faria, que assina a análise, chama a atenção para um descompasso. Existe a
percepção por parte de uma significativa maioria da população de que, por exemplo, o estado e o país
estão parados ou em retrocesso, mas isso não reverte em uma avaliação negativa sobre os governantes:
Os governos não melhoram, mas os governantes sim. A explicação para o paradoxo
parece estar na ideologização e na radicalização da política, levando o eleitor a apoiar
ou rejeitar os governos e governantes mais por afinidades com ideias e valores abstratos do que por feitos ou medidas concretas. (Os Novos Inconfidentes. 30 set.
2019).

Núcleo de Estudos Sociopolíticos – NESP-PUCMINAS. Belo Horizonte. Ano VII, n. 35, nov. 2019.
11

Parece, então, estar acontecendo um “descolamento da realidade” no sentido que o eleitor estaria
avaliando o desempenho dos governantes muito mais pautado em suas afinidades ideológicas do que
em resultados efetivos dos governos. No entanto, pesquisas são conjunturais. Funcionam como retratos de dadas circunstâncias e, portanto, nem sempre podem ser transpostas para compreender outro
momento. Assim sendo, é legítimo questionar se e em que medida essa complacência por identidade
ideológica persistirá nas eleições de 2020.
São, de fato, muitas as perguntas ainda sem resposta sobre as próximas eleições. Feitas todas as
constatações descritas nas seções anteriores deste texto, pode-se, no máximo, presumir que o irracionalismo, a antipolítica, a separação entre econômico e social, ao lado de todas as outras características descritas como qualificações do período pós-eleições de 2018 continuarão influenciando (e, talvez, determinando) o cenário das eleições municipais. Pelo menos, há que se constatar que, até agora,
não há razões para se dizer que aquelas condições tenham sido ou venham a ser superadas no período de menos de um ano que resta até as urnas em 2020.
Na edição anterior de Contextus, disponível no site do Nesp (n. 34, ago. 2019), chamava-se a atenção
para certos dados de realidade que podem afetar diretamente a disposição do eleitorado ao escolher
seu candidato. Primeiramente, existe a percepção de aspectos econômicos. O primeiro ano do governo
Bolsonaro vai se encerrando com um crescimento pífio de 0,8%, segundo previsão do Ipea. Já não é
possível atribuir a baixa atividade econômica aos governos do passado.
As reformas implementadas por Temer e por Bolsonaro tendem a ser dolorosas sobretudo para os
mais pobres, embora a população ainda não tenha começado a sentir seus efeitos de maneira plena.
Ao contrário do que se alardeava, tais reformas (trabalhista, previdência...) vêm se mostrando inócuas
para vencer o desemprego. Essas mudanças trabalhistas levaram a aumento da miséria extrema, da
informalidade e da desigualdade:
As estatísticas apontam que há uma transição ocorrendo no panorama do trabalho,
já que a informalidade recupera sua marca histórica, enquanto o trabalho formal cai.
São 600 mil pessoas a mais trabalhando sem carteira assinada, em comparação com
2017, totalizando 11,8 milhões, ou 41,4% do total dos empregados. Os trabalhadores
por conta própria alcançam 24,4 milhões pessoas, enquanto no mesmo trimestre de
2017 eram 23 milhões. (Jornal da Unicamp. Disponível no site do Nesp, 12 nov.
2019).

A resposta do governo tem sido a retirada de direitos e a redução das políticas públicas. Isso vale para
o plano nacional, tanto quanto para o plano estadual. O governo de Minas tem apostado todas as suas
fichas na aprovação do Regime de Recuperação Fiscal, proposta federal para remediar a situação das
contas públicas do estado. No pacote, estão previstas restrições aos direitos dos servidores públicos,
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privatizações de empresas como a Cemig e a Copasa, entre outras medidas contrárias à vontade da população.
É difícil prever com precisão se e como essas questões econômicas e sociais
estarão afetando o eleitor no período eleitoral de 2020. No momento, pressentese uma apatia do cidadão. Com exceção da mobilização, ocorrida em maio, contra o bloqueio de recursos da educação, as raras manifestações têm sido esvaziadas e pouco mobilizam as massas.

LEIA NO SITE DO NESP:
Regime de Recuperação fiscal:
Demagogia nas campanhas
eleitorais e seus impasses
para a democracia.
Contextus, n. 33. jul. 2019.

Aquelas manifestações organizadas por movimentos de direita passaram a ter
um número de participantes reduzido, em comparação com o que foram capazes de reunir em tempos
não muito distantes. As manifestações chamadas por movimentos de esquerda voltaram ao patamar
habitual, atraindo pessoas que atuam no campo dos diversos movimentos populares, do movimento
sindical e dos setores progressistas de igrejas.
Na sociedade em geral, pressente-se o silêncio, com exceção do ruído que se deixa ouvir nas redes
sociais, provocado apenas por pessoas identificadas com a defesa de pontos de vista ditados de antemão pelas ideologias com que simpatizam.
A pouco menos de um ano da votação, não há sinais de que a eleição de novos prefeitos e vereadores
esteja no horizonte das preocupações do eleitorado. Em contraste com a indiferença do eleitor, os
partidos estão em plena atividade para definir candidaturas. Estima-se que possam se aproximar de
duas dezenas os candidatos a prefeito em Belo Horizonte.
Essa esperada multiplicação de candidatos tem a ver com a proibição das coligações entre partidos
com vistas à eleição de vereadores. A coligação era uma tática frequentemente usada pelos partidos
para buscar vantagens competitivas. Reunidos em torno de um mesmo nome disputando a vaga de
prefeito, havia uma retroalimentação. Candidatos a vereadores acabavam sendo promovidos graças a
uma campanha majoritária bem sucedida. Em sentido inverso, a existência de muitos candidatos a
vereador servia para divulgar o nome de um candidato a prefeito.
Mesmo não existindo consenso quanto a sua eficácia, a proibição dessa tática
entra em vigor nas próximas eleições. Uma análise sobre as vantagens e desvantagens dessa medida foi feita na edição anterior de Contextus. Ganha o eleitor,
na medida em que passa a saber um pouco mais exatamente quem é o vereador
que está sendo conduzido ao cargo graças ao seu voto. Diminui o espaço para
partidos sem identidade ideológica ou sem representação social. Por outro lado,
aumenta a dificuldade de sobrevivência daqueles partidos que, embora representativos, não costumam angariar votos suficientes.

LEIA NO SITE DO NESP:
Partidos políticos se preparam para as eleições municipais de 2020.
Contextus, n. 34. ago. 2019.
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DIREITA, ESQUERDA OU CENTRO?
Entender as perspectivas para as eleições de 2020 exige mais do que traçar a posição de cada partido
e seus candidatos no espectro político. Exige captar as tendências no comportamento dos eleitores.
Exige compreender também em que medida todas as questões discutidas nas seções anteriores vão
repercutir no âmbito local. Costuma-se dizer que, nas eleições municipais, o eleitor tende a se preocupar mais com os problemas concretos da cidade e menos com questões ideológicas. Resta saber se
ou, pelo menos, em que medida esse postulado continuará válido na atual conjuntura.
Não é difícil reconhecer que existem mudanças em curso, ainda que possa não ser tão simples compreender quais são e como tais mudanças poderão determinar o pleito eleitoral. A dificuldade se deve,
em parte, ao silêncio mantido pela maior parte da sociedade. Como já dito acima, fora do burburinho
persistente nas redes sociais, de consequências e representatividade duvidosas, pouco se tem visto;
nada que esteja sendo reconhecido como manifestação maciça de iniciativa popular.
Há, porém, indicativos de uma mudança de sentimentos entre os eleitores. Uma pesquisa conduzida
em todo o país pelo Ibope, em outubro, revelou que a rejeição ao PSL, legenda de Bolsonaro à época,
já era de 50%. Era, portanto, maior do que a rejeição ao PT (43%). São aproximadamente dez milhões
de eleitores a mais que dizem não votar “de jeito nenhum” no partido até recentemente vinculado ao
presidente da República.
Vale notar que, na referida pesquisa, dez por cento dos que admitem votar em uma legenda, declaram
a possibilidade de votar também no opositor. Apenas um terço do eleitorado se mostrou convicto
quanto ao partido em que vai votar e descartam totalmente votar no rival. Ao contrário, 40% dos eleitores entrevistados disseram não cogitar o voto em qualquer desses campos (“direita” ou “esquerda”)
e estão à espera de uma terceira via.
Novamente, muitas perguntas permanecem, por enquanto, sem resposta. Não se sabe, por exemplo,
como esses números nacionais se concretizam aqui na capital mineira. Vários analistas têm chamado
a atenção para o fato de que aquelas manifestações já longínquas de 2013 não foram totalmente compreendidas. Alguns dizem que a eleição de 2018 ainda não absorveu o sentido daquelas reivindicações, embora partidos políticos, personagens e movimentos nascidos nas redes sociais tenham tentado domesticá-las e delas tenham se aproveitado para tirar benefício eleitoral.
Há na sociedade não organizada um silêncio que vai se tornando incômodo. Guarda-se a expectativa
de que, nas próximas eleições municipais, se possa vislumbrar melhor para onde caminhará o jogo
político como um prenúncio do que virá nas eleições, mais gerais, de 2022.
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PARTIDOS NEGOCIAM CANDIDATURAS A PREFEITO
Um número recorde de candidatos a prefeito é esperado para a próxima eleição. As razões para isso
já foram mencionadas acima (e discutidas na edição anterior de Contextus). Entre outras razões possíveis, essa é uma consequência direta da proibição de coligações para a eleição de vereadores. A
considerar apenas os partidos políticos sobre os quais já circulam informações, serão, entre quinze e
vinte candidatos, superando o número já extraordinário de 2016, quando onze pessoas se candidataram a chefiar o Executivo municipal.
A um ano da votação, é comum que algumas candidaturas apareçam, mas não cheguem a se concretizar. Outras acabam sendo absorvidas em meio a acordos políticos. Portanto, tem-se, no momento, o
seguinte esboço de uma lista, sujeita a prováveis supressões e acréscimos, com os partidos e alguns
nomes que vêm sendo citados como potenciais candidatos:
Avante

André Janones, deputado federal

Cidadania

João Vítor Xavier, deputado estadual

DEM

Rodrigo Pacheco, senador

MDB

Newton Cardoso Júnior, deputado federal; e Adalclever Lopes, ex-presidente da Assembleia Legislativa; e o deputado estadual Sávio Souza Cruz

Novo

Mateus Simões, vereador; ainda há um processo de seleção em andamento

PCdoB

Wadson Ribeiro, ex-deputado estadual

PCO

sem informação

Podemos

Igor Timo, deputado federal

Republicanos

Mauro Tramonte, deputado estadual

PSB

Júlio Delgado, deputado federal

PSD

Alexandre Kalil, atual prefeito

PSDB

Luísa Barreto, secretária-adjunta de planejamento e gestão no governo Zema; Eduardo
Barbosa, deputado federal

PSL

Bruno Engler e Coronel Henrique, deputados estaduais

PSOL

Dirlene Marques, candidata a vereadora na eleição passada

PSTU

sem informação

PT

Patrus Ananias, Reginaldo Lopes e Rogério Correia, deputados federais

Solidariedade

Wendel Mesquita, deputado estadual

Essa lista pretende ser, hoje, muito mais uma referência inicial do que um ponto de chegada, pois
quase semanalmente têm aparecido novidades. Não se descarta o risco de que, no ato da publicação
deste boletim, a relação já apareça desatualizada, tal a velocidade com que estão se dando as negociações. Apenas na segunda quinzena de julho de 2020, as chapas deverão ser definidas nas convenções partidárias.
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Já no mês de novembro, por exemplo, começou a ser cogitada a possibilidade de que o prefeito Alexandre Kalil (PSD), apontado por pesquisas como favorito em sua busca de reeleição, venha a constituir chapa com Mauro Tramonte (Republicanos). Este último tem sido visto como uma possível ameaça
à reeleição desejada por Kalil. Em uma pesquisa eleitoral do mês de agosto, com 19,5% nas intenções
de voto, Tramonte estava distante dos demais concorrentes que não ultrapassaram a marca de um
dígito, todos alcançando no máximo 5%. Na outra ponta, Kalil detinha 40% das intenções de voto.
Estimativas dão conta de que, em tal cenário, não se poderia excluir a realização de segundo turno.
Contudo, em uma eventual coligação entre Kalil e Tramonte, tal possibilidade de segundo turno estaria
– por hipótese – excluída.
Outro fator a ser definido nos próximos meses é a participação que o Partido dos Trabalhadores fará
na disputa. Há notícias que apontam para possibilidades diversas que vão do lançamento de candidatura própria; passando pela ideia de dividir espaço com aliados, com vistas a fortalecer uma coligação
com outros partidos à esquerda do espectro político; até a proposta de apoiar, desde o início, a reeleição de Kalil. A única ideia que parece ser consensual na legenda é que se devem empenhar esforços
para evitar que se instale em Belo Horizonte um governo que pratique a redução de direitos econômicos e sociais e que pretenda fazer o desmonte de políticas públicas que funcionam na cidade.
Cada um desses cenários traz suas próprias dificuldades. Os campos políticos caracterizados como
“direita”, “esquerda” ou “centro” tendem a ser mais um artifício conceitual do que, propriamente, uma
realidade. Existem certamente concepções ideológicas que se convertem em práticas políticas que os
distinguem. No entanto, dentro de cada um desses campos os consensos costumam ser de difícil
construção e requerem muitas negociações. Por exemplo, embora seja frequentemente reclamada a
constituição de uma frente de esquerda, seria difícil responder, hoje, pragmaticamente, quais partidos
a comporiam.
Para ilustrar essa situação, é possível pensar nos movimentos que Ciro Gomes (PDT) vem fazendo,
supostamente para destacar seu partido da imagem negativa, construída ao longo de anos, que ainda
assola o PT. Foi a essa legenda (PDT) que Duda Salabert se filiou, ao deixar o PSOL depois de haver
disputado, em 2018, uma das vagas no Senado. Será necessário saber, nos próximos meses, como o
PDT tratará aqui em Belo Horizonte essa disputa que está acontecendo de forma mais ampla, nacionalmente, dentro de seus contornos. Jornais vêm citando Duda Salabert como candidata a prefeita e
ressaltando sua capacidade de dialogar com o público LGBT+ e com o setor da educação como uma
possível vantagem competitiva.
Tendo ocupado um papel central no país e no estado, os rumos a serem traçados pelo MDB na disputa
também tem sido observado com atenção pelos analistas. Havia uma certa expectativa de que esse
partido compusesse forças na reeleição de Kalil. Até meados do ano, o ex-presidente da Assembleia
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Legislativa, ex-deputado Adalclever Lopes, ocupou cargo de assessor especial no gabinete do atual
prefeito.
Sempre foi negado oficialmente que a presença de Adalclever no governo Kalil tivesse relação com o
projeto de reeleição. Nunca, porém, faltaram as especulações. No mês de junho, chegou a circular a
informação de que ele se transferiria para o Republicanos (antigo PRB) e comporia chapa como vice
de Kalil, evitando assim a candidatura de Mauro Tramonte. Já no mês de outubro, Adalclever deixou o
cargo na prefeitura. Chegou a ser publicado na mídia que a separação se deveria a uma “frustração
de expectativas” por, supostamente, não ter sido viabilizada a chapa que daria ao MDB o cargo de
vice-prefeito.
Tem sido dito na mídia, ocasionalmente, que o PSDB terá candidatura própria. Depois do desgaste
sofrido por lideranças importantes acusadas de envolvimento em casos de corrupção, o partido foi
derrotado por Zema na disputa pelo governo de Minas. Mesmo assim, o PSDB faz parte da base governamental na Assembleia Legislativa e ocupa cargos no alto escalão do governo.
Um fenômeno digno de nota é o fato de que uma parte daquelas legendas, que agora pretendem lançar
candidaturas próprias, esteve, em passado recente, sob o arco de alianças que sustentavam governos
do PSDB, ou PT ou de ambos. Agora, movidos pelas circunstâncias, tentam angariar protagonismo
político como forma de sobrevivência.
Há também candidaturas que nascem da urgência, que se sente em alguns partidos, de tirar proveito
daquilo que vem sendo chamado uma “onda conservadora” e que conduziu Bolsonaro e Zema ao
poder. O caso mais facilmente reconhecível nesse campo é o do PSL. Seu futuro, no entanto, tornouse bastante incerto com sua desvinculação do bolsonarismo. O partido tinha um deputado federal eleito
em 2014 e tornou-se a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, com 53 parlamentares, em
2018. Resta saber como o PSL vai sobreviver e que condições terá para competir nas próximas eleições.
No momento, sobram especulações. Inclusive o nome de um provável candidato pelo PSL, o deputado
estadual Bruno Engler, passou a ser comentado na imprensa mineira como o concorrente pelo partido
do presidente Bolsonaro (Aliança pelo Brasil).
Já a fundação da Aliança pelo Brasil enfrenta seus próprios percalços. Depende da coleta da assinatura
de quase 500 mil eleitores, que não estejam filiados a nenhum partido. A validação das assinaturas é
feita pela Justiça Eleitoral. Todo o complicado trâmite requerido deve se concluir até abril para que a
legenda esteja apta a participar das eleições em 2020. Também esse aspecto deverá ser resolvido nos
próximos meses.
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