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Reeleição de Lukashenko gera manifestações em Belarus 

Por Bruna Mandu 

 

Com a reeleição de Alexander Lukashenko (líder do país desde 1994) com 80% dos 

votos no dia 09 de agosto deste ano, Belarus tem sido cenário de grandes manifestações 

populares, tanto na capital Minsk quanto em outras cidades. Os manifestantes não 

concordam com o resultado do pleito, alegando que este foi fraudado, pois a maior figura da 

oposição recebeu 10% do total de votos de acordo com a apuração. 

O principal rosto da oposição a Lukashenko é Svetlana Tykanovskhaya, que ganhou 

destaque em seus comícios a céu aberto devido aos discursos pautados em “liberdade” e 

“mudança” para Belarus. Devido ao agravamento das tensões dentro do país imediatamente 

após o resultado das eleições, a mesma recebeu asilo político na Lituânia, de onde publicou, 

no dia 19 de agosto, um apelo ao Conselho Europeu para que rejeitem o que alega ser um 

pleito fraudulento de Lukashenko, afirmando que estaria pronta para atuar como presidenta 

interina do país até que novas eleições fossem convocadas.  

Enquanto a União Europeia já não reconhece a legitimidade de Lukashenko como 

presidente de Belarus desde a reunião extraordinária do Conselho Europeu no dia 19 deste 

mês, do outro lado, a Rússia critica a interferência estrangeira no ex-país soviético.  

Ao contrário da afirmação de Lukashenko de que Putin estaria pronto para enviar 

tropas a Belarus a fim de “garantir a segurança” do país frente às manifestações, embasando-

se nas diretrizes do acordo da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) 

firmado entre seis ex-Estados soviéticos, o Kremlin inicialmente afirmou que os atuais eventos 

no país vizinho não justificavam o envolvimento militar russo. Este discurso mudou nesta 

quinta, 27 de agosto, quando o presidente russo afirmou que, caso necessário, poderiam ser 

enviadas forças policiais reserva ao estado vizinho. 

Ademais, o ministro das relações exteriores da Federação Russa, Serguei Lavrov, 

reiterou a condenação ao envolvimento de estados ocidentais na questão bielorrussa, 

afirmando que esta é uma tentativa de tirar proveito das agitações para conquistas 

geopolíticas no espaço pós-soviético. Lukashenko afirmou que aviões e tanques da OTAN 

foram posicionados nas fronteiras do país e que militares bielorrussos estão monitorando a 

movimentação de tropas da OTAN na Lituânia e na Polônia. 

 No dia 16 de agosto, foi registrado o maior protesto da história de Belarus, em que 

estiveram presentes cerca de 200 mil manifestantes diante do memorial da Segunda Guerra 

Mundial, portando as cores da independência bielorrussa enquanto gritavam palavras de 

ordem contra o atual governo. No mesmo dia, Lukashenko afirmou, em um ato pró-governo, 

que entregar as eleições significaria perecer como nação. Em outro pronunciamento, o 

presidente declarou: “até que me matem, não haverá outra eleição”. 
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Ao passo que os protestos têm se avivado, intensificaram-se também os atos de 

repressão policial, que já contabilizaram aproximadamente 7 mil detidos, milhares de feridos 

e pelo menos dois mortos. Alegando que as pessoas estão cansadas e que não devem 

ocorrer mais distúrbios em Minsk, o líder bielorrusso ordenou ao serviço secreto deter os 

organizadores dos protestos contra seu governo e afirmou que todas as manifestações 

devem ser suprimidas.  
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