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EDITORIAL - A política brasileira e a pandemia: Nada será 
como antes  

POR JOSUÉ MEDEIROS (DCP/IFCS) E PEDRO LIMA (DCP/IFCS) 

E] 	com	enorme	satisfação	que	apresentamos	o	primeiro	Boletim	do	Núcleo	
de	Estudos	Sobre	a	Democracia	Brasileira	(NUDEB)	de	2020.	Os	textos	
que	o	compõem	são	resultado	de	um	esforço	coletivo	de	investigação	em	
meio	à	pandemia	da	Covid-19.	Orgulhamo-nos	muito	das	e	dos	estudan-
tes	de	graduação	em	Ciências	Sociais	do	IFCS	que,	mesmo	com	o	 isola-
mento	e	as	condições	longe	do	ideal	para	pesquisa	e	escrita,	passaram	o	
primeiro	mês	de	atividades	presenciais	suspensas	na	UFRJ	dedicando-se	
a	analisar	a	nossa	democracia	em	tempos	de	pandemia.		

Oferecemos	 aqui	 um	 conjunto	 de	 treze	 pequenos	 textos	 sobre	
como	os	variados	atores	e	instituições	da	polıt́ica	brasileira	reagiram	ao	
decreto	de	pandemia	feito	pela	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS)	em	
11	de	março	de	2020	diante	da	rápida	e	incontrolável	disseminação	do	
novo	coronavıŕus	pelo	mundo.	O	perıódo	pesquisado	vai	até	11	de	abril	
de	2020,	compreendendo,	portanto,	um	mês	de	vigência	da	pandemia.		

Nosso	esforço	abarcou	os	seguintes	temas:	uma	análise	mais	geral	
sobre	Bolsonaro	(1);	uma	análise	sobre	o	Twitter	de	Bolsonaro	(2);	al-
guns	de	seus	principais	ministros	(Mandetta,	Guedes,	Moro	e	Weintraub	
(3);	a	ala	militar	do	governo	(4);	o	Congresso	Nacional	(5);	o	Supremo	
Tribunal	Federal	(6);	os	partidos	de	oposição	de	esquerda	(7);	os	gover-
nadores	de	Estado	(8);	a	mıd́ia	empresarial	(9);	o	debate	intelectual	entre	
economistas	 (10);	os	empresários	 (11);	os	movimentos	sociais	 (12);	e,	
por	him,	porém	não	menos	importante,	as	universidades	públicas	(13).		

Toda	a	investigação	se	deu	com	o	objetivo	de	responder	à	seguinte	
questão:	que	conhlitos	da	polıt́ica	brasileira	se	sobressaem	no	contexto	da	
pandemia?	Trata-se	de	uma	análise	conjuntural	que	pretende	contribuir	
para	uma	rehlexão	mais	aprofundada	e	de	médio	prazo	sobre	a	crise	que	
atinge	a	democracia	brasileira	desde	o	golpe	parlamentar	de	2016.		

O	que	emerge	da	pesquisa	é	a	constatação	de	que	a	eclosão	da	pan-
demia	no	Brasil	e	seu	agravamento	não	produziu	nenhum	tipo	de	conhlito	
novo	em	nossa	polıt́ica.	Todas	as	divergências	e	contendas	que	aparecem	
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nos	textos	já	existiam	em	nossa	democracia	desde	a	posse	de	Bolsonaro.	
Mesmo	com	a	Covid-19	e	seus	profundos	impactos,	todos	os	atores	polı-́
ticos	seguem	fazendo	e	atuando	exatamente	do	mesmo	modo	que	hizeram	
ao	longo	de	2019	(e	alguns	até	mesmo	desde	antes).	A	começar	por	Bol-
sonaro,	que	manteve	sua	postura	de	pressionar	as	instituições	para	man-
ter	uma	base	hiel	de	1/3	do	eleitorado,	o	que	garante	a	ele	disputar	de	
modo	competitivo	o	pleito	presidencial	de	2022.	O	fato	é	que	nada	do	que	
o	presidente	fez	desde	o	seu	primeiro	pronunciamento	em	12	de	março	
de	2020	é	surpreendente	ou	destoa	do	seu	comportamento	anterior.		

Tais	conhlitos,	contudo,	não	permaneceram	do	mesmo	modo	após	
a	chegada	do	coronavıŕus	no	Brasil.	A	crise	sanitária	e	econômica	causada	
pela	pandemia	contribuiu,	na	verdade,	para	radicalizar	o	sentido	destas	
disputas,	acelerando	o	tempo	histórico	e	polıt́ico	nacional.	Viveremos	em	
2020	a	maior	recessão	nacional	e	internacional	desde	a	crise	de	1929,	o	
que	exigirá	novas	respostas	e	produzirá	novas	composições	no	mundo	e	
no	Brasil.	A	Covid	19	é,	ahinal,	o	maior	evento	geopolıt́ico	do	século	XXI.		

Parece-nos	nıt́ido,	portanto,	que	nada	será	como	antes	em	nossa	
democracia.	Há,	então,	um	aparente	paradoxo:	os	atores	polıt́icos	seguem	
agindo	do	mesmo	 jeito,	 porém	 é	 improvável	 que	 possam	 seguir	 assim	
com	o	him	da	pandeia.	Em	polıt́ica,	os	conhlitos	precisam	de	um	desfecho,	
não	permanecem	eternamente	abertos.	Bolsonaro	pretendia	 levar	esse	
jogo	até	2022,	mas	as	relações	de	força	exigirão	uma	resolução	imediata.		

Que	resolução	é	esta?	Não	nos	cabe	fazer	profecias,	mas	podemos	
apostar	que	Bolsonaro	não	mudará,	não	recuará,	não	deixará	de	agir	con-
tra	as	 instituições	e	de	mobilizar	sua	base,	mesmo	com	a	 incontestável	
queda	 de	 popularidade	 que	 vem	 apresentando:	 pesquisa	 do	 instituto	
Atlas	divulgada	em	15	de	abril	mostra	que	apenas	23%	consideram	seu	
governo	ótimo/bom,	contra	29%	que	tinham	essa	posição	em	fevereiro	
de	 2020.	 Já	 o	 número	 de	 entrevistados	 que	 consideram	 sua	 gestão	
ruim/péssima	saltou	de	38%	para	43%	no	mesmo	perıódo.		

No	dia	em	que	escrevemos	esse	editorial	–	16	de	abril	de	2020	–	o	
presidente	comprovou	que	não	vai	mudar:	demitiu	o	Ministro	Mandetta,	
atacou	o	presidente	da	Câmara	Rodrigo	Maia	e	denunciou	que	parte	do	
STF,	do	Congresso	e	alguns	governadores	(principalmente	João	Dória)	ar-
ticulam	um	golpe	para	tirá-lo	da	presidência.	Bolsonaro	quer	a	radicali-
zação	com	a	expectativa	de	contra-atacar	e	tentar	um	autogolpe.	Caberá	
às	forças	democráticas	reagirem	a	altura.		
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Bolsonarismo, pandemia e a política brasileira: por que 
ninguém tem maioria?    

JOSUÉ MEDEIROS  

Em	26	de	março	de	2020	publicamos	um	texto	no	portal	Horizon-

tes	ao	Sul	tentando	explicar	porque	Bolsonaro	desahiava	a	pandemia	da	

Covid-19.1		Na	ocasião,	argumentamos	que	a	eleição	do	atual	presidente	

se	deu	por	uma	mudança	radical	nas	conhigurações	da	polıt́ica	brasileira:	

de	 1988	 até	 2014,	 todas	 as	 forças	 polıt́icas	 se	 organizavam	para	 fazer	

maioria	polıt́ica	nas	 instituições	e	com	isso	viabilizar	polıt́icas	públicas	

que	garantissem	uma	maioria	eleitoral	nas	disputas	majoritárias.		

Foi	assim	com	Collor	em	1989	e	sua	caça	aos	marajás;	com	Fer-

nando	Henrique	em	1994	e	1998	com	o	plano	real	e	estabilidade	econô-

mica;	Com	Lula	e	Dilma	entre	2002	e	2014	com	as	polıt́icas	sociais	e	con-

tinuidade	da	ação	em	favor	dos	mais	pobres.		

Ora,	mas	Bolsonaro	também	precisou	de	maioria	dos	votos	para	se	

eleger.	Obviamente	que	sim.	Mas	desde	que	tomou	posse,	ele	se	recusou	

a	construir	uma	maioria	polıt́ica	nas	 instituições	–	Congresso	Nacional,	

Governadores,	partidos,	mıd́ia	–	optando	desde	o	primeiro	momento	pela	

mobilização	 incessante	do	que	chamamos	de	sua	base	mais	 hiel,	os	tais	

30%	do	eleitorado.	Em	termos	sociais,	trata-se	do	que	as	ciências	sociais	

vêm	entendendo	como	o	fenômeno	polıt́ico	e	social	do	bolsonarismo.		

E] 	fundamental	entender	que	esse	método	não	começou	com	Bol-

sonaro	presidente:	todo	o	processo	eleitoral	de	2018	se	desenvolveu	com	

essa	lógica	do	menos	poder	ser	mais.	Reforçando	o	que	já	estava	no	pri-

meiro	texto:	a	última	eleição	presidencial	foi	paradigmática.	Depois	dela,	

																																																								
1	https://www.horizontesaosul.com/single-post/2020/03/26/POR-QUE-BOLSONARO-DESAFIA-A-
PANDEMIA 
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nem	 as	 forças	 polıt́icas	 nem	 as	 instituições	 podem	 seguir	 agindo	 da	

mesma	forma,	como	se	vivêssemos	uma	situação	normal.		

Não	há,	no	discurso	e	na	ação	do	Bolsonaro	candidato	a	presidente	

em	2018,	absolutamente	nenhum	esforço	de	produzir	uma	estratégia	que	

aponte	para	a	necessidade	de	 formar	uma	maioria	polıt́ica	após	a	con-

quista	da	maioria	eleitoral	e	que	tenha	a	função	de	representar	essa	mai-

oria	eleitoral	até	as	próximas	eleições.		

Bolsonaro	apresentou	uma	candidatura	de	combate,	contra	tudo	e	

contra	todos,	contra	o	sistema.	Não	era	oposição	a	um	governo,	era	"con-

tra	 tudo	que	está	aı"́.	Sua	narrativa	não	estava	amparada	em	nenhuma	

polıt́ica	publica.	Seu	programa	não	continha	nenhuma	proposta	concreta.		

Sua	vitória	não	pode	ser	explicada	por	uma	variável	principal,	tal	

como	ocorreu	com	todos	os	presidentes	eleitos	desde	1989.	Nem	mesmo	

o	antipetismo,	muitas	vezes	usado	como	tábua	de	salvação	das	análises.	

A	hipótese	de	que	a	rejeição	ao	PT	resultaria	na	eleição	de	qualquer	can-

didato	que	chegasse	ao	2o	turno	contra	um	petista	só	poderia	ser	compro-

vada	se	o	ex-presidente	Lula	tivesse	concorrido	nas	eleições	de	2018.	Sua	

injusta	prisão	tirou	do	páreo	o	candidato	que	liderava	as	pesquisas	e	que	

é	a	principal	referência	tanto	do	petismo	quanto	do	antipetismo.		

O	fato	é	que	muitos	fatores	contam	para	explicar	a	vitória	de	Bol-

sonaro.	Sem	dúvida,	há	o	peso	da	rejeição	ao	PT.	Mas	é	preciso	colocar	na	

balança	com	igual	importância	o	processo	de	criminalização	da	polıt́ica	

levado	a	cabo	pela	grande	mıd́ia	através	da	Lava-Jato.	E,	no	mesmo	sen-

tido,	 o	 profundo	 descontentamento	 popular	 contra	 todos	 os	 governos	

desde	que	Dilma	traiu	sua	promessa	eleitoral	e	começou	o	ajuste	hiscal	e,	

com	o	golpe	de	2016,	com	o	avanço	de	Temer	contra	os	direitos	trabalhis-

tas	e	contra	a	saúde	e	a	educação,	piorando	ainda	mais	a	vida	do	povo.	

E] 	preciso	também	destacar	o	papel	da	facada.	Foram	impactantes	

as	cenas	protagonizadas	por	Bolsonaro	no	anúncio	do	novo	Ministro	da	

Saúde,	Nelson	Teich.	O	 que	 vimos	 foi	 um	presidente	 acabado,	 abatido,	

sem	energia,	esgotado.	Este	triste	espetáculo	é	a	contraprova	perfeita	do	
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que	seriam	as	eleições	sem	a	facada.	O	atentado	deu	ao	então	candidato	

tudo	que	ele	precisava:	além	de	ser	vıt́ima,	ganhou	o	privilégio	de	não	se	

expor	ao	debate	público.	A	pandemia	da	Covid	-	19	tirou	isso	dele	e	o	re-

sultado	está	à	vista	de	todos:		temos	na	presidência	um	completo	incapaz,	

alguém	que	não	tem	nenhuma	condição	de	enfrentar	a	arena	pública.		

Não	é	por	acaso	que	esta	candidatura	de	combate	teve	na	militân-

cia	de	redes	sociais	–	que	vai	muito	além	das	fakenews	e	dos	bots	–	sua	

principal	ferramenta.	Sem	precisar	ir	a	debates	e	confrontar	seus	adver-

sários,	Bolsonaro	usou	os	celulares	e	a	internet	para	mobilizar	o	seu	um	

terço	e	elevá-lo	a	outro	patamar	no	momento	certo,	ao	hinal	do	1o	turno.	

Seu	objetivo	era	fazer	o	mesmo	no	governo.	Entre	2019	e	2022,	ele	

manteria	seus	30%	mobilizados	e	ativados,	ora	recuando	um	pouco	a	de-

pender	 da	 conjuntura,	 ora	 avançando	 para	 40%	 se	 as	 notıćias	 fossem	

boas.	O	importante	era	chegar	competitivo	no	próximo	pleito,	para	então	

repetir	o	movimento.		

São	muitas	as	evidências	desse	plano	e	citamos	somente	uma:	o	

desprezo	absoluto	de	Bolsonaro	pelas	eleições	municipais	de	2020.	Uma	

vez	que	ele	não	quer	constituir	uma	maioria	polıt́ica	que	represente	uma	

maioria	eleitoral,	pode	ignorar	as	disputas	nas	cidades,	desde	que	tenha,	

em	municıṕios	chaves,	aliados	com	30%	para	manter	a	base	mobilizada.		

Eis	então	que	a	fortuna	o	abandona	e	a	pandemia	inviabiliza	esse	

plano.	A	presente	crise	–	que	será	mais	forte	quando	a	doença	for	contro-

lada,	com	a	maior	recessão	econômica	do	século	–	exige	que	Bolsonaro	

governe,	que	ele	elabore	propostas	que	tenham	o	apoio	da	maioria	e	que	

lidere	uma	concertação	capaz	de	viabilizar	a	retomada	econômica.		

Ele	não	fará	nada	disso	e	banca	sua	aposta.	Está,	no	presente	mo-

mento,	mais	enfraquecido	do	que	nunca.	Porém,	segue	totalmente	no	jogo	

porque,	diante	da	sua	fragilidade,	nenhum	outro	setor	consegue	agir	para	

fazer	maioria.	Nem	à	direita,	nem	à	esquerda.		

E] 	inegável	que	as	forças	de	direita	saem	na	frente.	João	Dória,	do	

PSDB,	surge	como	a	principal	liderança	que	defende	a	vida	na	frente	da	
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economia.	Não	é	surpresa,	ahinal,	ele	governa	o	Estado	mais	rico	do	paıś.	

Ao	seu	lado,	Rodrigo	Maia	e	David	Alcolumbre,	do	DEM,	apareceram	como	

as	lideranças	institucionais	que	o	paıś	precisa,	ponderadas	e	mediadoras.		

O	problema	é	que	a	nossa	direita	segue	na	mesma	toada	de	2014,	

quando	o	hinado	Aécio	Neves	contestou	o	resultado	eleitoral.	Seu	princi-

pal	objetivo	segue	sendo	o	de	desmontar	todos	os	direitos	sociais	inscri-

tos	na	constituição	de	1988.	O	episódio	mais	recente	desta	sanha	neoli-

beral	foi	a	aprovação	da	MP	da	Carteira	de	Trabalho	Verde	e	Amarela,	fra-

gilizando	ainda	mais	a	maioria	trabalhadora.	No	mesmo	sentido,	essas	li-

deranças	ameaçam	retirar	direitos	dos	servidores	públicos	e	se	recusam	

a	abrir	um	debate	sobre	criar	direitos	permanentes	para	os	trabalhadores	

informais,	o	que	poderia	ocorrer	com	a	transformação	da	renda	básica	

emergencial	 em	 permanente.	 Mantida	 a	 adesão	 incondicional	 ao	 pro-

grama	neoliberal	que,	aliás,	vem	sendo	abandonado	pelo	mundo	a	fora,	é	

improvável	 que	 essa	 direita	 chegue	 em	2022	 em	 condições	 de	 formar	

uma	nova	maioria	eleitoral	e	polıt́ica.	E] 	exatamente	o	que	Bolsonaro	pre-

cisa	para	se	manter	vivo	politicamente.		

Pelo	 lado	 das	 esquerdas,	 embora	 exista	 um	 programa	 capaz	 de	

atender	aos	anseios	da	maioria,	impressiona	como	seus	partidos	e	lide-

ranças	estão,	na	quase	totalidade,	fora	do	jogo	polıt́ico.	Com	exceção	de	

Flávio	Dino,	todos	parecem	mais	preocupados	em	manter	suas	bases	já	

conquistadas	–	e	que	representam,	somadas,	30%	do	eleitorado,	do	que	

em	 reorientar	 as	 estratégias	 para	 conseguir	 ampliar	 este	 contingente.	

Mantida	as	atuais	táticas	de	autoconstrução,	é	improvável	que	as	esquer-

das	consigam	chegar	em	2022	em	condições	de	formar	uma	nova	maioria	

eleitoral	e	polıt́ica.	Novamente,	 é	 tudo	que	Bolsonaro	quer	para	chegar	

competitivo	na	disputa	pela	reeleição.		

Ahinal,	se	ninguém	tem	maioria,	volta	a	vigorar	a	lógica	de	2018,	

em	que	menos	pode	ser	mais.	E,	neste	caso,	Bolsonaro	levará	larga	vanta-

gem,	por	ser	presidente	e	controlar	o	Estado	e	por	já	saber	usar	as	táticas	

e	métodos	necessários	para	este	tipo	de	processo.		
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Análise do Twitter de Bolsonaro: desgaste politico frente à 
crise do coronavírus  

NATHALIA HARCAR2 

O	presente	texto	tem	como	objetivo	analisar	a	ação	polıt́ica	de	Jair	

Bolsonaro	diante	da	pandemia	da	Covid-19	usando	como	fonte	o	seu	per-

hil	na	rede	social	Twitter.	E] 	notório	que	o	presidente	conseguiu	nesta	mı-́

dia	grande	visibilidade	devido	à	sua	aptidão	para	provocar	interações	in-

tensas	e	constantes	de	outros	usuários	com	as	suas	postagens.	Ele	teve	

êxito,	como	candidato	e	como	chefe	do	executivo,	que	sua	imagem	e	seus	

ideais	permaneçam	repercutindo	frequentemente	no	debate	público,	in-

clusive	nas	mıd́ias	tradicionais.		

A	importância	desta	análise	se	dá,	para	além	do	caso	especıh́ico	de	

Bolsonaro,	porque	o	twitter	se	tornou	uma	ferramenta	polıt́ica	notável	

desde	a	eleição	presidencial	de	2008	nos	EUA.	Naquele	pleito,	o	 então	

candidato	Barack	Obama	–	que	sairia	vencedor	-	 fez	uso	da	rede	como	

parte	de	 sua	 estratégia	 de	marketing	no	processo	de	 intensihicação	 da	

propaganda	polıt́ica,	de	mobilização	de	apoiadores	voluntários	e	doado-

res	 de	 recursos	 hinanaceiros.	 Desde	 então,	 a	 plataforma	 vem	 se	 mos-

trando	como	um	palco	para	grandes	discussões	em	todo	o	mundo,	assu-

mindo,	dessa	forma,	um	papel	relevante	na	construção	dos	conhlitos	entre	

os	atores	polıt́icos.		

Bolsonaro,	por	sua	vez,	faz	uso	dessa	ferramenta	com	maestria,	em	

um	ranking	feito	pela	“Twiplomacy”	o	presidente	do	Brasil	aparece	em	2°	

lugar	 entre	 os	 lıd́eres	 mais	 inhluentes	 no	 mundo	 em	 2019	 só	 hicando	

																																																								
2	Nathalia	Harcar	é	graduanda	em	ciências	sociais	da	UFRJ	do	4°	período	e	pesquisadora	do	Nu-
deb		
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abaixo	de	Donald	Trump,	contabilizando	uma	média	de	104	milhões	de	

interações	em	seu	twitter.3		

E] 	 a	 partir	 deste	 diagnóstico	 sobre	 a	 importância	 do	 Twitter	 do	

mandatário	brasileiro	e	de	seu	protagonismo	nos	debates	polıt́icos	em	

nosso	paıś	que	a	nossa	análise	se	insere.	Nossa	hipótese	é	que,	com	a	pan-

demia,	Bolsonaro	verihicou,	pela	primeira	vez,	uma	perda	de	força	polıt́ica	

devido	a	sua	estratégia	de	minimizar	a	doença	e	priorizar	a	economia.	

Isso	ocorreu	porque	esta	rede	social	foi	um	instrumento	fundamental	–	

junto	com	os	pronunciamentos	ohiciais	e	com	as	entrevistas	exclusivas	às	

redes	de	TV	parceiras	do	governo	-	para	que	ele	difundisse	sua	visão	con-

tra	o	isolamento	social.		

 

Deslegitimação das políticas de isolamento  
  
Nossa	análise	das	intervenções	do	presidente	sobre	o	isolamento	

social	encontrou	uma	variação	de	tom	ao	longo	das	semanas	sem	que	isso	

signihicasse,	contudo,	uma	mudança	no	conteúdo	do	que	Bolsonaro	pre-

gava:	seu	descrédito	às	medidas	de	isolamento	social.		

Dessa	forma,	em	um	primeiro	momento,	todo	seu	discurso	parte	

de	um	movimento	gerado	por	meio	de	uma	lógica	de	causa	e	consequên-

cia,	na	qual	aparece	uma	polarização	entre	economia	e	pandemia.	Para	

Bolsonaro,	o	paıś	não	poderia	arcar	com	as	consequências	econômicas	

das	medidas	para	conter	a	doença.	O	mandatário	enfatiza,	sobretudo,	a	

ideia	do	desemprego	em	massa.	O	dia	23	de	Março	e	o	dia	05	de	Abril	são	

exemplihicações	de	postagens	feitas	via	twitter	presidencial,	no	qual	rati-

hicam	a	postura	assumida	pelo	usuário.	Tais	publicações	constam,	respec-

																																																								
3	Twiplomacy,	“50	word	leaders	with	the	most	interactions”	Disponível	em:	https://twiplo-
macy.com/ranking/50-world-leaders-interactions-twitter/	
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tivamente,	uma	postagem	de	um	link	com	a	frase:	“nossa	missão	é	prote-

ger	vidas	e	empregos”4;	e	na	divulgação	de	uma	entrevista	com	uma	mo-

radora	de	Jaguaré	em	São	Paulo,	região	desprovida	de	recursos,	consta-

tando	suas	dihiculdades	hinanceiras,	após	isolamento	social,	devido	ao	ca-

ráter	informal	de	sua	atividade.5		

Outra	evidência	dessa	continuidade	no	discurso	dele	é	o	apoio	ex-

plicito	 à	 formação	de	aglomerações.	O	primeiro	momento	foi	em	15	de	

março,	quando	o	presidente	compareceu	aos	atos	pró-governo	em	Brası-́

lia.6	Neste	momento,	o	cenário	que	se	apresentava	era	o	inıćio	das	medi-

das	de	quarentena	adotadas	pelos	governadores	e	em	paralelo	manifes-

tações	agendadas	em	todo	o	paıś	em	prol	do	Bolsonaro.	Dessa	forma,	o	

presidente	assume	uma	postura	de	não	oposição	a	essas	aglomerações,	e	

sim	de	divulgação	e	de	aparição	em	um	desses	movimentos,	todos	esses	

posicionamentos	comprovados	por	vıd́eos	postados	em	sua	conta.	

Um	segundo	momento	foi	em	29	de	março,	quando	o	cenário	do	

isolamento	social	estava	consolidado	no	paıś.	Naquele	perıódo,	o	conhlito	

entre	 o	 presidente	 e	 os	 governadores	 estava	 muito	 forte	 e	 Bolsonaro	

posta	um	vıd́eo	entrando	em	contato	direto	com	a	população	dentro	de	

um	supermercado.7	Horas	depois	sua	postagem	foi	apagada	pelo	Twitter,	

que	tem	essa	prerrogativa	quando	avalia	que	o	conteúdo	promove	desin-

formação.8	Doze	dias	depois,	10	de	abril,	mais	uma	vez	pública	um	vıd́eo	

confrontando	as	medidas	de	quarentena,	em	que	mostrava	uma	aglome-

ração	entorno	do	presidente	por	jornalistas	ao	sair	de	uma	farmácia.9	

Esses	cinco	exemplos	demonstram	como	a	polıt́ica	de	Bolsonaro	

se	baseia	em	uma	lógica	exemplar	na	deslegitimação	do	isolamento	com	

																																																								
4	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1242111112889487360	
5	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1246866054065897472	
6	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1239284761643925505.		
7	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1244271496543035400	
8	 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/29/twitter-apaga-publicacoes-de-jair-bolsonaro-
por-violarem-regras-da-rede.ghtml	
9	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1248714714525446144 
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o	propósito	de	tentar	passar	uma	imagem	de	tranquilidade	e	normalidade	

nas	aglomerações.	 Seu	objetivo,	 com	 isso,	 é	 de	 criar	 as	 condições	para	

manter	a	economia	em	funcionamento	a	despeito	das	recomendações	da	

OMS	e	das	medidas	dos	governadores.	O	conhlito	com	os	chefes	de	execu-

tivo	estadual	é	o	nosso	próximo	tópico.		

	

Crise entre Bolsonaro e governadores 
	

Outro	aspecto	vital	na	composição	do	desgaste	polıt́ico	de	Bolso-

naro	é	seu	embate	direto	com	os	governadores.	Respaldado	pela	centra-

lidade	levantada	acima	sobre	o	desacordo	com	as	medidas	de	isolamento,	

a	partir	do	dia	24	de	Março	o	presidente	eleva	o	tom	da	discussão	e	ancora	

seu	posicionamento	no	salvamento	dos	empregos.	Em	resposta	a	intensi-

hicação	do	isolamento	adotado	pelos	governadores	de	São	Paulo	e	do	Rio	

de	Janeiro,	estados	com	os	maiores	números	de	casos	de	covid-19	no	de-

terminado	momento,	Bolsonaro	faz	um	pronunciamento	ohicial	elevando	

as	tensões,	partindo	de	uma	contıńua	lógica	de	deslegitimação	da	doença,	

fazendo,	assim,	o	uso	de	termos	como	“gripezinha”	(referência	ao	covid-

19)	e	“terra	arrasada”	(referência	ao	isolamento	horizontal).		

Esse	posicionamento	inhlamado	acarreta	em	um	efeito	inesperado,	

em	que	ocorre	a	união	entre	os	não	alinhados	e	a	esquerda	em	oposição	

ao	discurso	presidencial.	Em	um	estudo	feito	pela	DAPP-FGV10,	podemos	

ver	nitidamente	como	o	jogo	polıt́ico	se	remodelou	a	partir	das	interações	

via	Twitter	dos	respectivos	atores	representantes	de	cada	espaço.	

																																																								
10	 https://g1.globo.com/economia/blog/ana-hlor/post/2020/03/25/pronunciamento-de-bolsonaro-e-
repudiado-nas-redes-sociais-aponta-levantamento-da-fgv.ghtml	
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Mesmo	após	o	diagnóstico	de	que	seu	discurso	contra	os	governa-

dores	e	contra	o	isolamento	estava	repercutindo	mal,	Bolsonaro	manteve	

a	prática	de	atacar	os	chefes	de	executivo	estadual.	No	dia	1°	de	abril	o	

presidente	usa	seu	twitter	para	dar	continuidade	ao	seu	discurso,	alhine-

tando	 de	 forma	 não	 explicita,	 porém	 compreendida	 por	 aqueles	 que	

acompanham	seus	discursos,	o	governador	João	Doria,	entre	outros	man-

datários:	 “Se	 todos	colaborarem,	 inclusive	aqueles	que	 trabalham	mais	

interessados	em	poder	do	que	na	vida	das	pessoas	(...)”11			

	

Conclusão	

	

O	 cenário	polıt́ico	 intenso	vivenciado	no	perıódo	de	um	mês	da	

pandemia	é	sem	duvidas	único	na	contemporaneidade.	Diante	desta	situ-

ação,	Bolsonaro,	apostou	na	continuidade	de	uma	polıt́ica	polar,	no	qual	

conseguia	manter	o	controle	principalmente	sobre	a	base	aliada.	No	en-

tanto	essa	estratégia,	que	vinha	funcionando	muito	bem	no	tempo	polı-́

tico	normal,	se	rompeu	uma	vez	que	o	quadro	social	em	todo	o	mundo	se	

																																																								
11	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1245537973669634048	
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modihicou	drasticamente.	Antes	da	pandemia,	Bolsonaro	conseguiu	cons-

truir	essa	polarização	com	o	PT,	com	Lula,	com	a	esquerda.	Com	a	chegada	

da	Covid-19	no	Brasil	ele	procurou	fazer	o	mesmo	a	partir	de	uma	oposi-

ção	entre	a	crise	de	saúde,	que	não	seria	assim	tão	grave	versus	e	crise	

econômica,	 está	 sim	 importante,	 porque	 desembocaria	 no	 em	 desem-

prego	em	massa.	A	sıńtese	dessa	polaridade	apareceu	na	polêmica	sobre	

o	isolamento	social	amplo	e	geral	proposto	pela	OMS	e	pelo	Ministério	da	

Saúde	 contra	um	 isolamento	 seletivo	–	 só	dos	 idosos	–	defendido	pelo	

presidente,	mesmo	que	nenhum	outro	paıś	tenha	feito	esta	opção.		

Essa	 é	a	 lógica	antagônica	criada	por	Bolsonaro,	ou	seja,	quanto	

mais	se	prega	o	isolamento	social,	priorizando	a	crise	sanitária,	mais	se	

gerará	 uma	 crise	 econômica,	 não	 o	 que	 prejudicaria,	 em	 sua	 opinião,	

muito	mais	a	população.		

Como	vimos,	o	Twitter	foi	um	instrumento	central	do	presidente	

para	trabalhar	essa	polarização	na	sociedade.	Sua	derrota	nesta	rede	so-

cial	indica	que,	ao	menos	nesse	primeiro	mês,	ele	fracassou	em	sua	estra-

tégia.		
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Os ministros de Bolsonaro, a pandemia e o presidente: 
conflitos e alianças  

LUIZA SOARES12 

Esse	boletim	tem	o	intuito	de	analisar	como	reagiram	os	ministros	

do	 governo	Bolsonaro	 durante	 a	 pandemia	 da	 Covid-19.	 Selecionamos	

quatro	deles:	Henrique	Mandetta,	ministro	da	Saúde;	Paulo	Guedes,	mi-

nistro	da	Economia;	Sérgio	Moro,	ministro	da	Justiça	e	Abraham	Wein-

traub,	ministro	da	Educação.		

A	pesquisa	 foi	 realizada	com	base	em	 informações	do	dia	11	de	

março	de	2020	a	12	de	abril	de	2020,	o	que	compreende	um	mês	de	vi-

gência	da	pandemia.	As	fontes	utilizadas	nesse	boletim	foram	jornais	e	

portais	tais	como	Folha	de	São	Paulo,	Estadão,	Jornal	Correio,	G1,	Carta	

Capital	e	informações	extraıd́as	do	próprio	site	do	Governo	Federal	e	Mi-

nistério	da	Saúde,	além	de	postagens	diretas	nas	redes	sociais	dos	prota-

gonistas	que	estão	sendo	analisados.		

As	análises	que	aparecem	em	portais	de	notıćia	dão	conta	de	um	

bloco	de	ministros	que	teria	se	formado	nesse	primeiro	mês	da	pandemia	

para	 isolar	Bolsonaro	e	garantir	uma	ação	 técnica	do	governo.13	Nossa	

pesquisa,	contudo,	mostrou	um	quadro	mais	complexo:	trabalhamos	com	

a	hipótese	de	que	a	posição	 tomada	por	 Jair	Bolsonaro	de	minimizar	a	

pandemia	foi	inicialmente	seguida	pela	maioria	dos	ministros	aqui	anali-

																																																								
12	Luiza	Soares	é	mestranda	em	ciência	política	no	IESP/UERJ,	graduada	em	ciências	sociais	na	
UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB	
13 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/05/Como-um-grupo-de-ministros-isola-o-discurso-de-
Bolsonaro e https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/moro-se-opoe-a-bolsonaro-e-forma-bloco-de-
apoio-a-mandetta-com-guedes.shtml 
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sados,	com	exceção	de	Mandetta.	Contudo,	diante	das	repercussões	nega-

tivas,	Guedes	e	Moro	(chamados	pela	mıd́ia	de	superministros14)	muda-

ram	de	lado,	se	alinhando	com	as	recomendações	da	OMS	e	formando	o	

tal	bloco	com	o	Ministério	da	Saúde	e	os	ministros	militares	(que	foram	

analisados	em	outro	texto	deste	boletim).		

	Dos	ministros	analisados,	concluıḿos	que	apenas	Weintraub	per-

maneceu	alinhado	ao	presidente	a	despeito	das	crıt́icas	durante	todo	o	

perıódo	da	pesquisa.	

	

Governo Bolsonaro e a crise do Coronavírus 
	

O	Coronavıŕus	(COVID-19)	é	uma	famıĺia	de	vıŕus	que	causa	infec-

ção	respiratória.	Seu	primeiro	caso	foi	identihicado	na	China,	antes	da	sua	

disseminação	global	e	foi	caracterizada	pela	OMS	(Organização	Mundial	

da	Saúde),	no	dia	11	de	março	de	2020,	como	“pandemia”.	A	OMS	utiliza	

esse	termo	para	alertar	a	todos	os	paıśes,	sem	exceção,	que	tomem	os	de-

vidos	cuidados	e	promovam	ações	de	prevenção.	

Com	um	alto	ıńdice	de	contaminação	e	sem	vacina,	medidas	de	dis-

tanciamento	social	e	isolamento	social	são	a	única	forma	de	combater	o	

vıŕus.	O	intuito	é	“achatar	a	curva”,	ou	seja,	diminuir	ao	máximo	o	ritmo	

da	 transmissão	 e	 consequentemente	 o	 número	 de	 casos	 simultâneos,	

para	que	o	sistema	de	saúde	não	hique	sobrecarregado.	Infelizmente,	por	

ações	de	prevenção	tardia,	Itália,	Espanha	e	Estados	Unidos	vêm	lutando	

contra	o	pior	cenário	possıv́el	desta	crise.	

Mesmo	analisando	o	impacto	do	Coronavıŕus	nesses	paıśes,	o	pre-

sidente	do	Brasil,	Jair	Bolsonaro,	assumiu	uma	postura	de	subestimação	

da	doença	e	vai	na	contramão	das	advertências	feitas	pela	OMS	e	por	seu	

																																																								
14 https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/com-dois-superministros-novo-ministerio-pode-ser-dividido-
em-seis-nucleos-conheca-os-ministros/ 
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próprio	ministro	da	Saúde,	Henrique	Mandetta.	A	orientação	do	Ministé-

rio	é	de	que	se	pratique	o	“isolamento	horizontal”,	para	que	todas	as	pes-

soas	hiquem	em	casa	e	façam	a	quarentena.	Já	o	presidente	defende	um	

“isolamento	vertical”,	no	qual	somente	pessoas	com	doenças	crônicas	e	

idosos	deixarão	de	realizar	suas	rotinas	para	hicar	em	casa.	

No	dia	19	de	março	de	2020,	antes	do	cenário	de	divergência	polı-́

tica	que	sucedera	o	Governo	Federal,	Bolsonaro	realizou	sua	primeira	en-

trevista	coletiva	e	disse	estar	orgulhoso	com	os	representantes	de	cada	

pasta	ministerial:		
Ninguém	nunca	sonhava	no	Brasil	ter	uma	equipe	competente	

de	ministros	como	nós	temos.	E	grande	parte	de	vocês,	em	especial	a	
Globo,	não	deixa	passar	a	oportunidade	para	dizer	que	“o	time	vai	bem,	
apesar	do	seu	técnico”	(...)	O	nosso	time	está	ganhando	de	goleada.	Du-
vido	que	quem	venha	a	me	suceder	um	dia,	acho	muito	difıćil,	consiga	
montar	uma	equipe	como	eu	montei	e	 tive	a	coragem	de	não	aceitar	
pressões	de	quem	quer	que	seja.15	

	

Na	época,	essa	fala	demonstrou	um	cenário	de	alinhamento	entre	

o	presidente	e	seus	respectivos	ministros.	Fato	esse	que	não	durou	muito	

tempo.	A	forma	de	lidar	com	o	quadro	econômico	em	meio	a	uma	crise	

sanitária	como	essa,	divergiu	opiniões	dentro	da	polıt́ica	brasileira	e	aca-

bou	resultando	no	enfraquecimento	de	laços	na	base	do	governo.		

O	presidente	da	Câmara,	Rodrigo	Maia,	apoia	as	medidas	de	isola-

mento	 horizontal.	 Governadores	 eleitos	 na	 onda	 do	 “fenômeno	 Bolso-

naro”,	como	Wilson	Witzel	e	João	Dória,	tomam	decisões	próprias	para	

combater	a	crise,	uma	vez	que	não	recebem	apoio	do	Presidente.	Paralelo	

a	isso,	os	ministros	foram	atuando	e	se	posicionando.		

	

O Ministro da Saúde contra o presidente  
	

																																																								
15	https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2020/entrevista-coletiva-concedida-
pelo-senhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-e-ministros-palacio-do-planalto 
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Av 	frente	do	Ministério	da	Saúde,	Henrique	Mandetta	é	médico	or-

topedista	e	já	experimentou	a	vida	pública	enquanto	deputado.	Vestindo	

o	colete	do	Sistema	U] nico	de	Saúde	-SUS,	seu	discurso	durante	as	coleti-

vas	é	sempre	pautado	pela	defesa	e	foco	na	ciência.	Algumas	das	medidas	

realizadas	pelo	Ministério	da	Saúde	para	combater	o	Coronavirus	são,	por	

exemplo,	a	ação	estratégica	“O	Brasil	Conta	Comigo	–	Prohissionais	da	Sa-

úde”,	que	promove	o	cadastramento	de	prohissionais	da	saúde	para	aju-

dar	gestores	do	SUS3.	E	a	criação	de	um	banco	de	imagens	unihicado,	que	

pretende	agilizar	a	adoção	de	conduta	por	parte	de	todos	os	prohissionais	

da	Saúde	para	o	diagnóstico	de	Coronavirus.16		

Um	homem	conservador,	 hiliado	 ao	Democratas	 (DEM),	 que	 ou-

trora	ganhara	a	admiração	de	Jair	Bolsonaro,	hoje	é	encarado	pelo	pró-

prio	presidente	da	República	e	seus	apoiadores	como	uma	ameaça.	Neste	

momento,	Mandetta	faz	parte	de	um	governo	que	ele	mesmo	se	contra-

põe.	Um	governo	anticientıh́ico,	que	renega	a	potencialidade	do	vıŕus	e	

promove	a	reabertura	do	comércio	em	prol	da	economia.		

Essa	divergência	com	o	Presidente	da	República	pôs	seu	cargo	em	

jogo.	Os	rumores	de	que	seria	expulso	do	cargo	foram	se	solidihicando,	até	

que	nos	dias	5	e	6	de	abril,	esses	rumores	tomaram	as	redes	sociais	e	os	

meios	 de	 comunicação.	 O	 clima	 de	 apreensão	 inundou	 o	 paıś.	 Todos	

aguardavam	 o	 pronunciamento	 ohicial	 de	 Jair	 Bolsonaro,	 mas	 o	 presi-

dente	recuou.		

Se	anteriormente	Bolsonaro	se	orgulhava	em	dizer	que	teve	cora-

gem	 para	 não	 aceitar	 nenhuma	 pressão	 externa	 na	 formação	 de	 sua	

equipe,	o	mesmo	não	poderá	dizer	agora,	com	a	permanência	de	Mande-

tta	 no	 cargo.	 Apesar	 do	 grande	 descontentamento	 por	 parte	 do	 Presi-

dente,	os	militares	do	seu	governo,	General	Braga	Netto	e	Luiz	Eduardo	

Ramos,	decidiram	pela	continuidade	do	ministro	da	Saúde.	

																																																								
16	https://www.saude.gov.br/noticias  
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Não	se	sabe	por	quanto	tempo	Mandetta	irá	se	manter	no	cargo.	

Todavia,	se	a	intenção	do	presidente	era	expulsar	o	ministro	para	invisi-

bilizá-lo,	 no	 entanto,	 acabou	 promovendo	 protagonismo	 e,	 em	 função	

disso,	afundou	sua	própria	imagem	e	seu	próprio	governo.	Exemplo	disso	

foi	a	recente	entrevista	do	ministro	da	Saúde	ao	programa	Fantástico17,	

realizada	na	sede	do	Palácio	do	Governo	Estadual	de	Goiás,	cujo	ocupante,	

o	também	médico	Ronaldo	Caiado	anunciou	publicamente,	no	dia	25	de	

março,	o	rompimento	com	Bolsonaro18.		
	

O superministro Guedes se reposiciona 
	

A	crise	provocada	pela	COVID-19	perpassa	por	toda	estrutura	so-

cial.	Como	lembra	Silvio	Almeida:	“E] 	a	crise	de	um	padrão	de	sociabili-

dade	que	 transforma	 tudo	em	mercadoria,	 inclusive	 saúde,	 educação	e	

tempo	de	vida”.19	Essa	crise	é	também	do	sistema	econômico	vigente,	na	

medida	em	que	trabalhadores	precisam	lutar	pelo	seu	direito	de	hicar	em	

casa.	Sendo	assim,	o	debate	econômico	tem	que	andar	paralelamente	com	

a	necessidade	de	resguardar	vidas.	

Paulo	Guedes	é	o	atual	ministro	da	Economia	do	governo	Bolso-

naro.	Apesar	de	se	apresentar	favorável	ao	isolamento	social,	seu	posici-

onamento	durante	o	perıódo	de	quarentena	tem	se	evidenciado	ambıǵuo.	

No	dia	27	de	março,	durante	uma	live	com	empresários,	o	ministro	

ahirmou	que	a	pandemia	não	podia	"desorganizar	a	economia”,	em	um	nı-́

tido	alinhamento	com	a	posição	do	presidente.	No	entanto,	durante	cole-

tiva	no	dia	31	de	março,	Guedes	suavizou	seu	discurso	e	dehiniu	esse	mo-

mento	do	Brasil	como	“duas	ondas”:	20“O	Mandetta	está	administrando	

																																																								
17 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/12/maio-e-junho-serao-os-meses-mais-duros-afirma-man-
detta-em-entrevista-exclusiva-ao-fantastico.ghtml 
18	https://oglobo.globo.com/brasil/caiado-rompe-com-bolsonaro-diz-que-presidente-nao-pode-lavar-as-maos-
por-colapso-economico-24327320	
19	https://twitter.com/silviolual/status/1239712478097006592	
20 https://www.folhadelondrina.com.br/politica/em-oposicao-a-bolsonaro-guedes-e-moro-reforcam-importan-
cia-de-isolamento-contra-coronavirus-2984744e.html 
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essa	primeira	onda.	São	duas	ondas.	O	Presidente	tem	chamado	atenção	

também	para	o	perigo	da	segunda	onda	(crise	econômica).	Essa	primeira	

onda	é	uma	onda	de	saúde.".	

Guedes	apresentou	o	que	nomeou	de	“pacote	antivıŕus”,	com	algu-

mas	medidas	econômicas	emergenciais	para	conter	a	crise.	Por	exemplo,	

o	adiantamento	do	pagamento	do	13º	salário	dos	aposentados	e	pensio-

nistas	do	INSS	e,	a	aprovação	da	renda	básica	emergencial	apresentada	

pelo	Congresso	Nacional.	Essa	renda	foi	uma	alternativa	da	oposição	ao	

valor	inicial	de	200	reais	proposto	por	Guedes.	Com	o	acréscimo	de	100	

reais	feitos	pelo	ministro,	a	renda	emergencial	fechou	em	600	reais	e	des-

tina-se	 às	 famıĺias	mais	pobres,	 desempregados,	 autônomos,	microem-

preendedores	etc.	

Todavia,	a	forma	como	Guedes	tem	se	expressado	demonstra	que	

as	ações	emergenciais	dependem	da	resposta	positiva	do	Congresso	em	

dar	continuidade	 à	aprovação	de	dezesseis	projetos	de	reforma	econô-

mica	que	considera	 importantes	para	a	 superação	da	economia	após	a	

crise.	Fala	essa	criticada	pelo	próprio	presidente	da	Câmara	dos	Deputa-

dos,	deputado	Rodrigo	Maia.	

Trabalhando	em	casa	durante	a	quarentena,	o	ministro	ahirmou	

que	“mesmo	o	mais	simples	brasileiro	pode	ser	ajudado”	e	que	não	dei-

xará	 ninguém	 sem	 acesso	 a	 renda	 básica	 durante	 a	 pandemia.	 Guedes	

disse,	ainda,	que	o	governo	está	focado	nas	camadas	mais	vulneráveis,	na	

tentativa	de	formar	um	“cinturão	de	proteção”:	“Eles	têm	que	saber	que	

o	governo	está	com	eles21”	disse	o	ministro.	

Ao	observar	esse	tipo	de	postura	por	parte	de	um	ministro	ultraliberal,	

sugere-se	uma	conduta	antagônica	ao	Presidente	da	República,	que	defende	de-

claradamente	uma	abertura	imediata	na	quarentena,	a	ponto	de	afirmar	no	dia	

																																																								
21	https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ha-toda-uma-logistica-o-dinheiro-nao-cai-do-ceu-
diz-guedes-sobre-liberacao-do-auxilio,70003255427	
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12	de	abril	que	o	“vírus	estaria	indo	embora22”.	Já	o	ministro	deu	um	prazo	

maior,	de	dois	a	três	meses	para	que	Mandetta	possa	resolver	as	questões	da	

saúde,	antes	de	pressionar	uma	reabertura	à	produção.		

Mas	o	fato	é	que	o	dito	“cinturão	de	proteção”	defendido	por	Guedes,	

durante	o	período	de	crise,	terá	um	custo.	Por	exemplo,	o	impulsionamento	de	

empregos	através	de	desencargos	trabalhista.	 Isso	demonstra	que,	qualquer	

que	seja	a	solução	encontrada	neste	momento	de	isolamento,	o	ônus,	ao	final	da	

crise,	recairá	mais	uma	vez	sobre	o	trabalhador.		

	

    A ambiguidade do superministro Sérgio Moro  
	

O	terceiro	ministro	analisado	neste	boletim	é	o	Ministro	da	Justiça,	

o	ex-juiz,	Sérgio	Moro.	Com	inıćio	da	pandemia	no	Brasil,	Moro	se	mani-

festou	de	acordo	às	advertências	do	Ministério	da	Saúde.	Além	disso,	fez	

crıt́icas	internas	ao	comportamento	de	Bolsonaro	durante	o	compareci-

mento	do	presidente	da	República	às	manifestações	contra	o	Congresso	

Nacional	no	dia	15	de	Março	de	2020.	

Como	o	agravamento	da	crise,	Moro	tomou	algumas	medidas	pre-

ventivas	como	a	suspensão	de	visitas	no	Sistema	Penitenciário	Federal	e	

a	antecipação	de	vacinações	contra	policiais	penais	e	presos.	Além	disso,	

a	Força	de	Segurança	Nacional	também	foi	autorizada	a	prestar	apoio	ao	

Ministério	da	Saúde	na	escolta	de	medicamentos,	garantia	da	segurança	

e	auxıĺio	no	controle	sanitário	realizado	em	portos,	aeroportos,	rodovias	

e	centros	urbanos.		

Mediante	a	isso,	no	dia	30	de	março,	o	Presidente	Jair	Bolsonaro	

fez	crıt́icas	ao	Ministro.	Segundo	ele,	Moro	só	se	preocupa	com	sua	pró-

pria	imagem	e	não	estaria	assistindo-o	juridicamente	na	luta	travada	com	

																																																								
22 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/em-live-com-religiosos-bolsonaro-vai-na-contramao-de-es-
pecialistas-e-diz-que-virus-esta-indo-embora.shtml 
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governadores.	A	conclusão	do	Presidente	é	de	que	o	ex-juiz	só	está	inte-

ressado	em	apoiar	o	que	lhe	dá	capital	polıt́ico.23	

No	 entanto,	Moro	 fez	 algumas	 ponderações	 alinhadas	 ao	 Presi-

dente	da	República	em	seu	Twitter.24	Prova	disso	foi	sua	posição	contrá-

ria	ao	fechamento	de	rodovias,	que	coaduna	com	a	fala	de	Bolsonaro	so-

bre	considerar	“um	exagero	medidas	como	o	fechamento	de	estradas”.25	

Uma	segunda	concordância	foi	adotada	no	dia	31	de	março,	logo	após	as	

crıt́icas	que	sofreu	do	Bolsonaro.	Neste	dia,	Moro	compartilhou	o	pronun-

ciamento	ohicial	do	Presidente	da	República	e	deu	os	parabéns	a	Bolso-

naro	pelo	“pronunciamento	conciliador”	entre	isolamento	social	e	garan-

tia	da	economia.		

O	fato	 é	que	Moro,	embora	seja	sempre	colocado	como	protago-

nista	por	boa	parte	da	mıd́ia	–	talvez	saudosa	dos	tempos	da	lava-jato	–	

ocupa	um	papel	secundário	nessa	crise	da	pandemia.		

	

Weintraub ao lado de Bolsonaro  
	

Já	na	contramão	de	dois	Ministros	ambıǵuos,	Bolsonaro	encontra	

alguns	aliados	ideológicos.	Um	deles	é	o	ministro	da	Educação,	Abraham	

Weintraub.	

A	abordagem	feita	por	Weintraub	foge	um	pouco	da	dicotomia	que	

estávamos	tratando	até	agora	sobre	isolamento	vertical	e	horizontal.	O	

ministro	 tem	usado	 este	momento	 de	 crise,	 sobretudo,	 para	 reahirmar	

ideologias	 e	 convicções	 que	 carrega	 consigo	 desde	 sua	 entrada	 no	 go-

verno.		

Devido	ao	agravamento	da	doença	no	Brasil	e	a	necessária	parali-

sação	das	aulas,	o	ministro	promoveu,	por	exemplo,	a	hlexibilização	das	

																																																								
23	https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-moro-e-egoista-e-nao-ajuda-governo-em-
crise-do-coronavirus,70003253514	
24 https://twitter.com/SF_Moro/status/1241119672344489986 
25 https://noticias.uol.com.br/colunas/reinaldo-azevedo/2020/03/24/bolsonaro-recua-e-da-aos-estados-autono-
mia-para-fechar-estradas.htm 
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regras	do	Ensino	Superior	(público	e	privado)	à	distância	e	disponibilizou	

meios	tecnológicos	que	permitem	atender	mais	de	cento	e	vinte	alunos	

por	hora,	segundo	informações	do	Ministério	da	Educação.	

Defensor	do	ensino	à	distância	e	de	Homeschooling	(Educação	Do-

miciliar),	Weintraub	politizou	durante	entrevista	 à	Radio	 Jovem	Pan.	O	

ministro	ahirmou	que	sistemas	como	esses	deveriam	ser	repensados,	uma	

vez	que	não	se	sabe	se	essa	seria	a	última	pandemia	importada	da	China	

(citando	a	H1N1,	SARS	e	COVID-19).	Para	ele,	é	necessário	que	se	supere	

os	“anátemas	do	passado”	e	se	assuma	o	ensino	à	distância	e	domiciliar.26	

Outra	consideração	é	a	respeito	do	corte	nas	bolsas	dos	programas	

de	Pós	Graduação.	O	ministro	da	Educação	usa	de	sua	postura	ideológica	

como	ponte	para	justihicar,	neste	momento	de	crise	social,	econômica	e	

polıt́ica,	o	sucateamento	dos	cursos	de	Ciências	Humanas.	Além	de	culpa-

bilizar	os	movimentos	de	esquerda	pela	falta	de	investimentos	na	saúde,	

justihica	o	corte	em	bolsas	de	alguns	cursos	como	Antropologia	e	Filosohia,	

para	que	se	invista	em	cursos	tradicionais	que	“realmente	interessem	à	

sociedade”.	

No	que	se	refere	ao	isolamento	social,	Weintraub	sustentava	um	

tipo	de	postura	até	o	dia	26	de	março,	momento	em	que	conhlitos	internos	

entre	o	Ministério	da	Saúde	e	o	Presidente	começaram	ocorrer.	O	minis-

tro	da	Educação	ressaltava	a	importância	de	salvar	vidas	e	reiterava	a	ne-

cessidade	de	hicar	em	casa	e	cuidar,	sobretudo,	dos	mais	idosos.	Ahirmou,	

também,	que	estava	trabalhando	com	equipe	reduzida	no	MEC	e	que	ha-

via	liberado	a	grande	maioria	para	trabalhar	em	casa.	

A	partir	do	dia	27	de	março	seu	discurso	mudou.	No	Twitter,	ele	

acusou	o	Jornal	Nacional	de	propagar	pânico	e	destruir	nossa	liberdade.	

Hostilizou	a	renda	básica	e	chamou	atenção	para	uma	“servidão	mental”	

na	qual	a	sociedade	segue	lıd́eres	especialistas	na	saúde	sem	questioná-

los.	“A	pior	escravidão	é	a	servidão	mental.	Temos	que	pensar	na	Saúde,	

																																																								
26 https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1240405993869185026 
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porém,	isso	não	justihica	TUDO	o	que	"especialistas"	hizeram.	O	presidente	

Bolsonaro,	instintivamente,	percebeu	isso	antes	de	todos	nós.	Ele,	talvez,	

seja	nossa	última	chance	de	salvarmos	o	Brasil	e	nossas	famıĺias.”	disse	o	

ministro.27	

Não	obstante,	no	dia	6	de	abril,	o	ministro	fez	uma	postagem	ra-

cista	no	aplicativo		Instagram	na	qual	atacava	a	China28,	nosso	maior	par-

ceiro	comercial,	insinuando	que	o	governo	chinês	teria	um	plano	para	se	

benehiciar	dessa	crise.	Discurso	esse	que	também	se	aproxima	do	Presi-

dente,	que	insiste	em	chamar	o	vıŕus	de	“vıŕus	chinês”.	

	

Conclusão  
	

A	complexidade	do	mundo	polıt́ico	envolve	diversas	disputas	in-

ternas,	que	devem	ser	mediadas	pelo	chefe	de	Estado,	alguém	que	seja	

capaz	de	guiar	o	paıś	para	um	horizonte	em	comum.	Contudo,	como	foi	

analisado,	Bolsonaro,	vai	na	contramão	desse	manual	polıt́ico.	Encontra-

mos	discordância	em	toda	estrutura	polıt́ica:	Executivo,	Legislativo	e	Ju-

diciário.	O	Presidente	também	não	promove	uma	coordenação	entre	seus	

ministros	e	tampouco	aos	representantes	de	cada	Estado.		

A	entrevista	do	ministro	da	Saúde,	Henrique	Mandetta,	que	foi	ao	

ar	domingo,	dia	12	de	abril,	relata	o	seu	descontentamento	com	a	postura	

adotada	pelo	Presidente.	Bolsonaro	não	só	 ignora	todas	as	medidas	de	

prevenção,	 como	 também	 impulsiona	 que	 à	 sociedade	 civil	 as	 ignore.	

Sendo	assim,	é	plausıv́el	pensarmos	que	a	intenção	do	Ministro	seja	ser	

demitido.	Mandetta	deixou	transparecer	que	não	hicará	no	cargo	pós	pan-

demia,	por	isso,	não	procura	fazer	conciliações	em	seu	discurso	e	escan-

cara	o	clima	crıt́ico	entre	o	Ministério	da	Saúde	e	o	Presidente	do	Brasil.		

																																																								
27 https://twitter.com/AbrahamWeint/status/1243529248855515139 
28 https://istoe.com.br/embaixada-da-china-repudia-tuite-ironico-de-weintraub-cunho-fortemente-racista/ 
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Se	reavaliarmos	nossa	hipótese	é	mais	provável	que	Mandetta	es-

teja	 isolado	 no	 Ministério,	 com	 o	 apoio	 incondicional	 apenas	 de	 sua	

equipe,	pois,	Guedes	e	Moro,	usam	do	discurso	conciliador29	entre	“isola-

mento	social”	e	“oxigenação	da	economia”30.	Outra	evidência	disso	é	a	no-

tıćia	de	14	de	abril	de	que	os	ministros	militares	teriam	abandonado	Man-

detta	porque	ele	desahiou	o	presidente	ao	falar	com	a	Globo.	31	

Em	suma,	não	há	união	no	governo	em	prol	da	superação	da	crise	

sanitária.	 As	 condutas	 e	 os	 discursos	 dos	 ministros	 podem	mudar	 de	

acordo	com	seus	interesses	e	com	as	pressões	que	o	próprio	Bolsonaro	

faz,	seja	em	reuniões	internas	seja	mobilizando	os	seus	apoiadores.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

																																																								
29	https://twitter.com/SF_Moro/status/1245174900135993347	
30	 https://www.infomoney.com.br/economia/guedes-defende-equilibrio-entre-isolamento-social-e-o-
que-a-economia-aguenta/	
31	 https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/04/13/mandetta-perdeu-apoio-dos-milita-
res-do-planalto.htm?utm_source=meio&utm_medium=email	
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Militares, Bolsonaro e o coronavírus: uma relação tensa  

VICTOR PIMENTEL32 

Esse	texto	tem	como	objetivo	investigar	a	relação	entre	militares	

(em	especial,	aqueles	que	estão	diretamente	vinculados	ao	governo)	e	o	

presidente	da	República,	Jair	Bolsonaro,	diante	da	pandemia	da	Covid-19	

no	paıś.	Tal	análise	tem	como	fontes	matérias	de	jornais	e	portais	de	no-

tıćias	variados,	bem	como	as	manifestações	dos	próprios	militares	em	re-

des	sociais.	O	perıódo	abarcado	pela	pesquisa	compreende	o	tempo	de-

corrido	entre	o	dia	11	de	março	-	dia	em	que	a	OMS	classihicou	a	expansão	

do	coronavıŕus	como	uma	pandemia	-	e	o	dia	11	de	abril,	quando	comple-

tou-se	um	mês	de	vigência	da	pandemia.		

Uma	 das	 hinalidades	 deste	 trabalho	 é	 colaborar	 para	 o	 debate	

acerca	da	participação	e	atuação	de	militares	ao	longo	da	gestão	Bolso-

naro.	Contrariando	a	ideia	bastante	veiculada	em	alguns	meios	de	comu-

nicação	de	que	a	ala	militar	do	atual	governo	representa	o	“grupo	técnico	

e	pragmático”	-	responsável	por	medidas	e	decisões	pragmáticas	e	esva-

ziadas	de	conteúdo	polıt́ico	-,	em	oposição	ao	“grupo	ideológico”,	encabe-

çado	por	Olavo	de	Carvalho	e	os	hilhos	do	presidente,	pretendemos	de-

monstrar	 a	 seguinte	 hipótese:	 as	 ações	 de	militares	 em	 relação	 ao	 go-

verno	não	são	imbuıd́as	simplesmente	de	“preocupações	técnicas”	a	res-

peito	de	certas	questões	administrativas	ou	de	garantir	a	efetividade	da	

governabilidade	em	prol	das	reformas	econômicas.	Entendemos	que	há,	

sobretudo,	um	forte	teor	ideológico	(isto	é,	são	motivadas	por	determina-

das	crenças	e	valores	representados	pelos	militares)	nas	ações	dos	minis-

tros	oriundos	das	forças	armadas.	Tais	valores	são	representados,	princi-

																																																								
32	Victor	Pimentel	é	graduando	em	ciências	sociais	da	UFRJ	do	8º	período	e	pesquisador	do	NU-
DEB.	
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palmente,	pela	preocupação	com	a	manutenção	da	“ordem”	social	e	polı-́

tica	do	paıś	e	também	pela	conservação	do	prestıǵio	da	ala	militar	frente	

à	opinião	pública.	

	

A narrativa do embate entre militares e olavistas 
	

	 A	escalada	de	Jair	Bolsonaro	até	a	presidência	da	República	

foi	marcada	pelo	apoio	de	diferentes	grupos	ao	longo	de	sua	campanha.	

Dentre	eles,	destacam-se	os	militares,	que	marcam	o	“chão”	da	trajetória	

do	ex-deputado	(a	despeito	de	seus	comportamentos	tidos	como	repro-

váveis	 pelo	mesmo	meio33),	 e	 setores	 associados	 às	 ideias	 defendidas	

pelo	escritor	Olavo	de	Carvalho.	De	um	lado,	podemos	citar	os	vários	mi-

nistros	militares	que	compõem	a	gestão	de	Bolsonaro34,	como	o	tenente-

coronel	da	reserva	Marcos	Pontes	(Ciência	e	Tecnologia),	o	general	da	re-

serva	Augusto	Heleno	(Gabinete	de	Segurança	Institucional),	o	atual	chefe	

da	Casa	Civil,	o	general	Wagner	Souza	Braga	Neto	(que	foi	o	responsável	

pela	intervenção	federal	no	Rio	de	Janeiro	durante	o	governo	Temer)	e	o	

ex-ministro	da	Secretaria	de	Governo,	o	general	Carlos	Alberto	dos	Santos	

Cruz.	Do	outro	 lado,	elencamos,	além	do	próprio	Olavo	de	Carvalho,	os	

hilhos	 de	 Bolsonaro,	 o	 ministro	 da	 educação	 Abraham	Weintraub35,	 o	

chanceler	Ernesto	Araújo	e	o	recém-ohicializado	diretor	de	mıd́ias	sociais	

Mateus	Colombo,	que	se	identihica	como	“olavete”36,	entre	outros.		

	 Desde	o	inıćio	da	gestão	de	Bolsonaro	é	clara	a	existência	

de	 uma	 relação	 tensa	 e	 conhlituosa	 entre	militares	 e	 “olavistas”.	 Já	 em	

março	de	2019	-	apenas	dois	meses	depois	da	posse	de	Jair	Bolsonaro	-	

Olavo	de	Carvalho	proferiu	ataques	aos	militares	da	gestão	presidencial,	

ahirmando	que	o	governo	estaria	 recheado	de	 “militares	acovardados”,	

																																																								
33	https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/01/01/trajetoria-bolsonaro-presidente/	
34		https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51646346 
35https://exame.abril.com.br/blog/joel-pinheiro-da-fonseca/a-guerra-dentro-do-governo/	
36.https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2020/04/01/coronavirus-bolsonaro-tenta-mo-
derar-o-discurso-e-adota-tom-mais-ameno.htm	
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“inimigos	do	povo”37.	Pouco	tempo	depois,	em	abril	do	mesmo	ano,	Car-

valho	passou	 a	 criticar	 duramente	 o	 vice-presidente	Hamilton	Mourão	

através	de	suas	redes	sociais38.	O	auge	do	embate	entre	esses	dois	grupos	

até	o	presente	momento	talvez	tenha	sido	a	discussão	entre	Carvalho	e	o	

general	Santos	Cruz39.		

Na	troca	de	farpas,	o	militar	levou	a	pior:	a	remoção	de	Santos	Cruz	

do	cargo	representou	não	só	uma	importante	vitória	dos	olavistas,	mas	

também	uma	movimentação	de	Bolsonaro	em	direção	a	uma	maior	apro-

ximação	 da	 “ala	 ideológica”	 de	 seu	 governo40.	 O	 presidente	 voltaria	 a	

“contrabalançar”	 sua	 relação	 com	 o	 setor	 militar	 apenas	 no	 inıćio	 de	

2020,	com	a	nomeação	de	Braga	Netto	para	da	Casa	Civil,	o	que	signihicou	

uma	espécie	de	“ressurreição”	do	prestıǵio	da	ala	militar	na	gestão	gover-

namental41.	

Tais	acontecimentos	 funcionam	como	as	bases	empıŕicas	da	 se-

guinte	narrativa,	adotada	pela	maior	parte	dos	jornais	e	portais	de	notı-́

cia:	existe	um	grupo	ideológico	-	notadamente	representado	por	Olavo	de	

Carvalho	e	seus	seguidores	-,	responsável	pela	defesa	de	ideias	radical-

mente	conservadoras	e	adeptos	de	uma	espécie	de	“guerra	cultural”	con-

tra	a	esquerda;	e	um	grupo	“técnico”	e/ou	“pragmático",	capitaneado	pe-

los	militares,	cuja	principal	preocupação	residiria	em	questões	de	cunho	

objetivo	-	ou	seja,	questões	ligadas	a	técnica	administrativa,	ehiciência,	re-

formas	econômicas,	etc42.	Assim,	a	ala	ideológica	seria	aquela	responsável	

por	 incendiar	debates	públicos	e	 se	envolver	em	 temas	 relacionados	a	

																																																								
37.https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/05/07/interna_politica,1051683/entenda-a-
briga-entre-olavistas-e-militares-no-governo-bolsonaro.shtml	
38https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/04/23/interna_politica,1048290/olavo-de-car-
valho-dispara-nova-leva-de-ataques-contra-mourao-corrupcao.shtml	
39https://www.gazetadopovo.com.br/republica/santos-cruz-briga-olavo-carvalho-bolsonaro/	
40https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/06/bolsonaro-rearranja-relacao-com-ala-militar-do-go-
verno.shtml	
41.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/02/plano-de-bolsonaro-para-casa-civil-consolida-reto-
mada-de-prestigio-da-ala-militar.shtml	
42.https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/militares-nao-tomaram-o-poder-de-
bolsonaro-mas-seguram-mandetta-no-ministerio-da-saude-246406/	
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crenças	e	valores	polıt́icos,	enquanto	a	última	-	a	ala	técnica/pragmática	

-	se	encarregaria	de	como	resolver	problemas	administrativos	e	promo-

ver	as	tais	“reformas	estruturais"43.	Não	é	preciso	buscar	muito	na	inter-

net	para	ver	outros	exemplos	da	aplicação	de	tal	narrativa44.	

No	entanto,	considerando	a	história	polıt́ica	do	paıś	e	as	recentes	

comemorações	públicas	de	parcelas	do	setor	militar	-	como	as	manifesta-

ções	em	redes	sociais	do	general	e	vice-presidente	Hamilton	Mourão	e	do	

general	e	ministro	da	Defesa	Fernando	Azevedo	e	Silva	-	em	relação	ao	

golpe	de	196445,	 será	que	 é	mesmo	adequado	 identihicar	a	 inhluência	e	

participação	dos	militares	no	governo	como	algo	que	diz	respeito	pura-

mente	a	questões	técnicas	e	pragmáticas?		

	

Os militares durante a pandemia 
	

	 Desde	o	inıćio	do	ano,	o	presidente	Jair	Bolsonaro	tem	as-

sumido	em	seus	discursos	uma	postura	de	diminuição	da	gravidade	da	

disseminação	e	dos	efeitos	do	novo	coronavıŕus46.	Classihicando-o	como	

uma	“gripezinha”	e	considerando	as	reações	de	isolamento	social	adota-

das	nos	estados	como	medidas	“alarmistas”47,	o	chefe	do	Executivo	segue	

hirme	na	manutenção	de	uma	postura	negacionista	e	contrária	 às	reco-

mendações	da	OMS48.	Talvez	o	momento	mais	marcante	desse	comporta-

mento	adotado	pelo	presidente	tenha	sido	o	discurso	proferido	em	rede	

nacional	no	dia	24	de	março	no	qual	ele	reforçou	a	ideia	de	que	a	mıd́ia	

																																																								
43.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/ala-militar-do-governo-adota-tatica-para-se-con-
trapor-ao-barulho-de-olavistas.shtml	
44.https://apublica.org/2020/04/nao-tem-criticas-ao-governo-so-ao-presidente-diz-general-paulo-
chagas/#.Xo-iXDYRxtE.twitter 
45.https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-mourao-azevedo-os-elogios-do-governo-a-ditadura-mi-
litar/	
46.https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/26/frases-bolsonaro-coronavirus.ghtml	
47.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/de-gripezinha-a-pedido-por-uniao-compare-os-
pronunciamentos-de-bolsonaro-na-crise-do-coronavirus.shtml	
48.https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-co-
ronavirus-mas-diz-que-e-preciso-fazer-mais,70003249476	
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estaria	colaborando	para	a	criação	de	uma	situação	de	“histeria”	desne-

cessária	e	combateu	fortemente	as	medidas	de	isolamento	social	assumi-

das	pela	maior	parte	dos	 governadores,	 reahirmando	a	necessidade	de	

que	o	Brasil	“voltasse	ao	normal”	imediatamente49.	

	 E] 	interessante	observar	as	reações	iniciais	de	algumas	par-

celas	do	setor	militar	a	esse	pronunciamento.	O	vice-presidente	Hamilton	

Mourão,	por	exemplo,	avaliou	que	o	grande	problema	da	fala	de	Bolso-

naro	não	era	exatamente	o	conteúdo,	mas	sim	a	forma,	o	modo	como	ele	

se	expressou50.	Disse	também	o	general	que	Bolsonaro	estaria,	até	esse	

momento,	dentro	da	polıt́ica	planejada	pelo	Ministério	da	Saúde,	o	que,	

evidentemente,	não	condizia	com	a	realidade,	uma	vez	que	este	ministé-

rio	continua	reforçando	a	necessidade	de	isolamento	social	e	a	gravidade	

da	disseminação	da	Covid-1951.		

Além	disso,	outros	militares	também	avaliaram	que	o	enfoque	do	

presidente	sobre	as	consequências	nocivas	para	a	economia	acarretadas	

pelas	medidas	de	conhinamento	é	correto,	uma	vez	que	o	Brasil	“não	pode	

parar	totalmente”,	nem	que	seja	por	uma	questão	de	saúde	pública52.	Para	

eles,	o	presidente	se	mostra	coerente,	a	despeito	de	sua	maneira	de	falar	

-	ou	seja,	mais	uma	vez,	o	problema	estaria	na	forma,	mas	não	no	conte-

údo.	Tal	postura	de	parcelas	da	ala	militar	colabora	na	demonstração	de	

que	este	setor	nem	sempre	está	preocupado	apenas	com	questões	“técni-

cas”	e/ou	“pragmáticas".	Se	assim	o	fosse,	a	reação	ao	pronunciamento	do	

presidente	deveria	seguir	uma	direção	mais	próxima	às	recomendações	

da	OMS,	que,	até	o	momento,	reforçam	constantemente	a	necessidade	de	

medidas	de	isolamento	social	rıǵidas.		

																																																								
49.https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/03/24/bolsonaro-volta-a-se-referir-ao-corona-
virus-como-gripezinha-e-criticar-governadores-por-restricoes.htm 
50https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/25/mourao-diz-que-bolsonaro-nao-se-expressou-
da-melhor-forma-em-pronunciamento.ghtml	
51.https://exame.abril.com.br/brasil/mourao-bombeiro-ganha-apoio-de-militares-durante-pandemia-
de-coronavirus/	
52.https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2020/03/24/coronavirus-pronunciamento-bol-
sonaro-reacao-militares.htm 
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	 Ainda	que	outros	militares	tenham	se	posicionado	de	ma-

neira	contrária	ao	primeiro	pronunciamento	do	presidente	-	o	exemplo	

mais	demonstrativo	talvez	seja	o	vıd́eo	gravado	e	publicado	em	redes	so-

ciais	do	atual	comandante	do	Exército	Edson	Leal	Pujol	-,	não	deixa	de	ser	

curiosa	a	tentativa	inicial	de	promover	uma	espécie	de	“compatibilização”	

entre	o	discurso	presidencial	e	o	discurso	de	parcelas	importantes	da	ala	

militar.	Alguns	exemplos	podem	colaborar	na	ilustração	desse	assunto.	

	 Dias	depois	do	discurso	em	rede	nacional,	Bolsonaro	saiu	

às	 ruas	 no	Distrito	 Federal,	 desobedecendo	 novamente	 as	medidas	 de	

conhinamento	mundialmente	aplicadas53.	Apesar	das	diversas	crıt́icas	di-

recionadas	ao	presidente	por	essa	atitude,	o	general	do	Exército	Eduardo	

Villas	Bôas,	assessor	do	Gabinete	de	Segurança	Internacional,	elogiou	o	

presidente	em	sua	conta	no	Twitter,	ahirmando	que	a	atitude	do	mesmo	

“revela	coragem	e	perseverança	nas	próprias	convicções”54.	A	valorização	

da	postura	extremamente	irresponsável	do	chefe	do	Executivo	-	que	co-

locou	não	só	a	sua	própria	vida	em	risco,	como	também	de	várias	outras	

pessoas	com	as	quais	ele	esteve	em	contato	durante	esse	“passeio”	-	não	

possui	qualquer	tipo	de	base	técnica	que	a	justihique.	Também	foi	com-

pletamente	inócua	do	ponto	de	vista	pragmático,	servindo	apenas	para	

exacerbar	os	conhlitos	entre	o	presidente	e	os	partidos,	o	 judiciário,	os	

governadores	e	a	mıd́ia.		

	Ademais,	no	mesmo	dia,	30	de	março,	integrantes	do	núcleo	mili-

tar	do	Palácio	do	Planalto	começaram	a	compartilhar	conteúdos	em	apoio	

a	ideia	defendida	por	Bolsonaro	de	redução	do	isolamento	total	e	aplica-

ção	do	isolamento	vertical55	-	isto	é,	voltado	apenas	para	idosos	e	pessoas	

com	doenças	prévias	-,	medida	não	adotada	em	nenhum	paıś	do	mundo	

																																																								
53https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/29/bolsonaro-contraria-ministerio-
da-saude-e-faz-tour-pelas-ruas-do-df.htm	
54.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/general-villas-boas-defende-bolsonaro-e-cita-mo-
mento-grave-na-crise.shtml	
55.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/bolsonaro-defende-isolamento-parcial-ataca-con-
gresso-e-ve-possivel-instabilidade-democratica.shtml	
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até	 agora56	 devido	 a	 inehicácia	 em	 relação	 a	 diminuição	 dos	 casos	 de	

morte	e	contaminação	pela	Covid-19.	A	principal	motivação	para	tal	apoio	

dos	militares	seria	o	prognóstico	de	que,	caso	a	quarentena	tenha	sua	du-

ração	estendida	até	o	hinal	de	abril,	há	uma	grande	chance	de	aumento	

vertiginoso	em	casos	de	roubos,	saques	e	furtos	no	paıś.57	O	desenrolar	

deste	cenário	certamente	impactaria	de	maneira	profunda	um	dos	prin-

cipais	carros-chefe	da	campanha	de	Bolsonaro:	o	investimento	em	polıt́i-

cas	de	segurança	pública	e	a	diminuição	dos	ıńdices	de	criminalidade,	o	

que	provavelmente	dihicultaria	uma	eventual	 reeleição	em	2022.	Logo,	

torna-se	evidente	que	também	neste	caso	a	postura	assumida	por	parce-

las	importantes	do	setor	militar	não	se	pautou	em	qualquer	tipo	de	avali-

ação	técnica	ou	administrativa,	mas	sim	em	questões	de	manutenção	da	

“ordem”	social	e,	sobretudo,	no	desempenho	eleitoral	em	2022.		

Ainda	em	relação	a	questões	de	 “instabilidade	social”	do	paıś,	 é	

possıv́el	observar	outros	casos.	Representantes	de	peso	da	ala	militar	se	

manifestaram,	não	raras	vezes,		preocupados	com	os	embates	entre	Bol-

sonaro	e	governadores	não	por	questões	técnicas	relacionadas	à	saúde	da	

população,	mas	sim	porque	“a	turbulência	polıt́ica	misturada	com	crise	

sanitária	tem	potencial	para	causar	ainda	mais	problemas	ao	paıś”58.	As-

sim,	 entra	 nessa	 lista	 de	 preocupações	 primordiais	 do	 setor	 militar	 o	

“risco	de	instabilidade	social	devido	aos	impactos	econômicos	da	pande-

mia”59.	Junto	a	isso,	é	possıv́el	identihicar	outra	motivação	que	sustenta	a	

adoção	de	tais	posturas	por	parte	dos	militares	ligados	ao	governo:	o	re-

ceio	quanto	ao	prestıǵio	e	a	reputação	da	ala	militar	frente	à	opinião	pú-

blica.	

																																																								
56.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/militares-do-governo-temem-violencia-e-endos-
sam-discurso-contra-quarentena-total.shtml 
57	Idem.		
58.https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/embate-de-bolsonaro-com-governadores-inco-
moda-ala-militar,6f9d4f19c57f1a66d9b658f9fd9e28d9pug9mudm.html	
59.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/isolado-bolsonaro-chora-e-busca-apoio-entre-mili-
tares-contra-crise.shtml 
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Segundo	duas	matérias	da	Folha	de	S.	Paulo,	dos	dias	2760	e	3161	

de	março,	militares	analisam	a	atual	situação	polıt́ica	de	Bolsonaro	da	se-

guinte	maneira:	estando	o	presidente	cada	vez	mais	isolado,	devido	a	de-

fesa	de	medidas	que	contrariam	as	recomendações	médicas	da	OMS	e	o	

colocam	em	conhlito	direto	com	a	maior	parte	dos	governadores	e	com	

seu	próprio	ministro	da	saúde,	há	um	temor	generalizado	de	que	o	agra-

vamento	 de	 tal	 situação	 coloque	 a	 ala	militar	 contra	 os	 governadores	

e/ou	 crie	momentos	de	 radicalismo	que	envolvam	as	Forças	Armadas.	

Ambos	os	cenários	são	prejudiciais	para	o	grupo	militar	em	geral,	uma	

vez	que,	para	a	opinião	pública,	a	gradativa	falência	do	governo	Bolsonaro	

pode	representar	o	fracasso	(ou	pelo	menos	um	profundo	desgaste)	dos	

militares	no	poder62.	Mais	uma	vez,	estamos	tratando	aqui	não	de	preo-

cupações	de	caráter	técnico,	mas	sim	de	receios	de	cunho	polıt́ico	e	ideo-

lógico	por	parte	de	um	determinado	grupo.	

Uma	das	maneiras	possivelmente	úteis	para	reverter	tal	situação	

seria	tentar	controlar	minimamente	as	atitudes	de	Bolsonaro.	Para	parte	

da	imprensa,	é	exatamente	isso	o	que	tem	acontecido	nos	últimos	dias63.	

As	evidências	podem	ser	encontradas	na	mudança	de	tom	do	discurso	de	

24	de	março	para	os	pronunciamentos	seguintes64,	na	redução	de	entre-

vistas	e	brigas	com	a	imprensa	após	saıd́a	diária	do	Palácio	da	Alvorada,	

na	presença	e	mediação	constantes	do	general	Walter	Braga	Netto,	minis-

tro	da	Casa	Civil,	nas	coletivas	do	Palácio	do	Planalto,	entre	outras.	Para	

alguns,	tais	exemplos,	inclusive,	reforçariam	a	ideia	de	que	não	seria	mais	

																																																								
60https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/militares-temem-efeitos-do-radicalismo-com-bolso-
naro-isolado.shtml	
61.https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/isolado-bolsonaro-chora-e-busca-apoio-entre-mili-
tares-contra-crise.shtml	
62.https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2020/04/fracasso-de-bolsonaro-e-tambem-um-fra-
casso-dos-militares-no-poder-diz-analista-internacional/	
63.https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2020/04/01/coronavirus-bolsonaro-tenta-mo-
derar-o-discurso-e-adota-tom-mais-ameno.htm	
64https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/04/01/mudanca-de-tom-na-fala-
de-bolsonaro-alivia-auxiliares-que-temiam-isolamento-do-presidente.ghtml 
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Bolsonaro	quem	estaria	governando	o	Brasil,	mas	sim	os	próprios	milita-

res65.		

Ainda	 que	 não	 concordemos	 com	 tal	 hipótese,	 julgamos	 impor-

tante	reforçar	novamente	que	a	preocupação	da	ala	militar	com	a	“mode-

ração”	de	Bolsonaro	diz	respeito	a	questões	que	não	são	contempladas	

pela	esfera	da	técnica,	ehiciência	ou	ehicácia	administrativas.	Elas	se	refe-

rem,	 claramente,	 a	problemas	relacionados	a	 imagem	do	grupo	militar	

perante	a	população,	ao	prestıǵio	dos	 fardados	no	que	tange	a	atuação	

polıt́ica,	etc.	-	ou	seja,	problemas	de	cunho	ideológico	e	polıt́ico,	o	que	con-

traria	a	tese	de	que	a	ala	militar	seria	um	setor	puramente	técnico.	

Outra	evidência	de	grande	relevância	para	este	debate	são	as	de-

clarações	expostas	na	matéria	do	site	UOL,	do	dia	8	de	abril66.	Nela,	a	jor-

nalista	Thaıś	Oyama	escreveu	que	um	militar	do	Palácio	do	Planalto	disse	

que	se	Bolsonaro	tiver	“razão	quanto	aos	prejuıźos	do	isolamento	social	

e	os	benefıćios	da	cloroquina,	nós	[militares	associados	a	Bolsonaro]	in-

vadimos	o	Nordeste”.	A	mesma	ala	militar	foi	responsável	pela	sugestão	

de	que	o	presidente	passasse	a	valorizar	mais	as	oportunidades	de	apari-

ção	em	cadeia	nacional	de	rádio	e	TV	(como	as	entrevistas	para	o	Datena),	

em	vez	de	focar	somente	nas	lives	nas	redes	sociais,	a	him	de	conseguir	se	

aproximar	mais	do	“povão”.	Tais	exemplos	reforçam	a	hipótese	de	que	a	

ala	militar	também	é	motivada	por	questões	de	caráter	ideológico	e	polı-́

tico	-	no	caso,	vemos	uma	certa	preocupação	com	o	desempenho	eleitoral	

de	Bolsonaro	(e	possivelmente	de	demais	apoiadores).	

Ainda	mais	recentemente,	após	a	entrevista	realizada	por	Henri-

que	Mandetta	(Ministério	da	Saúde)	ao	Fantástico,	militares	voltaram	a	

se	manifestar	contra	as	falas	do	ministro,	chegando	até	mesmo	a	rever	

																																																								
65.https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/bolsonaro-nao-governa-presidente-de-fato-e-braga-
neto-diz-nassif?amp=&utm_source=AddThis&utm_medium=AddThis&utm_campaign=brasil247-
addthis	
66.https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/04/08/bolsonaro-o-pai-da-cloroquina.htm 
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seu	posicionamento	favorável	a	permanência	do	mesmo67.	Na	entrevista,	

Mandetta	defendeu	a	unihicação	do	discurso	de	combate	ao	Covid-19,	cri-

ticou	indiretamente	a	circulação	do	presidente	em	áreas	públicas	e	recha-

çou	a	dubiedade	promovida	pelas	falas	de	Bolsonaro	em	relação	ao	coro-

navıŕus	e	a	necessidade	de	 isolamento	social	 (“não	se	sabe	se	escuta	o	

ministro,	[ou]	o	presidente”)68.	Depois	disso,	começaram	a	surgir	diver-

sas	crıt́icas	do	setor	militar,	incluindo	o	vice-presidente	Hamilton	Mou-

rão,	que	ahirmou	que	o	ministro	“cruzou	a	linha	da	bola”69.	Tais	movimen-

tações	denotaram	a	forte	possibilidade	de	um	recuo	do	apoio	dos	milita-

res	a	Mandetta	motivado	não	por	questões	técnicas	ou	pragmáticas,	mas	

sim	porque	o	último	teria	desrespeitado	hierarquias	ao	criticar	publica-

mente	as	falas	e	atitudes	irresponsáveis	de	Bolsonaro70.	

Por	him,	ainda	que	o	presidente	insista	na	elaboração	de	medidas	

de	isolamento	vertical	e	continue	promovendo	pequenos	“passeios”	nas	

ruas	 do	 Distrito	 Federal	 -	 desobedecendo	 as	 recomendações	 de	 isola-

mento	e	gerando	pequenas	aglomerações	por	onde	circula	-,	setores	im-

portantes	do	grupo	militar	continuam	apoiando	Bolsonaro	publicamente.	

Esse	é	o	caso	do	general	Eduardo	Villas	Bôas,	ex-comandante	do	Exército,	

que	ahirmou	para	o	Jornal	Estado	de	S.Paulo	que	“ninguém	tutela	o	presi-

dente”	e	de	que	ele	ainda	possui	o	apoio	da	área	militar71.	Além	dele,	re-

centemente	o	vice	Hamilton	Mourão	e	o	ministro-chefe	da	Secretaria	de	

Governo	Luiz	Fernando	Ramos	colocaram	em	suas	contas	no	Twitter	ma-

nifestações	de	apoio	ao	presidente72.			

																																																								
67.https://oglobo.globo.com/brasil/militares-comecam-rever-posicao-sobre-permanencia-de-mande-
tta-24367621	
68.https://oglobo.globo.com/brasil/pais-nao-sabe-se-escuta-ministro-ou-presidente-diz-mandetta-
24367167	
69https://oglobo.globo.com/brasil/mandetta-cruzou-linha-da-bola-em-entrevista-diz-mourao-
24370222	
70https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/04/13/mandetta-perdeu-apoio-dos-milita-
res-do-planalto.htm?utm_source=meio&utm_medium=email	
71.https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,villas-boas-ninguem-tutela-o-bolso-
naro,70003258645 
72.https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/08/militares-reforam-apoio-a-bolsonaro-em-
meio-crise-do-coronavrus.ghtml		
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Se	a	técnica	e	o	pragmatismo	fossem	os	principais	critérios	de	atu-

ação	da	ala	militar,	os	apoios	a	Bolsonaro	não	ser	justihicariam,	uma	vez	

que	o	chefe	do	Executivo	continua	agindo	como	se	não	levasse	em	consi-

deração	as	diversas	recomendações	médicas	da	OMS,	tampouco	as	medi-

das	sugeridas	por	especialistas	e	pesquisadores	da	área	da	saúde	em	todo	

Brasil.	

	

Conclusão 
	

	 No	presente	texto,	buscamos	analisar	brevemente	a	parti-

cipação	de	militares	associados	ao	governo	durante	o	primeiro	mês	da	

pandemia.		Trabalhamos	com	a	hipótese	de	que	os	militares	agem	moti-

vados	por	cálculos	eleitorais	e	questões	ideológicas.	Neste	sentido,	a	dis-

tinção	fomentada	na	mıd́ia	por	reportagens	e	diversos	analistas	entre	um	

bloco	de	ministros	"técnico"	e	"pragmático"	liderado	pelos	militares	e	ou-

tro	“ideológico"	composto	pelos	ministros	seguidores	do	Olavo	de	Carva-

lho	deve	ser	problematizada.	Esperamos	que	tal	análise	colabore	para	a	

complexihicação	da	compreensão	a	respeito	das	dinâmicas	de	interação	

entre	os	diferentes	grupos	que	compõem	o	governo	e	que	nos	permita	

avaliar	o	papel	dos	militares	sem	a	mistihicação	que	envolve	esse	setor	em	

boa	parte	do	debate	público	dominante.		  
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O Congresso Nacional na luta contra o coronavírus e 
contra o presidente 

NÍVEA BALTAR73  

Este	texto	tem	como	objetivo	compreender	como	o	Congresso	Na-

cional	reagiu	aos	efeitos	da	pandemia	da	Covid-19	no	Brasil,	em	especial	

diante	das	medidas	e	posicionamentos	adotados	pelo	presidente	Jair	Bol-

sonaro.	Nossa	hipótese	é	que	o	Congresso	Nacional	ocupou	um	lugar	de	

destaque	no	planejamento,	elaboração	e	execução	de	medidas	fundamen-

tais	para	que	o	Brasil	passe	por	esse	momento	de	crise	econômica	e	na	

saúde.	Este	destaque	terminou	por	exacerbar	os	conhlitos	entre	o	parla-

mento	e	o	governo	federal.	Tais	conhlitos	são	tematizados	desde	que	Bol-

sonaro	tomou	posse,	mas	entendemos	que,	com	a	pandemia,	entraram	em	

um	novo	patamar.	Exemplo	disso	foi	o	endosso	e	presença	do	presidente	

nos	atos	convocados	do	dia	15	de	março	contra	o	Congresso	e	o	STF.											

A	pesquisa	engloba	o	perıódo	de	11	de	março	de	2020	até	11	de	

abril	de	2020,	e	suas	fontes	o	site	do	Congresso	Nacional,	do	Senado	Fe-

deral,	o	jornal	Folha	de	São	Paulo,	o	Unasus,	Estadão,	G1,	Congresso	em	

Foco,	Poder	360	e	Exame.	Os	protagonistas	nos	quais	focamos	a	análise	

são:	o	presidente	do	Congresso	Nacional	e	do	Senado	Federal,	Davi	Alco-

lumbre	(DEM-AP);	o	presidente	da	Câmara	dos	Deputados,	Rodrigo	Maia	

(DEM-RJ);	e	também	o	Presidente	Bolsonaro	(sem	partido).	

	

Entendendo a estrutura dos poderes da república  
 
Antes	de	pensar	sobre	os	posicionamentos	desses	polıt́icos	frente	

à	epidemia	do	novo	coronavıŕus,	faz-se	necessário	entender	como	funci-

ona	a	estrutura	dos	poderes	no	Brasil.	Após	a	Proclamação	da	República,	

																																																								
73	Nívea	Baltar	é	graduanda	de	ciências	sociais	da	UFRJ	do	5º	período	e	pesquisadora	do	Nudeb	
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uma	série	de	Constituições	foram	ditando	a	organização	dos	três	poderes.	

Suas	autonomias,	em	especial	a	do	Legislativo	diante	do	Executivo,	nem	

sempre	foram	respeitadas,	como	por	exemplo	no	perıódo	que	imperou	o	

governo	de	Getúlio	Vargas	e	também	no	perıódo	de	ditadura	militar,	com	

a	Constituição	de	1967.	

Em	1988	promulga-se	a	nova	e	ainda	hoje	vigente	Constituição	do	

Brasil,	nela	se	estabelece	como	detentor	do	Poder	Legislativo	o	Congresso	

Nacional,	que	é	bicameral,	composto	pela	Câmara	dos	Deputados	e	pelo	

Senado	Federal.	Este	poder,	que	é	objetivo	principal	desta	pesquisa	tem	

como	funções	legislar	e	hiscalizar	o	governo,	a	adequada	aplicação	dos	re-

cursos	públicos	e	o	respeito	às	normas.	Contudo,	como	será	possıv́el	per-

ceber,	mesmo	atualmente,	o	Poder	Legislativo	ainda	é	atacado	e	tem	sua	

autonomia	ameaçada.			

				

A manifestação e a quarentena  
	

As	manifestações	pró	governo	e	contra	o	Congresso	estavam	agen-

dadas	para	o	dia	15	de	março,	quatro	dias	depois	da	Organização	Mundial	

da	Saúde	 ter	declarado	estado	de	pandemia	do	novo	coronavıŕus	e	 ter	

aconselhado	que	as	pessoas	hicassem	em	casa.	Na	live	do	dia	12	para	tra-

tar	sobre	a	pandemia,	Bolsonaro	defende	que	as	manifestações	são	de	ca-

ráter	espontâneo,	argumentando	indiretamente	a	favor	delas	e	fazendo	

uma	comparação	injusta	com	os	metrôs	e	ônibus	que	permaneciam	lota-

dos.	Em	pronunciamento	ohicial	naquele	mesmo	dia,	apesar	do	presidente	

falar	que	não	há	motivo	para	pânico,	ahirma	que	diante	dos	fatos	recentes,	

as	manifestações	deveriam	ser	repensadas.	Com	isso,	o	presidente	man-

teve	 seu	 padrão	 de	 ambiguidade	 e	 pressão	 sobre	 as	 instituições,	 pois	

desde	que	tomou	posse	ele	ora	desencoraja	manifestações	da	sua	base	

contra	os	demais	poderes,	ora	as	estimula	e	as	apoia.		
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Ao	longo	do	dia	15	de	março,	com	os	atos	ocorrendo,	se	comprova	

o	que	a	mıd́ia,	a	oposição	e	o	Congresso	já	ahirmavam:	ele	concorda	e	in-

centiva	as	manifestações.	Bolsonaro	postou	no	seu	twitter	uma	série	de	

vıd́eos	de	manifestações	pelo	Brasil.	E,	o	que	é	ainda	mais	grave,	ele	pró-

prio	se	faz	presente	no	ato	ocorrido	em	Brasıĺia,	mesmo	estando	naquele	

momento	com	suspeita	de	ter	o	coronavıŕus.74	

Imediatamente	os	presidentes	de	ambas	as	 casas	 legislativas	 se	

posicionam.	Davi	Alcolumbre,	do	Senado,	que	costuma	ter	postura	menos	

ahirmativa	que	seu	colega	da	Câmara,	Rodrigo	Maia,	soltou	uma	nota	pú-

blica	escrevendo	que	“é	hora	de	amadurecermos	como	Nação.	Com	a	pan-

demia	do	coronavıŕus	fechando	as	fronteiras	dos	paıśes	e	assustando	o	

mundo,	é	inconsequente	estimular	a	aglomeração	de	pessoas	nas	ruas.”75	

A	crıt́ica	dele	também	é	em	relação	à	hinalidade	dos	atos,	pois	sabe	que	

eles	atacam	diretamente	o	Congresso	e	então	ahirma:	“convidar	para	ato	

contra	os	Poderes	é	confrontar	a	Democracia.”76	Já	Rodrigo	Maia	ahirma	

que	“por	aqui,	o	Presidente	da	República	ignora	e	desautoriza	o	seu	mi-

nistro	da	Saúde	e	os	técnicos	do	ministério,	fazendo	pouco	caso	da	pan-

demia	e	encorajando	as	pessoas	a	sair	às	ruas.	Isso	é	um	atentado	à	saúde	

pública	que	contraria	as	orientações	do	seu	próprio	governo.”77	

Além	de	pressionar	as	instituições,	Bolsonaro	por	diversas	vezes	

desahia	a	pandemia,	chamando	a	crise	causada	pelo	novo	coronavıŕus	de	

“histeria”	e	classihicando	a	doença	como	uma	“gripezinha”.	O	presidente	

questiona	as	polıt́icas	de	isolamento	e	segue	circulando	pelo	comércio	do	

Distrito	Federal,	sem	nenhuma	proteção	e	produzindo	aglomerações.	Es-

sas	atitudes	somadas	a	uma	maior	preocupação	que	ele	demonstra	 ter	

																																																								
74https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-desrespeita-isolamento-e-participa-de-ato-
pro-governo-em-brasilia/	
75https://twitter.com/davialcolumbre/status/1239342499661058054	
76https://twitter.com/davialcolumbre/status/1239358292616495104	
77	https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1239326115505811456>  
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pela	crise	econômica	e	desemprego,	em	detrimento	da	crise	na	saúde,	ge-

ram	crıt́icas	contıńuas	por	parte	dos	presidentes	da	Câmara	e	do	Senado.		

Maia,	no	dia	24	de	março,	posta	no	twitter	que	“cabe	aos	brasilei-

ros	seguir	as	normas	determinadas	pela	OMS	e	pelo	Ministério	da	Saúde	

em	respeito	aos	idosos	e	a	todos	que	estão	em	grupo	de	risco.”78	Alcolum-

bre	no	mesmo	dia	escreve:	“consideramos	grave	a	posição	externada	pelo	

presidente	da	República	hoje,	em	cadeia	nacional,	de	ataque	às	medidas	

de	contenção	ao	Covid-19.	Posição	que	está	na	contramão	das	ações	ado-

tadas	em	outros	paıśes	e	sugeridas	pela	própria	Organização	Mundial	da	

Saúde.”79	

Iniciado	o	mês	de	abril	seguiram-se	as	mesmas	irresponsabilida-

des	do	presidente,	como	pode	ser	visto	na	declaração	que	ele	fez	na	con-

ferência	com	lıd́eres	religiosos	no	dia	12	de	abril	quando,	contrariando	

especialistas,	ahirma	que	o	coronavıŕus	estaria	indo	embora	do	paıś,	ao	

mesmo	tempo	em	que	“está	chegando	e	batendo	forte	a	questão	do	de-

semprego.”80	Enquanto	isso,	Rodrigo	Maia	e	Alcolumbre	cumprem	papel	

de	conscientização	da	população	para	o	necessário	isolamento	social.		

Maia	publica	em	10	de	abril	um	vıd́eo	no	seu	twitter	que	possui	a	

seguinte	legenda:	“mais	grave	que	o	impacto	na	economia	é	um	paıś	do-

ente,	com	pessoas	morrendo.	Fique	em	casa”81.	Este	vıd́eo	é	claramente	

uma	resposta	à	forma	como	Bolsonaro	vem	tratando	da	pandemia,	se	pre-

ocupando	mais	com	a	economia	do	que	com	a	saúde.	O	presidente	do	Se-

nado	também	defende	o	isolamento,	fazendo	um	vıd́eo	junto	ao	ministro	

da	saúde	no	dia	11	de	abril	onde	reforça	que	apesar	de	saber	que	é	um	

sacrifıćio	para	 as	pessoas	não	 abrirem	seus	 comércios,	 nem	saıŕem	de	

casa,	o	isolamento	é	preciso	para	enfrentar	essa	grave	doença.82		

																																																								
78	https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1242627208604254209	
79https://twitter.com/davialcolumbre/status/1242613053696466944>		
80https://www.otempo.com.br/politica/parece-que-esta-indo-embora-diz-bolsonaro-sobre-virus-em-
live-com-religiosos-1.2323878 
81https://www.poder360.com.br/congresso/rodrigo-maia-divulga-video-e-pede-fique-em-casa/ 
82https://veja.abril.com.br/blog/radar/ao-lado-de-alcolumbre-mandetta-pede-que-as-pessoas-fiquem-em-casa/	
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Assim,	ao	hinal	deste	primeiro	mês,	o	cenário	polıt́ico	segue	a	ten-

dência	de	radicalização	dos	conhlitos	entre	executivo	e	legislativo	no	que	

tange	a	questão	da	saúde.	Veremos	como	isso	se	desenrola	na	temática	

econômica.		

	

As medidas para enfrentar a crise: conflito permanece  
	

Mesmo	após	as	manifestações	e	a	reiterada	postura	do	presidente	

de	desahiar	a	pandemia,	os	presidentes	Alcolumbre	e	Maia	mandavam	si-

nais	públicos	da	necessidade	de	unir	esforços.	O	presidente	do	Senado	

ahirmou,	ainda	em	24	de	março,	que	“mais	do	que	nunca,	o	momento	é	de	

diálogo	e	de	convergência.	O	Congresso	Nacional	e	o	Executivo,	em	todos	

os	seus	nıv́eis,	precisam	trabalhar	em	harmonia	para	apresentar	as	me-

lhores	soluções.”83	Maia	se	posicionou	no	mesmo	sentido	ahirmando	que	

o	 “nosso	 papel	 é	 garantir	 em	 conjunto	 condições	mıńimas	 para	 que	 a	

gente	possa	superar	esses	próximos	meses.”84	Por	him,	Bolsonaro	pareceu	

reagir	positivamente,	postando	em	seu	twitter	que	“Governo	Federal,	Jus-

tiça,	Congresso,	Estados	e	Municıṕios	juntos	construirão	uma	saıd́a	estru-

tural	federativa.”85	

Contudo,	o	conhlito	prevaleceu,	e	 já	no	mesmo	dia	Rodrigo	Maia	

pedia	respostas	objetivas	do	presidente,	além	de	que	ele	reconhecesse	o	

esforço	de	todos,	governadores,	prefeitos	e	prohissionais	de	saúde	na	luta	

contra	a	pandemia.		

Bolsonaro,	no	inıćio	de	abril	mostra	que	a	sua	união	é,	como	é	de	

praxe	do	atual	presidente,	seletiva,	publicando	que	“quando	falamos	em	

união,	nos	referimos	aos	que	querem	o	melhor	para	o	Brasil	e	para	os	

brasileiros,	não	uma	aliança	com	quem	quase	o	destruiu	por	completo.	

																																																								
83	https://twitter.com/davialcolumbre/status/1242241729069285378 
84https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1240408363302821888 
85	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1242156926324084738	
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Discordâncias	 temos	 entre	meras	 posições.	 Superar	 divergência	 não	 é	

abandonar	a	própria	honra	nem	a	verdade.”86		

Esse	tweet	é	uma	indireta	para	a	aparente	união	entre	PSDB	e	PT,	

ocorrida	após	o	elogio	feito	pelo	ex-presidente	Lula	ao	governador	de	São	

Paulo,	João	Doria.	No	entanto,	é	possıv́el	inferir	que	tal	crıt́ica	se	estende	

também	aos	presidentes	da	Câmara	e	do	Senado.		Isso	porque	ambas	as	

casas	têm	priorizado	fazer	as	votações	por	acordo	entre	governo	e	oposi-

ção,	algo	fundamental	para	viabilizar	as	votações	remotas	(o	congresso	

segue	 esvaziado	 para	 evitar	 aglomerações,	 funcionando	 apenas	 com	 a	

mesa	diretoria	e	os	 lıd́eres	partidários)	e	para	demonstrar	os	esforços	

unitários	em	prol	da	superação	da	crise.		

Como	não	poderia	deixar	de	ser,	essa	dinâmica	conhlituosa	não	hi-

cou	só	nas	palavras,	ganhando	uma	dimensão	prática	na	tramitação,	no	

Congresso	Nacional,	dos	projetos	e	iniciativas	necessárias	para	combater	

a	pandemia.		

	

Iniciativas do Congresso versus demora do Executivo  
	

O	Congresso	Nacional,	no	dia	11	de	março,	 tomou	uma	série	de	

atitudes	para	proteger	aqueles	que	ali	trabalham	e	para	dar	o	exemplo	do	

tipo	de	postura	que	os	poderes	deveriam	ter:	restringiu-se	o	acesso	de	

visitantes;	todos	os	eventos	que	não	fossem	diretamente	relacionados	às	

atividades	legislativas	foram	suspensos	(reuniões	para	homenagens,	ses-

sões	especiais	e	solenes,	viagens	internacionais)	e	liberou	a	necessidade	

de	presença	de	parlamentares	e	servidores	com	mais	de	65	anos.		

Enquanto	isso,	naquele	dia,	Jair	Bolsonaro	nada	falou	sobre	o	co-

ronavıŕus	e	os	temas	abordados	no	seu	principal	meio	de	comunicação,	o	

twitter,	foram	outros,	como	obras	no	paıś,	sua	interação	com	apoiadores	

no	Palácio	da	Alvorada	e	crıt́icas	ao	Congresso	que	derrubou	o	seu	veto	e	

																																																								
86	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1245809563758182402	
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ampliou	o	número	de	 famıĺias	 que	podem	 se	habilitar	 no	Benefıćio	 de	

Prestação	Continuada.	Somente	no	dia	seguinte,	através	da	sua	live	o	pre-

sidente	falou	sobre	o	coronavıŕus.	Juntamente	com	o	Ministro	da	Saúde,	

ele	tratou	sobre	o	surgimento	do	vıŕus,	o	tempo	que	leva	para	aparecerem	

os	sintomas	e	outras	informações	deste	e	de	outros	temas,	como	a	mani-

festação	prevista	para	o	dia	15	de	março.		

A	questão	seguinte	é	a	necessidade	dos	poderes	elaborarem	e	en-

caminharem	os	projetos	e	medidas	para	combater	a	pandemia.	E	nova-

mente	os	conhlitos	entre	Legislativo	e	Executivo	prevaleceram.		

Por	exemplo,	a	Medida	Provisória	927,	editada	em	22	de	março,	

permitia	que	as	empresas	suspendessem	os	contratos	de	trabalho	por	até	

quatro	 meses	 sem	 qualquer	 contrapartida	 aos	 trabalhadores.	 Nova-

mente,	Maia	e	Alcolumbre	criticaram	a	proposta	imediatamente.	O	presi-

dente	do	Senado	ahirmou	que	“é	preciso	manter	o	funcionamento	das	em-

presas	e	a	economia	do	Paıś.	Mas,	ao	mesmo	tempo,	temos	que	garantir	

os	direitos	dos	trabalhadores,	especialmente	nesse	momento	difıćil	de	in-

certezas.”87	Já	Maia	disse	que	a	MP	era	"capenga”	e	que	o	governo	“deve	

ter	esquecido”	a	parte	que	protegia	os	trabalhadores.88	

Outro	ponto	de	enorme	conhlito	entre	Legislativo	e	Executivo	foi	a	

proposta	de	renda	básica	emergencial.	O	parlamento	aprovou	um	projeto	

que	garante	aos	trabalhadores	informais	e	desempregados	um	valor	de	

R$	600,00	por	três	meses	(podendo	chegar	até	R$	1200	reais	por	famıĺia)	

contra	a	proposta	original	de	R$	200,00	do	governo.	Depois	de	aprovado,	

o	novo	ponto	de	conhlito	se	deu	na	demora	do	governo	em	transferir	o	

benefıćio	para	quem	de	fato	precisa:	apesar	de	Bolsonaro	ter	ahirmado	no	

dia	26	de	março	que	tinha	acordo	com	o	novo	valor,	ele	só	sancionou	a	

proposta	em	02	de	abril.	Pior,	o	governo	declarou	que	o	pagamento	só	

ocorreria	a	partir	de	16	de	abril,	o	que	foi	motivo	de	crıt́ica	por	parte	de	

																																																								
87https://twitter.com/davialcolumbre/status/1242241776355815425	
88https://oglobo.globo.com/economia/maia-diz-que-mp-927-que-suspende-contrato-de-trabalho-ca-
penga-precisa-ser-retihicada-24322646	
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Maia,	que	ahirmou	que	com	a	sugestão	deste	dia	o	governo	não	parece	

estar	tratando	o	caso	de	forma	urgente.89	O	presidente	argumentou,	irri-

tado	com	as	perguntas	dos	jornalistas	no	Palácio	da	Alvorada,	que	a	sua	

demora	é	em	decorrência	da	enorme	burocracia	e	que	se	apresentar	al-

gum	erro	pode	resultar	em	crime	de	responsabilidade	para	ele.90	

O	último	conhlito	analisado	nesse	texto	envolve	a	ajuda	hinanceira	

que	o	governo	federal	precisa	dar	aos	governos	estaduais,	cuja	votação	

estava	prevista	para	a	semana	de	07	de	abril.	Há,	nesse	caso,	um	protago-

nismo	do	ministro	Paulo	Guedes,	que	acusa	Maia	de	armar	uma	pauta	

bomba,	com	custo	de	R$	180	bilhões	e	nenhum	compromisso	por	parte	

dos	estados.91	Em	sua	defesa,	Maia	critica	Paulo	Guedes	ahirmando	que,	

no	seu	entendimento,	o	governo	divulga	números	falsos	e,	com	isso,	incita	

os	conhlitos	entre	os	poderes	e	com	os	governos	estaduais.92	

A	votação	do	Plano	foi	adiada	por	Maia	por	falta	de	acordo	entre	

os	lıd́eres	partidários.	O	governo,	por	sua	vez,	espera	derrubar	a	proposta	

no	Senado.		
 

Conclusão 

	

E] 	 notório	perceber	a	 relação	 conhlituosa	que	o	governo	Bolso-

naro	constrói	com	o	Legislativo,	que	se	manifestou	desde	o	começo	de	

2019	e	que	se	agravou	com	a	atual	pandemia	de	coronavıŕus,	que	neces-

sita	de	uma	atenção	especial	para	minimizar	uma	tragédia	social	e	econô-

mica.	Para	isso,	portanto,	são	necessários	instrumentos	governamentais	

																																																								
89https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/31/maia-critica-demora-na-liberacao-de-auxilio-
emergencial-a-informais.ghtml	
90https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/02/bolsonaro-benehicio-600-reais.htm 
91https://www1.folha.uol.com.br/amp/mercado/2020/04/com-respaldo-de-maia-camara-tenta-apro-
var-hoje-pauta-bomba-pro-estados.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_cam-
paign=twfolha&__twitter_impression=true	
92https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/09/maia-acusa-governo-de-usar-nu-
meros-falsos-para-barrar-ajuda-a-estados.htm	
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que	possibilitem	às	pessoas	hicarem	em	casa	e	deem	a	elas	segurança	em	

relação	aos	seus	trabalhos,	o	que	seria	mais	facilmente	viabilizado	com	

uma	ação	efetiva	do	governo	federal	e	em	convergência	com	o	processo	

legislativo	no	Congresso.	A	relação	desses	poderes,	contudo,	passa	mais	

por	um	conhlito	produzido	pela	dinâmica	bolsonarista	de	pressionar	as	

instituições	do	que	por	qualquer	dinâmica	democrática	e	construtiva.		

Dessa	maneira,	não	parece	que	os	próximos	meses	serão	de	tré-

gua.	Os	ataques	que	se	iniciaram	antes	mesmo	da	posse	de	Bolsonaro	não	

parecem	cessar	no	cenário	pós	pandemia.	Sabemos	que	o	quadro	será	de	

crise	econômica	profunda,	o	que	provavelmente	gerará	uma	disputa	po-

lıt́ica	ainda	maior	tanto	pelas	saıd́as	quanto	pelos	diagnósticos	de	quem	

foi	responsável	pela	recessão.	Falar	de	impeachment	ainda	parece	cedo,	

mas	podemos	projetar	que	Bolsonaro	seguirá	isolado	politicamente,	que	

continuará	atacando	a	forma	como	o	legislativo	conduz	a	polıt́ica	brasi-

leira	e	que	tomará	uma	posição	defensiva	em	relação	às	crıt́icas	que	virão.		
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O STF e o vácuo: o judiciário e Bolsonaro diante da 
pandemia 

PEDRO SILVEIRA93  

Este	texto	pretende	analisar	o	modo	como	o	judiciário	brasileiro,	

através	do	Supremo	Tribunal	Federal	(STF)	reagiu	a	pandemia	da	Civid-

19	no	Brasil,	especialmente	diante	do	comportamento	do	presidente	Jair	

Bolsonaro	de	minimizar	a	doença	e	desahiar	as	recomendações	da	OMS	

pelo	isolamento	social.	A	pesquisa	se	deu	entre	os	dias	11	de	março	e	11	

de	abril,	compreendendo	assim	um	mês	de	pandemia	e	usou	como	fontes	

os	portais	de	notıćias	tais	como	O	Globo,	G1,	CBN,	Folha	de	São	Paulo,	Jota,	

Revista	Fórum,	Nexo	Jornal	e	Consultor	Jurıd́ico	(Conjur),	EBC,	além	da	

página	do	Senado.		

Nossa	hipótese	é	que	o	STF	agiu	para	ocupar	um	vácuo	de	poder	

deixado	pelo	presidente	em	sua	ação	conhlituosa.	Ao	ocupar	este	espaço,	

os	ministros	do	Supremo	buscaram	proteger	os	demais	entes	da	federa-

ção	e	sujeitos	polıt́icos	afetados	pelos	conhlitos	abertos	pelo	executivo.	O	

STF,	portanto,	combateu	as	posições	de	Bolsonaro,	buscando	neutralizar	

aquelas	orientações	que	agravariam	a	crise	sanitária	e	econômica.		

Essa	mediação,	contudo,	não	se	deu	de	modo	coletivo,	por	decisões	

de	plenário,	 hicando	ao	sabor	das	decisões	 individuais	dos	ministros,	o	

que	confere	insegurança	aos	protagonistas	das	disputas.	Outra	questão	a	

ser	destacada	 é	que	as	decisões	não	foram	integralmente	contrárias	ao	

presidente.	O	STF	sempre	através	dos	seus	ministros	individualmente,	e	

até	para	legitimar	seu	papel	mediador,	também	agiu	em	favor	do	governo	

federal	em	pelo	menos	duas	decisões.		

																																																								
93	Pedro	Silveira	é	graduando	em	História	pela	UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	
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O	presidente	Jair	Bolsonaro,	mais	preocupado	com	a	agitação	da	

sua	base	social	do	que	com	o	combate	à	pandemia,	se	viu	isolado	e	ques-

tionado	em	uma	dupla	dimensão	polıt́ica:	por	um	lado,	viu	os	governado-

res	levarem	a	dianteira	nas	medidas	de	isolamento	social	para	em	seguida	

advogar	em	favor	do	seu	relaxamento.	Por	outro	lado,	diante	das	seguidas	

provas	 de	 sua	 incapacidade	 para	 governar	 o	 paıś	 em	 uma	 crise	 dessa	

magnitude,	viu	o	crescimento	polıt́ico	(talvez	involuntário)	do	seu	minis-

tro	da	Saúde	Luiz	Henrique	Mandetta,	hoje	reconhecido	pela	elite	polıt́ica	

e	 pela	maioria	da	população94	 como	a	principal	 autoridade	do	paıś	 no	

combate	à	pandemia.		

E] 	a	partir	deste	diagnóstico	que	dividimos	a	análise	em	dois	tipos	

de	ação	do	Supremo:	ações	econômicas	em	 favor	dos	governadores	de	

Estados	e	ações	polıt́icas	contra	o	presidente	da	república.		

 

Contexto político  
 

A	pandemia	mundial	do	novo	Coronavıŕus	chacoalhou	as	placas	

tectônicas	das	instituições	democráticas	brasileiras.	A	omissão	e	a	com-

placência	 das	 instituições	 ao	 discurso	 bolsonarista,	 subordinadas	 à	

agenda	econômica	consonante	entre	Executivo,	Legislativo	e	 Judiciário,	

deram	lugar	 à	uma	ampla	 frente	de	 lıd́eres	dos	 três	poderes	(inclusive	

ministros	do	próprio	governo	Bolsonaro)	na	luta	contra	as	posições	anti-

cientıh́icas	do	Presidente	da	República	e	seu	“gabinete	do	ódio”	em	meio	

a	epidemia	mundial	mais	grave	do	último	século.	

Contudo,	no	primeiro	ano	de	governo	Bolsonaro,	já	foi	possıv́el	ver	

conhlitos	entre	as	 instituições	a	despeito	da	agenda	econômica	comum.	

No	caso	da	relação	entre	executivo	e	legislativo,	por	exemplo,	isso	apare-

																																																								
94	 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/arrependidos-do-voto-em-bolsonaro-somam-17-
de-seus-eleitores-diz-datafolha.shtml		
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ceu	na	ação	dos	parlamentares	para	barrar	a	agenda	de	costumes	do	pre-

sidente,	especialmente	na	liberação	do	porte	de	armas95	e	da	licença	para	

matar.96		

Já	na	dinâmica	executivo	e	judiciário,	em	13	de	junho	de	2019	o	

plenário	do	Supremo	concluiu	julgamento	proibindo	o	presidente	de	ex-

tinguir	 conselhos	por	decretos,	 em	 sua	primeira	decisão	 contra	Bolso-

naro.	 97	Outro	conhlito	 importante	envolveu	as	 investigações	de	crimes	

cometidos	pelo	hilho	do	presidente,	senador	Flávio	Bolsonaro,	quando	era	

deputado	estadual.	Em	29	de	novembro	o	ministro	Gilmar	Mendes	auto-

rizou,	depois	de	idas	e	vindas,	a	continuidade	destas	investigações,	pro-

vocando	revolta	no	clã	presidencial.98	E	no	caso	do	porte	de	armas,	o	STF	

já	havia	marcado	sessão	para	analisar	as	possıv́eis	ilegalidades	do	decreto	

presidencial99,	que	acabou	cancelado	pelo	próprio	Bolsonaro.100				

A	declaração	de	pandemia	da	OMS	ocorreu	em	meio	a	uma	semana	

de	mobilização	da	base	social	do	governo	federal	para	manifestações	de	

rua	contra	o	Congresso	e	o	STF	no	dia	15	de	março101	motivadas	justa-

mente	por	esses	conhlitos	ao	longo	de	2019.		Apesar	do	cancelamento	e	

esvaziamento	das	manifestações	em	vários	estados,	Bolsonaro	descum-

pre	as	normas	recomendadas	pela	OMS	ao	saudar	os	manifestantes	em	

frente	ao	Palácio	do	Planalto.		

																																																								
95	 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/21/aprovada-no-senado-anulacao-do-
decreto-das-armas-espera-decisao-da-camara	
96	 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/11/senado-aprova-pacote-anticrime-
que-vai-para-sancao-presidencial	
97	 https://g1.globo.com/politica/ao-vivo/plenario-do-stf-julga-pela-primeira-vez-acao-contra-decreto-
de-bolsonaro.ghtml	
98	 https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/287101/bolsonaro-diz-que-cancelaria-investiga-
coes-contra-.htm	
99	https://www.conjur.com.br/2019-jun-17/stf-marca-266-julgamento-acoes-decreto-armas	
100	 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-06/bolsonaro-revoga-decreto-de-armas-e-
publica-novas-regras	
101	 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/15/Bolsonaro-vai-no-protesto-contra-os-ou-
tros-e-contra-ele-mesmo	
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No	dia	seguinte,	16	de	março,	os	presidentes	do	STF,	Senado	e	Câ-

mara	Federal	se	reúnem	com	o	ministro	da	Saúde	Luiz	Henrique	Mande-

tta	para	coordenar	ações	conjuntas	no	combate	à	pandemia.102	A	elite	po-

lıt́ica	escolheu,	a	partir	dali,	agir	para	neutralizar	as	ações	inconsequentes	

do	presidente	na	gerência	da	crise	sanitária.		

 
Ações econômicas em favor dos governadores  
 

Na	semana	seguinte,	Alexandre	de	Moraes	concederia	liminar	fa-

vorável	à	suspensão	de	seis	meses	da	dıv́ida	do	Estado	de	São	Paulo	com	

a	União103,	decisão	estendida	a	mais	quinze	estados	até	o	dia	7	de	abril104	

e	Marco	Aurélio	Mello	proibiria	cortes	no	Bolsa	Famıĺia	a	pedido	dos	go-

vernadores	do	nordeste105.	Estas	decisões	orçamentárias	favoráveis	aos	

estados	federativos	se	inserem	em	um	contexto	de	protagonismo	dos	go-

vernadores	na	implementação	de	medidas	de	distanciamento	social	e	de	

disputa	de	estratégia	com	o	presidente,	favorável	ao	isolamento	vertical	

(restrito	à	pessoas	pertencentes	ao	grupo	de	risco)	e	a	maioria	dos	gover-

nadores,	 favoráveis	 ao	 isolamento	 horizontal	 (ampliado	 à	 toda	 socie-

dade).		

Por	sua	vez,	o	STF	não	só	abandonou	sua	costumeira	passividade	

para	barrar	e	vetar	iniciativas	do	governo	federal,	como	foi	além	destas	

decisões	orçamentárias.	O	Supremo	permitiu	que	estados	e	municıṕios	

criassem	regras	sobre	quarentena	e	isolamento106	após	ver	a	autonomia	

																																																								
102https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/16/presidentes-do-stf-da-camara-e-do-se-
nado-se-reunem-com-ministro-da-saude.ghtml	
103	 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/22/moraes-autoriza-sp-a-suspender-paga-
mento-de-divida-com-a-uniao-para-utilizar-recursos-contra-covid-19.ghtml	
104	 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/07/covid-19-moraes-da-prazo-para-estados-mos-
trarem-uso-da-verba-de-dividas-suspensas-com-a-uniao.ghtml	
105	 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/23/marco-aurelio-mello-atende-estados-do-nor-
deste-e-proibe-cortes-no-bolsa-familia-da-regiao.ghtml	
106	 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/24/marco-aurelio-decide-que-estados-e-munici-
pios-tambem-podem-criar-regras-sobre-quarentena-e-isolamento.ghtml 
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destes	 entes	 da	 federação	 ameaçada	 pela	 postura	 do	 presidente,	 proi-

bindo	Bolsonaro	de	 qualquer	 decisão	 unilateral	 do	 governo	 a	 respeito	

desses	temas107,	enfraquecendo	consideravelmente	o	poder	presidencial	

na	gestão	da	crise	sanitária.	

Por	him,	nem	só	de	decisões	contra	o	Bolsonaro	vive	o	judiciário	

brasileiro,	 algo	 que	 é	 fundamental	 para	 o	 papel	 mediador.	 Em	 21	 de	

março	a	Justiça	Federal	negou	o	pedido	do	governo	do	Maranhão	de	sus-

pender	os	voos	de	fora	do	Brasil	para	São	Luıś,	mantendo	a	jurisdição	do	

espaço	aéreo	nacional	sob	responsabilidade	do	governo	federal.	108	

	

Ações políticas contra Bolsonaro  
 

Bolsonaro	não	pretendia	desahiar	a	pandemia	apenas	com	pronun-

ciamentos	e	visitas	ao	comércio	do	Distrito	Federal.	Seu	governo	prepa-

rou	uma	campanha	intitulada	“O	Brasil	não	pode	parar",	cujos	vıd́eos	cir-

cularam	pelas	redes	sociais	em	26	de	março.	O	principal	argumento	das	

peças	publicitárias	ahirmava	que	um	paıś	como	o	Brasil	não	poderia	so-

frer	com	os	efeitos	econômicos	de	decisões	dos	governadores.		

Entretanto,	uma	liminar	da	Justiça	Federal	do	Rio	de	Janeiro	con-

cedida	no	dia	28	de	março	após	Ação	Civil	Pública	ajuizada	pelo	Ministé-

rio	Público	Federal	do	estado	suspenderia	a	campanha109,	decisão	endos-

sada	pelo	ministro	do	Supremo	Barroso	Luıś	Roberto	Barroso	no	dia	31	

de	março,	proibindo	a	veiculação	da	campanha	contra	o	isolamento	social	

ampliado.110	

																																																								
107	https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/08/governo-federal-nao-pode-derrubar-decisoes-
de-estados-e-municipios-sobre-isolamento-decide-ministro-do-stf.ghtml	
108	 https://exame.abril.com.br/brasil/justica-nega-pedido-de-governador-para-suspender-voos-para-
o-maranhao/	
109	 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/28/justia-suspende-campanha-do-governo-fe-
deral-contra-quarentena.ghtml	
110	 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/03/31/barroso-proibe-que-bol-
sonaro-faca-campanha-para-populacao-furar-isolamento.htm 



	
49 

Por	sua	vez	o	ministro	Gilmar	Mendes,	que	em	entrevista	recente	

ahirmou	temer	pelo	vácuo	de	poder	deixado	pela	ausência	de	uma	lide-

rança	nacional	e	mundial	à	altura	da	crise,	indicou	que	qualquer	decisão	

do	Governo	Federal	que	fosse	de	encontro	às	orientações	da	OMS	seria	

provavelmente	 derrubada	 pela	 Suprema	 Corte	 a	 exemplo	 da	 campa-

nha111.	Tampouco	poupou	palavras	ao	declarar	que	“a	Constituição	não	

permite	que	o	presidente	adote	polıt́icas	genocidas,	que	afetem	de	ma-

neira	crucial	a	vida	da	população”112que	o	Brasil	retrocedeu	e	que	“nós	

erramos	muito	com	esse	movimento	anti-ciência,	anti-universidade”,	em	

referência	clara	às	consequências	do	discurso	bolsonarista	elevado	à	Pre-

sidência	da	República.	

Outra	ação	de	ministros	do	Supremo	no	âmbito	polıt́ico	foi	tomada	

por	Alexandre	de	Moraes	em	26	de	março,	que	suspendeu,	a	pedido	da	

OAB,	as	restrições	 à	Lei	de	Informação	publicada	por	Bolsonaro	na	MP	

928.113	O	argumento	do	ministro	é	que	o	Estado	de	Calamidade	Pública	

decretado	para	combater	a	pandemia	não	justihica	restrições	de	acesso	a	

informação	e	transparência	dos	atos	públicos.		

No	mesmo	sentido	–	de	que	o	combate	pandemia	não	suspende	as	

leis	brasileiras	 -	vai	a	decisão	do	Ministro	Lewandowski	determinando	

que	os	sindicatos	devem	ser	acionados	para	aval	aos	acordos	de	redução	

salarial	que	a	MP	936	determinou	com	o	objetivo	de	evitar	o	desemprego	

diante	da	paralisação	da	economia.	114			

Assim	como	na	relação	com	os	governadores,	nessa	dimensão	po-

lıt́ica	o	 STF	 também	 tomou	decisões	 a	 favor	do	presidente.	O	Ministro	

																																																								
111	 https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-04-06/gilmar-mendes-diz-que-ha-vacuo-no-poder-
e-que-brasil-retrocedeu.html	
112	https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-diz-que-constituicao-nao-permite-que-bolso-
naro-adote-politicas-genocidas/		
113	 https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/moraes-liminar-suspende-restricoes-lei-acesso-informa-
cao	
114	 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/13/lewandowski-mantem-decisao-de-que-
acordo-de-reducao-salarial-exige-aval-de-sindicato.ghtml 
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Marco	Aurélio	Mello	arquivou	em	15	de	março	a	notıćia-crime	contra	Bol-

sonaro	por	desobediência	e	epidemia115	em	sua	aparição	pública	nas	ma-

nifestações	do	dia	15	em	Brasıĺia,	mostrando	que	o	STF	ainda	procura	agir	

com	certa	cautela	de	forma	a	não	comprometer	sua	legitimidade.	

	

Conclusão  
 

Ao	acomparar	 as	 ações	do	STF	ao	 longo	desse	primeiro	mês	de	

combate	à	pandemia	com	a	sua	atuação	no	primeiro	ano	de	mandato	de	

Jair	Bolsonaro,	observamos	que	possıv́eis	consequências	desastrosas	do	

negacionismo	bolsonarista	empurraram	o	Supremo	a	adotar	uma	postura	

mais	determinada	contra	o	Presidente	em	relação	 à	 sua	predominante	

passividade	ao	longo	de	2019.		

Na	iminência	da	maior	crise	humanitária	da	história	da	República,	

o	STF	adotou	uma	atuação	mais	incisiva	contra	os	arroubos	individualis-

tas	e	autoritários	de	Bolsonaro	após	a	formação	de	um	amplo	consenso	

polıt́ico	referendado	na	ciência116	e	na	OMS	e	que	se	rehletiu	nas	variações	

de	popularidade	dos	atores	polıt́icos,	com	Bolsonaro	caindo	enquanto	os	

governadores	e	o	Ministro	da	Saúde	hicaram	mais	populares.	117	

A	ação	conhlituosa	do	governo	federal	provocou	um	vácuo	de	po-

der	que	o	STF	se	viu	obrigado	a	agir	para	ocupar,	neutralizando	seus	efei-

tos	negativos	sobre	a	crise	e	protegendo	os	demais	entes	da	 federação	

que	buscaram	se	contrapor	à	polıt́ica	negacionista.	Entretanto,	nossa	pes-

quisa	mostrou,	também,	que	o	Supremo	age	com	cautela	em	temas	tais	

como	o	indiciamento	de	Bolsonaro	por	crime	de	responsabilidade.	Talvez	

																																																								
115	 https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-04/stf-marco-aurelio-arquiva-noticia-crime-
contra-bolsonaro	
116	https://www.conjur.com.br/2020-abr-12/coronavirus-stf-prioriza-valorizacao-ciencia-barroso	
117	 https://oglobo.globo.com/brasil/datafolha-aprovacao-do-ministerio-da-saude-dispara-e-mais-do-
que-dobro-da-de-bolsonaro-24349363	
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essa	postura	se	dê	para	que	o	papel	de	mediador	do	judiciário	seja	legiti-

mado,	talvez	porque	ainda	não	exista	acordo	entre	as	elites	sobre	o	que	

fazer	com	o	presidente,	ou	ambas	as	alternativas.	O	fato	é	que,	por	isso,	o	

STF	não	coıb́e	

As	demonstrações	públicas	de	afronta	às	recomendações	da	OMS	

e	do	Ministério	da	Saúde	por	parte	de	Bolsonaro,	que	 segue,	portanto,	

agindo	livremente	a	despeito	dos	protocolos.		

Como	 observamos	 anteriormente,	 cumpre	 destacar	 que	 o	 STF	

atuou	quase	que	exclusivamente	através	de	decisões	e	declarações	indi-

viduais	de	seus	ministros,	o	que	causa	insegurança	jurıd́ica	e	polıt́ica	pois	

sempre	há	a	hipótese	de	que	o	pleno	do	Supremo	mude	uma	decisão	mo-

nocrática.	Somente	em	15	de	abril,	após	o	perıódo	da	nossa	pesquisa,	que	

a	corte	máxima	do	poder	judiciário	realizou	sua	primeira	sessão	plenária	

–	por	videoconferência	–	na	qual	conhirmou	por	unanimidade	a	autono-

mia	dos	estados	e	municıṕios	para	a	determinação	de	medidas	de	isola-

mento	social	em	meio	à	pandemia.		

Entendemos,	por	him,	que	este	conhlito	tende	a	aumentar	nas	pró-

ximas	semanas,	na	medida	em	que	a	pandemia	atingirá	seu	pico	no	paıś	

sem	que	o	presidente	faça	qualquer	menção	de	recuar	em	sua	posição	de	

desahiar	as	recomendações.		
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A oposição de esquerda ao governo Bolsonaro e a 
pandemia: entre uma nova unidade e os velhos conflitos  

MARIA LUIZA DE FREITAS DE SOUZA118  

O	presente	texto	está	encarregado	de	analisar	o	modo	como	a	opo-

sição	de	esquerda	tem	reagido	desde	que	a	OMS	decretou	pandemia	in-

ternacional	da	Covid-19	em	11	de	março	de	2020.	Aqui,	cabe	ressaltar,	

entende-se	por	oposição	de	esquerda	os	partidos	(PT,	PSOL,	PC	do	B,	PDT,	

PSB,	REDE)	e	lideranças	atualmente	sem	cargo	(ex-presidente	Lula,	Ciro	

Gomes,	Guilherme	Boulos,	Manuela	D’A] vila,	Marina	Silva	e	Fernando	Had-

dad).		

Trabalharemos	neste	artigo	com	duas	hipóteses.	Primeiro,	enten-

demos	que	a	oposição	consegue	formular	boas	propostas	para	o	enfreta-

mento	 da	 crise	 sanitária,	mas	 que	 isso	 não	 signihica,	 necessariamente,	

uma	efetivação	das	mesmas.	Para	este	tópico,	vamos	analisar	duas	formas	

de	ação	conjunta	da	oposição:	as	ações	diretas	de	inconstitucionalidade	

encaminhadas	ao	Supremo	Tribunal	Federal	contra	legislações	propostas	

pelo	governo	e	a	criação	de	um	programa	de	renda	básica	emergencial.	

A	segunda	hipótese	versa	sobre	a	questão	da	unidade	da	oposição.	

Parece-nos	que	o	retorno	de	disputas	que	protagonizaram	o	cenário	po-

lıt́ico	brasileiro	anteriormente	 à	pandemia,	em	especial	nas	eleições	de	

2018,	pode	ser	responsável	por	ameaçar	a	unidade	da	oposição	neste	mo-

mento	de	enfrentamento	da	Covid19	e,	principalmente,	depois	que	a	pan-

demia	for	controlada.	Para	tal	análise	foram	utilizados	posicionamentos	

publicados	nas	redes	sociais	e	sites	ohiciais	das	lideranças	e	partidos	su-

pracitados,	no	perıódo	compreendido	entre	os	dias	11	de	março	e	10	de	

abril	de	2020.	

																																																								
118	Maria	Luiza	de	Freitas	de	Souza	é	graduanda	de	ciências	sociais	da	UFRJ	do	4º	período	e	pes-
quisadora	do	Nudeb.	
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O novo contexto político que se abre para a oposição  
	

Com	 uma	 rapidez	 na	 disseminação	maior	 do	 que	 a	 esperada,	 o	

novo	 coronavıŕus,	 que	 já	 infectou	 mais	 de	 1,6	 milhão	 de	 pessoas	 no	

mundo119,	demanda	para	seu	enfrentamento	que	diversas	medidas	sejam	

pensadas	e	propostas,	na	tentativa	de	melhor	atender	às	necessidades	da	

população	no	contexto	de	crise	sanitária.	Para	tanto,	lıd́eres	mundiais	tem	

se	reunido	virtualmente	como	por	exemplo,	a	cúpula	extraordinária	do	

G20	–	realizada	no	dia	23	de	março120	–	que	contou	com	a	participação	do	

diretor-geral	da	Organização	Mundial	de	Saúde,	Tedros	Ghebreyesus,	e	

reforçou	a	necessidade	do	isolamento	social	para	achatar	a	curva	de	con-

taminação	da	doença.		

No	Brasil,	na	contramão	da	onda	mundial,	que	aderiu	às	estraté-

gias	de	restrição	social	recomendadas	pela	OMS,	o	presidente	Jair	Bolso-

naro,	tanto	por	meio	de	pronunciamentos	ohiciais	como	de	ações	práticas	

individuais	(por	exemplo,	passeios	públicos	que	geram	aglomerações)121,	

nega	a	gravidade	da	pandemia,	considerando	que	a	disseminação	do	novo	

coronavıŕus	está	sendo	superdimensionada.	Assim,	diante	de	tal	postura,	

cresce	a	responsabilidade	da	oposição	no	cenário	polıt́ico	brasileiro.	Os	

partidos	e	 lideranças	precisam	colocar-se,	então,	como	uma	frente	res-

ponsável	tanto	pela	elaboração	de	soluções	que	ajudem	a	conter	a	expan-

são	do	vıŕus,	como	pela	minimização	do	risco	oferecido	por	Bolsonaro	à	

saúde	pública.		

	

																																																								
119	https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-10/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-no-bra-
sil-e-no-mundo.html		
120	https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-
coronavirus-mas-diz-que-e-preciso-fazer-mais,70003249476		
121	https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/10/bolsonaro-vai-a-hospital-farmacia-e-predio-de-
brasilia-e-cumprimenta-apoiadores.ghtml		
https://oglobo.globo.com/brasil/video-bolsonaro-passa-em-padaria-apos-deixar-planalto-repete-dis-
curso-contra-isolamento-24362579		
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Sobre as Ações Diretas Institucionais 
	

Em	face	da	Medida	Provisória	936	–	que	autorizava	a	redução	da	

jornada	de	trabalho	e	o	corte	de	até	100%	dos	salários	–	foram	protoco-

ladas	duas	Ações	Diretas	de	Inconstitucionalidade	pelos	partidos	polıt́i-

cos	da	oposição,	sendo	uma	delas	elaborada	pelo	partido	REDE122	e	outra,	

em	uma	ação	conjunta	entre	PT,	PSOL,	PC	do	B	e	PSB123.		

Alegando	que	as	proposições	presentes	na	MP	936	rompem	com	o	

pacto	social	estabelecido	na	Constituição	e	retiram	garantias	essenciais	e	

direitos	sociais,	os	autores	requerem	que	os	efeitos	integrais	dessa	me-

dida	sejam	suspensos.		

Como	resultado	da	primeira	ação,	até	o	presente	momento,	hica	de-

terminado	pelo	ministro	Ricardo	Lewandowski124,	que	os	sindicatos	dos	

trabalhadores	devem	anuir	em	até	dez	dias	os	acordos	individuais	esta-

belecidos	entre	patrões	e	funcionários.	Essa	mudança	conhigura	a	resolu-

ção	de	uma,	dentre	tantas,	das	inconstitucionalidades	presentes	na	MP	e	

sinalizadas	pela	oposição.	 Já	sobre	a	segunda	ação	direta,	ainda	não	há	

decisão	liminar.	

A	pequena	vitória	da	oposição	é	também	evidência	dos	problemas	

que	 enfrenta.	 A	 necessidade	de	 recorrer	 ao	 Supremo	Tribunal	 Federal	

para	a	derrubada	da	MP	é,	na	verdade,	um	rehlexo	de	sua	incapacidade	

tanto	em	concluir	pela	rejeição	durante	as	fases	de	tramitação	–	seja	na	

Câmara	dos	Deputados	ou	no	Senado	–	como	em	aprovar	proposições	al-

ternativas.		Sendo	assim,	entendemos	que	isso	conhirma	a	nossa	hipótese	

sobre	a	pouca	capacidade	da	oposição	em	ser	bem-sucedida	na	efetivação	

de	suas	propostas.	

	

																																																								
122	https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/02/rede-pede-que-stf-suspenda-corte-de-
salario-em-mp-bolsonaro.htm		
123	https://pt.org.br/pc-pcdob-e-psol-pedem-ao-supremo-derrubada-da-mp-936/		
124	http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440927	 
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Sobre a Renda Básica Emergencial 
	

Apoiado	pelos	lıd́eres	dos	partidos	de	oposição125,	o	projeto	que	

prevê	a	criação	de	uma	renda	básica	emergencial	durante	a	pandemia	do	

novo	coronavıŕus,	foi	apresentado	como	uma	proposta	unihicada,	que	en-

tende	ser	necessário	que	o	governo	e	seus	representantes	estejam	com-

prometidos	com	a	priorização	da	vida	dos	brasileiros	em	detrimento	da	

economia.		

Nesse	 contexto,	 o	 trabalho	 conjunto	da	 oposição	 foi	 importante	

não	só	na	proposição	de	um	valor	alternativo	e	superior	ao	inicial	–	a	pri-

meira	proposta	previa	um	valor	de	R$	200,00	enquanto	a	defendida	pela	

oposição	advogou	em	favor	de	que	para	famıĺias	com	dois	ou	mais	traba-

lhadores	e	mães	solteiras,	o	valor	recebido	fosse	 igual	a	R$	1.200,00	–,	

como	na	frente	responsável	por	pressionar	para	que	o	presidente	autori-

zasse	o	pagamento	da	renda	emergencial.	Após	a	aprovação	do	auxıĺio,	a	

responsabilidade	está	voltada	para	a	garantia	de	que	o	valor	seja	recebido	

integralmente	–	como	por	exemplo,	os	projetos	apresentados	pelo	PSOL	

reivindicando	que	pendências	no	CPF	ou	a	ausência	de	CPF	de	menores	

(no	caso	de	mães	solteiras)	não	impeçam	o	recebimento	do	auxıĺio.	

A	partir	das	ações	aqui	apresentadas,	evidencia-se	que	a	oposição	

tem	conseguido	organizar	boas	propostas	na	tentativa	de	enfrentar	as	de-

cisões	do	Executivo	Federal,	que	interferem	na	garantia	de	condições	mı-́

nimas	de	sobrevivência	à	população.	Para	tanto,	tem	se	articulado	na	de-

fesa	da	necessidade	de	que	o	Estado	interhira	para	assegurar	que	os	cida-

dãos	sejam	capazes	de	cumprir	as	medidas	de	distanciamento	social,	sem	

que	precisem	escolher	entre	sua	saúde	e	a	renda	que	lhes	proporciona	a	

subsistência.	Nesse	sentido,	a	atuação	da	oposição,	apesar	de	dependente	

e	 limitada	pelas	arestas	das	 instituições,	parece	 ter	alcançado	algumas	

																																																								
125https://www.camara.leg.br/noticias/648307-lideres-da-oposicao-propoem-renda-basica-emergen-
cial-durante-a-pandemia/		
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conquistas,	ainda	que	essas	se	efetivem	apenas	de	modo	paliativo	–	ou	

seja,	 limitado	pelas	 contingências	da	 conjuntura	polıt́ica	atual	que	 tem	

Jair	Bolsonaro	como	representante	máximo	do	Poder	Executivo.	

	

Como antigas disputas políticas rompem com a unidade da oposição? 
	

Em	recentes	pronunciamentos	realizados	em	entrevistas	virtuais	

destinadas	a	análise	do	cenário	do	paıś	em	meio	à	crise	sanitária,	o	can-

didato	a	presidência	na	última	eleição	pelo	PDT,	Ciro	Gomes,	reahirmou	

suas	crıt́icas	ao	ex-presidente	Lula126,	contrariando	a	posição	de	seu	par-

tido	que	aderiu	à	frente	unihicada	da	oposição,	no	que	parece	conhigurar	

uma	tentativa	de	defender	seus	projetos	polıt́icos	individuais.	Dentro	de	

suas	falas,	comparou	o	fenômeno	do	lulismo	ao	bolsonarismo	e	respon-

sabilizou	a	gestão	do	petista	pela	vitória	de	Jair	Bolsonaro	e,	consequen-

temente,	pelos	riscos	que	o	paıś	corre	em	virtude	de	sua	condução	irres-

ponsável.		

No	inıćio	de	abril,	em	entrevista	realizada	por	telefone	ao	portal	

UOL,	Lula	ahirmou	estar	disposto	a	dialogar	com	Ciro	Gomes,	reahirmando	

o	caráter	essencial	que	as	reuniões	realizadas	pelos	partidos	de	oposição	

assumem	no	contexto	de	crise.	Como	resposta	as	acusações	proferidas	

pelo	 o	 ex-governador	 do	 Ceará,	 o	 Partido	 dos	 Trabalhadores	 publicou	

uma	nota	ohicial	reagindo	negativamente,	ratihicando	a	narrativa	partidá-

ria	pautada	na	perseguição	polıt́ica	endossada	pela	Lava-Jato	e	pelo	golpe	

parlamentar	que	retirou	Dilma	Rousseff	do	cargo	de	presidente	da	Repú-

blica.	Entre	réplicas	e	tréplicas,	as	preocupações	voltadas	para	o	controle	

e	redução	de	danos	causados	pelo	COVID-19	podem	perder	a	vez	no	palco	

																																																								
126https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/10/31/interna_internacio-
nal,1001881/ciro-gomes-culpa-pt-e-lula-pela-ascensao-de-bolsonaro.shtml		
https://noticias.uol.com.br/colunas/tales-faria/2020/04/09/ciro-critica-mandetta-chama-bolsonaro-
de-ladrao-ataca-guedes-e-culpa-lula.htm	 
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principal	da	polıt́ica	brasileira,	gerando	consequências	negativas	para	a	

unidade	que	a	oposição	vem	tentando	construir.		

E] 	evidente	que	a	análise	histórica	e	genealógica	da	polıt́ica	–	fenô-

menos	eleitorais,	identihicação	partidária	–,	conhiguram-se	como	um	tema	

relevante	de	debate	dentro	(e	fora)	da	Ciência	Polıt́ica	brasileira,	devendo	

ser	realizadas.	No	entanto,	em	face	dos	recentes	acontecimentos	e	da	dis-

seminação	de	um	vıŕus	letal,	no	Brasil	e	no	mundo,	a	questão	aqui	levan-

tada	é:	de	que	maneira	a	exaltação	de	antagonismos	polıt́icos	–	que	ante-

cedem	e	muito	provavelmente	transcenderão	o	perıódo	de	crise,	apesar	

de	 a	pandemia	 conhigurar-se	 como	um	contexto	 favorável	 à	 superação	

desses		–	contribui	para	a	organização	e	efetivação	de	medidas	práticas	

que	ajudem	à	população,	já	que	nada	além	de	ofensas	pessoais	parece	sair	

dessas	discussões.		

Nesse	 sentido,	 urge	 ressaltar	 que	 a	 construção	 de	 propostas	 de	

melhoria	das	condições	da	vida	social	deve	ser	priorizada	não	só	em	de-

trimento	de	medidas	neoliberais	que	visam	servir	a	economia,	mas	tam-

bém	em	detrimento	de	antagonismos	polıt́icos	–	e	disputas	egóicas	–	que	

gerem	hissuras	na	oposição	–	que	apesar	de	ser	composta	de	singularida-

des,	tem	objetivado	construir	projetos	unihicados	que	gerem	resultados	

mais	combativos	e	efetivos.	

	

CONCLUSÃO 
	

Este	texto	buscou	analisar	algumas	das	ações	propostas	e	apoiadas	

pela	oposição	no	contexto	da	pandemia	do	novo	coronavıŕus,	que	é	mar-

cado,	principalmente,	pela	postura	de	negação	do	presidente	da	Repú-

blica	acerca	da	gravidade	da	situação.	Diante	de	tal	organização	do	cená-

rio	polıt́ico,	objetivou-se	argumentar	que	apesar	de	a	unidade	apresen-

tada	pelos	partidos	polıt́icos	e	lideranças	de	oposição	ter	se	mostrado	co-

esa	até	então,	caso	disputas	polıt́icas	anteriores	se	tornem	prioritárias,	
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ela	pode	ser	rompida.	Cabe	também	ressaltar	que,	para	além	do	risco	ofe-

recido	pelo	vıŕus,	o	atual	presidente	Jair	Bolsonaro	–	com	suas	atitudes	

irresponsáveis	e	programa	de	governo	à	serviço	da	economia	–	também	

se	conhigura	como	um	risco	à	saúde	pública	e	à	vida	dos	brasileiros.	As-

sim,	 faz-se	ainda	mais	necessário	perceber	a	necessidade	de	que	ações	

combinadas	e	coletivas	sejam	privilegiadas	em	detrimento	de	antagonis-

mos	polıt́icos	anteriores	ao	cenário	pandêmico.		
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Governadores contra o Bolsonaro no combate a Pandemia  

MAÍRA TURA PEREIRA127  

O	presente	texto	analisa	o	modo	como	os	governadores	de	Estados	

reagiram	a	chegada	da	pandemia	da	Covid-19	no	Brasil.	Pesquisamos	os	

seguintes	chefes	de	executivo:	João	Doria	(SP),	Wilson	Witzel	(RJ),	Romeu	

Zema	(MG),	Flávio	Dino	(MA),	Camilo	Santana	(CE),	Paulo	Alcântara	(PE),	

Rui	Costa	(BA),	 João	Azevedo	(PB),	 Ibanes	Rocha	(DF),	Ronaldo	Caiado	

(GO)	e	Mauro	Mendes	(MT),	Hélder	Barbalho	(PA),	Eduardo	Leite	(RS)	e	

Ratinho	Jr	(PR).	Levantamos,	entre	11	de	março	até	11	de	abril	(comple-

tando,	portanto,	um	mês	de	pandemia)	notıćias	sobre	os	governadores	

nos	portais	o	Globo,	Exame,	Brasil	de	Fato,	Maranhão	para	todos,	UOL,	

Poder	360	e	A	gazeta,	e	nos	sites	do	Ministério	da	Saúde	e	do	Senado	Fe-

deral.	

A	hipótese	que	trabalhamos	no	texto	é	de	que	os	governadores	agi-

ram	rapidamente	e	em	convergência	aplicando	os	parâmetros	internaci-

onais,	conforme	diretrizes	prescritas	pela	Organização	Mundial	de	Saúde	

(OMS).	Ao	fazer	isso,	entraram	em	rota	de	colisão	com	o	presidente	Bol-

sonaro,	que	assumiu	uma	postura	de	minimizar	a	gravidade	da	doença	e	

priorizar	o	funcionamento	da	economia.	Neste	conhlito,	entendemos	que	

os	mandatários	estaduais	ocuparam	o	espaço	que	em	situações	de	crise	

estaria	sob	direção	do	governo	federal.	Vale	destacar	que	tal	conhlito	não	

começou	agora,	com	a	pandemia,	pois	Bolsonaro	já	vinha	atacando	vários	

dos	governadores	desde	que	tomou	posse	em	2019.	

Buscamos	trabalhar	a	hipótese	em	três	parâmetros	com	base	na	

ação	 dos	 governadores	 diante	 da	 pandemia.	 Primeiro,	 identihicando	 a	

adesão	ou	não	 às	medidas	de	 isolamento	social;	 segundo,	 se	acionou	a	

																																																								
127	Maíra	Tura	é	graduanda	de	ciências	sociais	da	UFRJ	no	6º	período	e	pesquisadora	do	NUDEB.	
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justiça	contra	o	governo	federal;	e	terceiro,	se	tomou	medidas	para	ajudar	

a	população	independente	do	plano	nacional.		

	

Contexto político anterior a pandemia: rupturas e ataques 
	

									 Desde	sua	posse,	Bolsonaro	manteve	constantes	divergên-

cias	com	os	governadores.	Formou-se,	assim,	uma	dinâmica	de	conhlitos	

entre	ele	e	vários	mandatários	estaduais	antes	mesmo	da	pandemia.	Em	

19	e	20	de	julho	de	2019	o	presidente	atacou	os	governadores	da	região	

Nordeste,	especialmente	Flávio	Dino	do	Maranhão	e	João	Azevedo	da	Pa-

raıb́a,	ambos	da	oposição.	128	Mas	os	conhlitos	se	estenderam	a	mandatá-

rios	do	mesmo	campo	polıt́ico	de	Bolsonaro.	Em	30	de	agosto	de	2019,	

ele	acusou	Joao	Doria,	governador	de	São	Paulo,	de	“mamar	nos	governos	

do	PT”.129	Em	30	de	outubro	de	2019,	se	voltou	contra	o	governador	do	

Rio	de	Janeiro,	Wilson	Witzel,	responsabilizando-o	por	manipular	as	in-

vestigações	sobre	o	assassinato	da	vereadora	Marielle	Franco	com	o	ob-

jetivo	de	prejudica-lo.130	

	 Dória,	que	se	aliou	a	Bolsonaro	em	2018	(movimento	Bol-

soDoria),	fechou	2019	tentando	desvincular	dessa	união,	pois	almeja	con-

correr	contra	o	atual	presidente	em	2022131.	No	inıćio	de	2020,	deu	uma	

entrevista	ahirmando	que	continuará	lutando	pela	democracia,	pela	liber-

dade	de	imprensa,	rejeitando	o	autoritarismo	e	radicalismo	polıt́ico,	acre-

ditando	que	dessa	 forma	conseguirá	 romper	 com	sua	 imagem	 ligada	a	

Bolsonaro	e	conquistará	um	eleitorado	maior	que	o	atual	presidente132.	

																																																								
128	https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/bolsonaro-nega-ter-falado-paraiba-como-critica-a-nor-
destinos.shtml	
129	 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/nao-e-nada-pessoal-e-a-realidade-diz-bolsonaro-apos-
ataque-a-doria.shtml	
130	 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/assista-principais-trechos-de-video-em-que-bolsonaro-
ataca-globo-e-witzel-e-fala-sobre-marielle.shtml	
131	 hCps://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/ataque-verbal-de-bolsonaro-da-auxilio-a-doria-para-rup-
tura-ensaiada-de-2022.shtml 
132	 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/01/sao-paulo-e-a-agenda-necessaria-para-o-bra-
sil.shtml	
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Witzel	começou	um	movimento	semelhante	em	março	de	2019133.	No	dia	

16	de	setembro	de	2019,	deputados	estaduais	do	PSL	(então	partido	do	

presidente)	ohicialmente	retiram	seu	apoio	ao	governo	estadual	sob	a	jus-

tihicativa	que	Witzel	 teria	 interesse	em	se	candidatar	 à	presidência	em	

2022.134	Em	dezembro	de	2019	Witzel	subiu	o	tom	contra	presidente,	de-

clarando	que	Bolsonaro	seria	despreparado	e	parecido	com	Hugo	Chá-

vez.135	

	 Os	conhlitos	não	hicaram	apenas	no	campo	das	palavras,	al-

cançando	também	a	dimensão	das	polıt́icas	públicas.	Em	04	de	agosto	os	

governadores	do	Nordeste	criaram	um	polo	de	poder	alternativo	–	o	Con-

sórcio	 Nordeste	 –	 para	 intensihicar	 ações	 e	 realizar	 investimentos	 em	

áreas	sociais	e	se	posicionaram	contra	os	retrocessos	e	ameaças	que,	na	

opinião	deles,	estão	aumentando	com	o	governo	Bolsonaro.136	

	 Já	em	01	de	novembro	de	2019	o	MEC	anunciou	que	São	

Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Espıŕito	Santo	e	mais	8	estados	do	Nordeste,	deci-

diam	não	aderir	ao	modelo	cıv́ico-militar	de	ensino	para	escolas.	A	adesão	

era	voluntaria	e	esses	Estados	não	concordaram	que	a	pedagogia	militar	

e	os	valores	humanos,	éticos	e	morais	que	estavam	sendo	propostos	seria	

a	melhor	opção	para	o	sistema	educacional	desses	estados137.	Bolsonaro	

criticou	esses	governadores	na	abertura	da	primeira	escola	cıv́ico-militar	

na	cidade	de	São	Paulo	em	03	de	fevereiro	de	2020:	"Para	eles,	a	educação	

vai	 indo	muito	bem,	 formando	militantes	e	desinformando	 lamentavel-

mente"138	

																																																								
133	 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/03/governador-do-rio-sonha-com-planalto-e-tenta-
se-descolar-de-bolsonaro.shtml	
134	https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/09/17/Por-que-o-PSL-de-Bolsonaro-rompeu-com-
Wilson-Witzel	
135	 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/witzel-diz-que-bolsonaro-e-despreparado-e-o-
compara-a-lideres-autoritarios.shtml	
136	 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/governadores-do-nordeste-criam-bloco-e-consoli-
dam-polo-de-poder-a-esquerda.shtm	
137	 https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/10/01/sp-rj-e-nordeste-os-estados-que-nao-aderiram-
ao-modelo-de-escola-militar.htm 
138	 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-critica-governadores-que-recusaram-escola-ci-
vico-militar/	



	
62 

	

Adesão às medidas de isolamento social 
	

No	dia	25	de	fevereiro	o	Brasil	teve	seu	primeiro	caso	de	corona-

vıŕus	conhirmado.	Um	homem	de	61	anos,	na	cidade	de	São	Paulo,	que	

havia	acabado	de	voltar	da	Itália139.	A	primeira	morte	ocorreu	no	dia	16	

de	março,	na	mesma	cidade.	Um	homem	de	62	anos	com	histórico	de	di-

abetes,	hipertensão	e	hiperplasia	prostática.	Duas	semanas	depois,	em	11	

de	março,	a	OMS	decretou		a	pandemia	e	recomendou	o	o	isolamento	so-

cial140.	

Bolsonaro,	mesmo	sabendo	disso,	resolveu	não	seguir	os	protoco-

los	e	em	12	de	março	faz	um	pronunciamento	em	rede	nacional	com	a	

mensagem	de	que	“O	Brasil	não	pode	parar”.	Com	essa	atitude,	incentivou	

a	população	a	continuar	na	rua	e	a	participar	de	uma	manifestação	con-

vocada	para	o	dia	15	de	março,	promovida	por	seus	apoiadores,	no	mo-

mento	em	que	lideranças	do	mundo	inteiro	já	sinalizavam	para	a	impor-

tância	de	se	evitar	aglomerações.	

Tendo	isto	em	vista,	governadores	de	todas	as	regiões	começaram	

a	agir	adotando	medidas	de	isolamento	social,	na	contramão	do	que	de-

sejava	o	presidente.	O	primeiro	deles	foi	Ibanes	Rocha,	do	Distrito	Fede-

ral,	que	no	mesmo	dia	em	que	a	OMS	decretou	a	pandemia	suspendeu	as	

aulas	e	eventos	público.141	Em	13	de	março,	Doria	fez	o	mesmo	e	deter-

minou	que	funcionários	com	mais	de	60	anos	hizessem	home	of+ice.142	Em	

16	de	março	Dino	suspendeu	todos	os	eventos	públicos	e	privados	que	

																																																								
139	 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-conhirma-primeiro-caso-de-novo-
coronavirus	
140	 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/17/estado-de-sp-tem-o-primeiro-caso-de-
morte-provocada-pelo-coronavirus.ghtml 
141	 https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/11/ibaneis-ahirma-que-vai-suspender-
aulas-e-eventos-por-cinco-dias-por-conta-do-coronavirus.ghtml	
142	 https://oglobo.globo.com/sociedade/doria-anuncia-suspensao-de-aulas-de-eventos-com-mais-de-
500-pessoas-24304293	



	
63 

necessitavam	de	licença	do	corpo	de	bombeiros,	além	de	orientar	os	res-

taurantes	a	assegurar	2	metros	de	distância	entre	as	mesas143	Na	Bahia,	

Rui	Costa,	aconselhou	a	população	a	não	frequentar	as	praia,	as	escolas	

tiveram	as	aulas	suspensas,	os	eventos	públicos	também,	incluindo	cultos	

religiosos,	restaurantes	e	bares	só	podem	funcionar	por	delivery	e	o	todo	

o	comércio,	com	exceção	da	área	de	saúde,	alimentação	e	segurança,	estão	

fechados.144	Os	estados	do	Ceará,	Goiás,	Pernambuco,	Pará,	Rio	de	Janeiro,	

Minas	Gerais	e	Rio	Grande	do	Sul	seguiram	a	mesma	linha,	decretando	

estado	de	calamidade	e	fechando	o	comércio,	escolas	da	rede	pública	e	

privada,	com	restrição	para	a	circulação	em	praias	e	de	funcionários	de	

mais	de	60	anos	seguiram	trabalhando	de	casa145.		

Analisando	o	cenário	pesquisado	hica	nıt́ido	que	a	maioria	esma-

gadora	dos	governadores	agiram	na	direção	oposta	aquela	escolhida	por	

Bolsonaro	e	adotaram	as	medidas	de	isolamento	social,	conforme	reco-

mendado	pela	OMS.	Pesquisa	de	opinião	realizado	por	institutos	de	pes-

quisa	indicam	que	as	maiorias	da	população	aprovam	a	medida	de	isola-

mento	social	proposto	por	governadores	e,	posteriormente,	pelo	Ministé-

rio	da	Saúde146		

 
Ações tomadas contra o governo federal na justiça 
	

Diante	deste	quadro,	alguns	governadores	entraram	com	ações	na	

justiça	 contra	 o	 governo	 federal	 alegando	que	 o	 presidente	 estava	 bo-

tando	a	população	em	risco	por	não	seguir	as	orientações	da	OMS.	Além	

disso,	os	mandatários	estaduais	argumentaram	que,	em	vários	casos,	o	

																																																								
143	 https://exame.abril.com.br/brasil/periodo-de-isolamento-comeca-a-valer-nesta-terca-no-estado-
de-sao-paulo/	
144	 https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/03/16/coronavirus-governador-da-bahia-suspende-
aulas-da-rede-estadual-por-30-dias-veja-outras-medidas.ghtml	
145	 https://www.brasildefato.com.br/2020/04/01/quais-sao-as-medidas-adotadas-por-cada-estado-
brasileiro-contra-o-coronavirus	
146	 https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-
isso-signihica/ 
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governo	federal,	em	nome	de	manter	a	economia	brasileira	em	perma-

nente	movimento,	boicotou	e	se	contrapôs	às	medidas	tomadas	pelos	Es-

tados.	

Nesse	sentido,	o	estado	do	Maranhão,	junto	com	outros	da	região	

Nordeste,	entrou	com	um	pedido	no	STF	para	que	não	houvesse	cortes	do	

Bolsa	Famıĺia	na	região,	com	a	justihicativa	que	isso	conhigurava	descrimi-

nação	e	violação	do	pacto	federativo	uma	vez	que	os	cortes	não	se	repe-

tiam	em	outras	regiões.	A	redução	pretendida	pelo	governo	federal	signi-

hicaria	que	61%	do	total	dos	benehiciários	do	auxıĺio	na	região	não	teriam	

mais	acesso	a	ele,	sendo	que	o	Nordeste	foi	a	região	que	menos	teve	novos	

usuários	do	programa	este	ano,	somente	3%	do	total	de	pedidos	de	novos	

benefıćios.	Em	23	de	março	o	Supremo	suspendeu	os	cortes147		

Outro	front	da	batalha	jurıd́ica	foi	na	questão	das	dıv́idas	que	os	

Estados	têm	com	o	governo	federal.	São	Paulo,	Bahia,	Maranhão	e	Paraná	

conquistaram	uma	liminar	no	STF	para	suspender	por	seis	meses	o	paga-

mento	parcelas.	Em	troca,	os	governadores	assumiram	o	compromisso	de	

usar	o	dinheiro	em	medidas	para	o	enfrentamento	da	pandemia	nos	esta-

dos148.	

No	Maranhão,	Dino	começou	uma	intervenção	sanitária	no	aero-

porto	e	o	Governo	Federal	ameaçou	intervir	na	decisão149.	Mais	uma	vez	

os	governadores	recorreram	ao	STF	para	mediar	o	conhlito,	apresentando	

uma	ação	contra	a	MP	926	que	restringia	ao	governo	federal	determinar	

o	que	são	serviços	essenciais	e	qual	seria	a	limitação	de	circulação	inte-

restadual	e	intermunicipal.	No	mesmo	sentido,	outra	ação	questionou	na	

justiça	a	validade	do	pronunciamento	feito	pelo	presidente	Bolsonaro,	no	

dia	29	de	março,	onde	defendia	hlexibilização	das	medidas	de	isolamento	

																																																								
147	https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=273352	
148	 https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/03/25/sp-ba-pr-e-ma-se-antecipam-ao-go-
verno-federal-e-conseguem-liminares-do-supremo-para-suspender-dividas.htm 
149	 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/24/estados-e-municipios-tambem-po-
dem-tomar-medidas-contra-pandemia-diz-decisao-liminar-do-stf	
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social	contrariando,	 inclusive,	os	procedimentos	adotados	por	seu	pró-

prio	Ministério	da	Saúde	que	validava	o	isolamento150.	O	Supremo	decidiu	

em	favor	dos	demais	entes	federativos,	reahirmando	a	autoridade	de	Es-

tados	e	municıṕios	e	validando	as	medidas	no	combate	ao	coronavıŕus	

que	já	estão	em	curso.	Depois	dessa	decisão,	alguns	estados	como	o	do	

Maranhão,	Paraná	e	Rio	de	Janeiro	decidiram	suspender	o	transporte	in-

termunicipal	para	conter	propagação	do	vıŕus151.	

	

Medidas tomadas pelos governadores para auxiliar a população 
		

Outra	dimensão	em	que	os	governadores	atuaram	foi	da	proteção	

econômica	e	social	da	população	mais	vulnerável,	independente	do	que	o	

governo	federal	estivesse	propondo.	Isso	foi	feito	tanto	com	recursos	pró-

prios	quanto	com	medidas	de	segurança	e	são	essenciais	para	para	ame-

nizar	os	custos	sociais	que	decorrem	da	pandemia.		

Por	exemplo,	Dino,	no	dia	24	de	março,	começou	a	distribuir	mais	

de	2000	cestas	básicas	para	parte	mais	carente	dos	maranhenses	come-

çando	por	trabalhadores	informais,	tendo	por	objetivo	ampliar	essa	ação	

para	que	mais	pessoas	possam	ser	benehiciadas.	Nessa	mesma	 linha,	o	

Maranhão	disponibilizou	um	aplicativo	que	mostra	os	lugares	em	que	o	

álcool	em	gel	e	as	máscaras	de	proteção,	possuem	um	preço	mais	acessı-́

vel152.	

No	Mato	Grosso,	Mauro	Mendes	vai	multar	quem	não	andar	na	rua	

com	máscara,	mas	antes,	iniciou	uma	campanha	de	conscientização	cha-

																																																								
150	 https://www.agazeta.com.br/es/politica/estados-podem-barrar-na-justica-decreto-do-bolsonaro-
contra-isolamento-0320	
151	 https://www.poder360.com.br/justica/stf-decide-contra-bolsonaro-e-libera-governadores-a-res-
tringirem-locomocao/ 
152	https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=274724	
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mada	“Eu	cuido	de	você,	você	cuida	de	mim”,	com	distribuição	de	másca-

ras	de	pano	pelo	corpo	de	bombeiros	e	com	orientações	do	porque	existe	

a	necessidade	do	seu	uso153.	

Doria,	em	23	de	março,	anunciou	a	criação	da	Rede	Corona	de	Tes-

tes	em	São	Paulo	com	objetivo	de	seguir	as	orientações	da	OMS	e	testar	2	

mil	pessoas	por	dia.	Ele	também	comunicou	a	criação	de	cinco	centros	de	

triagem	para	pacientes	do	coronavıŕus	distribuıd́os	em	cinco	locais:	Ins-

tituto	Emıĺio	Ribas,	Hospital	do	Mandaqui,	Hospital	Geral	da	Vila	Pente-

ado,	Hospital	 Ipiranga	e	o	Hospital	Geral	de	Guaianazes	para	que	mais	

pessoas	tenham	acesso	a	atendimentos	de	saúde154.	Além	disso,	o	gover-

nador	irá	disponibilizar	55	reais	mensais	para	estudantes	de	famıĺias	ca-

rentes	até	o	retorno	as	aulas	alegando	que	esse	valor	equivale	ao	preço	

de	uma	cesta	básica155.	Witzel	divulga	um	programa	que	levará	cestas	bá-

sicas	para	1	milhão	de	famıĺias	carentes	e	assim	reahirma	a	importância	

de	quem	puder	continuar	em	quarentena	e	tenta	que	trabalhadores	infor-

mais	não	morram	de	fome156	

Devido	a	suspensão	das	aulas	por	conta	da	crise	do	coronavıŕus	

muitos	governos	estaduais	decidiram	que	as	escolas	continuariam	ser-

vindo	merenda,	distribuindo	cestas	básicas	ou	voucher	para	famıĺias	de	

baixa	renda	consumirem	em	supermercados.	Rui	Costa	isentou	a	popula-

ção	mais	pobre	do	pagamento	de	energia	e	água,	além	de	acrescentar	um	

valor	para	as	pessoas	que	recebem	o	Bolsa	Famıĺia,	como	forma	de	garan-

tir	a	compra	da	cesta	básica.	No	Paraná,	as	escolas	receberam	cestas	bá-

sicas	para	distribuir	aos	alunos	assistidos	pelo	programa	Bolsa	Famıĺia.	

																																																								
153	https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=469289&noticia=antes-de-impor-multa-go-
verno-fara-campanha-de-conscientizacao-para-uso-de-mascaras	
154	 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/03/23/doria-sp-cria-na-4-rede-
corona-de-testes-com-capacidade-de-2-mil-examesdia.htm?cmpid=copiaecola	
155	 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-03/sao-paulo-pagara-r-55-mensais-fami-
lias-de-alunos-carentes 
156	 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/25/rio-de-janeiro-anuncia-programa-de-cesta-ba-
sica-para-1-milhao-de-familias.ghtml	
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Em	Goiás,	os	alunos	da	rede	pública	de	ensino	receberam	R$	75,00	refe-

rentes	a	15	dias	de	paralisação	das	aulas.	Na	Paraıb́a,	algumas	escolas	for-

necem	merenda	e	material	didático	para	assegurar	a	realização	as	tarefas	

escolares	pelos	alunos	em	suas	residências,	cuja	prestação	de	contas	é	re-

alizada	diariamente	pelos	pais	junto	aos	professores	na	escola157.	

 
Conclusão 
	

Bolsonaro	provou	ser	um	polıt́ico	inapropriado	para	o	cargo	que	

exerce,	uma	vez	que	que	desconsidera	as	recomendações,	tanto	da	OMS	

quanto	do	próprio	Ministério	da	Saúde	e	que	geram	disputas	no	interior	

do	 próprio	 governo.	 Bolsonaro	 fez	 vários	 pronunciamentos	 ahirmando	

que	o	coronavirus	só	é	perigoso	para	pessoas	acima	de	60	anos	e	que	“o	

Brasil	não	pode	parar”.	Em	suas	saıd́as	em	Brasıĺia	promoveu	aglomera-

ções	e	cumprimentou	populares,	inclusive	idosos.		

Ao	contrário,	como	vimos,	os	governadores,	decidiram	pela	limi-

tação	da	circulação	dos	transportes	públicos	e	pelo	reforço	da	campanha	

de	isolamento	social,	além	de	tomaram	medidas	para	auxiliar	a	população	

independentemente	das	omissões	do	governo	federal.		

Neste	sentido,	apesar	de	toda	a	incerteza	que	envolve	este	quadro	

de	pandemia	e	crise	econômica,	nossa	pesquisa	indica	que	as	divergên-

cias	entre	os	governadores	e	o	presidente	sobre	os	modos	de	enfrenta-

mento	à	pandemia	da	Covid-19	parece	longe	do	him.	Mais	do	que	isso,	a	

tendência	desses	conhlitos	é	de	acirramento	com	a	aproximação	das	elei-

ções	municipais	e	os	alinhamentos	polıt́icos	e	cisões	decorrentes	dessa	

disputa.	Há	ainda	a	variável	do	pleito	presidencial	de	2022,	quando	al-

guns	governadores	–	Dória,	Witzel,	Dino,	Rui	Costa	–	higuram	como	po-

																																																								
157	https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/alunos-recebem-refeicao-diaria-cestas-basicas-
e-vouchers-como-merenda.shtml	
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tenciais	adversários	de	Bolsonaro,	que	tentará	a	reeleição.	As	consequên-

cias	sanitárias,	sociais	e	econômicas	da	pandemia	vão	afetar	profunda-

mente	os	processos	eleitorais	e	todos	os	atores	aqui	analisados	seguirão	

levando	em	conta	os	cálculos	polıt́icos	de	suas	ações.		
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A mídia brasileira em tempos de Covid-19: interesses e 
posicionamentos 

ISABELA NEVES158  

Este	texto	analisa	como	a	mıd́ia	brasileira	reagiu	a	chegada	pande-

mia	da	COVID-19	no	paıś.	Os	grandes	veıćulos	de	comunicação	têm	papel	

central	neste	processo	pois	cumprem	a	função	de	construir	um	canal	de	

intermediação	 entre	 o	 Estado	 e	 a	 sociedade	 civil,	 agindo	 também	 com	

uma	 polıt́ica	 de	 conscientização	 das	 pessoas	 diante	 da	 doença.	 Entre-

tanto,	a	hipótese	que	será	aqui	desenvolvida	é	que	a	mıd́ia	brasileira,	em-

bora	tenha	tido	um	posicionamento	hirme	quanto	as	consequências	sani-

tárias	e	humanas	da	pandemia,	hesitou	no	debate	sobre	as	medidas	eco-

nômicas	 que	 tem	 como	 objetivo	 proteger	 as	 pessoas	mais	 vulneráveis	

nesse	perıódo	de	crise	gerada	pelo	covid-19.	Essa	hesitação	aparece	no	

debate	austeridade	hiscal	versus	aumento	dos	gastos	públicos	e	reahirma	

a	adesão	da	grande	mıd́ia	à	agenda	neoliberal	mesmo	em	tempos	de	crise.		

Para	trabalhar	essa	hipótese	foi	feito	um	mapeamento	dos	princi-

pais	assuntos	dos	editoriais	da	“Folha	de	São	Paulo”	e	do	jornal	“O	Globo”	

no	perıódo	de	um	mês,	compreendido	entre	11	de	março	a	11	de	abril.	

Coletamos	opiniões	desses	jornais	sobre	a	polıt́ica	de	isolamento,	medi-

das	econômicas,	crıt́icas	e	elogios	aos	modos	como	os	governos	federal	e	

estaduais	lidaram	com	a	pandemia.		

 
Novo contexto político aberto com a pandemia  
	

Neste	 momento	 de	 pandemia,	 hicou	 evidente	 a	 importância	 da	

ação	estatal	intervencionista	em	detrimento	das	polıt́icas	de	austeridade.	

																																																								
158	Isabela	Neves	é	graduanda	de	ciências	sociais	da	UFRJ	no	6o	período	e	pesquisadora	do	NU-
DEB.			
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A	Covid-19	escancarou	a	necessidade	de	uma	saúde	pública	e	abriu	um	

cenário	que	pode	culminar	em	uma	futura	(ou	até	mesmo	presente)	crise	

do	neoliberalismo.		

A	OMS	decretou	estado	de	pandemia	no	dia	11	de	março.	Dia	10	

de	março	havia	34	casos	no	Brasil,	e	nenhuma	morte.	Algumas	medidas	

foram	tomadas	no	paıś	após	ser	anunciado	que	os	casos	não	estavam	mais	

isolados;	escolas	e	universidades	suspenderam	as	aulas,	os	programas	de	

auditório	não	puderam	ter	mais	público	e	algumas	atividades	esportivas	

(como	jogos	de	futebol	em	alguns	estados)	foram	canceladas	ou	também	

ocorreram	a	“portas	fechadas”.		

No	plano	econômico,	além	de	medidas	como	a	ampliação	do	bolsa	

famıĺia,	antecipação	do	décimo	terceiro	e	do	INSS,	entre	outras,	destaca-

mos	o	debate	da	renda	básica	emergencial.	No	dia	18	de	março	foi	anun-

ciado	pelo	governo	federal	uma	ajuda	emergencial	para	os	trabalhadores	

autônomos,	desempregados	e	micro	empresas.159	Quando	anunciado,	o	

valor	era	de	R$	200,00	por	três	meses	para	esses	grupos.	Graças	à	ação	

do	Congresso	Nacional,	o	valor	subiu	para	R$	600,00	mensal,	podendo	

chegar	a	R$	1200,00	para	mulheres	chefes	de	famıĺia.	Contudo,	o	benefı-́

cio	–	chamado	pelos	jornais	de	“coronavoucher”,	o	que	já	indica	uma	visão	

neoliberal	–foi	sancionado	somente	dia	2	de	abril,	e	o	acesso	a	este	auxıĺio	

começou	a	ser	pago	em	9	de	abril.	

	

A mídia e Bolsonaro: acordos na pauta econômica e conflitos nos temas 
políticos   

	

Sabe-se	que	o	grupo	Globo	segue	sendo	umas	das	principais	fontes	

de	notıćia	e	informação	para	a	população	brasileira160.	Por	sua	vez,	como	

																																																								
159	 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/18/com-decreto-de-calamidade-pu-
blica-governo-anuncia-r-15-bilhoes-para-pessoas-desassistidas.ghtml	
160	 https://www.terra.com.br/diversao/tv/blog-sala-de-tv/covid-19-faz-globo-ter-melhor-audiencia-
dos-ultimos-10-anos,d638f21eaa4d74d10ef17664f066cb91wzru9spx.html	
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uma	empresa	de	 telecomunicações	 (o	mesmo	vale	para	o	grupo	Folha,	

que	controla	o	jornal	de	mesmo	nome,	além	do	portal	UOL,	entre	outras	

empresas	de	comunicação),	vai	atuar	para	proteger	os	interesses	de	sua	

classe:	o	empresariado.		

Essa	relação	classista	explica,	por	exemplo,	a	sistemática	oposição	

da	mıd́ia	aos	governos	petistas,	mesmo	com	as	contradições	que	a	expe-

riência	do	lulismo	apresentou.	Já	com	o	bolsonarismo,	contudo,	a	relação	

dos	veıćulos	de	comunicação	não	é	tão	linear,	apresentando	convergên-

cias	e	divergências.	

O	fenômeno	do	bolsonarismo	opera	com	duas	vertentes:	há	o	con-

servadorismo,	formado	por	setores	religiosos	fundamentalistas	(especi-

almente	evangélicos,	mas	não	somente),	setores	ligados	ao	militarismo,	

um	novo	empresariado	dos	serviços	(Havan,	Madero,	etc);	e	há	o	neolibe-

ralismo,	que	protege	os	interesses	do	grande	empresariado,	tendo	como	

pauta	o	não	intervencionismo	estatal	(principalmente	ao	que	concerne	a	

proteção	dos	direitos	de	trabalho)	e	as	privatizações	de	serviços	públicos.	

A	grande	mıd́ia	se	alia	à	agenda	neoliberal	bolsonarista	e,	por	outro	lado,	

se	opõe	a	agenda	conservadora	que	pode	descambar	em	autoritarismo,	o	

que	seria	prejudicial	 à	 liberdade	de	 imprensa	e	aos	negócios	de	mıd́ia.	

Essa	relação	ambıǵua	se	aprofundou	com	a	pandemia.		

	

A mídia contra a censura e o autoritarismo do presidente  
Primeiro,	as	discordâncias.	Começaremos	com	dois	editorais	so-

bre	censura.	Em	29	de	março	o	jornal	O	Globo	publicou	um	editorial	inti-

tulado	“Coronavıŕus	é	usado	pelo	autoritarismo”161,	no	qual	repudia	a	in-

tenção	do	presidente	de	colocar	em	execução	a	medida	provisória	que	li-

mita	a	amplitude	da	Lei	de	Acesso	à	Informação.	A	medida	foi	descartada	

pelo	STF.	O	editorial	faz	uma	comparação	entre	Bolsonaro	e	o	primeiro	

ministro	húngaro	Victor	Orban,	que	 tomou	várias	atitudes	autoritárias	

																																																								
161	https://oglobo.globo.com/opiniao/coronavirus-usado-pelo-autoritarismo-1-24334683		
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com	o	cenário	pandémico.	A	Folha	de	São	Paulo	foi	no	mesmo	sentido	em	

um	editorial	no	dia	2	de	abril	com	o	tıt́ulo	“Vıŕus	autoritário"162.	Nele,	o	

jornal	fez	um	mapeamento	das	medidas	de	alguns	paıśes	desde	a	chegada	

do	coronavıŕus	e	criticou	as	saıd́as	autoritárias,	entre	elas	aquelas	que	

promoveriam	a	censura	a	imprensa.		

Além	disso,	há	na	grande	mıd́ia	a	crıt́ica	direta	a	postura	pessoal	

de	Bolsonaro	pela	sua	forma	de	lidar	com	a	pandemia.	Esses	textos	bus-

cam	 repercutir	 os	 pronunciamentos	 ohiciais	 à	 nação	 feitos	 pelo	 presi-

dente.	A	partir	de	sua	primeira	aparição,	no	seu	pronunciamento	de	12	

de	março,	mas	especialmente	após	o	segundo	pronunciamento,	em	24	de	

março,	o	presidente	obteve	crıt́icas	 tanto	ambos	os	 impressos.	A	Folha	

ahirmou,	 em	 um	 editorial	 de	 tıt́ulo	 “Presidente,	 retire-se”163	 de	 26	 de	

março,	que	o	presidente	estimula	uma	divisão	(ao	se	opor	a	aqueles	que	

atribuem	a	devida	 importância	a	medida	de	 isolamento)	que	atrapalha	

uma	coordenação	de	estratégias	estaduais,	municipais	e	federais	para	li-

dar	com	o	Covid-19.	Já	o	Globo	entendeu,	em	um	editorial	intitulado	“Bol-

sonaro	minimiza	a	epidemia	e	coloca	Brasil	em	risco”164	de	25	de	março	

que	o	presidente	utilizou	a	polıt́ica	de	enfrentamento	em	vez	de	unihicar	

o	paıś,	o	que	não	seria	pertinente	nesse	contexto.	O	jornal	ahirma	ainda	

que,	após	seu	primeiro	pronunciamento,	o	mesmo	pareceria	não	ter	es-

cutado	o	Ministro	da	Saúde,	ao	desconsiderar	a	importância	das	medidas	

de	 isolamento	e	também	pontuar	que	o	vıŕus	seria	apenas	nocidos	aos	

idosos,	o	que	é	uma	falsa	informação.	

O	passar	dos	dias	e	a	evolução	da	doença	pareceu	dar	esperança	

aos	jornais	quanto	ao	presidente.	Em	2	de	abril,	a	Folha	apresentou	um	

editorial	com	o	tıt́ulo	"Procura-se	estadista"165	no	qual	o	jornal	comemora	

o	tom	de	Bolsonaro	em	seu	segundo	pronunciamento,	classihicado	como	

																																																								
162			https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/virus-autoritario.shtml	
163	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/03/presidente-retire-se.shtml	
164		https://oglobo.globo.com/opiniao/bolsonaro-minimiza-epidemia-poe-brasil-em-risco-24326172	
165	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/procura-se-estadista.shtml	
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“um	sopro	de	normalidade	do	presidente”.	O	globo,	por	sua	vez,	também	

prestou	elogios	em	um	editorial	de	mesma	data,	donominado	“No	pro-

nunciamento	de	Bolsonaro,	o	tom	de	que	o	paıś	precisa”166.	Este	conteúdo	

evidencia	que,	neste	discurso	do	presidente,	houve	atenção	para	a	neces-

sidade	de	união	das	instituições	que	pede	esse	momento.	E	conclui	ahir-

mando	que	este	pensamento	de	Bolsonaro	tem	que	ser	mantido.	

Contudo,	como	sabemos,	depois	dessa	aparente	normalidade	ele	

continuou	desahiando	as	orientações	da	OMS	e	espalhando	Fake	News	em	

seu	Twitter	(especihicamente	sobre	o	desabastecimento	do	Ceasa	de	Belo	

Horizonte).	

Contra	 o	 presidente,	 ambos	 os	 jornais	 expressam	 conhiança	 nas	

instituições	e	em	alguns	ministros	para	conter	a	propagação	do	vıŕus.	O	

editorial	de	tıt́ulo	“Presidente	conhinado”167	de	16	de	março	na	Folha,	ao	

criticar	Bolsonaro	diante	da	situação,	aposta	em	uma	articulação	de	mi-

nistros	que	seriam	lúcidos	-	considerando	o	da	economia	um	deles,	-	com	

o	STF	e	os	presidentes	da	Câmara	e	do	Senado.	No	O	Globo,	saiu	um	edi-

torial	de	tıt́ulo	“Congresso	mostra	ehiciência	em	decisões	na	crise”168	em	

6	de	abril.	Este	pressupõe	que	há	um	protagonismo	do	Legislativo	frente	

ao	desacerto	do	presidente,	cujas	decisões,	em	movimento	coordenador	

com	o	STF,	 estariam	acontecendo	 com	consenso	e	 rapidez	necessários	

para	conter	a	crise.	

Quanto	aos	ministros,	ambos	os	jornais	buscaram	fortalecer	a	po-

sição	de	Luiz	Henrique	Mandetta,	da	Saúde,	movimento	que	se	fortaleceu	

com	as	especulações	de	sua	demissão.	Em	O	Globo,	um	editorial	de	tıt́ulo	

“Ameaça	a	Mandetta	rehlete	o	que	é	Bolsonaro”169	de	7	de	abril	,	correla-

ciona	a	pressão	sobre	o	ministro	com	o	fracasso	do	presidente	em	gerir	o	

contexto	de	crise.	O	texto	apresenta	o	comportamento	de	Mandetta	como	

																																																								
166	https://oglobo.globo.com/opiniao/no-pronunciamento-de-bolsonaro-tom-de-que-pais-precisa-
24345136	
167	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/03/presidente-confinado.shtml	
168	https://oglobo.globo.com/opiniao/congresso-mostra-ehiciencia-em-decisoes-na-crise-1-24350132	
169		https://oglobo.globo.com/opiniao/ameaca-mandetta-reflete-que-bolsonaro-1-24355359	
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satisfatório	aos	olhos	da	maior	parte	da	sociedade	brasileira	em	contra-

ponto	ao	do	presidente	que,	por	isso,	passou	a	ameaçar	seu	subordinado	

com	a	demissão.	O	mesmo	motivo	–	disputa	de	popularidade	visando	as	

eleições	de	2022	–	explicaria,	para	o	Globo,	os	ataques	de	Bolsonaro	aos	

governadores.	O	jornal	conclui	repudiando	esse	cálculo	polıt́ico	em	mo-

mento	de	pandemia.	A	Folha	também	se	posicionou	favorável	ao	ministro	

no	editorial	“O	subalterno”170	de	5	de	abril,	citando	a	pesquisa	do	Datafo-

lha	que	atesta	que	76%	das	pessoas	aprovam	a	operação	de	massas	co-

mandada	pelo	ministro,	enquanto	Bolsonaro	possuiria	39%	de	desapro-

vação	sobre	seu	desempenho	na	crise.	

	

A mídia e a economia durante a pandemia 
		

Passada	a	análise	das	discordâncias,	é	chegado	o	momento	de	ana-

lisar	a	segunda	parte	da	nossa	hipótese,	que	versa	sobre	o	debate	econô-

mico	e	a	necessidade	de,	neste	momento	de	pandemia,	de	polıt́icas	anti-

neoliberais	tais	como	a	intervenção	do	Estado	na	economia	e	a	importân-

cia	de	um	sistema	de	saúde	pública	e	universal.		

O	que	vimos	na	pesquisa	foi	uma	valorização	do	SUS	na	grande	mı-́

dia,	o	que	é	algo	novo	no	posicionamento	da	mıd́ia	brasileira.	O	posicio-

namento	tradicional	das	empresas	de	comunicação	no	Brasil	é	de	estig-

matizar	o	nosso	sistema	de	saúde	como	inehiciente,	fomentando	um	dis-

curso	que	responsabiliza	a	gestão	e	os	servidores	pelos	problemas	e	não	

a	falta	de	verbas.	Agora,	com	a	crise,	esse	ponto	do	não	funcionamento	do	

SUS	deu	lugar	a	diversos	elogios	ao	SUS.	Um	exemplo	é	o	editorial	do	jor-

nal	O	Globo	do	dia	30	de	março	com	o	tıt́ulo	“Paıś	precisa	hixar	a	ciência	e	

o	SUS	como	prioridade”171.	

																																																								
170	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/o-subalterno.shtml	
171	https://oglobo.globo.com/opiniao/pais-precisa-hixar-ciencia-o-sus-como-prioridades-1-24334088	
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Porém,	isso	não	se	fez	desaparecer,	nos	impressos,	a	adesão	às	po-

lıt́icas	 neoliberais.	 Em	 20	 de	março	 um	 editorial	 de	 O	 Globo	 chamado	

“Funcionalismo	tem	que	dar	sua	contribuição"172	defendeu	que	os	servi-

dores	públicos	deveriam	aceitar	a	redução	de	salários	assim	como	ocor-

reu	os	trabalhadores	da	iniciativa	privada.	Muitos	economistas	criticaram	

essa	proposta	(por	exemplo,	Monica	de	Bolle)173,	argumentando	que	em	

um	paıś	tão	desigual	como	o	Brasil	não	faz	sentido	tirar	a	renda	de	quem	

trabalha	(seja	no	setor	público	ou	privado)	e	que	a	solução	seria	cobrar	

mais	impostos	dos	superricos.	Esta	proposta,	contudo,	não	é	apoiada	em	

nenhum	editorial,	conhirmando	que	a	mıd́ia	atua	em	favor	dos	interesses	

do	empresariado.	

Outro	 tema	 em	 que	 a	 adesão	 neoliberal	 aparece	 com	 força	 é	 a	

renda	básica	emergencial	aprovada	pelo	Congresso	Nacional.	Os	jornais	

estão	usando	o	termo	“coronavoucher”	para	se	referir	a	esse	benefıćio,	

que	tem	como	objetivo	dar	uma	proteção	mıńima	às	pessoas	mais	vulne-

ráveis.	Neste	caso,	não	encontramos	o	termo	nos	editoriais,	mas	sim	em	

notıćias	veiculados	tanto	no	Globo	–	que,	em	30	de	março,	anunciou	que	

“Senado	tem	acordo	para	aprovar	coronavoucher	e	preparar	projeto	para	

incluir	mais	trabalhadores”174	-	quanto	na	Folha,	que	em	2	de	abril	men-

cionou	o	apelido	coronavoucher	em	matéria	sobre	a	demora	do	governo	

para	pagar	o	benefıćio.175	

Reahirmamos	que	o	uso	desse	 termo	 é	 problematizável	 e	 indica	

uma	adesão	ao	neoliberalismo,	pois	mascara	que	a	renda	básica	 é	uma	

obrigação	do	Estado	em	face	de	uma	crise	sem	precedentes	e	impede	que	

se	considere	tal	benefıćio	como	um	direito.		

																																																								
172	https://oglobo.globo.com/opiniao/funcionalismo-tem-de-dar-sua-contribuicao-1-24316691	
173	https://twitter.com/bollemdb/status/1244995204693856266	
174	 https://oglobo.globo.com/brasil/senado-tem-acordo-para-aprovar-coronavoucher-prepara-pro-
jeto-para-incluir-mais-trabalhadores-24338641	
175	 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/mesmo-sem-publicar-bolsonaro-diz-que-auxi-
lio-emergencial-comeca-a-ser-pago-na-proxima-semana.shtml	
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Conclusão 
	

E] 	inegável	que,	neste	momento,	tanto	a	Folha	como	O	Globo	têm	

expressado	a	urgência	das	polıt́icas	públicas	para	fazer	frente	a	pandemia	

do	Covid-19.	De	fato,	ambos	os	jornais	fazem	crıt́icas	contundentes	a	ges-

tão	do	presidente	pela	demora	em	agir	e	por	suas	declarações	e	atos	que	

contrariam	as	medidas	de	isolamento	social.		

Entretanto,	em	contraste	a	essa	pressão,	os	 impressos	pesquisa-

dos,	 como	empresas	privadas	 e	defensoras	de	 seus	 interesses,	 não	 ex-

pressam	a	mesma	conduta	quando	se	trata	da	pauta	econômica.	Isso	hica	

muito	nıt́ido	quando,	por	exemplo,	constatamos	que	os	jornais	não	criti-

caram	a	proposta	inicial	de	Bolsonaro	e	seu	ministro	da	economia,	Paulo	

Guedes,	de	conceder	um	“voucher”	de	apenas	R$	200,00	por	um	perıódo	

de	três	meses	para	amparar	os	trabalhadores	informais,	plano	que	foi	re-

jeitado	por	especialistas	e	pelo	Congresso.		

Concluıḿos,	portanto,	que	a	mıd́ia	brasileira	é	hirme	e	rápida	em	

apoiar	as	medidas	de	isolamento	segundo	as	recomendações	dos	cientis-

tas	e	da	OMS.	E,	no	mesmo	sentido,	é	ágil	e	veloz	para	criticar	as	posturas	

de	Bolsonaro	que	contrariam	tais	recomendações.	Contudo,	esta	mesma	

mıd́ia	é	ambıǵua,	omissa	e	titubeante	quando	é	preciso	debater	as	medi-

das	econômicas	necessárias	para	enfrentar	esta	crise,	pois	elas	não	estão	

de	acordo	com	a	agenda	neoliberal	que	favorece	o	empresariado	a	qual	

estes	jornais	se	vinculam.		
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O debate econômico brasileiro diante da Pandemia: cisão 
no campo liberal, unidade entre as correntes heterodoxas  

JULIA PARESQUE176  

O	presente	texto	analisa	o	modo	como	se	deu	o	debate	intelectual	

entre	 economistas	brasileiros	 sobre	os	modos	de	 reagir	 aos	 efeitos	da	

pandemia	da	Covid-19	no	paıś.	A	pesquisa	analisou	as	posições	apresen-

tadas	 por	 Laura	 Carvalho,	 Nelson	 Barbosa,	 Marcos	 Lisboa,	 Monica	 de	

Bolle	e	Armıńio	Fraga	entre	os	dias	10	de	março	de	2020	e	11	de	abril	de	

2020,	compreendendo	assim	um	mês	de	vigência	da	pandemia.		

Partimos,	no	começo	da	pesquisa,	da	hipótese	de	que	esses	inte-

lectuais	se	dividiam	em	dois	blocos,	um	neoliberal	–	defensor	da	austeri-

dade,	corte	de	gastos,	redução	do	estado	–	e	outro	heterodoxo,	que	prega	

um	estado	interventor	e	aumento	do	endividamento.	Contudo,	ao	longo	

da	pesquisa,	identihicamos	uma	cisão	no	bloco	liberal	em	três	posições:	

Marcos	Lisboa	mantém	a	defesa	das	premissas	neoliberais	clássicas;	no	

polo	oposto,	Mônica	de	Bolle	defende	o	abandono	total	destas	premissas.	

Entre	os	dois,	está	Armıńio	Fraga,	que	defende	uma	ação	pontual	do	Es-

tado	no	momento	da	pandemia	mas	sem	abandonar	os	pilares	estruturais	

do	neoliberalismo	a	médio	prazo.		

Antes	de	desenvolver	a	hipótese,	é	preciso	apresentar	o	contexto	

em	que	este	debate	ocorreu.	Em	meio	a	uma	crise	sanitária	que	desco-

nhece	fronteiras,	paıśes	de	todo	mundo	estão	alarmados	acerca	do	novo	

CoronaVıŕus.	 Governantes	 e	 instituições	mobilizam	 seus	 esforços	 para	

mitigar	tanto	os	custos	em	vida	e	saúde	quanto	os	efeitos	severos	nas	eco-

nomias	nacionais	dado	a	necessidade	de	quarentena	e	consequentemente	

a	suspensão	de	grande	parte	da	cadeia	de	produção	dos	paıśes.	Visto	isso,	

																																																								
176	Júlia	Paresque	é	graduanda	de	ciências	sociais	da	UFRJ	no	6º	período	e	pesquisadora	do	NU-
DEB.	
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cada	paıś	buscou	a	forma	mais	adequada	de	enfrentar	a	pandemia	global.	

A	agenda	neoliberal	recuou	internacionalmente	no	plano	econômico	para	

dar	espaço	ao	Estado	interventor	e	promotor	das	redes	de	proteção	so-

cial.	Por	exemplo,	os	EUA	anunciaram	um	pacote	econômico	de	2	trilhões	

de	dólares	de	estıḿulo	a	economia.		

No	Brasil	o	governo	Jair	Bolsonaro	hesita	em	aceitar	que	polıt́ica	

de	austeridade	funciona	em	perıódo	de	crescimento	econômico,	austeri-

dade	durante	uma	crise	da	dimensão	do	convid	19	é	genocıd́io.	E] 	preciso	

usar	os	instrumentos	ensinados	por	Keynes,	operar	o	estado	para	resga-

tar	a	economia.		

	

A cisão no campo liberal  
	

	 Começaremos	apresentando	a	visão	da	economista	Monica	

de	Bolle,	pesquisadora	sênior	do	Perteson	Institute	for	International	Eco-

nomics.	Em	todo	esse	processo,	Bolle	intensihicou	o	papel	de	intelectual	

pública,	com	lives	diárias	em	redes	sociais	e	uma	intervenção	pró-ativa	

em	debates	com	outros	economistas	e	com	autoridades	públicas	no	Twit-

ter.		

Em	12	de	março,	antes	mesmo	do	coronavıŕus	de	fato	chegar	ao	

Brasil,	Bolle	se	pronunciou	em	seu	canal	no	youtube177,	sugerindo	mu-

danças	econômicas	para	proteção	da	população	vulnerável	como	quem	

vive	em	comunidades	e	trabalhadores	informais.	Ela	parte	da	discussão	

que	o	Brasil	 já	estava	uma	situação	econômica	fragilizada	e	que	não	há	

como	 escolher	 entre	medidas	 setoriais	 ou	macroeconômicas	 como	 fez	

economia	estáveis	em	meio	a	pandemia	global.	Bolle	acredita	que	o	mo-

mento	pede	urgência	e	tem	fortes	crıt́icas	contra	o	ministro	Paulo	Guedes,	

quem	ela	diz	estar	sendo	negligente	e	suas	ações	são	“letárgicas”178.	Para	

																																																								
177	https://www.youtube.com/channel/UCWWCnzBwz2zqH7TgKD0EeSQ	
178	https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-01/monica-de-bolle-hoje-dane-se-o-estado-minimo-e-
preciso-gastar-e-errar-pelo-lado-do-excesso.html	
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ela,	o	momento	não	é	de	acalmar	o	mercado	hinanceiro,	mas	sim,	de	solu-

cionar	o	problema	de	milhões	de	brasileiros	que	não	têm	como	se	susten-

tar.	Ou	seja,	o	momento	é	de	abdicar	o	Estado	mıńimo.	

De	toda	forma,	se	o	governo	não	estiver	dando	apoio	para	os	tra-

balhadores	de	todos	os	tipos,	informais,	formais,	autônomos,	se	não	der	

sustentação	para	as	pessoas,	o	governo	também	não	estará	dando	susten-

tação	para	as	empresas.	Não	haverá	mercado	consumidor.	Na	avaliação	

de	Bolle,	as	medidas	adotadas	pelo	ministro	Paulo	Guedes,	 incluindo	a	

Medida	Provisória	que	permite	redução	de	salário	e	jornada	de	trabalho,	

mostram	o	despreparo	do	ministro	e	provocam	efeitos	perversos	na	eco-

nomia.		

Algumas	medidas	 propostas	 por	 ela	 são:	 recursos	 ilimitados	 ao	

SUS;	renda	básica	universal;	aumento	de	40%	no	valor	do	Bolsa	Famıĺia;	

crédito	para	dar	liquidez	às	pequenas	e	médias	empresas;	investimento	

estatal	 na	 economia;	 suspensão	 temporária	do	 teto	de	 gastos	por	dois	

anos;	Em	vez	de	redução	de	salários,	garantir	o	salário	do	 trabalhador	

para	manter	o	nıv́el	de	consumo.	Tudo	isso	hinanciado	com	aumento	da	

dıv́ida	pública.		

Em	momentos	de	crise,	Bolle	ahirma	que	não	é	o	melhor	momento	

para	discutir	linhas	de	pensamento	econômico	como	liberalismo	ou	key-

nesianismo.	“O	melhor	a	ser	feito	é:	reduzir	ao	máximo	os	estragos	cau-

sados”179.	Ela	ressalta	que	reduzir	ao	máximo	os	estragos	nesse	momento	

envolve	muita	intervenção	estatal.	Trata-se	de	uma	crise	sanitária	e	não	

econômica,	em	um	contexto	de	fragilidade	e	desequilıb́rio,	onde	as	ações	

do	governo	tornam-se	ainda	mais	signihicativas.	Sobre	aumento	da	dıv́ida	

pública,	Bolle	endossa	que	tudo	isso	é	inevitável,	se	não	for	feito	o	estrago	

será	maior.	Sobre	o	isolamento,	ela	diz	que	“a	economia	é	feita	de	pessoas,	

não	tem	como	separar	a	saúde	pública	da	economia.	Se	as	pessoas	estão	

																																																								
179	https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nao-adotar-medidas-sanitarias-restritivas-custa-
mais-caro-a-economia-do-pais-diz	especialista,70003258622?utm_source=twitter:newsfeed&utm_me-
dium=social-organic&utm_campaign=redes-sociais:042020:e&utm_content=:::&utm_term= 
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sendo	afetadas	pela	epidemia,	a	economia	será	afetada	pela	epidemia”.180	

Por	 isso	 é	necessário,	 tomar	medidas	emergenciais	para	que	o	estrago	

não	seja	maior.				

Em	contraponto	a	esta	visão	está	Marcos	Lisboa,	atual	presidente	

do	Insper	(Instituto	de	ensino	superior	de	negócios	e	engenharia),	que	foi	

secretário	de	Polıt́ica	Econômica	do	Ministério	da	Fazenda	do	governo	

Lula	(2003-2005)	e	é	colunista	do	jornal	Folha	de	S.Paulo.	Para	ele,	em	

direção	oposta	àquela	apontada	por	Bolle,	é	preciso	lembrar	que	a	crise	

passa.	 Portando,	 deve-se	medir	 a	 consequência	 das	medidas	 tomadas,	

ações	que	ele	chama	de	“oportunistas”	ou	“pouco	rehletidas”	trariam	im-

pactos	permanentes	sobre	a	conhiança	no	paıś	e	as	instituições	econômi-

cas.	“Sairemos	ainda	mais	pobres	do	que	estamos	agora”.181	

Lisboa	 classihica	 as	 atitudes	 do	 governo	 federal	 como	 “reações	

descontroladas”182	que	ameaçam	deixar	um	rastro	de	destruição	do	qual	

será	difıćil	a	recuperação.	Embora	acredite	que	o	governo	federal	deva	

fornecer	ajuda	emergencial	aos	mais	vulneráveis,	o	economista	exige	cau-

tela	para	evitar	gerar	uma	dıv́ida	pública	exuberante	na	tentativa	de	con-

ter	a	crise.	Lisboa	atenta	que	entramos	nessa	crise	com	a	maior	dıv́ida	

pública	de	todos	os	emergentes,	que	sairemos	dela	ainda	mais	fragiliza-

dos,	que	todo	recurso	público	que	usarmos	hoje	será	cobrado	nos	próxi-

mos	anos	e	mais	ainda,	que	essa	dıv́ida	será	paga	pela	próxima	geração	

de	brasileiros.	Nas	palavras	dele	“Não	será	fácil”183.	Para	ele,	o	governo	

federal	não	deve	deixar	de	pensar	nos	investidores.	“Se	agirmos	com	ir-

responsabilidade,	diremos	aqueles	que	investiram:	vocês	erraram	ao	fa-

zer	isso.”184	Sobre	auxıĺio	emergencial	para	trabalhadores	que	não	estão	

																																																								
180	 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nao-adotar-medidas-sanitarias-restritivas-custa-
mais-caro-a-economia-do-pais-diz-especialista,70003258622?utm_source=twitter:newsfeed&utm_me-
dium=social-organic&utm_campaign=redes-sociais:042020:e&utm_content=:::&utm_term=	
181	 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/04/a-reacao-a-crise-esta-fora-
de-controle.shtml	
182	idem.   
183	Idem.		
184	Idem.		
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produzindo	durante	o	perıódo	de	quarentena,	Lisboa	acredita	que	essa	

será	“nosso	him”.	Ele	ahirma	que	“Propor	que	quem	não	produz	deve	con-

tinuar	 a	 receber	 como	antes,	 e	 quem	 trabalha,	 empresta	 e	produz	não	

deve	ser	pago	pelos	serviços	prestado,	será	a	rota	para	a	nossa	destrui-

ção”185	

Lisboa	 entende	 ainda	 que	 é	 extremamente	 necessário	 salvar	 as	

empresas	que	estão	sofrendo	com	uma	queda	severa	de	suas	receitas	en-

quanto	suas	despesas	permanecem	elevadas.	Para	ele,	o	poder	público	

deve	auxiliar	na	preservação	do	setor	privado	em	vez	de	fragiliza-lo	ainda	

mais.	“Cabe	a	polıt́ica	pública	auxiliar	as	pequenas	e	médias	empresas	que	

tem	 maior	 dihiculdade	 em	 oferecer	 garantias	 para	 conseguir	 crédito,	

desde	que	preservem	o	emprego”.	186	Para	hinanciar	isso,	ele	admite	um	

aumento	da	dıv́ida.	Este,	contudo,	deverá	ser	enfrentado	assim	que	aca-

bar	a	pandemia,	sem	que	isso	implique	em	novas	despesas	para	o	setor	

privado,	tais	como	empréstimos	compulsórios	ou	aumentos	da	tributa-

ção.		

Sobre	a	suspensão	nas	contas	de	luz	ou	aluguel	(medidas	adotadas	

em	vários	paıśes,	incluindo	EUA,	Reino	Unido,	França	e	Espanha),	Lisboa	

sai	em	defesa	dos	rentistas:		
“E	os	proprietários	que	dependem	dessa	renda	para	sua	so-

brevivência?	Não	pagar	contas	de	 luz	e	 telefonia	parece	 fazer	o	bem	
para	muitos.	Mas	o	que	ocorre	se	os	fornecedores	desses	serviços	en-
trarem	em	dihiculdades	insolucionáveis?	Permitir	que	alguns	não	pa-
guem	suas	obrigações	benehicia	os	favorecidos	em	detrimento	dos	seus	
fornecedores…	A	cada	um	que	deixa	de	pagar	o	que	deve,	corresponde	
outro	que	deixa	de	receber".187	

	

	 Por	him,	no	meio	do	caminho	entre	eles	está	Armıńio	Fraga,	

ex-presidente	do	Banco	Central	do	Brasil	e	sócio-fundador	da	Gávea	In-

vestimentos	e	um	dos	economistas	mais	inhluentes	do	Brasil.	Antes	de	in-

troduzi-lo,	é	preciso	contextualizar	a	ação	politica	recente	de	Fraga:	ele	

																																																								
185	Idem.		
186	Idem.  
187	Idem.		
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vem	atuando	como	um	consultor	e	organizador	de	uma	futura	candida-

tura	do	apresentador	Luciano	Huck	a	presidência	em	2022.	Seu	objetivo	

é	posicionar	o	global	como	um	gestor	responsável	que	atuará,	ao	mesmo	

tempo,	pelas	reformas	liberais	e	pela	redução	da	desigualdade,	rompendo	

com	a	polarização	lulismo	e	bolsonarismo.	Por	exemplo,	se	diz	grande	de-

fensor	de	intervenção	estatal	em	áreas	tais	como	saúde	e	educação,	que	

gerem	impacto	social,	onde	o	mercado	de	fato	não	chega.188	Entretanto,	

na	atual	crise,	embora	acredite	que	é	preciso	proteger	os	mais	vulnerá-

veis,	Fraga	avalia	que	não	é	o	momento	para	grandes	intervenções	esta-

tais.		
O	problema	de	se	pensar	no	investimento	como	resposta	é	que	

muito	dessa	agenda	é	de	médio	ou	longo	prazo,	e	a	crise	é	para	ontem.	
Então,	não	vejo	muito	sentido	ou	espaço	[em	enxergar	o	investimento	
público]	como	resposta	à	crise.	Esse	é	sim	um	outro	caminho	que	pre-
cisa	 ser	 trilhado	 (...)	Mas	não	 é	uma	 resposta	a	esta	 crise.	E] 	 a	 ferra-
menta	errada.	189	

	

Apesar	 de	 não	 defender	 uma	 expansão	 da	 intervenção	 estatal,	

Fraga	concorda	que	é	preciso	gerar	algum	endividamento	público.	Em	en-

trevista	ao	programa	Roda	Vida,	Armıńio	Fraga	diz	que	“Para	lidar	com	

uma	crise	que	só	acontece	uma	vez	a	cada	cem	anos;	o	governo	deveria	

abrir	mão	de	austeridade	hiscal	neste	momento”.190			

Assim,	sobre	proteção	aos	mais	vulneráveis,	trabalhadores	infor-

mais	e	autônomos,	a	polıt́ica	de	renda	proposta	por	Fraga	é	de	aumento	

dos	gastos	para	dar	um	amparo	e	que	mostre	solidariedade	com	os	de-

sassistidos,	um	grupo	que	no	Brasil	é	muito	grande.	“Metade	das	pessoas	

no	Brasil	está	ou	na	economia	informal	ou	desempregada;	então	é	preciso	

dar	uma	atenção	a	essas	pessoas”.	191		

																																																								
188https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2020/04/03/As-falhas-da-resposta-econ%C3%B4mica-
%C3%A0-pandemia-segundo-Arminio-Fraga	
189	Idem. 
190	https://www.youtube.com/watch?v=tJwvkW6McS4		
191https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2020/04/03/As-falhas-da-resposta-econ%C3%B4mica-
%C3%A0-pandemia-segundo-Arminio-Fraga	
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Para	ele,	é	preciso	usar	mecanismos	que	já	existem,	para	não	per-

der	tempo.	Fraga	defenda	aumentar	o	valor	do	Bolsa	Famıĺia	(o	que	al-

cança	40	milhões	de	pessoas)	e	também	zerar	a	hila	(o	que	poderia	am-

pliar	o	programa	para	75	milhões	de	pessoas)	e	em	seguida	conceder	um	

benefıćio	para	quem	está	no	Cadastro	U] nico	(outras	30	milhões)		

Acerca	das	micro	e	média	empresas	que	estão	perdendo	receita,	

Fraga	prevê	um	plano	de	empréstimos	com	riscos	arcado	pelo	setor	pú-

blico,	porque	não	é	razoável	pedir	ao	setor	privado	que	faça	negócios	com	

a	ideia	de	perder	dinheiro.		

Os	empréstimos	seriam	pagos	à	medida	em	que	as	receitas	voltas-

sem.	 Tudo	 isso	 no	 intuito	 de	 preservação	 de	 empregos.	 Para	 o	 econo-

mista,	o	ponto	importante	é	gastar	recursos	que	de	fato	vão	resultar	em	

um	imenso	resultado	para	a	sociedade,	o	que	faz	o	investimento	valer	a	

pena.	192	

Sobre	dıv́ida	pública,	Armıńio	Fraga	estima	que	as	novas	despesas	

possam	custar	ao	Tesouro	algo	como	4%	do	Produto	Interno	Bruto	(PIB),	

o	equivalente	a	cerca	de	R$	300	bilhões.	“O	dinheiro	pode	vir	da	emissão	

de	tıt́ulos	públicos,	isto	é,	do	aumento	da	dıv́ida	pública".	Fraga	descarta	

o	uso	de	recursos	das	reservas	cambiais	e	ahirma	que,	no	him,	isso	também	

termina	em	emissão	de	dıv́ida.193		

Ele	diz	que	a	crise	vai	deixar	mais	dıv́ida	como	sequela	e	que	isso	

é	 inevitável.	Porém,	não	deve	deixar	um	Estado	pior	do	que	entrou,	do	

ponto	de	vista	hiscal.	Embora	não	vıńhamos	de	um	cenário	econômico	es-

tável	e	provavelmente	não	sairemos	bem	da	crise	do	coronavıŕus,	Fraga	

acredita	que	esse	aumento	da	dıv́ida	pode	ser	amortizado	ao	 longo	de	

muitos	anos	e	não	há	maiores	problemas	em	se	fazer	isso,	desde	que	não	

se	perca	o	controle.	

	

																																																								
192	Idem.  
193	Idem.		
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A unidade no campo heterodoxo  
	

	 Os	dois	intelectuais	que	analisamos	mais	à	esquerda	apre-

sentaram	um	alinhamento	e	convergência	sobre	os	modos	de	lidar	com	a	

crise.	Isso	é	importante	porque	Laura	Carvalho	foi	no	campo	progressista	

uma	das	principais	crıt́icas	da	polıt́ica	econômica	conduzida	pelo	governo	

Dilma	Rousseff,	que	tinha	em	Nelson	Barbosa	um	dos	seus	principais	for-

muladores.		

	 Laura	Carvalho	é	professora	de	Economia	da	Universidade	

de	São	Paulo	e,	assim	como	Bolle,	bastante	atuante	nos	debates	das	redes	

sociais.	 Junto	 com	 o	 professor	 de	 Direito	 Renan	Quintanilha,	 Carvalho	

protagoniza	 um	 podcast	 chamada	 “Entretanto”.194	 Nele,	 Carvalho	 pri-

meiro	apresenta	as	medidas	tomadas	pelos	paıśes	europeus,	que	priori-

zaram	pacotes	que	buscam	preservar	renda	e	emprego	dos	trabalhadores	

formais	de	um	lado	e	também	garantir	a	renda	mıńima	dos	trabalhadores	

informais	e	autônomos.	Além	da	assistência	aos	trabalhadores,	os	paıśes	

europeus	indenizarão	as	empresas	para	que	elas	mantenham	os	trabalha-

dores	empregados.	Ela	ahirma	que	essas	medidas	são	essenciais	nesse	pri-

meiro	momento	em	que	o	isolamento	social	e	a	paralisação	de	uma	série	

de	setores	tende	a	agravar	muito	o	quadro	de	recessão	e	de	desemprego.		

Embora	a	maioria	das	economias	da	Europa	sejam	mais	estáveis	e	

com	um	quadro	hinanceiro	mais	sólido	comparado	ao	Brasil,	para	Carva-

lho	isso	não	justihica	que	o	governo	brasileiro	tenha	feito	o	contrário	do	

exemplo	europeu,	estipulando	corte	de	trabalho,	jornada	e	contrato,	pri-

orizando	empresas	talvez	na	esperança	que	elas	preservem	empregos	no	

him	da	crise.	Para	Carvalho	o	problema	é	que	isso	obviamente	não	man-

tém	a	renda	dos	trabalhadores.	Há	ainda	a	questão	dos	trabalhadores	in-

																																																								
194	https://open.spotify.com/show/5JHiZT46LGwu6LbMx6be7B 
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formais,	que	exigem	medidas	especıh́icas.	Novamente,	a	economista	en-

tende	que	o	governo	não	está	fazendo	o	que	seria	necessário	para	pro-

tege-los.	

Carvalho	ahirma	que	o	momento	agora	é	de	amenizar	o	custo	de	

vida	 para	 as	 pessoas,	 investir	 em	 saúde,	 investir	 em	 transferência	 de	

renda	e	preservar	empregos.	A	questão	do	consumo	não	deve	ser	estimu-

lada	agora,	porque	a	orientação	 é	 de	 aprofundar	o	 isolamento.	Ela	 en-

tende	que	polıt́icas	de	expansão	da	demanda	serão	necessárias	quando	a	

pandemia	acabar.		

Outro	ponto	importante	que	Carvalho	destaca	é	que	a	crise	do	Co-

ronavıŕus	mostra	 como	precisamos	do	Estado.	A	pandemia	demonstra	

que	as	 lógicas	de	mercado	não	 são	 capazes	de	 lidar	 com	uma	situação	

desse	tipo,	como	nunca	lidou	com	situações	anteriores	de	catástrofes,	de	

guerra,	etc.	“Mais	do	que	nunca	o	estado	está	se	mostrando	essencial",	ela	

ahirma	em	seu	podcast.		

Todos	os	paıśes	do	mundo	estão	hlexibilizando	suas	regras	hiscais	

e	abandonando	a	austeridade,	inclusive	o	Brasil	(o	Estado	de	Calamidade	

Pública	suspende	a	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal).	O	governo	pode,	en-

tão,	 gastar	 o	que	 for	 com	saúde,	 proteção	 social,	 emitindo	mais	dıv́ida	

para	isso.	Para	Carvalho,	não	há	problema	em	ter	dıv́idas	públicas	com	o	

tesouro	nacional,	nem	em	se	endividar	em	moeda	nacional	em	momentos	

de	calamidade	pública.	Ela	entende	que	o	Banco	Central	sempre	vai	con-

seguir	fazer	o	pagamento	de	juros	quando	a	conta	for	na	sua	própria	mo-

eda.	O	problema	seria	se	endividar	com	FMI	ou	bancos	internacionais.	

							Em	contrapartida,	Carvalho	acredita	que	ao	em	vez	de	apenas	

acumular	dıv́ida	pública	com	o	tesouro	nacional,	pode-se	também	pensar	

em	mecanismos	para	distribuir	melhor	os	custos	dessa	crise,	pensando	

em	maneiras	de	arrecadar	mais,	tributando	as	altas	rendas	e	os	altos	pa-

trimônios.	Isso	passar	por	medidas	tais	como	Imposto	sobre	grandes	for-

tunas,	aumento	da	alıq́uota	do	imposto	sobre	herança	e	aumento	da	alı-́

quota	máxima	do	imposto	de	renda	para	as	rendas	mais	altas.	Ela	ainda	
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se	posiciona	contra	a	proposta	de	reduzir	os	salários	de	servidores	públi-

cos	como	maneira	de	distribuir	os	custos,	por	entender	que	o	momento	é	

de	preservar	a	renda	de	quem	trabalha,	como	é	o	caso	da	grande	maioria	

do	funcionalismo.		

	 As	avaliações	de	Nelson	Barbosa	vão	no	mesmo	sentido.	O	

economista	é	professor	da	Fundação	Getúlio	Vargas	e	da	Universidade	de	

Brasileira	e	colunista	da	Folha	de	São	Paulo	e	foi	Ministro	da	Fazenda	e	

Planejamento	do	governo	Dilma	e	Secretário	de	Polıt́ica	Econômica	do	

governo	Lula.		

							Com	toda	experiência	de	ex-ministro,	ele	avalia	como	“incom-

pletas”	as	medidas	adotadas	até	aqui	pelo	governo	de	Jair	Bolsonaro	di-

ante	da	pandemia	do	novo	 coronavıŕus.	 Para	 ele,	 a	 proteção	 oferecida	

para	os	 trabalhadores	deveria	 ser	maior,	 até	 três	 salários	mıńimos,	 ao	

contrário	do	limite	de	um	salário	mıńimo	imposto	pelo	ministro	Guedes.	

Para	Barbosa,	é	preciso	lembrar	que	“messe	momento,	a	instituição	que	

não	quebra	é	o	governo,	e	é	por	isso	que	o	governo	é	o	principal	agente	

para	amenizar	a	crise.	Não	quer	dizer	que	o	governo	pode	fazer	tudo,	mas	

ele	pode	absorver	uma	grande	parte	dessa	crise,	aliviando	o	impacto	no	

setor	privado”195		

Sobre	dıv́ida	pública,	Barbosa	estima	que	ela	irá	crescer	algo	entre	

5%	e	10%	do	PIB.	Depois	essa	dıv́ida	terá	que	ser	enfrentada,	mas	isso	

num	momento	posterior	à	crise.	“Nesse	momento,	o	governo	vai	emitir	

dıv́ida	como	se	ele	estivesse,	em	nome	da	sociedade,	tomando	recursos	

emprestados	do	futuro	para	combater	uma	crise	no	presente”.196	Poste-

riormente,	 quando	 todos	os	 setores	 estiverem	na	 sua	 total	 capacidade	

produtiva	poderá	haver	a	discussão	sobre	como	enfrentar	o	aumento	da	

dıv́ida,	com	taxa	de	juros	maior	ou	menor,	absorção	monetária,	entre	ou-

tras	possıv́eis	medidas.	Assim	como	Carvalho,	ele	defende	que	a	dıv́ida	se	

																																																								
195	https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/coronavirus/2020/04/agora-a-instituicao-que-nao-
quebra-e-o-governo-por-isso-e-o-principal-agente-para-amenizar-a-crise/	
196	Idem.		
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dê	em	moeda	nacional,	o	que	facilita	a	resolução	do	problema	no	futuro.	
197	

	Sobre	o	momento	pós	crise,	Barbosa	adianta	que	quando	as	coisas	

começarem	a	voltar	ao	normal,	dihicilmente	o	setor	privado,	com	menos	

renda	e	mais	dıv́ida,	será	capaz	de	sozinho	levantar	a	economia	brasileira.	

Para	pensar	o	momento	em	que	o	Paıś	precisará	se	reerguer,	ele	desde	já	

endossa,	do	mesmo	modo	que	Carvalho,	que	serão	necessárias	polıt́icas	

de	reconstrução,	baseadas	no	 investimento	estatal	e	na	criação	de	em-

prego	para	que	o	Brasil	se	recupere	o	mais	breve	possıv́el.	“Apostar	que	

o	 setor	privado	vai	 se	 recuperar	 rapidamente,	 com	o	 governo	 fazendo	

nada,	é	um	dos	motivos	que	levou	à	estagnação	dos	últimos	três	anos.”198	

 
 
Conclusão 
	

Mediante	a	crise	da	dimensão	do	Coronavıŕus	que	atinge	esferas	

sanitárias	e	econômicas,	é	inevitável	escapar	de	uma	recessão	econômica.	

Estamos	vivendo	um	momento	completamente	singular,	além	dos	pro-

blemas	acerca	das	perdas	humanas,	das	demandas	de	saúde	pública,	há	a	

mensuração	econômica	da	crise,	pensando	no	altıśsimo	grau	de	instabili-

dade	hinanceira,	onde	muito	paıśes	estão	com	comércio	paralisado	e	im-

pactos	sobre	a	economia	são	imprevisıv́eis.	

Ademais,	ninguém	sabe	quanto	tempo	o	isolamento	vai	durar,	se	

os	empregos	serão	preservados,	se	as	empresas	irão	sobreviver,	se	ha-

verá	 lucro	 na	 produção	 global,	 como	 será	 capacidade	de	 consumo	das	

pessoas…	Aumento	de	dıv́ida	pública,	probabilidade	de	baixa	no	PIB,	au-

																																																								
197	https://www1.folha.uol.com.br/amp/colunas/nelson-barbosa/2020/04/de-onde-veio-o-di-
nheiro.shtml?__twitter_impression=true	
198	https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/coronavirus/2020/04/agora-a-instituicao-que-nao-
quebra-e-o-governo-por-isso-e-o-principal-agente-para-amenizar-a-crise/ 
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mento	de	desemprego	e	um	acúmulo	de	pesadelos	econômicos	está	acon-

tecendo	em	economias	sólidas	como	EUA	e	China	e	em	economias	que	já	

andavam	a	passos	lentos	como	Brasil,	tudo	isso	é	inevitável.	Traçar	pre-

visões	do	que	acontecerá	nos	próximos	meses	é	um	exercıćio	de	futuro-

logia	arriscado,	mas	o	fato	é	que	irá	haver	uma	queda	na	economia	global	

e	um	alto	grau	de	instabilidade	econômica,	talvez	de	difıćil	recuperação	

ou	não	dependendo	de	como	os	governos	ao	redor	do	mundo	incluindo	

no	Brasil	irão	conduzir	a	situação.		

Sem	querer	fazer	profecias,	mas	buscando	dar	conta	de	os	mapear	

conhlitos	polıt́icos	atuais	e	rehletir	sobre	seu	desenvolvimento	–	tarefa	que	

é	tıṕica	da	ciência	polıt́ica	–	entendemos	que,	de	fato,	a	agenda	neoliberal	

não	corresponde	as	demandas	do	momento	atual.	A	crise	do	coronavıŕus	

aponta	 uma	 fragilização	 neoliberal	 porque	 justamente	 os	 padrões	 de	

mercado	 já	 não	 convém	mais,	não	 são	 compatıv́eis	 as	necessidades	do	

mundo	 agora.	 Essa	 força	 de	mercado	 reguladora	 que	 por	muito	 cami-

nhava	se	sobrepondo	a	força	do	estado,	se	viu	cair.	Não	iremos	sair	desta	

crise	com	um	sistema	econômico	diferente	de	capitalismo,	porém	o	capi-

talismo	não	é	um	sistema	singular.	Contudo,	não	está	dado	que	esse	atual	

recuo	neoliberal	se	consolidará	no	mundo	e,	principalmente,	no	Brasil	go-

vernado	por	Bolsonaro	e	Guedes.	Trata-se	de	uma	disputa	que	será	feita	

no	futuro,	o	debate	sobre	novas	conhigurações	de	capitalismo.		
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Empresariado e pandemia: o lucro à frente da vida  

KEMILY MELLO199  

Este	texto	busca	investigar	a	ação	de	grupos	empresariais	brasi-

leiros	diante	da	pandemia	da	Covid-19.	A	pesquisa	analisou	notıćias	na	

grande	mıd́ia,	pronunciamentos	ohiciais	e	posicionamentos	informais	do	

empresariado	nacional	e	seus	representantes.	A	pesquisa	se	deu	entre	11	

de	março	a	11	de	abril,	compreendendo	um	mês	da	pandemia.	Duas	hipó-

teses	norteiam	a	rehlexão:	a	primeira	é	que	os	setores	do	“novo	empresa-

riado”,	representados	pelo	Movimento	Brasil	200,	se	alinharam	rapida-

mente	à	postura	bolsonarista	de	minimizar	a	doença	e	priorizar	a	questão	

econômica.	 A	 segunda	hipótese	 incide	 sobre	 os	 grupos	 tradicionais	 de	

empresários	ligados	a	associações	patronais	tais	como	a	Federação	das	

Indústrias	de	São	Paulo	(FIESP)	e	a	Federação	das	Indústrias	do	Rio	de	

Janeiro	(FIRJAN).	As	entidades	demoraram	a	se	manifestar	sobre	possı-́

veis	ações	do	governo	diante	do	coronavıŕus	e,	quando	hizeram,	buscaram	

reconhecer	a	gravidade	da	doença,	em	convergência	com	o	discurso	dos	

governadores	e	do	Congresso..	Todavia,	sua	ação	prática	teve	como	foco	

prioritário	defender	os	interesses	das	empresas.		

Entendemos,	 portanto,	 que	 apesar	 de	 uma	 postura	 pública	 dis-

tinta,	os	dois	grupos	se	encontram	na	ação	polıt́ica	para	priorizar	seus	

interesses	em	detrimento	dos	trabalhadores.		

 

O empresário bolsonarista: ação política radical e desprezo às vidas  
 

Enquanto	todos	os	paıśes	mais	afetados	pela	crise	alertavam	sobre	

medidas	como	isolamento	social	e	quarentena,	o	presidente	do	Brasil,	Jair	

																																																								
199	Kemily	Mello	é	graduanda	em	ciências	sociais	da	UFRJ	do	5º	período	e	pesquisadora	do	NU-
DEB	
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Bolsonaro,	optou	por	um	comportamento	oposto,	de	minimizar	a	gravi-

dade	da	doença	e	ahirmar	que	a	economia	não	deveria	parar.	Imediata-

mente	os	empresários	 ligados	ao	movimento	Brasil	200	 como	Luciano	

Hang	e	Junior	Durski,	vieram	a	público	sustentar	e	posição	de	Bolsonaro	

e	convocar	o	povo	para	ir	às	ruas	em	uma	‘manifestação’	pró-governo.		

Em	vıd́eos	publicados	em	suas	redes	sociais,	Junior	Durski,	dono	

da	rede	de	restaurantes	Madero,	conclamou	a	população	a	comparecer	

nos	atos	do	dia	15	de	março	contra	o	Congresso200.	 Já	Luciano	Hang	se	

fantasiou	de	“Captião	Brasil”	e	chamou	as	pessoas	para	a	manifestação	

bolsonarista.201	Ambos	ignoraram,	na	ocasião,	as	recomendações	da	OMS	

e	dos	governadores	para	evitar	aglomerações.	Embora	tais	atitudes	con-

higurarem	crime	de	atentado	à	saúde	pública,	nada	aconteceu	com	eles	do	

ponto	de	vista	institucional.	No	debate	público,	ao	menos,	este	empresa-

riado	se	viu	na	defensiva,	especialmente	nas	redes	sociais:	a	tag	#Made-

roNuncaMais	foi	um	dos	assuntos	mais	comentados	no	Twitter	em	dia	16	

de	março202	e	a	empresa	Smart	Fit,	do	fundador	Edgard	Corona,	sofreu	

uma	campanha	de	boicote.203	

Na	semana	seguinte,	em	entrevista	ao	Estadão204,	Durski	diz	que	

os	boicotes	não	tiveram	impacto	nenhum	na	prestação	de	contas	de	sua	

rede.	Mesmo	que	isso	seja	verdade,	o	tom	do	"chef"	já	era	outro,	muito	

mais	neutro	e	ponderado	do	que	havia	mostrado	nos	vıd́eos.	A	pressão	

pública	impactou	na	conduta	do	empresário	bolsonarista.	O	mesmo	acon-

teceu	com	Luciano	Hang,	que,	após	a	enxurrada	de	crıt́icas	sobre	o	seu	

posicionamento	favorável	aos	atos,	resolveu	‘baixar	o	tom’	e	cobrar	uma	

posição	mais	lúcida	do	presidente	sobre	a	pandemia.205	

																																																								
200	https://www.instagram.com/p/B9Sbg-DFs2H/>	
201	https://www.instagram.com/p/B9Ww8jOgU4E/>		
202	https://www.cut.org.br/noticias/boicote-a-empresas-ligadas-a-bolsonaro-ganha-as-redes-161ao>	
203		https://www.cut.org.br/noticias/boicote-a-empresas-ligadas-a-bolsonaro-ganha-as-redes-161ao>	
204	 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacoes-hicaram-pequenininhas-diante-do-co-
ronavirus-diz-dono-do-madero-que-apoiou-atos,70003231709> 
205	https://www.instagram.com/p/B94IOh2gTtd/>	
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Nossa	pesquisa	demonstra,	contudo,	que	tratou-se	apenas	de	um	

recuou	formal,	pois	o	empresário	varejista	manteve	uma	prática	alinhada	

ao	presidente,	reiterando	que	o	fechamento	dos	comércios	é	uma	medida	

tomada	a	partir	de	pura	histeria.	Em	Santa	Catarina,	por	exemplo,	lojas	da	

Havan	continuaram	abertas	mesmo	com	o	decreto	do	Estado	que	pedia	o	

fechamento	 dos	 comércios.	 Foi	 necessário	 que	 o	Ministério	 Público	 hi-

zesse	uma	 intervenção	 junto	a	Polıćia	Militar	para	que	o	decreto	 fosse	

cumprido206.			

O	que	de	fato	mais	grave	nessa	conduta	não	são	os	impropérios	

ditos	por	parte	desses	bilionários,	mas	sim	a	sua	representação	na	vida	

da	classe	trabalhadora:	a	Madero	possui	mais	ou	menos	8	mil	funcioná-

rios	em	todo	paıś	e	seu	dono	ahirmou	publicamente	que	"não	podemos	

parar	por	conta	de	5	ou	7	mil	pessoas	que	vão	morrer	por	conta	do	coro-

navıŕus"207.		Já	Luciano	Hang,	que	emprega	22	mil	pessoas	em	suas	lojas,	

ahirmou	nas	redes	sociais	que:	
Pra	mim,	Luciano,	é	muito	simples.	Então,	eu	simplesmente	fe-

cho	as	lojas,	cancelo	os	pedidos	de	todos	os	meus	fornecedores.	Tenho	
dinheiro	para	pagar	tudo	e	vai	sobrar	dinheiro	no	meu	bolso.	E	aı	́eu	
vou	pegar	e	vou	pra	praia.	Né?	E	quem	sabe	eu	tenha	que	mandar	22	
mil	colaboradores	embora.	E	1	emprego	no	comércio	é	cinco	para	trás	
(na	indústria).	Então,	se	eu	tenho	22	mil	colaboradores,	eu	tenho	120	
mil	pessoas	dependendo	da	Havan.208	

	

Esses	dois	empresários	são	lideranças	destacadas	do	Movimento	

Brasil	200,	uma	articulação	empresarial	surgida	em	março	de	2018	para	

sustentar	a	pré-candidatura	a	presidente	de	Flávio	Rocha,	dono	da	Ria-

chuelo.	Rapidamente	o	grupo	se	alinhou	com	o	então	pré-candidato	Bol-

sonaro,	que	se	comprometeu	com	uma	agenda	radical	de	reformas	contra	

																																																								
206	 https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/policia-militar-fecha-loja-da-havan-em-sc-por-descum-
primento-da-quarentena/>	
207	 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-podemos-parar-por-7-mil-que-vao-morrer-e-mo-
lecada-na-favela-nem-pega-os-bolsonaristas-sobre-o-coronavirus/	>	
208	 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-podemos-parar-por-7-mil-que-vao-morrer-e-mo-
lecada-na-favela-nem-pega-os-bolsonaristas-sobre-o-coronavirus/  
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os	direitos	sociais	e	trabalhistas.209	O	lema	do	hoje	presidente	era	“é	difıćil	

ser	patrão	no	Brasil”.	Ao	longo	do	primeiro	ano	da	gestão	Bolsonaro,	esse	

grupo	foi	um	dos	mais	inhluentes	junto	ao	governo	federal.	210	Trata-se	de	

um	“novo	empresariado”	muito	atuante	na	polıt́ica	e	nas	redes	sociais,	

que	usa	táticas	agressivas	de	mobilização	da	opinião	pública,	em	um	pa-

drão	distinto	daquele	verihicado	na	ação	de	entidades	patronais	tradicio-

nais,	conforme	veremos	a	seguir.		

	

As entidades empresariais tradicionais: moderação e convergência com 
as instituições 

	

Quando	se	trata	das	entidades	patronais	mais	tradicionais,	como	a	

FIESP	e	a	FIRJAN,	nota-se	um	silêncio	inicial	por	parte	de	seus	represen-

tantes,	que	não	endossaram	o	desahio	de	Bolsonaro	às	recomendações	da	

OMS,	 embora	 tenham	 apoiado	 tanto	 a	 candidatura	 do	 ex-capitão	 em	

2018211	quanto	a	própria	gestão	ao	longo	de	2019.	Em	dezembro	de	2019,	

tanto	a	CNI	quanto	a	FIRJAN	encheram	o	presidente	de	homenagens	e	

medalhas	de	“Mérito	Industrial”.212	Além	disso,	Paulo	Skaf,	presidente	da	

FIESP,	é	cotado	para	ser	um	nome	a	concorrer	à	prefeitura	de	São	Paulo	

pelo	partido	do	Bolsonaro.213	

																																																								
209https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/o-que-e-o-brasil-200-o-movi-
mento-politico-do-dono-da-riachuelo-873631ha6wgl2zwue0vwwx833/	
210https://www.terra.com.br/economia/grupo-de-empresarios-amplia-lobby-no-go-
verno,ec420fdc799f7303a7b16b8800b19f634pqkapvp.html>	
211https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/nao-temos-receio-algum-de-um-governo-bolso-
naro-ahirma-presidente-da-cni.shtml 
212https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/12/bons-servicos-prestados-cni-dara-meda-
lha-de-merito-industrial-para-bolsonaro/		
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/bolsonaro-merito-industrial-hirjan-classe-politica/	
213	https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51777804>	
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Assim,	em	16	de	março	a	FIESP	soltou	seu	primeiro	comunicado	

cobrando	“medidas	para	reduzir	os	efeitos	negativos	da	pandemia	na	eco-

nomia”214.	 Percebe-se	que,	 assim	 como	o	 empresariado	bolsonarista,	 a	

defesa	das	empresas	veio	antes	da	questão	sanitária.	Não	há,	contudo,	um	

desahio	ao	isolamento	social	por	parte	da	FIESP	e	nem	a	minimização	das	

perdas	de	vidas	humanas.	Em	20	de	março,	hinalmente	Skaf	demonstra	

preocupação	com	a	saúde,	oferecendo	ao	governo	a	ajuda	dos	empresá-

rios	e	apresentando	um	tom	distinto	do	presidente.215	

O	presidente	da	FIESP	se	manteve	na	mesma	direção	nos	pronun-

ciamentos	seguintes:	no	dia	28	de	março,	em	reunião	com	o	Ministro	da	

Economia	Paulo	Guedes,	 ele	 ahirmou	que	 “nenhum	brasileiro	 será	 dei-

xado	para	trás”	–	em	uma	nıt́ida	demarcação	com	o	discurso	do	empresa-

riado	bolsonarista	–	e	que	“não	vai	faltar	recursos	para	a	saúde”.	216	Por	

him,	no	começo	de	abril,	o	empresário	paulista	apresentou	uma	posição	

de	apoio	às	medidas	de	isolamento	implementadas	pelo	governo	de	São	

Paulo,	porém	com	ressalvas	de	que	a	partir	de	22	de	abril	a	economia	de-

veria	 voltar	 a	 funcionar	 gradativamente	 caso	 a	 situação	 esteja	 contro-

lada.217		

No	mesmo	sentido	foi	o	presidente	da	FIRJAN,	Eduardo	Eugênio,	

que	no	dia	16	de	março	envia	ao	Congresso	Federal218	o	“Programa	de	

Apoio	à	Resiliência	Produtiva”219,	que	são	propostas	similares	às	plano	de	

																																																								
214https://www.hiesp.com.br/noticias/skaf-defende-medidas-para-reduzir-os-efeitos-negativos-do-co-
ronavirus-na-economia/	
215	 https://www.hiesp.com.br/noticias/skaf-reune-empresarios-para-discutirem-com-bolsonaro-o-en-
frentamento-ao-coronavirus/	
216	 https://www.hiesp.com.br/noticias/nao-vao-faltar-recursos-para-a-saude-nem-para-a-economia-
diz-paulo-guedes-em-reuniao-na-hiesp/	
217	https://www.istoedinheiro.com.br/skaf-defende-volta-gradual-da-atividade-economica/	
218 https://www.firjan.com.br/noticias/coronavirus-firjan-elabora-propostas-para-adaptar-relacoes-trabalhis-
tas-e-manter-saude-financeira-de-empresas.htm?&IdEditoriaPrinci-
pal=4028818B46EEB3CD0146FD70E994340B 
219	 https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/programa-de-apoio-a-resiliencia-produ-
tiva-acoes-em-ambito-trabalhista-e-previdenciario.htm#pubAlign 
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medidas	 da	 FIESP220.	 Indo	 de	 acordo	 ao	 posicionamento	 da	 federação	

paulista,	Eugênio	prioriza	as	questões	econômica	em	detrimento	à	saúde	

pública	sem,	todavia,	desahiar	as	recomendações	sanitárias.	Assim	como	

Skaf,	 ele	 busca	 legitimar	 seu	 posicionamento	 enquanto	 presidente	 de	

uma	federação	demonstrando	que	leva	a	sério	as	previsões	dos	especia-

listas.		

Além	disso,	sua	postura	mostra	que	a	sua	preocupação	não	é	ape-

nas	a	questão	econômica:	No	dia	2	de	abril	ele	ahirma	que	“A	pandemia	

atinge	todo	mundo.	Como	indivıd́uos,	empresas	e	instituições	temos	obri-

gação	moral	de	nos	engajar”221.	Sendo	coerente	com	seu	discurso,	a	FIR-

JAN	atua	junto	às	indústrias	com	a	doação	de	materiais	para	hospitais	do	

Estado.	Além	disso,	no	dia	seguinte,	3	de	abril,	promove	com	o	apoio	da	

Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ),	testes	de	Covid-19	para	

todos	os	556	mil	trabalhadores	da	indústria.	Em	sua	fala	reitera	que	“Nós	

todos	somos	responsáveis	uns	com	os	outros.	Nós,	cidadãos	e	cidadãs	do	

Brasil	e	do	temos	que	colocar	as	nossas	capacidades	para	ajudar	a	comu-

nidade.”222	

Em	comum	às	entidades,	além	do	tom	ponderado	e	da	ação	em	fa-

vor	das	empresas,	encontramos	o	apoio	às	Medidas	Provisórias	editadas	

pelo	governo	para	proteger	as	empresas	durante	a	pandemia.	A	FIESP	

elogia	o	governo	e	cobra	novas	medidas223	enquanto	a	FIRJAN,	além	de	

																																																								
220https://www.fiesp.com.br/noticias/skaf-defende-medidas-para-reduzir-os-efeitos-negativos-do-coronavi-
rus-na-economia/	
221https://oglobo.globo.com/rio/doacoes-garantem-abertura-de-100-leitos-de-cti-em-hospitais-publicos-do-
rio-24345520 
222https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/03/federacao-das-industrias-do-rio-vai-fazer-teste-
da-covid-19-em-mais-de-500-mil-trabalhadores.ghtml 
223https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/04/02/correcao-hiesp-elogia-medi-
das-trabalhistas-e-adiamento-de-tributos.html	
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manifestar	seu	acordo	com	as	propostas224,	faz	um	mapeamento	do	que	

já	avançou	e	daquilo	que	ainda	deve	melhorar.225	

	

Conclusão  
	

Nossa	pesquisa	mostrou	uma	distinção	no	comportamento	polı-́

tico	destes	dois	grupos	empresariais	e	uma	aproximação	no	que	tange	aos	

objetivos	polıt́icos	 juntos	ao	governo.	Enquanto	Luciano	Hang	e	 Junior	

Durski	 infestavam	 as	 redes	 sociais	 com	 vıd́eos	 chamando	 à	 população	

para	o	ato	bolsonarista	contra	o	Congresso,	Skaf	e	Eugênio	buscaram	o	

caminho	de	reuniões	formais	com	o	governo	para	apresentar	propostas	

manifestar	uma	disposição	institucional	de	colaborar.	O	empresariado	do	

Movimento	Brasil	200	atua,	portanto,	em	uma	relação	imediata	junto	à	

sociedade	civil	como	um	todo	e,	em	especial,	com	a	base	mais	hiel	do	bol-

sonarismo.	Já	as	entidades	tradicionais	buscam	a	mediação	estatal,	prin-

cipalmente	através	da	relação	com	o	Ministro	da	Economia,	Paulo	Guedes.		

As	propostas	elaboradas	e	cobradas	pela	FIESP	e	FIRJAN	incluem	

adiamentos	dos	tributos,	pedido	de	ampliação	do	acesso	ao	crédito	e	re-

dução	da	jornada	de	trabalho	e	redução	dos	salários,	o	que	benehicia	tam-

bém	o	empresariado	bolsonarista226.	Neste	sentido,	estão	juntos	no	apoio	

as	MPs	do	governo	federal	que	fragilizam	os	trabalhadores.		

Apesar	da	divergência	nos	métodos,	o	apoio	ao	governo	mostra	

como	os	setores	empresariais	diversos	se	unem	dentro	suas	particulari-

dades	para	atingir	o	mesmo	him:	a	maximização	dos	lucros.	Asssim,	até	o	

																																																								
224https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/23/mp-927-ajuda-a-preservar-capacidade-de-pro-
ducao-e-emprego-diz-hirjan.ghtml	
225https://www.hirjan.com.br/noticias-1/conhira-o-avanco-do-programa-de-resiliencia-produtiva-da-
hirjan.htm 
226https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/03/23/luciano-hang-medidas-governo-coronavirus.htm	
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dia	15	de	Abril,	mais	de	1	milhão	de	trabalhadores	ou	tiveram	seus	salá-

rios	reduzidos	ou	tiveram	seus	contratos	suspensos227.	O	apoio	tanto	de	

um	setor	quanto	de	outro	às	medidas	provisórias	deixa	em	evidência	que,	

mais	uma	vez,	a	vida	da	classe	trabalhadora	não	está	acima	dos	interesses	

econômicos	do	empresariado.		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

																																																								
227https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/14/corte-de-jornada-e-salario-ou-suspensao-de-
contratos-ja-atingiu-mais-de-1-milhao-de-trabalhadores.ghtml 
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Movimentos Sociais diante da pandemia: solidariedade e 
resistência    

CELLO LATINI PFEIL228  

Este	texto	busca	analisar	como	alguns	movimentos	sociais	brasi-

leiros	reagiram	à	pandemia	do	Covid-19.	A	pesquisa	analisou	tanto	a	rea-

ção	de	entidades	e	movimentos	sociais	mais	tradicionais,	organizados	nas	

Frentes	Povo	Sem	Medo	e	Frente	Brasil	Popular,	bem	como	associações	e	

redes	de	periferia,	feminismo,	LGBTQIA+,	de	empregadas	domésticas,	etc.	

Como	fontes,	usamos	os	sites	e	páginas	da	ABRASCO,	ANTRA,	Adufrj,	Adu-

nicamp,	A	Pública,	BBC,	Brasil	 de	Fato,	 Folha	de	 São	Paulo,	 Instagram,	

MMC,	JC,	Outras	Palavras,	Panorama	Farmacêutico,	PT,	Rede	Brasil	Atual,	

Revista	Fórum	e	Terra.	Consultamos	o	material	entre	11	de	março	e	11	

de	abril,	de	modo	a	abranger	o	primeiro	mês	de	vigência	da	pandemia.		

A	hipótese	que	este	texto	apresenta	é	a	de	que	os	movimentos	so-

ciais	dividiram	sua	ação	diante	da	pandemia	em	duas	dimensões;	por	um	

lado,	foi	preciso	montar	redes	de	solidariedade	para	minimizar	as	dores	

e	as	consequências	econômicas	entre	os	mais	vulneráveis	diante	do	des-

caso	do	governo	Bolsonaro.	Por	outro	lado,	os	movimentos	mantiveram	

sua	postura	de	resistência,	apresentando	propostas	alternativas	para	en-

frentar	a	crise	atual.		

	

O contexto político  
  

Diante	da	pandemia	do	COVID-19,	a	necessidade	de	ohicializar	uma	

quarentena	trouxe	questões	que	o	governo	tardou	e	falhou	em	solucionar	

com	efetividade.	Após	avisos	de	autoridades	da	saúde	sobre	a	importân-

cia	de	hicar	em	casa	e	evitar	aglomerações,	Jair	Bolsonaro	se	comportou	

																																																								
228	Cello	Latini	Pfeil	é	graduando	do	5o	período	de	Ciências	Sociais		e	pesquisador	do	Nudeb.	
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de	maneira	irresponsável	ao	cumprimentar	calorosamente	cidadãos	bol-

sonaristas	e	ahirmar	que	não	havia	necessidade	de	tamanha	reclusão.	E	

manteve	esse	padrão	durante	todo	o	primeiro	mês	da	pandemia.		

Antes	do	inıćio	da	quarentena,	movimentações	públicas	estavam	

sendo	organizadas	tanto	pela	oposição	como	pelo	governo.	Os	movimen-

tos	sociais	haviam	convocado	manifestações	para	o	dia	18	de	março	em	

defesa	da	democracia,	educação	e	saúde.	Contudo,	com	o	agravamento	da	

pandemia,	tais	mobilizações	foram	suspensas.		

Pelo	 lado	 do	 governo,	 estavam	marcados	 atos	 para	 o	 dia	 15	 de	

março,	em	defesa	do	presidente	e	contra	o	Congresso	e	o	judiciário.	Em	

12	de	março,	Bolsonaro	recomendou	que	os	atos	convocados	em	sua	de-

fesa	fossem	repensados.	Grupos	como	o	Movimento	Avança	Brasil	e	o	Nas	

Ruas	cancelaram	as	convocações,	e	o	primeiro	destes	 lançou	uma	nota	

convocando	o	povo	a	um	“MEGA	PANELAÇO”	para	o	dia	15	de	março,	con-

tra	os	polıt́icos	que	não	tem	“o	BRASIL	ACIMA	DE	TUDO”.	Contudo,	os	atos	

foram	mantidos	e	Bolsonaro	se	fez	presente,	contrariando	todas	as	deter-

minações	polıt́icas	e	sanitárias.		

	

A demanda por direitos 
 

Na	medida	em	que	a	pandemia	se	agravou,	movimentos	sociais	co-

meçaram	a	criticar	as	medidas	 inehicientes	e	a	 lentidão	do	governo	em	

tomar	decisões,	especialmente	no	que	diz	respeito	aos	direitos	dos	traba-

lhadores:	após	a	morte	de	uma	mulher	de	63	anos	no	Rio	de	Janeiro,	em-

pregada	doméstica	que	contraiu	Covid-19	de	sua	empregadora,	os	hilhos	

e	hilhas	de	trabalhadores	domésticos	e	diaristas	lançaram	um	manifesto	

para	pedir	medidas	de	proteção	(como	dispensa	remunerada	e	adianta-
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mento	das	férias)	a	esses	prohissionais	e	suas	famıĺias.	A	Fenatrad	–	Fede-

ração	Nacional	das	Trabalhadoras	Domésticas	–	reivindica	que	trabalha-

dores	domésticos	sejam	liberados	do	serviço229.	

Outro	exemplo	é	a	iniciativa	da	Via	Campesina	Brasil,	que	emitiu	

uma	nota	pública	em	defesa	de	solidariedade,	organização,	luta	e	vida.	Em	

um	trecho,	a	organização	critica	o	governo	Bolsonaro:	“No	Brasil	se	soma	

uma	crise	polıt́ica-institucional	marcada	pela	ascensão	neofascista	do	go-

verno	Bolsonaro,	que	baseia	 sua	polıt́ica	 a	partir	do	 conhlito	 constante	

contra	as	instituições,	a	ciência,	a	cultura	(...)”.230	Defende-se	o	diálogo,	o	

autocuidado,	o	incentivo	à	produção	de	alimentos	agroecológicos	e	a	dis-

tribuição	popular	de	alimentos.	O	Movimento	de	Mulheres	Camponesas	

(MMC)	 também	 manifestou	 preocupação	 com	 a	 pandemia,	 atentando	

para	a	dihiculdade	de	várias	mulheres	em	suportar	a	quarentena,	devido	

à	violência	doméstica231.	

Grupos	 em	 situação	 de	 extrema	 vulnerabilidade	 enfrentaram	 a	

inehiciência	 do	 governo.	 O	MAB	 (Movimento	 dos	 Atingidos	 Por	 Barra-

gens)	divulgou,	em	23	de	março,	uma	nota	reivindicando	medidas	bási-

cas:	distribuição	gratuita	de	água,	suspensão	das	multas	aos	consumido-

res	residenciais,	 fornecimento	mensal	de	um	botijão	de	gás	de	cozinha	

para	famıĺias	de	baixa	renda.	Segundo	Iury	Paulino,	integrante	da	coorde-

nação	nacional	do	MAB,	 isso	“é	o	mıńimo	que	o	Estado	brasileiro	deve	

garantir”232.	

Nas	redes	sociais,	o	impacto	foi	intenso.	Subiram	hashtags	como	

#FiqueEmCasa	 e	 #QuarentenaNãoE] Férias,	 para	 estimular	 a	 população	

que	tem	condições	de	hicar	em	casa	a	permanecer	em	casa.	Artistas	hizeram	

campanhas	para	convencer	seus	seguidores	a	hicarem	em	casa	e	muitos	

																																																								
229	https://drive.google.com/hile/d/1Xo5dcasbWAsk6w00qIiWU2exHbq-5ysw/view	
230	http://www.mmcbrasil.com.br/site/node/414	
231	http://www.mmcbrasil.com.br/site/node/415	
232	https://pt.org.br/mab-reivindica-subsidio-para-luz-agua-e-gas-durante-crise-do-coronavirus/	
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organizaram	eventos	virtuais	como	forma	de	entretenimento	e	para	pro-

mover	campanhas	de	doação	de	alimentos.	

 

As redes de solidariedade 
 

Com	isso,	diversos	grupos	se	organizaram	para	assistir	populações	

vulneráveis	e	com	poucos	recursos	de	sobrevivência,	pontuando	sempre	

sua	oposição	ao	governo	Bolsonaro.	Segundo	um	levantamento	do	“The	

Intercept”,	são	mais	de	80	iniciativas	de	arrecadação	de	alimentos	e	pro-

dutos	de	higiene	em	todo	o	paıś.233	Uma	leva	forte	de	iniciativas	em	peri-

ferias,	organizadas	por	núcleos	de	moradores,	ganhou	projeção	nas	redes	

sociais,	assim	como	campanhas	para	distribuição	de	cestas	básicas	à	po-

pulação	de	moradores	de	rua,	 à	população	LGBTQIA+	e,	especialmente,	

às	travestis	que	trabalham	na	prostituição.	

Uma	das	organizadoras	da	campanha	“Corona	Nas	Favelas	e	Peri-

ferias”,	Juliana	Pinho,	esclareceu	que	a	realidade	cotidiana	das	periferias	

“gera	a	naturalização	do	risco	de	vida”.234	Os	patrões	não	liberam	os	em-

pregados	e	diante	disso	os	moradores	vêm	se	organizando	e	criando	fai-

xas,	cartazes	e	banners	virtuais	para	conscientizar	a	população	sobre	a	

importância	da	prevenção.	Na	Maré,	estava	escrito	em	uma	faixa	“sabe-

mos	que	temos	um	precário	abastecimento	de	água.	Caso	você	tenha	água	

em	casa	compartilhe	com	quem	precisa”.235	

O	Dicionário	de	Favelas	Marielle	Franco	–	uma	plataforma	pública	

com	informações	sobre	favelas	–	possui	uma	seção	informativa	sobre	o	

coronavıŕus.236	A	Cufa	(Central	U] nica	das	Favelas)	propôs	distribuição	de	

																																																								
233 https://theintercept.com/2020/04/09/coronavirus-brasil-apoio-covid-mascara/ 
234 https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/saude-da-populacao/coronavirus-nas-favelas-e-dificil-fa-
lar-sobre-perigo-quando-ha-naturalizacao-do-risco-de-vida/46098/ 
235 https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2020/03/coronanasfavelas.png 
236 https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Coronav%C3%ADrus_nas_favelas	  
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água,	 sabão,	 álcool	 em	 gel	 e	 água	 sanitária,	 alimentos	 e	 apoio	 hinan-

ceiro.237	O	Grupo	de	Trabalho	de	Saúde	da	População	Negra	da	Sociedade	

Brasileira	de	Medicina	de	Famıĺia	e	Comunidade	produziu	uma	cartilha	

para	orientar	moradores	das	favelas.238	A	Associação	Franciscana	de	De-

fesa	de	Direitos	e	Formação	Popular	está	apoiando	241	famıĺias.239	

Na	Cidade	de	Deus,	a	Frente	CDD	montou	cartazes	informativos	e	

iniciaram	campanhas	de	arrecadação	de	alimentos.	O	mesmo	ocorreu	no	

Complexo	do	Alemão240.	Na	Baixada	Fluminense,	a	ONG	Casa	Fluminense	

publicou	uma	carta	manifesto	#CoronaNaBaixada	para	entregar	às	pre-

feituras	da	região.	A	carta	já	possui	115	assinaturas	institucionais	e	mais	

de	300	assinaturas	individuais.	Artistas	e	coletivos	da	Baixada	também	se	

organizaram	na	carta	manifesto	#CulturaBXDdeQuarentena,	defendendo	

medidas	similares	às	do	grupo	anterior.241	

	 Em	Hielópolis	e	Paraisópolis	(São	Paulo),	a	UNAS	(União	de	

Núcleos	e	Associações	dos	Moradores)	e	a	União	de	Moradores	montaram	

comitês	para	arrecadar	alimentos	e	material	de	higiene	para	os	morado-

res.	 O	MTST	 (Movimento	 dos	 Trabalhadores	 Sem-Teto)	 em	 São	 Paulo	

possui	uma	Brigada	de	Saúde,	que	começou	a	percorrer	ocupações	e	bair-

ros	para	orientar	a	população.	Cerca	de	1200	famıĺias	foram	apoiadas.	

No	bairro	Terra	Firme,	em	Belém,	houve	um	protesto	na	Avenida	

Perimetral	contra	a	desassistência	do	governo.	Coletivos	de	jovens	(Tela	

Firme	e	LabPerifaCom)	se	uniram	para	combater	as	fake	news.	Em	Recife,	

cartazes	foram	distribuıd́os	e	colados	em	muros,	para	alertar	a	população	

																																																								
237https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/saude-da-populacao/coronavirus-nas-favelas-e-
dihicil-falar-sobre-perigo-quando-ha-naturalizacao-do-risco-de-vida/46098/	
238https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7o%CC%83es-para-fa-
velas-e-periferias.pdf	
239	https://outraspalavras.net/outrasmidias/as-periferias-organizam-se-diante-da-inacao-do-governo/	
240	 https://apublica.org/2020/04/na-ausencia-do-estado-ativistas-informam-a-periferia-sobre-o-coro-
navirus/?amp	
241	 https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/03/31/em-carta-movimentos-sociais-da-baixada-hlu-
minense-cobram-medidas-das-prefeituras-contra-o-coronavirus/	
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sobre	a	importância	de	hicar	em	casa.	Em	Salvador,	o	portal	NORDESTeu-

SOU	distribuiu	panhletos	em	que	se	lê	“sua	fake	News	pode	matar	pessoas.	

Se	não	ajuda,	não	atrapalhe”.	Além	disso,	um	carro	de	som	circula	durante	

cinco	horas	por	dia	na	região,	espalhando	informações.	Nas	periferias	de	

Salvador,	o	grupo	AfroSaúde	está	disponibilizando	atendimento	médico	

online	e	via	telefone,	somando	médicos,	psicólogos,	farmacêutivos,	nutri-

cionistas,	assistentes	sociais	e	enfermeiros.	Na	Bahia,	a	arrecadação	e	a	

distribuição	de	alimentos	estão	sendo	organizados	por	uma	plataforma	

online	do	 grupo	 “UniãoBA	 contra	o	Coronavıŕus”.	ONGs	 e	 institutos	 se	

uniram	para	criar	o	site	“Salvador	Contra	o	Corona”.242	

Em	Recife,	por	exemplo,	entidades	da	Frente	Brasil	Popular	se	uni-

ram	a	ONGs	e	à	Arquidiocese	de	Olinda	para	distribuir	600	marmitas	por	

dia	no	Armazém	do	Campo,	no	bairro	de	Santo	Antônio243.	Em	Santa	Ca-

tarina,	uma	famıĺia	do	MST	fez	uma	parceria	com	a	prefeitura	para	pro-

duzir	 álcool	70%	para	hospitais	e	postos	de	saúde	da	região244.	No	Rio	

Grande	do	Sul,	o	MST	doou	20	toneladas	de	arroz	orgânico	a	famıĺias	em	

situação	de	vulnerabilidade.	As	entregas	de	arroz,	feijão,	farinha,	azeite,	

massa	e	detergente	se	iniciaram	no	dia	primeiro	de	abril,	em	Porto	Alegre	

e	Viamão.245	

Nas	universidades,	a	situação	se	agravou	com	a	questão	das	mora-

dias	estudantis,	que	continuam	cheias246.	Algumas	universidades	paga-

ram	as	passagens	para	que	os	alunos	retornassem	a	suas	cidades.	Além	

da	UFRJ,	a	UFAL,	a	UFG	e	a	UFRN	seguiram	o	mesmo	exemplo.	O	Adufrj	

																																																								
242https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/09/covid-19-movimentos-sociais-da-ba-se-unem-
para-arrecadar-doacoes-por-meio-de-plataforma-online-veja-como-ajudar.ghtml	
243https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/03/5603608-movimentos-sociais-igreja-catolica-e-
ongs-se-unem-para-alimentar-moradores-de-rua-do-recife-em-tempos-de-coronavirus-saiba-como-
doar.html	
244	https://pt.org.br/coronavirus-destilaria-do-mst-produz-alcool-para-rede-de-saude-em-sc/	
245	https://www.brasildefato.com.br/2020/04/02/mst-doa-12-toneladas-de-arroz-organico-para-com-
bate-a-fome-em-meio-a-pandemia-no-rs 
246	 https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/04/universidades-publicas-tentam-esvaziar-mora-
dias-estudantis-para-impedir-contagio-por-coronavirus.shtml?utm_source=whatsapp&utm_me-
dium=social&utm_campaign=compwa	
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fez	 uma	 doação	 de	 30	 cestas	 básicas	 a	 funcionários	 de	 limpeza	 do	

CCMN247,	e	o	Adunicamp	realizou	uma	doação	de	R$	90.082,15	destina-

dos	à	aquisição	de	uniformes	para	a	equipe	assistencial	e	para	os	funcio-

nários	da	limpeza248.	

A	ANTRA	(Associação	Nacional	de	Travestis	e	Transexuais)	decla-

rou	que	está	monitorando	a	violência	no	perıódo	da	pandemia	e	divulgou	

uma	cartilha	para	cuidados	de	pessoas	que	trabalham	na	prostituição249.	

Além	disso,	casas	de	acolhimento	à	população	LGBTQIA+	estão	formando	

uma	rede	de	apoio	pela	distribuição	de	cestas	básicas	e	materiais	de	higi-

ene.	Em	todo	o	Brasil,	essas	casas	estão	distribuindo	cestas	básicas	e	ofe-

recendo	acolhimento	para	pessoas	em	situação	de	vulnerabilidade.	São	

estas	casas:	Casa	Aurora,	em	Salvador;	 Instituto	Transviver,	em	Recife;	

Casa	Chama,	Coletivo	e	Casa	de	Acolhimento	LGBT+	Arouchianos	e	Casa	

Florescer,	em	São	Paulo;	Casa	Nem,	no	Rio	de	Janeiro;	Casa	Miga,	em	Ma-

naus;	Astra	LGBT,	em	Aracaju;	e	ONG	Transvest,	em	Belo	Horizonte250.	

Como	sintetizado	pelo	Periferia	Em	Movimento,	essas	iniciativas	

estão	ocorrendo	autonomamente:	“na	base	do	“nós	por	nós”,	a	boa	e	velha	

solidariedade,	 campanhas	apoiam	catadores	de	 recicláveis,	 artesãs,	 ca-

melôs,	pessoas	trans	e	autônomos	das	periferias;	e	mapeiam	pontos	para	

receber	mantimentos	e	articulam	apoio	de	empresas”251	

	

 As ações de resistência  
	

O	 fortalecimento	 dessas	 iniciativas	 populares	 evidenciou	 a	 pos-

tura	impopular	do	governo.	Na	noite	do	dia	31	de	março,	milhares	de	bra-

																																																								
247	 https://www.adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/81-antigas/2908-quem-tem-fome-
tem-pressa	
248	http://adunicamp.org.br/novosite/?q=nota-covid-19-solidariedade%2F	
249	https://antrabrasil.org/2020/03/24/nota-sobre-atuacao-da-antra-em-prol-da-populacao-trans-em-
tempos-do-covid-19/	
250	https://www.instagram.com/p/B-ZhnOep3wT/?igshid=vryq45lvrc3	
251	https://periferiaemmovimento.com.br/vaquinha-covid/	
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sileiros	participaram	de	um	panelaço.	Houve	projeções	de	“Fora	Bolso-

naro”	 nas	 faixadas	 de	 prédios.	 Após	 a	manifestação,	 organizações	 tais	

como	as	Frentes	Brasil	Popular	e	Frente	Povo	Sem	Medo	se	mobilizaram	

em	defesa	de	objetivos	humanitários,	como	a	coleta	e	distribuição	de	ali-

mentos	e	materiais	de	higiene.	Essas	duas	Frentes	 lançaram,	dia	31	de	

março,	uma	plataforma	emergencial	para	o	enfrentamento	da	pandemia,	

com	mais	de	60	propostas252.	Esse	lançamento	foi	precedido	de	uma	série	

de	iniciativas	que	já	estavam	em	curso,	devido	à	urgência	da	situação,	e	

precedeu	outras	movimentações	independentes.	

Já	de	inıćio,	na	plataforma	emergencial253,	ahirma--se	que,	como	o	

governo	não	apresentou	medidas	ehicientes	contra	a	situação	de	crise,	os	

movimentos	sociais	se	organizaram	para	impedir	que	o	cenário	se	agrave.	

O	documento	se	divide	em	sete	eixos.	O	primeiro	eixo,	“Condições	básicas	

para	salvar	o	nosso	povo”,	consiste	na	paralisação	de	todas	as	atividades	

e	serviços	que	não	sejam	essenciais;	o	governo	deve	garantir	que	os	tra-

balhadores	continuem	recebendo	renda,	mesmo	que	não	trabalhem;	tam-

bém	deve	garantir	que	os	trabalhadores	formais	tenham	estabilidade	em	

seus	empregos:	a	segurança	da	população	é	colocada	acima	da	movimen-

tação	da	economia	e	do	lucro	de	empresas	privadas.	

Outra	medida	fundamental	é	a	defesa	do	direito	à	moradia	digna,	

que	evidentemente	não	é	respeitado,	tendo	em	vista	a	quantidade	de	pes-

soas	em	situação	de	rua	e	em	habitações	de	risco.	Segundo	a	plataforma,	

o	governo	deve	proibir	despejos,	organizar	atendimentos	às	populações	

mais	fragilizadas,	desapropriar	imóveis	públicos	e	privados	para	abrigar	

essas	pessoas	e	transformar	hotéis	e	imóveis	vazios	em	locais	de	moradia	

provisória.	Novamente,	a	saúde	e	a	segurança	da	população	são	colocadas	

																																																								
252	 https://www.brasildefato.com.br/2020/03/31/movimentos-sociais-lancam-plano-de-60-propos-
tas-contra-a-covid-19-e-a-crise-economica	
253	https://drive.google.com/hile/d/1ZAONzVMQclpoHCfCqMA4Bft1gJ1q_-J-/view	



	
105 

acima	da	defesa	da	propriedade	privada.	Por	isso,	as	alternativas	elabo-

radas	se	baseiam	na	“submissão	de	interesses	privados	aos	de	toda	a	so-

ciedade,	pela	ação	coletiva,	por	união	e	solidariedade	popular”.	

Não	é	possıv́el	avaliar	o	real	alcance	desse	plano	emergencial.	In-

felizmente,	 contudo,	 não	 vimos	 sinais,	 até	 o	 momento	 de	 fechamento	

desta	pesquisa,	que	a	plataforma	dos	movimentos	sociais	consiga	impac-

tar	ou	pautar	as	instituições	e	as	soluções	que	saem	dos	governos	e	do	

Congresso.		

	

Conclusão 
	

Diante	de	tantas	iniciativas	populares	para	impedir	que	a	pande-

mia	se	agrave,	para	tentar	manter	a	população	mais	vulnerável	em	condi-

ções	dignas	de	vida,	com	acesso	a	saúde	e	à	permanência	em	casa,	enten-

demos	que,	sem	auxıĺio	algum	do	governo,	os	movimentos	sociais	pos-

suem	uma	força	extraordinária	e	autônoma.	Milhares	de	pessoas	foram	e	

estão	sendo	auxiliadas.	Supomos	que	mortes	tenham	sido	evitadas	em	de-

corrência	disso.	As	redes	de	solidariedade	criadas	conectaram	organiza-

ções	distintas	e	distantes	umas	das	outras.	Muitas	redes	de	acolhimento	

LGBT,	por	exemplo,	somente	começaram	a	se	contatar	devido	à	situação	

da	pandemia.	A	produção	e	a	distribuição	gratuita	de	álcool	em	gel,	a	dis-

tribuição	gratuita	de	cestas	básicas,	a	elaboração	de	faixas	para	conscien-

tizar	a	população:	tudo	isso	gerou	um	sentimento	de	união	bastante	im-

pactante	nas	mıd́ias	e	no	imaginário	popular.	

	 Além	disso,	a	respeito	da	solidariedade,	os	noticiários	pon-

tuaram	o	crescimento	de	uma	‘união	coletiva’	como	algo	‘natural’	de	toda	

a	sociedade,	sendo	que	as	iniciativas	descritas	são	majoritariamente	–	e	

se	 fortalecem	 profundamente	 a	 partir	 de	 –	movimentos	 sociais	 de	 es-

querda,	de	oposição	ao	governo	Bolsonaro,	e	que	propagam	ideais	coleti-

vistas	em	contraposição	à	propriedade	privada	e	em	defesa	do	SUS,	em	

crıt́ica	às	desigualdades	sociais	e	às	polıt́icas	liberais	do	atual	governo.	A	
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postura	do	presidente	frente	à	pandemia,	somada	às	parcas	e	tardias	de-

cisões	 tomadas	pelos	governantes	 frente	aos	 impactos	do	 coronavıŕus,	

provocou	uma	forte	desconhiança	da	população	em	relação	aos	polıt́icos	

que	estão	no	poder,	bem	como	uma	conhiança	maior	em	movimentos	so-

ciais	antes	desconhecidos	e/ou	rechaçados.	

Contudo,	essa	mesma	força	não	é	observada	nos	momentos	de	ela-

boração	dessas	propostas,	internamente	aos	movimentos.	As	iniciativas	

surgiram	de	grupos	 já	 consolidados,	ou	de	grupos	que	se	originaram	a	

partir	de	organizações	anteriormente	pensadas,	mas	não	conseguiram	se	

expandir	de	modo	a	agregar	forças	externas	aos	movimentos.	Assim,	as	

iniciativas	são	invisibilizadas,	estendendo-se	somente	a	indivıd́uos	inse-

ridos	na	‘bolha’	do	movimento	social.	
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A universidade em oposição ao presidente: produção de 
ciência e informações contra o Coronavírus     

LUCAS PAZ DOS SANTOS254  

Esse	texto	analisa	o	modo	como	as	universidades	públicas	brasi-

leiras	reagiram	para	combater	aos	efeitos	da	pandemia	da	Covid-19	no	

paıś.	A	pesquisa	analisou	as	posições	e	projetos	desenvolvidos	pelas	uni-

versidades	UFRJ,	UNIRIO,	UFMG,	UFPE,	UFPA,	UFRGS,	USP,	UNB,	UFSC,	

entre	os	dias	10	de	março	de	2020	e	11	de	abril	de	2020,	compreendendo	

assim	um	mês	de	vigência	da	pandemia.	Nossa	hipótese	é	que	as	univer-

sidades	agiram	em	uma	dupla	frente:	por	um	lado,	no	campo	da	dissemi-

nação	das	informações	sobre	a	doença	versus	as	Fake	News	bolsonarista;	

por	outro	lado,	no	direcionamento	da	pesquisa	para	solucionar	proble-

mas	concretos	do	combate	a	Covid-19.	Em	nossa	visão,	a	universidade	

pública	sairá	fortalecida	desta	crise.		

O	contexto	em	que	se	dá	a	ação	universitária	é	complexo	e	desfa-

vorável	para	estas	instituições.	O	bolsonarismo	tem	parte	da	sua	estru-

tura	baseada	no	 constante	 sucateamento	dos	 órgãos	públicos	 a	 him	de	

conhirmar	de	 forma	prática	a	 inehicácia	que	seu	discurso	 falacioso	pro-

paga.	Dessa	 forma,	não	apenas	por	mostrar-se	uma	das	maiores	oposi-

ções	polıt́icas,	mas	principalmente	por	manifestar	o	extremo	oposto	na	

construção	discursiva,	isto	é,	por	serem	bastante	ehicientes,	as	universi-

dades	públicas	são	os	órgãos	que	têm	recebido	maiores	ataques.		

Apesar	do	processo	constante	de	sucateamento,	as	universidades	

públicas	 têm	manifestado	diferentes	movimentos	em	direção	contrária	

ao	presidente	da	república	Jair	Bolsonaro	no	contexto	da	pandemia,	não	

só	 em	 polıt́icas	 de	 contenção,	 mas	 principalmente	 em	 seu	 discurso;	 a	

																																																								
254	Lucas	Paz	dos	Santos	é	graduando	em	ciências	sociais	da	UFRJ	no	quarto	período	e	pesquisa-
dor	do	NUDEB.	
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busca	e	aproximação	da	verdade	em	contraposição	ao	discurso	falacioso.	

A	partir	desse	contexto,	veıćulos	de	comunicação	de	massa,	bem	como	a	

própria	comunicação	das	universidades	públicas	reahirmam	a	importân-

cia	acadêmica	não	só	em	questionamentos	e	formulações	teóricas,	como	

também	em	atuações	práticas	nos	mais	diversos	âmbitos	do	combate	na-

cional	à	pandemia,	de	forma	que	suas	atuações	sejam	armas	poderosas	

contra	o	delıŕio	coletivo	e	a	desigualdade.	

O	combate	ao	Covid-19	não	é	apenas,	dessa	maneira,	uma	atuação	

ao	presente	e	sim	ao	futuro	da	própria	universidade	pública;	quão	maior	

for	o	buraco	econômico	com	causas	anteriores	à	pandemia,	mas	agravado	

por	ela,	maiores	serão	os	ataques	partidos	do	governo	federal.	

Embora	seja	evidente	que	as	ações	universitárias	sejam	direciona-

das	a	todos,	é	igualmente	verdade	que	parte	considerável	das	ações	prá-

ticas	e	rehlexões	teóricas	da	academia	têm	um	objetivo	muito	claro,	ajudar	

dentro	de	suas	restrições	hinanceiras	os	mais	desfavorecidos	que	são	os	

maiores	afetados	pelo	Covid-19.		

  

Ação de difusão de informações científicas contra as Fake News  
 

Com	o	objetivo	de	reahirmar	sua	oposição	aos	discursos	falaciosos	

–	propagados	pelo	próprio	presidente	da	república	–	e	seu	comprometi-

mento	com	a	informação	e	com	a	ciência,	as	universidades	públicas	cria-

ram	plataformas	especıh́icas	para	informar	a	respeito	do	Covid-19.		

E] 	o	caso	da	UFRJ	que	no	dia	06	de	Abril	divulgou	em	seu	portal	de	

notıćias	que	seu	site		criado	no	dia	13	de	março	especihicamente	a	him	de	

informar	a	respeito	do	Covid-19	teve	100	mil	acessos.	Além	das	notıćias	

diárias	divulgadas,	vale	ressaltar	a	parte	verdade	ou	mentira	que	informa	

com	 precisão	 a	 respeito	 de	 uma	 série	 de	 duvidas	 e,	 porque	 não,	 Fake	

News	que	são	espalhadas	por	indivıd́uos	que	vão	desde	um	parente	qual-

quer	até	mesmo	ao	presidente	da	república	.		
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E] 	o	caso	da	hidroxicloroquina	que,	após	a	ahirmação	arbitrária	e	

assertiva	de	Jair	Bolsonaro	sobre	sua	ehicácia	contra	o	Covid-19,	causou	

instabilidade	ao	imaginário	social.	A	UFRJ,	entretanto,	divulgou	no	site	ci-

tado	que	os	estudos,	apesar	de	serem	promissores,	ainda	são	inconclusi-

vos;	assim,	não	há	recomendação	ao	uso	do	 fármaco	no	tratamento	do	

Covid-19	por	hora.	Além	disso,	o	site	se	compromete	em	falar	a	respeito	

da	forma	de	propagação	do	vıŕus,	do	problema	do	álcool	em	gel	caseiro,	

do	Ibuprofeno,	entre	outros.		

O	comprometimento	com	a	informação	não	é,	todavia,	exclusivi-

dade	da	UFRJ.	O	projeto	de	extensão	“Direito	vivo”	da	faculdade	de	direito	

da	UFMG	criou	o	site	“Plantão	especial”	para	reunir	informações	e	tirar	

dúvidas	em	plantão	pela	internet	sobre	auxıĺio	emergencial	.		

Ainda	na	mesma	universidade,	estudantes	na	área	da	medicina	e	

enfermagem	vão	 informar	 por	 telefone	 e	 internet	 sobre	 o	 Covid-19.	 O	

programa	contará	inicialmente	com	50	de	cada	área,	mas	em	menos	de	

24	horas	200	outros	estudantes	demonstraram	interesse	em	aderir	.		

Além	 dos	 citados,	 uma	 das	 universidades	 mais	 importantes	 do	

nordeste,	a	UFPE,	tem	como	destaque	o	“Covid-19	em	Xeque”,	iniciativa	

do	PPGCOM	 (programa	de	pós-graduação	 em	comunicação)	que,	 junto	

com	a	Rádio	Universitária	Paulo	Freire	820	AM,	da	Rádio	Universitária	

FM	99.9	e	do	observatório	de	mıd́ia	(OBMıd́ia)	da	UFPE,		produzem	con-

teúdos	referentes	ao	Covid-19.	O	conteúdo	conta	com	a	disposição	de	po-

dcasts	semanais	de	artigos	e	relatórios,	produção	de	interprogramas	que	

contém	análises	e	orientações	em	torno	das	 informações	que	cercam	o	

imaginário	social	a	respeito	de	todas	as	questões	da	pandemia;	os	conte-

údos	disponıv́eis	estão	organizados	em	uma	seção	da	Rádio	Universitária	

Paulo	Freire	.	

Outra	iniciativa	que	merece	destaque	foi	impulsionada	pelo	Cen-

tro	de	Competência	em	Software	Livre	da	UFPA	com	o	projeto	Observa-

tório	de	Dados:	Covid-19,	que	informa	diariamente	através	de	gráhicos,	
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tabelas	e	mapas	os	dados	da	pandemia	provenientes	das	secretarias	es-

taduais	da	saúde.	As	informações	dizem	respeito	a	todos	os	estados,	dos	

casos	conhirmados	e	de	vıt́imas	fatais,	o	que	clarihica	visualmente	o	de-

senvolvimento	do	Covid-19	e	os	perigos	que	cada	localidade	oferece	.		

Paralelamente	a	isso,	A] lvaro	Ramos,	professor	do	Departamento	

de	Matemática	Pura	e	Aplicada	da	UFRGS,	publica	através	de	seus	estudos	

acadêmicos	uma	série	de	vıd́eos	no	YouTube	que	divulgam	projeções	da	

ehicácia	do	isolamento	social	em	Porto	Alegre	e	adianta	que,	em	conjunto	

com	o	Instituto	de	Matemática	e	Estatıśtica	da	mesma	universidade,	tra-

balha	para	modelar	o	processo	e	 ter	estimativas	mais	precisas	a	 longo	

prazo	.	Os	dois	casos,	portanto,	informam	de	forma	visual	e	estatıśtica	a	

importância	da	reclusão	social	como	arma	capaz	de	conter	a	propagação	

do	Covid-19,	de	forma	que	manifeste	oposição	à	vontade	do	presidente	

da	república	em	hlexibilizar	o	conhinamento	em	detrimento	da	economia	

a	him	de	evitar	uma	crise	futura	que	já	se	mostra	evidente	e	presente.	

	

A pesquisa contra a desigualdade sanitária  
 

Parte	considerável	de	pesquisas	na	universidade	e	das	mobiliza-

ções	da	comunidade	universitária	estão	e	vinculadas	às	ações	de	conten-

ção	ao	vıŕus	em	si,	através	de	inovações	tecnológicas,	mobilizações	eco-

nômicas	e	de	infraestrutura.	Assim,	o	recrutamento	de	voluntários,	a	dis-

ponibilidade	de	espaços,	bem	como	as	pesquisas	para	a	confecção,	apri-

moramento	e	ofertas	de	novos	EPI’s	(Equipamentos	de	Proteção	Indivi-

dual)	auxilia	a	contenção	ligada	diretamente	ao	tratamento	dos	casos	que	

já	estão	ou	venham	a	ocorrer.	E] 	o	caso	dos	pesquisadores	de	universida-

des	como	USP,	UnB,	UFRJ	e	UFRGS	que	empenham-se	à	pesquisa	e	possı-́

vel	oferta	de	novos	EPI’s	para	a	comunidade	da	saúde	que	trata	os	casos	

de	Covid-19.		

O	 projeto	 Respire,	 coordenado	 pelo	 centro	 de	 inovação	 da	 USP	

(InovaUSP)	estima	produzir	 cerca	de	1	milhão	de	máscaras	para	8	mil	
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prohissionais	em	hospitais,	por	meio	de	costureiras	mobilizadas	pela	em-

presa	Tecido	Social.	As	pesquisas	indicam	ehiciência	de	hiltragem	de	60%	

a	97%.	A	ideia	é	que	os	estudos	avencem	para	que	se	possa	ter	uma	ehicá-

cia	 satisfatória	 nas	 confecções	 de	 máscaras	 de	 pano	 de	 algodão,	 pois	

dessa	maneira	a	produção	poderia	ser	mais	barata	e	em	maior	escala;	se-

ria	uma	alternativa	às	pessoas	que	precisam	sair	por	motivos	indispensá-

veis,	como	ir	ao	mercado	.		

Ainda	no	mesmo	seguimento,	a	UFRJ	em	parceria	com	a	UNIRIO	e	

a	PUC-Rio,	disponibiliza	protótipos	de	protetores	 faciais	que	protegem	

toda	a	extensão	do	rosto	(Face	Shields)	não	descartáveis	e	para	uso	hos-

pitalar	.		

Av 	vista	disso,	desde	o	dia	16	de	março	a	UnB	realiza	um	projeto	em	

associação	com	costureiras	voluntárias	que	visa	oferecer	1500	máscaras	

cirúrgicas	semanalmente	para	os	prohissionais	da	saúde	do	Hospital	Uni-

versitário	de	Brasıĺia	(HUB)	;	a	mesma	universidade	articula	um	projeto	

de	pesquisa	no	qual	as	luvas	e	máscaras	fabricadas	em	laboratórios	pos-

sam	destruir	o	Covid-19	quando	utilizadas	em	conjunto	com	um	lıq́uido	

detergente	igualmente	fabricado.	A	ideia	é	que	o	liquido	possa	ser	produ-

zido	em	casa	e	depositado	em	um	recipiente	de	spray,	a	him	de	facilitar	a	

disposição	do	produto.	O	idealizador	do	projeto,	Floriano	Pastore,	coor-

denador	da	Divisão	de	Quıḿica	Tecnológica,	ahirma	que	ao	depositar	o	

componente	lıq́uido,	o	Covid-19	é	atraıd́o	e	automaticamente	destruıd́o,	

pois	apensar	de	ser	um	vıŕus	mortal,	é	igualmente	frágil.	A	expectativa	é	

que	a	“receita”	possa	ser	divulgada	em	até	três	semanas.  

Embora	todas	essas	pesquisas	sejam	de	valia	inestimável,	as	aten-

ções	 estão	mais	 voltadas	 aos	 ventiladores	 pulmonares,	 uma	 vez	 que	 a	

produção	em	massa	desses	pode	interferir	diretamente	na	quantidade	de	

vıt́imas	do	Covid-19,	além	de	diminuir	consideravelmente	a	desigualdade	

sanitária	devido	à	oferta	mais	abundante	de	um	equipamento	caro	e	pre-

ponderante	para	a	vida	daqueles	que	precisam.	Em	vista	disso,	os	pesqui-
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sadores	 do	 Programa	 de	 Engenharia	 Biomédica	 (PEB)	 do	 Instituto	 Al-

berto	 Luiz	 Coimbra	 de	 Pós-Graduação	 e	 Pesquisa	 de	 Engenharia	 (Co-

ppe/UFRJ)	estão	em	processo	de	desenvolver	os	ventiladores	pulmona-

res	de	forma	barata,	simples	e	rápida,	de	forma	que	possa	ser	produzido	

e	distribuıd́o	em	massa.	No	dia	27	de	março	–	dia	da	divulgação	da	infor-

mação	no	site	da	UFRJ	–,	a	estimativa	é	que	nas	próximas	semanas	o	Brasil	

precisaria	de	pelo	menos	vinte	mil	ventiladores	pulmonares	mecânicos;	

a	produção	atual	era	em	torno	de	dois	mil	por	mês,	o	que	reforça	a	impor-

tância	das	pesquisas	em	cima	dos	ventiladores,	visto	que	a	distribuição	

precária	nos	leitos	seria	evidente;	embora	ainda	esteja	em	fase	de	testes,	

o	bom	desempenho	dos	ventiladores	indica	a	possibilidade	de	êxito	em	

um	futuro	próximo	.		

A	partir	disso,	a	Agência	UFPB	de	Inovação	Tecnológica	(INOVA-

UFPB),	por	meio	de	seu	diretor	presidente	Pr.	Dr.	Petrônio	Figueiras	de	

Athayde	Filho,	fez	demanda	para	que	no	dia	28	de	março	para	que	pes-

quisas	–	por	pesquisadores	do	Centro	de	Ciências	Exatas	e	da	Natureza	

(CCEN)	e	do	Centro	de	Informática	(CI)	–	fossem	desenvolvidas	a	him	de	

acelerar	 a	 produção	 dos	 ventiladores	 pulmonares,	 bem	 diminuir	 seu	

custo.	A	pesquisa,	entretanto,	 foi	concluıd́a	no	perıódo	de	48	horas,	de	

forma	que	no	dia	30	de	março	as	imagens	do	protótipo	já	estavam	dispo-

nıv́eis	nas	redes	sociais.	No	dia	01	de	abril	o	pedido	de	patente	foi	hinali-

zado	e	no	dia	02	foi	protocolado	no	INPI.	O	custo	é	ainda	menor	que	os	

produzidos	pela	USP,	 passando	de	R$	1	mil	 para	R$	400,00;	 diferença	

ainda	maior	se	comparada	ao	custo	original	de	15	mil	reais.	Além	do	equi-

pamento	ser	de	rápida	montagem,	de	forma	que	possa	ser	operado	em	

aproximadamente	 60	 segundos,	 pode	 também	 ser	 usado	 indehinida-

mente,	 isto	 é,	pode	substituir	os	aparelhos	convencionais	comercializa-

dos	atualmente	por	justamente	não	ser	um	respirador	de	emergência.	Por	

him,	a	equipe	de	pesquisadores	e	servidores	da	UFPB	é	responsável	pela	

patente,	mas	não	pela	fabricação	que	deverá	ser	feita	por	empresas	com	
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autorização	da	Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	(ANVISA)	e	o	apa-

relho	ainda	precisa	passar	por	testes	pelo	Instituto	Nacional	de	Metrolo-

gia,	Qualidade	e	Tecnologia	(INMETRO).	A	expectativa	é	que	os	testes	pos-

sam	ser	realizados	o	mais	rápido	possıv́el	tento	em	vista	o	contexto	atual.	

Por	conseguinte,	em	tempos	de	crise	sanitária,	a	desigualdade	so-

cial	hica	ainda	mais	acentuada	devido	às	assimetrias	ao	acesso	à	saúde.	A	

partir	disso,	se	por	um	lado	o	investimento	em	pesquisa	tecnológica	e	de	

infraestrutura	faz	com	que	a	rede	de	tratamentos	e	contenção	possa	au-

mentar,	diminuindo	a	desigualdade	social	sanitária;	é	possıv́el	perceber	

também	que,	por	outro	lado,	o	investimento	em	pesquisa	para	o	combate	

direto	ao	Covid-19,	isto	é,	a	articulação	para	uma	possıv́el	cura,	melhorias	

aos	 tratamentos	ou	para	acelerar	o	processo	de	 testes,	 fazem	com	que	

toda	a	estrutura	de	oferta	sanitária	por	parte	dos	sistemas	públicos	hique	

mais	dinâmico	e	possa	tratar	de	mais	pessoas.		

E] 	o	caso	da	dos	pesquisadores	do	Laboratório	de	Engenharia	de	

Cultivos	Celulares	(Lecc),	da	Coppe/UFRJ,	sob	a	coordenação	da	profes-

sora	Leda	Castilho	do	Laboratório	de	Virologia	Molecular	(LVM),	do	Ins-

tituto	de	Biologia	(IB/UFRJ),	que	vêm	trabalhando	em	um	novo	teste	para	

detectar	anticorpos	em	pessoas	com	suspeita	de	Covid-19.	A	nova	forma	

oferece	menor	custo	–	cerca	de	quatro	vezes	menor	–,	e	ainda	maior	agi-

lidade	no	processo,	além	da	possibilidade	de	reprodução	em	larga	escala.	

Outro	caso	é	o	do	Centro	de	Biotecnologia	da	UFRGS	(CBiot)	que,	

ao	formar	uma	rede	de	colaboradores	com	o	Instituto	de	Ciências	Básicas	

da	Saúde	(ICBS/UFRGS)	e	as	empresas	Amplicon	e	QuatroG,	utilizam	in-

sumos	produzidos	localmente	com	o	him	de		montar	o	teste	molecular	RT-

PCR,	 utilizado	 para	 detecção	 do	 Covid-19.	 A	 expectativa	 é	 de	 que	 esta	

possa	vir	a	ser	uma	opção	necessária,	tendo	vista	o	aumento	progressivo	

de	casos	.		

Além	desses,	 um	 caso	de	pesquisa	de	direcionamento	direto	 ao	

combate	do	Covid-19,	através	da	busca	pela	cura,	tem	importante	linha	

para	pesquisadores	da	UFMG;	possivelmente	o	principal	dentre	eles	seja	



	
114 

o	estudo	a	respeito	da	possibilidade	de	ehicácia	da	cloroquina	e	hidroxi-

cloroquina	com	relação	 à	prevenção	do	Covid-19.	O	projeto	contempla	

660	pessoas,	dentre	médicos,	enfermeiros,	hisioterapeutas	e	técnicos	de	

quatro	unidades	de	Belo	Horizonte:	Hospital	das	Clıńicas	(HC)	da	UFMG,	

o	Hospital	Eduardo	de	Menezes,	vinculado	à	Fhemig,	e	os	hospitais	muni-

cipais	Odilon	Behrens	e	Metropolitano	Célio	de	Castro.		

Inicialmente,	o	objetivo	visa	assegurar	os	prohissionais	de	saúde	

que	lidam	diretamente	com	os	pacientes	com	o	intuito	de	preservar	a	as-

sistência	contıńua	oferecida,	que	hica	em	risco	com	o	aumento	da	trans-

missão	entre	pacientes	e	prohissionais	da	saúde,	bem	como	entre	os	pro-

hissionais.	O	professor	da	Faculdade	de	Medicina	Unaı	́Tupinambás	ahirma	

que	a	cloroquina	–	fármaco	historicamente	utilizado	como	agente	prohi-

lático,	bem	como	no	combate	à	Malária	–	tem	ehicácia	comprovada	no	blo-

queio	da	infecção	in	vitro	de	células	pelo	Covid-19,	na	redução	da	carga	

viral	de	pacientes	e	no	tratamento	de	pneumonia.	Segundo	o	pesquisador,	

a	proposta	da	utilização	–	em	caso	de	comprovação	de	ehicácia	–	da	cloro-

quina	mostra-se	interessante,	pois	a	produção	em	massa	seria	de	baixo	

custo.	Por	him	declara	conhecer	os	efeitos	colaterais	para	os	cardıácos	e	

diabéticos,	de	forma	que	a	cautela	durante	os	estudos	venha	a	ser	funda-

mental.	

 

A universidade frente aos ataques do governo federal 
 

Embora	seja	verdade	que	as	universidades	públicas	resistam	ao	

desempenhar	um	papel	importante	na	luta	contra	o	Covid-19,	tais	mani-

festações	não	são	isentas	de	esforços	devido	aos	constantes	ataques	so-

fridos	pelo	governo	federal.	Um	exemplo	que	pode	elucidar	a	tensão	exis-

tente	do	governo	 federal	para	com	as	universidades	 é	a	nota	ohicial	da	

UFRJ	que	manifesta	repúdio	ao	ato	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	

de	Pessoal	de	Nıv́el	Superior	(Capes),	por	meio	da	portaria	n°	34	do	dia	
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18	de	março,	que	altera	a	distribuição	das	bolsas	dos	programas	de	pós-

graduação.		

Na	UFRJ,	as	perdas	de	bolsas	para	os	programas	de	pós-graduação	

atendidos	 pelo	 Programa	 de	 Demanda	 Social	 (DS)	 chegarão	 a	 242,	 de	

forma	que	venha	a	atingir	20,8%,	número	que	ultrapassa	o	 limite	pro-

posto	anteriormente	pelas	portarias	20	e	21	da	CAPES	de	10%.	Nos	pro-

gramas	 de	 pós-graduação	 contemplados	 pelo	 Programa	 de	 Excelência	

Acadêmica	(Proex)	a	expectativa	é	de	que	96	bolsas	serão	cortadas.		

Manifestaram	repúdio,	além	da	UFRJ,	universidades	como	a	UFF	,	

UnB	,	UFPE	,	USP	,	UFSC	,	entre	outras	universidades	públicas	espalhadas	

pelo	território	nacional,	bem	como	diversas	entidades,	tais	quais	a	Asso-

ciação	Nacional	dos	Dirigentes	das	Instituições	Federais	de	Ensino	Supe-

rior	(Andifes),	a	Sociedade	Brasileira	para	o	Progresso	da	Ciência	(SBPC),	

a	Associação	Nacional	de	Pós-Graduandos	(ANPG),	e	o	Ministério	Público	

Federal	que,	no	dia	27	de	março,	recomendou	que	a	CAPES	que	suspen-

desse	ou	revogasse	os	efeitos	da	portaria	de	N°	34	.		

A	partir	disso,	embora	as	universidades	venham	a	agir	com	verda-

deira	ehicácia	contra	o	Covid-19,	os	cortes	que	se	perduram	desde	o	inicio	

do	 governo	 de	 Jair	 Bolsonaro	 diminuem	 gravemente	 as	 possibilidades	

acadêmicas	dentro	desse	contexto,	apesar	das	mesmas	obterem	auxıĺio	

de	diversos	tipos	através	de	campanhas	para	doações	devido	ao	contexto	

de	exceção	em	que	a	população	brasileira	se	encontra.		

Além	disso,	embora	medidas	do	Ministério	da	Saúde	em	parceria	

com	o	Ministério	da	Ciência,	Tecnologia,	 Inovações	e	Comunicações	 te-

nham	destinado	50	milhões	a	iniciativas	emergenciais	de	pesquisadores	

que	possam	ser	vinculadas	a	 instituições	cientıh́icas,	 tecnológicas	ou	de	

inovação	tanto	públicas	quanto	privadas,	o	incentivo	a	pesquisa	apenas	

em	momentos	de	exceção	em	detrimento	de	cortes	hixos	às	pesquisas	aca-

dêmicas	de	universidades	públicas	–	que	representam	a	maciça	maioria	

–	evidenciam	um	governo	que	tem	em	suas	diretrizes	polıt́icas	a	(des)or-

ganização	do	presente	em	detrimento	do	futuro	.		
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Por	him,	apesar	do	investimento	da	CAPES	de	200	milhões	–	que	

serão	divididos	pelos	próximos	quatro	anos	–	para	projetos	que	lidam	di-

reta	ou	indiretamente	com	o	Covid-19	seja	de	fato	interessante,	é	de	se	

pensar	que	as	medidas	de	investimento	na	educação	precisam	ser	equili-

bradas	e	não	exatamente	reativas	frente	ao	fator,	que	embora	seja	central	

na	vida	atual	do	brasileiro,	não	é	a	única.		

Além	disso,	o	equilibro	nos	investimentos	indica	que	não	se	pode	

tirar	de	um	lado	da	educação	apenas	para	a	aparecer	em	manchetes	co-

notando	preocupação	com	a	educação.	E] 	fato	que	a	maior	parte	do	mundo	

sofre	com	relação	ao	Covid-19,	mas	 é	 igualmente	verdade	que	um	paıś	

caminha	ao	norte	com	investimentos	em	diferentes	setores	da	educação;	

as	inovações	–	como	foi	possıv́el	ver	–	podem	vir	de	diversos	setores	e,	

além	disso,	a	arbitrariedade	com	relação	ao	que	pesquisar,	partindo	do	

governo	 federal,	 é	 um	 indıćio	de	 centralização,	 ou	 seja,	 quando	 se	 tira	

verba	dos	programas	gerais	de	pós-graduação	e	se	investe	uma	quanti-

dade	especıh́ica	de	dinheiro	para	um	tipo	de	pesquisa	especıh́ica.	Portanto,	

Além	do	saldo	ser	claramente	negativo,	visto	que	muito	mais	irá	se	perder	

do	que	ganhar	dentro	desse	contexto,	esse	tipo	de	investimento	somado	

ao	corte	geral	mostra-se	como	articulação	centralizadora	no	andamento	

do	ensino	superior	público	em	suas	pesquisas.	

 

Conclusão 
 

Na	luta	contra	o	Covid-19,	apesar	das	constantes	investidas	do	go-

verno	federal,	através	principalmente	do	presidente	da	república	Jair	Bol-

sonaro	e	de	seu	ministro	da	educação	Abraham	Weintraub,	as	universi-

dades	protagonizam	um	verdadeiro	auxıĺio	prismático	nas	problemáticas	

decorrentes	à	pandemia.	A	partir	de	suas	manifestações,	o	acesso	à	saúde	

torna-se	menos	desigual	e	o	delıŕio	coletivo	é	diminuıd́o	pela	dissemina-

ção	da	informação	de	qualidade.		
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Apesar	disso,	a	luta	travada	entre	o	setor	de	ensino	superior	pú-

blico	e	o	governo	não	deve	parar.	Não	 é	possıv́el	arriscar	prognósticos	

certeiros	nesse	momento,	mas	o	modus	operandi	do	governo	indica	que	

o	discurso	a	respeito	das	universidades	será	a	him	de	possibilitar	um	es-

vaziamento	cada	vez	maior	da	importância	do	setor	de	ensino	superior	

no	imaginário	da	população	para	que,	dessa	maneira,	possa	entrar	em	um	

processo	de	sucateamento	e,	assim,	reahirmar	sua	incapacidade.	Através	

disso,	 soluções	 como	 a	 EaD	 em	detrimento	 dos	 espaços	 públicos,	 bem	

como	privatizações	progressivas	podem	ser	articuladas.	Entretanto,	a	po-

pularidade	bolsonarista,	bem	como	a	universitária,	devem	seguir	cami-

nhos	opostos	após	o	Covid-19,	de	forma	que	o	primeiro	muito	provavel-

mente	venha	a	perder	não	apenas	apelo	populacional,	como	também	ali-

ados	polıt́icos,	ao	passo	que	o	caminho	da	segunda	indica	um	cenário	ani-

mador	devido	a	uma	possıv́el	“reconciliação”	entre	população	e	universi-

dade.		
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SOBRE O NUDEB 
 

O Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira (NUDEB) é 
um laboratório de pesquisa criado em 2019 vinculado ao Depar-
tamento de Ciência Política (DCP) do Instituto de Filosofia e Ci-
ências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ).  
 
Coordenação: professores Josué Medeiros e Pedro Lima.  
 
Este boletim é resultado de pesquisa em notícias veiculadas em 
jornais de grande circulação e debatidas em reuniões não pre-
senciais entre os meses de março e abril de 2020.   
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