
 

PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO – comunicacao@ptpaulista.org.br 

Conferência do PT do Estado de São Paulo - 2021 

 

 

Eleições 2020 

 

1. As eleições 2020 ocorreram em um cenário completamente atípico. O Brasil, que 

já sofria com as  sucessivas crises provocadas pelas políticas implementadas  

após o golpe de 2016 e com a trágica eleição de Jair Bolsonaro à presidência da 

república, foi submetido a um estado de caos, mortes e aprofundamento da 

violência, do desemprego e da pobreza com a chegada da Pandemia da Covid-19.  

A  conjuntura somada às recentes mudanças na legislação eleitoral 

influenciaram significativamente na disputa municipal.   

 

2. Sobre a influência da pandemia, as redes sociais, que já desempenharam um 

papel estratégico nas eleições anteriores, ganharam ainda mais relevância, 

tornando-se o principal instrumento para manter o diálogo com o eleitorado. O 

distanciamento social dificultou muitas candidaturas que não tinham se 

adaptado ao mundo virtual.  Ou seja, a campanha de rua foi insuficiente para que  

a maioria dos candidatos pudessem alcançar o eleitorado.  Além disso, o abuso 

do poder econômico, a compra de votos, a distribuição de cestas básicas, a 

utilização de recursos transferidos aos municípios por ocasião da pandemia, a 

utilização mais eficaz da comunicação, dentre outros fatores, aproximou o 

eleitorado de muitos  governos municipais, potencializando os candidatos a 

reeleição e suas chapas proporcionais, desequilibrando ainda mais a disputa no 

estado. 

 

3. Em relação à legislação, o PT não se preparou adequadamente para o novo 

cenário sem coligações proporcionais e muitos diretórios, sobretudo do interior, 

que elegiam tradicionalmente vereadores(as) em chapas coligadas, não 

conseguiram apresentar chapas completas e competitivas. É plausível afirmar 

também que vários vereadores que deixaram o PT às vésperas da eleição 
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tenham levado em consideração esse cenário, optando por buscar partidos com 

maior possibilidade para sua reeleição.  

4. A eleição de 2020,  foi a primeira eleição municipal com a aplicação do Fundo 

Público de Financiamento Eleitoral para os partidos e candidatos e, além disso, 

com alterações feitas pelo TSE, estabelecendo normas de distribuição já durante 

o processo de formalização das chapas. O PT em São Paulo, optou por destinar 

recursos a todos os candidatos(as), majoritários e proporcionais,  de todas as 

cidades que disputamos a eleição. Essa decisão acertada de democratização dos 

recursos, exigiu para a definição dos valores, a finalização dos registros dos 

candidatos. È certo que a burocratização criada pelo TSE para os repasses, as 

dificuldades no tratamento com o sistema bancário, a centralização dos recursos 

no PT nacional, impediram uma maior agilidade para o repasse de recursos aos 

candidatos, o que dificultou a organização de muitas candidaturas. 

 

5. Além da reorganização que a pandemia e as alterações na legislação impuseram, 

tínhamos o desafio de apresentar respostas para as crises, vinculando as 

políticas sociais e as conquistas dos governos do PT, ao projeto apresentado nas 

cidades como alternativa com soluções concretas. É fundamental a defesa do 

nosso legado, pois legitima o discurso de melhoria da vida do povo, entretanto, é 

insuficiente para conquistar o eleitorado. Diante de toda a conjuntura, o 

eleitorado em 2020 cobrava soluções concretas para os problemas que estamos 

enfrentando e projetos para o futuro.  

 

6. O sentimento de renovação política, que tem crescido a cada eleição, também foi 

determinante na eleição de 2020. Nosso sistema eleitoral tem em sua origem, 

critérios impeditivos de uma maior presença da maioria dos segmentos sociais 

como, por exemplo, as mulheres que são 52,49% do eleitorado (TES), mas hoje 

são apenas 15% do congresso nacional e dessas, apenas 2% são negras. O baixo 

índice de participação da população negra e da comunidade LGBTQIA+ na 

composição dos espaços de decisão política também tem sido questionado com 

cada vez mais força, o que levou esses setores a se organizarem para à disputa. 

Essa organização garantiu uma vitória muito significativa para o PT: ampliamos a 
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bancada de vereadoras de 32 para 46 mulheres eleitas e  elegemos 8 

vereadoras/es LGBTQIA+. Há também várias cidades em que a chapa do PT teve 

mulheres negras como as mais votadas, que só não foram eleitas por conta do 

partido não ter atingido quociente eleitoral.  

 

7. Embora as secretarias e setoriais tenham obtido êxito no desempenho eleitoral, o 

PT do Estado de São Paulo sofreu mais um recuo. Dos 197 parlamentares eleitos 

em 2016, caímos para 135 eleitos em 2020 e de 8 prefeitos eleitos em 2016, 

caímos para 4 em 2020. Outro dado relevante é o aumento das abstenções e dos 

votos nulos e brancos. São cerca de 40% do eleitorado que não se sente 

representado por nenhum dos candidatos que se apresentaram.  A opção de não 

escolher entre nenhum dos candidatos guarda profunda relação com a crise da 

democracia representativa que tem interferido significativamente nos últimos 

processos eleitorais.  

8. Em relação aos aliados do governo federal, em que pese o bolsonarismo ainda 

ter uma base militante, Bolsonaro não conseguiu eleger seus candidatos a 

prefeito, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. A derrota de Bolsonaro e o 

recuo do PT significou a vitória dos partidos da direita tradicional, alinhada ao 

neoliberalismo.  

 

9. Não obstante a pandemia, o abuso do poder econômico e as mudanças na 

legislação eleitoral influenciarem na eleição, inegavelmente o resultado eleitoral 

aponta o profundo debate que o PT deve fazer sobre a transformação estrutural 

dos espaços de poder, apresentando e fortalecendo candidaturas vinculadas à 

grupos sociais historicamente excluídos dos espaços de decisão política, pois, 

mesmo diante de todos os desafios apresentados, foram essas candidaturas que 

conseguiram dialogar com o sentimento de renovação e conquistar mais espaços 

no parlamento em 2020. Para além, é necessário estabelecer diálogo com a 

parcela do eleitorado que não se sente representada por nenhum dos partidos 

que se apresentam às urnas. Também é indispensável que a defesa do nosso 

legado seja feita, mas junto de propostas que solucionem os problemas atuais 

que vivemos nas cidades, no estado e no país.  
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Governos Bolsonaro, Dória e a Pandemia  

 

10. O governo Bolsonaro representa uma grande tragédia na história do Brasil. A 

constante crise econômica e política, o fim dos programas sociais e as escolhas 

políticas frente à pandemia da Covid-19 fazem aumentar cada vez mais os 

índices de trabalho informal, desemprego, fome e mortes no país. São 9,7 

milhões de trabalhadoras/os sem carteira assinada, 14 milhões de brasileiras/os 

sem emprego, o custo médio de uma cesta básica é R$ 654,15 e já atingimos a 

vergonhosa marca de mais de 472 mil mortes provocadas pela Covid-19 (dados 

atualizados até 05 de junho de 2021), e este número vem avançando cada dia 

mais. Aliás, a CPI da pandemia tem escancarado ainda mais os crimes cometidos 

por Bolsonaro e seus aliados, sobretudo em relação à aquisição das vacinas.  

 

11. Além disso, pela primeira vez em 17 anos, mais da metade das/os brasileiras/os 

não tem garantia de comida na mesa. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), são 116,8 

milhões de brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar. 

Enquanto as políticas de Bolsonaro empurram metade do país para a miséria, ao 

mesmo tempo garantiu 11 novos bilionários brasileiros na lista da Forbes.    

12. Sendo o Brasil um país que estrutura as relações sociais e econômicas com 

grande influência de origem racista, o impacto das tragédias que estamos 

vivendo é maior entre a população negra. As pessoas negras representam 79,9% 

dos desocupados do país (PNAD, 2020) e a ausência de renda faz com que as 

condições de vida sejam extremamente precárias, dificultando ainda mais a 

proteção contra o coronavírus. Em decorrência da extrema exposição, o índice de 

mortes provocadas pela pandemia é maior em relação às pessoas negras: 

referente aos homens, são 250 óbitos de negros a cada 100 mil habitantes, 

comparado a 157 óbitos de brancos a cada 100 mil habitantes. Em relação às 
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mulheres, são 140 óbitos de negras por 100 mil habitantes, comparado a 87 

óbitos de brancas por 100 mil habitantes (Instituto Polis). Mesmo sendo a 

população que mais está morrendo, as pessoas negras são vacinadas duas vezes 

menos que as pessoas brancas, de acordo com os dados da Agência Pública. A 

pandemia escancarou ainda mais as profundas desigualdades provocadas pelo 

racismo.  

 

13. O governo Dória segue a mesma agenda econômica do governo Federal, 

aprofundando ainda mais as desigualdades econômicas e sociais que atingem, 

sobretudo, os povos tradicionais, mulheres, jovens, a comunidade LGBTQIA+ e a 

população negra. O alinhamento político econômico do governo Federal e 

Estadual estrutura o racismo e todas as formas de opressão da nossa Sociedade. 

Além disso, desde o inicio da pandemia, o governo Dória tem adotado medidas 

absolutamente limitadas no enfrentamento ao coronavírus, agindo mais através 

das ações de marketing do que para o efetiva diminuição dos impactos na saúde 

da população e na economia. Não enfrenta a necessidade de um lockdown 

efetivo para todo o Estado; não faz testagem em massa; não implantou um maior 

controle sobre o deslocamento e chegada das pessoas em SP nem um maior e 

melhor controle de festas clandestinas e descumprimento das restrições com 

punições mais severas; adota medidas seletivas considerando articulações 

políticas regionais; não implanta um auxílio emergencial Estadual para os 

cidadãos mais fragilizados do ponto de vista econômico e social; não isenta 

temporariamente os setores micro, pequenos ou médios da economia paulista 

que foram duramente atingidos pela pandemia, pelo contrário, aumentou os 

impostos estaduais; Afirma que trata a Educação como setor essencial, mas não 

implantou as condições necessárias para a volta às aulas na rede estadual; não 

dá o suporte necessário para a ampliação da rede de leitos hospitalares do SUS, 

pelo contrário, cortou recursos previstos em convênios com as Santas Casas.  

 

14. A letalidade dos governos Dória e Bolsonaro se mostrou maior que a do 

coronavírus. A tragédia que vivemos é consequência do rompimento do pacto 

democrático em 2016, onde a elite brasileira não aceitou o resultado das urnas e 
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iniciou uma verdadeira caçada ao PT, o que culminou no golpe contra a 

presidenta Dilma e na prisão ilegal do presidente Lula.  

15. A suspeição de Moro e a retomada dos direitos políticos do presidente Lula 

significam uma janela de oportunidade para emplacar novamente o projeto 

petista e reconstruir os direitos da classe trabalhadora e retomar as políticas 

sociais de proteção dos mais vulneráveis. Além disso, pela primeira vez em  anos, 

abre-se, também, a oportunidade do PT disputar em outro patamar o governo do 

estado de São Paulo, o que impõe ao partido a necessidade de se preparar para 

conduzir a campanha nacional e a estadual nas eleições de 2022.  

 

Desafios do PT/SP 

 

16. No próximo período, o PT do estado de São Paulo precisa estar organizado e 

mobilizado nas lutas sociais que interferem no dia a dia do nosso povo. 

Precisamos estar presentes nos bairros e nas cidades, denunciando a política de 

morte dos governos Dória e Bolsonaro, os desmontes das políticas públicas, em 

especial aquelas que representaram inclusão social nos governos Lula e Dilma. 

Devemos aprofundar e ampliar as relações orgânicas com os movimentos 

populares tradicionais e novos, tornando os núcleos, setoriais, diretórios 

municipais e macrorregiões espaços de debates sobre temas da realidade do 

povo, espaços culturais, de formação política e mobilização. 

17. Precisamos atuar, como já se faz em várias partes do país, em ações de 

solidariedade,  sobretudo por vacina, auxílio emergencial, investimentos em 

áreas sociais e criação de empregos. No que se refere às ações e comitês de 

solidariedade criados em muitos municípios com a participação dos militantes do 

PT, nossa atuação não deve se restringir aos aspectos humanistas, fraternos, 

solidários e pacifistas, inerentes a esses momentos, mas,  sobretudo, devemos 

atuar estimulando a consciência de classe, o sentimento de indignação, revolta e 

luta, principalmente dos setores mais atingidos por essa política genocida de 

destruição do estado brasileiro.  

18. Precisamos construir desde já o processo eleitoral de 2022, que compreende a 

elaboração do Plano de Reconstrução e Transformação de São Paulo em 
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parceria com a Fundação Perseu Abramo, inicialmente através dos NEPPs, com a 

participação ativa dos Setoriais, das macros e dos DMs e atuar no Programa da 

Nova Primavera do PT, como forma de preparar toda a nossa militância através 

da construção dos Núcleos de Vivência. 

19. É fundamental nesse processo, fortalecer as secretarias e os setoriais, priorizar 

as pautas sociais, de desenvolvimento e inclusão e ambientais, estabelecer uma 

agenda política de formação e  sobretudo fazer uma revisão e aperfeiçoamento 

das estruturas de comunicação, buscando romper o cerco conservador, criando 

canais e redes de comunicação que aproximem a militância e simpatizantes do 

PT e ampliando nossa interlocução com a sociedade.  

 

20. A necessária transição geracional  no PT, deve ser acompanhada da renovação 

de ideias, práticas e  conceitos. Não é de forma alguma responsabilidade apenas 

de nossa juventude e sim do conjunto do partido. 

21. Às direções em todos os níveis e aos militantes mais antigos, cabe o papel de se 

adequar aos anseios e perspectivas da sociedade de hoje, facilitar e colaborar 

com essas mudanças. Novos filiados e novos militantes chegam ao partido 

principalmente através da juventude, portanto, fortalecer a atuação da  

juventude petista nos movimentos sociais em todos os níveis deve ser papel de 

todos.   

22. O saldo político que deve ser aproveitado a partir deste balanço das eleições de 

2020,  precisa fortalecer o partido para o futuro, em curto, médio e longo prazo. 

Os novos vereadores e vereadoras eleitos terão papel fundamental e o PT deve 

criar instrumentos de atuação dos nossos parlamentares de forma conjunta. 

Novas lideranças e novos dirigentes devem  portanto, serem formados nesse 

processo. 

 

23. Durante todo o processo de Balanço das eleições de 2020, que culmina com esta 

conferência, há um conjunto de metas a serem atingidas por todas as direções 

do PT no Estado de São Paulo, desde as direções municipais, das macrorregiões, 

dos diretórios zonais, secretarias e setoriais e dos núcleos de vivência, 

considerando a possibilidade cada vez mais próxima de elegermos Lula 
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presidente e de termos Haddad no segundo turno das eleições em São Paulo, o 

que aumenta nossa responsabilidade tanto na potencialização desse cenário, 

como na real possibilidade, de fazer frente aos quase 40 anos de hegemonia 

tucana no estado, com seu projeto neoliberal.  

 

 

Conferência Estadual PT/SP 

Junho/2021 

 

Viva a classe trabalhadora!  

Viva o PT! 

 

 

 

 

 


