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INTRODUÇÃO
Pela segunda eleição consecutiva, o Brasil registrou recorde de inscritos na
Justiça Eleitoral concorrendo aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito nos
municípios brasileiros. Em 2020, pouco mais de 556 mil cidadãos pediram registro
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de candidatura. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informam que 66,5%
deles são homens; 51,2% estão casados; afirmam, em maioria, terem entre 40 e 50
anos; 48,1% se autodeclararam brancos; e 38,1% dos candidatos disseram ter o
ensino médio completo como escolaridade máxima. Entre todas as candidaturas, o
partido MDB lidera o número de registros, com pouco mais de 45 mil pessoas,
seguido por PSD e PP.
Mas há outro número que chama atenção. Embora sejam poucos frente à
quantidade total de candidatos e sua característica em comum não esteja entre as
variantes majoritárias expostas acima, 2.689 proponentes desse pleito se
declararam não-natos, representando um aumento de 76% em relação à eleição de
2016, ainda que esse número apresente nuances ambíguas, discutidas a seguir na
metodologia.
Neste introdutório, importa-nos destacar que o tema das migrações se insere
no quadro geral de lutas por direitos, de acesso à regularização documental, no
acesso igualitário ao que é público, na conquista de espaços de voz, na possibilidade
de manifestação cultural e política cada vez mais ampla, pelo direito de ir e vir não
ameaçado e, no escopo geral, na construção de uma vida digna no país de destino.
O imigrante se encontra, então, neste quadro geral de minorias (ELHAJJI,
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2017), e sua presença nas urnas é relevante e reveladora em nossa democracia
liberal e representativa. Relevante, pois parte das conquistas depende da boa
vontade política atenta às pressões mobilizadas pela sociedade civil organizada,
como a recente aprovação da nova Lei de Migração (n. 13.445/2017), que substituiu
o anacrônico Estatuto do Estrangeiro, de 1980. E reveladora, pois traça um perfil da
comunidade imigrante já estabelecida no Brasil, tendo em vista que são elementos
essenciais para as candidaturas a residência fixa e uma estrutura mínima para o
empreendimento político, como a partidarização e o acesso à Justiça Eleitoral.

__________________________

1
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Para além dos dados colhidos, a pesquisa também se enquadra nos objetivos
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teóricos-metodológicos do grupo de pesquisa Diaspotics, vinculado à Escola de
Comunicação da UFRJ e ao Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de
Comunidades e Ecologia Social da UFRJ (Eicos). Coordenado pelo Prof. Dr.
Mohammed ElHajji, o Diaspotics tem uma proposta de apreensão, análise e
compreensão do fenômeno migratório e diaspórico a partir dos fluxos e rastros
subjetivos produzidos pelo imigrante e as comunidades diaspóricas, mediados pelas
tecnologias de informação e comunicação. Neste sentido, optamos também pela
apresentação - ainda não aprofundada - de algumas estratégias políticas desses
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indivíduos por meio de seus "sites de redes sociais" (POLIVANOV; SANTOS, 2016),
especialmente o Facebook.
Nosso objetivo, com isso, é contribuir na ampliação do leque mental do
eleitorado brasileiro, demonstrando as pluralidades e interculturalidades
encontradas na composição político-partidária brasileira e retomar a importância e
necessidade de representação política por e para a comunidade de estrangeiros,
sejam eles naturalizados, imigrantes recentes, refugiados ou aqueles que, em breve,
aportarão nessas terras.

__________________________
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METODOLOGIA
Surgiu-nos a curiosidade de desenhar o 'rosto' das candidaturas estrangeiras
registradas no TSE em 2020, a partir de um post que divulgou uma campanha de
candidato estrangeiro, em um grupo em site de rede social por nós coordenado.5 O
acesso a todas as candidaturas, desde 1945, encontra-se no repositório de dados
eleitorais do TSE e os candidatos de 2020 puderam ser consultados por meio de uma
tabela com 31 dados pessoais e políticos que foram determinantes para a produção
do relatório.
Um desses dados viabilizou a pesquisa, pois definia a nacionalidade dos
proponentes, dividida em: 'Brasileira (nata)'; 'Brasileira (naturalizada)'; 'Estrangeira';
'Portuguesa com igualdade de direitos'. A primeira opção foi excluída, possibilitando
que considerássemos que 2.689 candidatos são não-natos. No entanto, outra coluna
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gerou dúvidas (também discutidas em uma reportagem do G1). Entre esses
indivíduos, a coluna referente ao município de nascimento reunia uma maioria de
municípios brasileiros. Buscando alguns sites de redes sociais desses candidatos,
observamos que muitos deles não apresentavam qualquer elemento intercultural e,
assim, decidimos também excluir aqueles candidatos cujo município de nascimento é
brasileiro.
Considerando apenas aqueles cuja nacionalidade brasileira não é nata e cujo
município de nascimento foi assinalado em um país exterior, passamos a examinar
nesta pesquisa 219 candidatos, os quais possibilitam uma mensuração mais
adequada sobre a presença dos estrangeiros nas eleições de 2020. Assim, os 2.689
candidatos considerados brasileiros naturalizados, estrangeiros ou portugueses com
igualdade de direitos se reduzem para 219 pela necessidade do candidato ser
também não-nato, ou seja, ter nascido fora do Brasil.

__________________________
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Entre os brasileiros naturalizados, estrangeiros e portugueses com igualdade de
direitos selecionados, não fizemos qualquer menção ou divisão entre tais categorias.
Cabe ressaltar que, embora seja fácil delimitar o corpo dos portugueses com igualdade
de direitos ("Ter nacionalidade portuguesa ativa; residir no Brasil há três anos; ser
registrado no Brasil; ter o gozo de direitos políticos em Portugal, e apresentar
requerimento"),7 a divisão entre brasileiros naturalizados7e estrangeiros é mais difícil de
ser mensurada.

A naturalização é possibilitada a todos aqueles que residem no Brasil há pelo
menos 15 anos, não tenham condenação penal e requeiram tal documentação, embora
para estrangeiros lusófonos, o tempo de 1 ano de residência ininterrupto já autorize o
processo. Exceto no caso dos portugueses, é vedada ao estrangeiro não naturalizado a
candidatura política. Mas por que o TSE disponibiliza a opção 'estrangeiro', além da
nacionalidade 'brasileira naturalizada'? A resposta é pelo tempo entre a inscrição da
candidatura e a posse. Entre um período e outro, o estrangeiro pode estar em processo
de naturalização. O mesmo acontece com um candidato autodeclarado analfabeto na
inscrição eleitoral. Pela Constituição, a situação de analfabetismo impossibilita a
ocupação do cargo, mas o candidato pode reivindicar sua alfabetização no decorrer do
processo. Nesses casos, incluindo o processo de naturalização, os candidatos podem
tentar o adiamento da decisão na Justiça.
Por meio da base de dados disponibilizada, produzimos esse levantamento sobre
o perfil dos estrangeiros no pleito de 2020, ampliando as informações para alguns
desses rostos que compõem o quadro analisado por seus sites de redes sociais.

__________________________
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Filtragem da planilha de 2020 disponibilizada pelo repositório do TSE

PERFIL PADRÃO DO CANDIDATO NÃO-NATO

A seguir, na divulgação dos dados, cada uma dessas categorias será
descrita e brevemente analisada e exemplificada.
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DIVULGAÇÃO DOS DADOS
1. PAÍSES
Além do Brasil, outros 38 países têm representantes nascidos em seus territórios
nas eleições de 2020. A nacionalidade mais recorrente é a portuguesa, com 30
candidatos, seguidas da paraguaia (22) e da libanesa (20). Cabe lembrar que
Portugal é o único país a ter um status diferenciado no quesito nacionalidade e seus
cidadãos não precisam da naturalização brasileira para a candidatura.
Já a presença paraguaia é potencializada pela relação fronteiriça com o Brasil,
especialmente no Paraná, estado de candidatura de 15 dos 22 nascidos no país
vizinho. O Paraguai também apresenta uma particularidade de gênero, pois é o país
que mais tem candidatas autodeclaradas do gênero feminino.
Por fim, os candidatos nascidos no Líbano representam a principal força asiática
deste pleito, acompanhados pelos nascidos no Japão. Desse continente, os
candidatos se dividem entre a região do Oriente Médio (Israel, Irã, Líbano e Síria) e
da Ásia Oriental (China, Coréia, Japão e Taiwan), candidaturas que aparecem
especialmente no estado de São Paulo.
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1.1 Perfil de candidata portuguesa

Kiki Reis/Reprodução Facebook

Candidata a vereadora em Armação dos Búzios/RJ, Kiki Reis (PRTB) mantém um perfil
profissional ativo, com bom engajamento, principalmente na imagem acima, em que está
acompanhada de um ex-vereador da cidade dos anos 1980. Ela também demonstra, ao
longo de suas publicações, grande consideração pela cidade e sua história.

1.2 Perfil de candidato paraguaio

Celso Tórtora/Reprodução Facebook

Celso Tórtora (MDB), candidato a vereador em Paranaguá/PR, não é adepto de campanha
virtual, embora haja divulgação de seu número eleitoral em sua foto de perfil. Isso se repete
com muitos outros candidatos brasileiros não-natos, cujos sites de redes sociais não
destacam sua candidatura.
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1.3 Perfil de candidato libanês

Yassine Ahmad Hijazi/Reprodução Facebook

Candidato a vereador em Foz do Iguaçu/PR, Yassine Hijazi (PSC) atualiza sobre suas
atividades de campanha numa conta profissional. Constantemente, mostra o compromisso
com o tema migratório por meio de postagens em sua língua materna e propostas de
integração do estrangeiro ao Brasil.

2. UNIDADES FEDERATIVAS (UF) E MUNICÍPIOS
Com proeminência de São Paulo (68 candidatos), Paraná, (36) e Rio Grande do Sul
(25), 20 estados contam com candidatos nascidos no exterior. Excetuam-se a essa lista:
Amapá, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Rondônia. Os nascidos no
continente europeu (especialmente portugueses) se encontram com maior proporção
no Rio de Janeiro, enquanto os sul-americanos estão concentrados, ainda
proporcionalmente, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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O estado de São Paulo merece atenção por concentrar a maior parte dessas
candidaturas, destino preferencial dos estrangeiros desde o final do século XIX. Lesser
(2015)8 lembra que, entre 1890 e 1894, 70% da imigração para o Brasil teve como
destino o estado paulista, muito devido às altas rubricas orçamentárias para o
empreendimento migratório que chegavam a ser de 10% a mais frente a outros
estados. Ao longo do século passado e devido à intensa presença migratória aliada à
industrialização, São Paulo se tornou a cidade mais populosa do país (ultrapassando o
Rio de Janeiro) e também a com mais imigrantes, com 41% desses registros entre
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2011 e 2018, como levantado pelo Relatório Anual do OBMigra (2019).
Em São Paulo, aparecem 25 candidatos nascidos na Ásia, 17 na América do Sul,
14 na Europa, 5 na América Central e Caribe, 4 na África e 3 na América do Norte. É
interessante ressaltar que a capital do estado, embora seja o principal município de
candidaturas no país (8), juntando com a região do ABC, Guarulhos e Osasco somam
14 candidatos registrados, demonstrando certo espalhamento dos estrangeiros pelo
interior do estado (54).

2.1 Perfil de candidato em São Paulo

2.

Vereador OTA/Reprodução Facebook

Com uma página ativa desde seu primeiro mandato, em 2012, Masataka Ota (PSB),
candidato a reeleição a vereador em São Paulo/SP, tem experiência em campanha virtual.
O perfil é repleto de informações sobre suas legislaturas, projetos e apoiadores. Além disso,
como é possível ver pela imagem, há referência direta à sua identidade japonesa.

__________________________
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LESSER, J. A invenção da brasilidade: Identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração. São
Paulo: Unesp, 2015.
9
CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T.; MACEDO, M., Imigração e Refúgio no Brasil. Relatório Anual 2019.
Série Migrações. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-a

10

3. PARTIDOS POLÍTICOS E CARGO ALMEJADO
Das 29 siglas que reúnem candidatos nascidos no exterior, o PSD (20), o PT (19) e
o MDB (14) ocupam a preferência geral. Se compararmos apenas candidaturas aos
cargos do executivo (prefeito, 24 candidatos; e vice-prefeito, 11 candidatos), o PSD se
mantém à frente com 5 candidatos. Outro destaque é o PSL, que aparece no topo dos
candidatos a prefeito, em 3 cidades (Rio Grande da Serra/SP, Santa Isabel/SP e
Viamão/RS).

3.1 Perfil de candidata do PSD

Katia Sztudent/Reprodução Facebook

A peruana e professora de idiomas Katia Sztudent é candidata a vereadora pelo PSD em
Porto Alegre/RS. Seu perfil é ativo e, além de ser voltado para a própria candidatura,
ocupa-se na publicidade do partido e as proposta do seu candidato à prefeitura.

4. GÊNERO E RAÇA
Mantendo a média geral das eleições, os candidatos que se declararam
do gênero masculino (157 candidatos) dominam o pleito, seguido pelo
gênero feminino (62), sendo que, no caso dos estrangeiros, não houve outra
denominação de gênero reivindicada.
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Apenas dois países apresentaram mais mulheres candidatas do que homens: o
Paraguai (63,6%) e a Argentina (61,5%). 19 dos 38 países (50%) apresentados não têm
candidaturas femininas.

4.1 Perfil de candidata mulher paraguaia

Daisy Santos Caceres Bertolino/Reprodução Facebook

Dra. Daisy Caceres Bertolino (REDE), paraguaia candidata a vereadora em Colombo/PR, faz
campanha em seu perfil pessoal. “Mulher, mãe, amiga, preletora, filha, advogada” é como
se descreve e como divulga a candidatura, sempre cercada de amigos e familiares.
Se a cor branca detém 48,09% do total de candidaturas das eleições de
2020, o domínio cresce entre os nascidos fora do Brasil. A elevada
porcentagem mostrada no gráfico abaixo é também composta por candidatos
nascidos na América Latina e no Oriente Médio, demonstrando a percepção
racial desses grupos étnico-nacionais em solo brasileiro.
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Pensando na desigualdade de gênero e raça, existe apenas 1 (uma) candidata
autodeclarada da cor preta. Trata-se de uma médica cubana candidata a vereadora pelo
PCdoB na cidade de Santa Lucia/SP. Outro caso isolado é do único candidato
autodeclarado indígena nascido fora do país.

4.2

Perfil de candidato indígena

Ivan Guevara/Reprodução Facebook

Ivan Guevara (PP), da Nicarágua, é o único indígena autodeclarado entre os candidatos
nascidos no exterior e tenta se eleger a prefeito de Arroio Grande/RS. Além do perfil
pessoal, no qual fala de forma íntima com seus seguidores, há o perfil da coligação
com diversas lives, mostrando que a interação pública é um método bem
utilizado.
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5. FAIXA ETÁRIA
A faixa etária desses candidatos teve como média 53 anos de idade. O mais jovem
tem 18 anos (candidato a vereador em Gov. Valadares/MG pelo PATRIOTAS e nascido
nos Estados Unidos) e o mais velho tem 80 anos (candidato a vice-prefeito de Garça/SP
pelo PT e nascido na Itália).
Excluídos os países com apenas um candidato nascido em seu território, a
nacionalidade que apresenta candidatos com menor média de idade é o Paraguai, com
média de 35 anos, seguido de perto pelo Haiti, com média de 35,6 anos. Do lado
oposto, os nascidos na Espanha são os mais velhos do pleito atual, com idade média de
75,5 anos, seguidos dos nascidos na Itália, cuja média é 68,8 anos.
Obs: O TSE considera a idade comparando a data de nascimento com a data da posse, no
primeiro dia de 2021.

5.1 Perfil de candidato mais velho

Letterio Santoro/Reprodução Facebook

Nascido na Itália, o Professor Letterio (PT) usa seu perfil pessoal para fazer uma
campanha discreta. Não há muitas informações disponíveis sobre a sua
candidatura como vice-prefeito em Garça/SP, apenas sobre sua posição política.
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5.2

Perfil de candidato de nação com baixa faixa etária

Garry do PT/Reprodução Facebook

Garry (PT) é o candidato haitiano mais jovem (33 anos) e a presença do seu país de origem
chama a atenção pela recente e jovem imigração. O candidato concorre ao cargo de
vereador em São Paulo/SP. Com perfil ativo, mostrou-se mais voltado à divulgação da
campanha de rua.

6. EDUCAÇÃO E PROFISSÃO
Mais da metade dos candidatos nascidos no exterior têm o ensino superior
completo. É um número bem acima do quadro eleitoral geral, cuja instrução máxima do
TSE é assinalada por apenas 24,3% dos candidatos.

Um dos traços de um certo elitismo que pode afetar essa população se
apresenta na declaração de profissão. Desse universo explorado na pesquisa,
15,9% dos candidatos afirmaram ser médicos e outros 12,7%, empresários.
Contudo, entendemos que a denominação de empresário é ampla e pode ir
desde o microempreendedor individual até o dono de um grande negócio.
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6.1 Perfil de candidata médica

Cristiane Toquim e Dra. Martha/Reprodução Facebook

Nascida na Colômbia, Dra. Martha (PL) é candidata a vice-prefeita de Fronteira/MG. Além
do próprio perfil, ela e a candidata a prefeita da coligação têm um perfil juntas, no qual as
propostas e os vídeos da campanha são divulgados.

7. ESTRATÉGIAS DE CAPITAL ÉTNICO-CULTURAL
Por fim, consideramos como estratégias de capital10étnico-cultural quando o fato
da imigração aparece no nome de urna do candidato ou no perfil construído nos sites
de redes sociais. Consideramos todos aqueles que se utilizam de algum recurso étnico
ou cultural, ou mesmo seu país de nascimento como recurso atrativo de voto.
Em relação aos nomes de urna, o principal destaque é relacionado à profissão, no
qual 61 candidatos (27,8%) nascidos no exterior utilizam prefixos profissionais.
O grande destaque é para o acompanhamento doutor (doutora; dr.; dra.), com 44
candidaturas. Interessante notar que 7 dos 8 candidatos cubanos utilizam esse
prefixo.

_____________
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Conceito derivado da Teoria da Prática, de Pierre Bourdieu (1930-2002).

16

Já o país de nascimento é referência para 16 candidatos (7,3%) em seus nomes de
urna. Outras candidaturas também chamam a atenção no referido capital, caso de
'Farvardin (Taliban)', do Irã; 'Gabriel do Camelo', do Líbano; e 'Gringo', do Uruguai.

7.1 Perfil de candidata de capital étnico-cultural

Rihab Hammadah/Reprodução Facebook

Nascida na Síria, Rihab Hammadah (PSD) é candidata a vereadora em Santo André/SP e
compartilha nas redes sociais conteúdos que vão além de política, como vídeos didáticos
sobre sua cultura e sua religião, além de expressar constantemente como é lidar com a
intolerância religiosa e ser uma mulher muçulmana no Brasil.

7.2 Perfil de candidato de capital étnico-cultural

Cher Cheikh/Reprodução Facebook

Cher Cheikh (PDT) é senegalês e concorre ao cargo de vereador em Caxias do
Sul/RS. Seu perfil é dividido entre o orgulho de seu país natal e o amor pela cidade
que o acolheu. Ativo na causa imigrante, o candidato compartilha histórias sobre
sua vida fora do Senegal e propõe projetos voltados a esse grupo. Foi a sua
candidatura divulgada em nosso grupo de Facebook que instigou a realização
dessa pesquisa.
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