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ELEIÇÕES PARLAMENTARES NA GEÓRGIA OCASIONAM PROTESTOS EM MEIO À 

PANDEMIA 

Por Ana Luísa de Meneses Froemming 

 

A região do Cáucaso sofre com instabilidades agravadas pela pandemia de COVID-

19. Na primeira semana de setembro, na Geórgia, a média diária de casos era de 

aproximadamente 50, em contraste com o dia 11 de novembro, quando foram detectados 

quase 3 mil novos casos no país. Além da pandemia, a região de Nagorno-Karabakh passa 

por tensões separatistas neste momento, o que se reflete parcialmente no aumento de casos 

nos dois países envolvidos, Armênia e Azerbaijão. Fora a crise de saúde mundial, os 

territórios do Cáucaso passam por complicações políticas que se intensificaram durante a 

pandemia. Neste âmbito, no sábado, 31 de outubro, foram realizadas as eleições 

parlamentares na Geórgia, que resultaram em protestos e tensões políticas no país.  

Desde 2013, o sistema de governo no país é a república semipresidencialista. O 

partido Sonho Georgiano/Geórgia Democrática já estava no poder no começo deste ano e, 

devido às medidas adotadas, o controle da pandemia inicialmente teve sucesso, fazendo com 

que a agremiação e vários de seus membros ganhassem apoio da população. Estima-se que 

a aceitação do primeiro-ministro Giorgi Gakharia tenha aumentado cerca de três vezes 

quando comparada ao período anterior à pandemia. Algumas providências aplicadas pelo 

governo foram a suspensão de transportes públicos, o fechamento de fronteiras e o toque de 

recolher. Oposicionistas acusam o partido de se aproveitar de tais êxitos para vantagens 

eleitorais, ainda que, com o tempo, apesar do sucesso das medidas em termos sanitários, a 

população tenha começado a sentir os impactos econômicos. Desta forma, a opinião popular 

começou a mudar, diminuindo a porcentagem de apoio à realização e/ou ao resultado de 

novas eleições. 

   Na votação realizada no final de outubro, o partido Sonho Georgiano angariou 48,23% 

dos votos, obtendo 61 dos 120 assentos do parlamento. Ao garantir a maioria dos assentos 

na assembleia, tem agora o poder de formar o governo e aprovar de forma unilateral a maioria 

das leis. O resultado trouxe revolta nos partidos de oposição, que acusam o Sonho Georgiano 

de roubar votos por intimação, suborno e falsificação. No dia 8 de novembro, milhares de 

pessoas se reuniram em frente ao prédio do parlamento como forma de protestos. A polícia 

usou canhões de água para tentar afastá-las, fazendo com que várias pessoas fossem 

hospitalizadas ou presas. O comportamento da polícia ocasionou revolta em parcela da 

população de Tbilisi, principalmente porque os protestos estavam sendo pacíficos. Os 

demonstrantes pedem a renúncia do delegado de polícia e da comissão eleitoral. 
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