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EDITORIAL - A política brasileira e a pandemia: avança a 
crise da democracia  

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

É com enorme satisfação que apresentamos o segundo Boletim do 

Núcleo de Estudos Sobre a Democracia Brasileira (NUDEB) em 2020, no 

qual damos continuidade à pesquisa sobre como a política brasileira 

reagiu a pandemia da Covid-19. Nessa edição apresentamos o resultado 

da pesquisa das e dos estudantes de graduação em ciências sociais do 

IFCS/UFRJ durante o segundo mês de vigência da pandemia, entre 12 de 

abril e 11 de maio. Novamente, nosso orgulho e agradecimento a cada 

uma/um é gigante, pois sabemos que as condições de pesquisa e escrita 

ficaram ainda mais difíceis na medida em que a doença avança, com o 

aumento do número de casos e mortos e com a radicalização 

irresponsável e autoritária de Bolsonaro. 

No segundo número, conseguimos dar conta de analisar os 

seguintes temas: o presidente Jair Bolsonaro (1); suas redes sociais (2); a 

nova configuração do seu ministério (3); a ala militar do governo federal 

(4); o Congresso Nacional (5); o Supremo Tribunal Federal (6); os 

governadores de Estado (7); a mídia empresarial (8); o debate intelectual 

entre economistas (9); os movimentos sociais (10);  

Os textos convergem no esforço de responder às seguintes 

questões: qual foi o desenvolvimento dos conflitos que identificamos na 

política brasileira no primeiro mês da pandemia? Tiveram algum 

desfecho? Radicalizaram-se? Houve alguma mudança substancial? 

Pretendemos, com isso, seguir contribuindo tanto com a análise mais 

imediata da conjuntura quanto com as reflexões de fundo sobre a crise da 

democracia brasileira iniciada com o processo de questionamento das 

eleições de 2014 e que levou ao golpe parlamentar de 2016.  

No primeiro boletim, nossa conclusão foi que a pandemia não 

produziu nenhum conflito novo na política brasileira, mas radicalizou a 

dinâmica de crise da democracia, colocando-a em um novo patamar: 

afirmamos, ao final do editorial de estreia, que "Bolsonaro não mudará, 

não recuará, não deixará de agir contra as instituições e de mobilizar sua 
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base. Cabe às forças democráticas reagirem a altura". Acertamos, 

infelizmente.  

Na mesma proporção em que a tragédia do novo coronavírus se 

amplia em número de vidas perdidas, Bolsonaro radicaliza sua postura 

de assalto às instituições, aumentando seu controle sobre postos chaves 

da estrutura estatal – Ministério da Justiça, Polícia Federal. Os militares 

ampliam a presença na Esplanada, buscando dar alguma estabilidade à 

gestão. Mas não agem para desautorizar o processo de mobilização social 

do bolsonarismo contra as instituições. Os apoiadores mais radicais do 

presidente seguem promovendo atos e carreatas semanais contra as 

medidas de isolamento social. Estão, é verdade, em número cada vez 

menor, assim como a popularidade de Bolsonaro. Esta, embora tenha 

baixado do patamar de 1/3, segue próxima dos 30%. Mesmo que 

mantenha seu viés de queda (o que acreditamos), não há indícios de que 

isso se dará em uma velocidade suficiente para resolver os impasses 

ainda em 2020.  

Insistimos na hipótese de que nada em nossa democracia será 

como antes. No primeiro editorial, apontamos para o problema da ação 

dos atores políticos nesses tempos pandêmicos, entendendo que todos 

eles mantinham seu padrão de estratégia e tática anterior, mas que isso 

seria inviável com o desenvolvimento da pandemia. De fato, para alguns, 

essa impossibilidade de seguir agindo do mesmo jeito já se manifestou no 

segundo mês da pandemia: o pedido de demissão de Sérgio Moro aponta 

para um rearranjo na composição das direitas, podendo significar uma 

ruptura entre o lavajatismo e o bolsonarismo; e o gesto do deputado 

Marcelo Freixo, que desistiu de sua candidatura a prefeito do Rio de 

Janeiro por não conseguir a unidade da esquerda, pode ter o mesmo efeito 

de recompor as relações no campo progressista, servindo como impulso 

para a tão necessária frente entre partidos e movimentos que supere, 

finalmente, as divergências que vêm do pleito presidencial de 2018.  
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Bolsonarismo está mais forte ou mais fraco depois de 
dois meses da pandemia no Brasil?    

JOSUÉ MEDEIROS  

No primeiro boletim1, a partir da pesquisa dos estudantes de 

graduação em ciências sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), concluímos que a política brasileira estava em uma situação de 

impasse entre o bolsonarismo e o amplo e diverso leque de forças que se 

opõe ao seu projeto autoritário.  

Embora, ao final do primeiro mês da pandemia, em 11 de abril, o 

enfraquecimento de Bolsonaro fosse notório e consensual tanto entre os 

analistas quanto entre os próprios atores políticos, as consequências 

dessa fragilização não eram óbvias.  

Para muita gente, Bolsonaro teria entrado em uma acelerada 

dinâmica de perda de popularidade que comprometeria seu mandato. Em 

nossa visão, essa perspectiva otimista não se confirmou. Ainda assim, o 

presidente segue em seu pior momento desde que assumiu o cargo.  

A pergunta que está no título deste texto reflete esta situação de 

impasse, que se estabeleceu no primeiro mês de vigência da pandemia e 

se manteve no segundo.2 A própria existência desta questão e a 

impossibilidade de responde-la de modo definitivo são elementos que 

jogam a favor de Bolsonaro em sua luta para se manter no poder. Ao 

mesmo tempo, servem como evidência de que o presidente não tem 

condições, no momento, de avançar com sua marcha contra a democracia.  

 
1 https://nudebufrj.com/2020/04/17/bolsonarismo-pandemia-e-a-politica-brasileira-por-que-
ninguem-tem-maioria/ 
2 Agradeço ao amigo Wagner Romão pela formulação final da pergunta, que saiu de uma live que fizemos 
juntos no dia 19 de maio e que está disponível em 
https://m.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&href=https%3A%2F%2Fwww.fa
cebook.com%2FProfWagnerRomao%2Fvideos%2F1067669500296259%2F 

 

https://nudebufrj.com/2020/04/17/bolsonarismo-pandemia-e-a-politica-brasileira-por-que-ninguem-tem-maioria/
https://nudebufrj.com/2020/04/17/bolsonarismo-pandemia-e-a-politica-brasileira-por-que-ninguem-tem-maioria/
https://m.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FProfWagnerRomao%2Fvideos%2F1067669500296259%2F
https://m.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FProfWagnerRomao%2Fvideos%2F1067669500296259%2F
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  Isolamento político e social  

 

A Covid-19, com seus trágicos impactos sanitários e econômicos, 

acelerou o nosso tempo histórico. A principal questão da pesquisa que 

coordenamos no NUDEB sobre a política brasileira e a pandemia é 

analisar seus impactos nos conflitos políticos que já existiam desde que 

Bolsonaro venceu as eleições.  

Em 2019, verificamos que o presidente foi paulatinamente 

perdendo espaço nas disputas políticas e diminuindo seu peso social. Mas 

tudo dentro de um ritmo controlável por ele. Mesmo sem base 

parlamentar, conseguiu aprovar a Reforma da Previdência. Apesar das 

disputas com o STF, contava com a disposição de Toffolli em pactuar em 

torno da agenda neoliberal e conservadora.  O mesmo vale para os 

governadores de direita, cujos partidos seguiam votando com Bolsonaro 

nas pautas econômicas; e para a mídia empresarial, que criticava os 

arroubos autoritários do mandatário mas apoiava as ditas "reformas 

estruturais".  

A pandemia inviabiliza esse quadro de convivência das elites com 

o mandatário, gerando um processo de incontestável isolamento político 

e social do presidente. Bolsonaro viu, entre março e abril, formar-se uma 

ampla coalizão composta pelo Congresso, Supremo Tribunal Federal, 

governadores, imprensa, parte do empresariado, além dos movimentos 

sociais e partidos de esquerda que sempre estiveram na oposição.  

Socialmente, sua popularidade diminuiu durante a pandemia em 

um nível mais acentuado do que ocorreu em 2019. Ao final do primeiro 

ano, Bolsonaro conseguiu manter o patamar de 33% de ótimo/bom no 

conjunto das pesquisas. Argumentamos, no boletim passado, que com 

esses números, o mandatário chegaria competitivo em 2022 e que isso se 

adequava a lógica bolsonarista de governar só para a sua base fiel. Ao final 
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da primeira quinzena de abril, vimos que o apoio a ele foi reduzido para 

cerca de 30% e com viés de baixa.  

 

  A pandemia normalizada: Bolsonaro recupera terreno político  

 

Ao longo do segundo mês da pandemia, entre 12 de abril e 11 de 

maio, a velocidade com que a aprovação de Bolsonaro se deteriorou não 

foi suficiente para consolidar um processo de afastamento via 

impeachment: de acordo com o agregador de pesquisas do site Jota, 

estava, na data em que fechamos a pesquisa, da casa dos 28% de 

ótimo/bom.3  

Ou seja, ao menos nesse aspecto, o presidente conseguiu 

contornar a aceleração do tempo histórico provocada pela pandemia e 

estabilizar minimamente sua situação. Nossa hipótese, formulada 

novamente a partir do acúmulo coletivo da nossa pesquisa, é que isso foi 

possível porque Bolsonaro reorganizou sua estratégia política, o que 

permitiu que ele reagrupasse tanto sua base fiel mais radical nas ruas 

quanto sua intervenção junto às instituições e às elites.  

O primeiro movimento neste sentido foi a demissão de Mandetta 

do Ministério da Saúde, em 16 de abril. Bolsonaro conseguiu, com isso, 

unificar o seu governo e recuperar a autoridade que estava se perdendo 

pouco a pouco. Os militares tiveram papel decisivo nessa jogada. 

Primeiro, estavam bancando o ex-ministro. Depois da entrevista que 

Mandetta deu ao Fantástico, em 12 de abril, os ministros generais 

mudaram de posição e deram a segurança que o presidente precisava 

para trocar o comando da Saúde.  

 
3 https://www.jota.info/dados/agregador-de-pesquisas/agregador-bolsonaro-tem-405-de-avaliacao-
negativa-e-298-de-avaliacao-positiva-06052020 

 

https://www.jota.info/dados/agregador-de-pesquisas/agregador-bolsonaro-tem-405-de-avaliacao-negativa-e-298-de-avaliacao-positiva-06052020
https://www.jota.info/dados/agregador-de-pesquisas/agregador-bolsonaro-tem-405-de-avaliacao-negativa-e-298-de-avaliacao-positiva-06052020
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Na mesma semana, em 15 de abril, o STF confirmou a autonomia 

de Estados e municípios para decidir pelo isolamento social. Com esses 

dois eventos, os conflitos políticos em torno da pandemia estavam 

resolvidos. Os governadores se recolheram, voltando seus esforços para 

organizar o sistema de saúde e o esvaziamento das ruas; o Congresso não 

precisou mais enfrentar o governo nesse tema, voltando-se para as 

questões orçamentárias provocadas pela pandemia. Nessa matéria, as 

convergências entre os interesses dos parlamentares e do executivo são 

enormes, e o governo têm tido vida fácil no parlamento desde então. 

Também no STF, a pandemia praticamente saiu da agenda dos ministros.  

Coube a imprensa manter o tema da crise sanitária em voga, 

denunciando diariamente o aumento do número de mortos; e aos 

partidos de oposição e movimentos sociais seguir com suas redes de 

solidariedade e com suas mobilizações virtuais de resistência.  

Do ponto de vista institucional, contudo, a pandemia está 

normalizada e Bolsonaro segue sem enfrentar novos conflitos políticos 

decorrentes da Covid-19. Os atuais recordes de vidas perdidas – na casa 

dos 20 mil – não parecem ter impacto para alterar esse quadro. O que, 

aliás, não é surpresa em um país acostumado a normalizar a morte diária 

de jovens negros nas periferias, como ocorreu no dia 19 de maio com João 

Pedro, em São Gonçalo, assassinado pela Polícia Militar quando brincava 

em casa. 

 

O autoritarismo de Bolsonaro será normalizado?  

 

A maior evidência de que a pandemia foi normalizada pela política 

brasileira é que, depois da demissão de Mandetta, nenhum dos conflitos 

políticos que tomaram o centro do debate se deu em torno do novo 

coronavírus. Todos resultam dos seguidos ataques de Bolsonaro à 

democracia. Ou seja, foram conflitos externos à crise sanitária, embora 
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tenham como impacto um agravamento das dores provocadas pela 

Covid-19.  

Primeiro, foi a participação de Bolsonaro nos atos do dia 19 de 

abril, em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, ao lado de 

faixas e gritos de apoiadores pedindo o fechamento do Congresso e do 

STF, além de um novo AI-5. Como de costume, no dia seguinte, o 

presidente negou apoiar medidas autoritárias e nada aconteceu.  

Em seguida, a grande bomba política do período pesquisado para 

a elaboração deste boletim: a demissão de Sérgio Moro do Ministério da 

Justiça em 24 de abril. A razão da saída envolve uma disputa nada 

democrática entre Moro e Bolsonaro pelo controle da Polícia Federal. O 

ex-juiz, depois de silenciar por 16 meses perante todos os ataques 

autoritários do seu chefe, resolve pular fora acusando-o de querer 

controlar as investigações que podem atingir seus filhos.  

Dentre as consequências desta ruptura, quase tivemos um conflito 

institucional entre o executivo e o judiciário: em 29 de abril, o ministro 

do STF Alexandre de Moraes vetou a nomeação de Alexandre Ramagem, 

amigo do presidente, para a direção da PF. Em 30 abril Bolsonaro disse 

que cogitou desobedecer o Supremo e anunciou que não desistiria da sua 

vontade. Em 03 de maio, ele afirmou, presente em novo ato bolsonarista, 

que faria cumprir a Constituição e que teria o apoio das Forças Armadas.  

Nos dias seguintes, o presidente recuou novamente e o conflito 

político em torno da saída de Moro entrou em nova fase, à espera do 

resultado do inquérito no STF contra o presidente e contra o ministro.  

Há, novamente, a expectativa entre os analistas e os atores 

políticos, de que dois eventos sirvam para enfraquecer Bolsonaro de um 

modo definitivo: a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de 

abril, que comprovaria as acusações de Moro, e que será decidida até o 

dia 22 de maio pelo ministro do Supremo Celso de Mello; e a decisão pela 
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continuidade das investigações contra o mandatário, gesto que cabe ao 

Procurador-Geral da República, Augusto Aras.  

Até lá, seguiremos no impasse, diante de um Bolsonaro que sim, 

está mais fraco, o que o impede de dar o golpe, mas que, porém, conserva 

força para se manter na presidência, configurando um impasse político 

que, além de contribuir para que ocorram mais mortes pela Covid-19 que 

seriam evitáveis se o governo federal estivesse agindo para isso, pode 

servir para normalizar ainda mais o autoritarismo de Bolsonaro.  
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Análise do Twitter de Bolsonaro: o desgaste político diante dos 

ápices de uma política de confronto 

Nathalia Harcar
4 

 

O presente texto dá continuidade à análise do twitter de Jair 

Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19, com o objetivo de captar as 

consequências políticas da postura do presidente de minimizar a doença 

e confrontar as recomendações da OMS pelo isolamento social. No 

primeiro boletim trabalhamos a hipótese de que o resultado do 

enfrentamento permanente foi uma perda de força política de Bolsonaro 

nesta rede social. 

Os conflitos políticos no segundo mês de vigência da pandemia, 

que vai de 12 de abril e a 11 de maio, além da questão do Coronavírus, foi 

abalado pela demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Assim, no 

que se refere ao Twitter presidencial, soma-se ao agravamento da crise 

sanitária e econômica, o debate se ramifica e consolida-se na questão da 

corrupção e da possibilidade de Bolsonaro ser envolvido em malfeitos. 

No segundo mês, usando como fonte os dados fornecidos pela 

DAPP-FGV5, identificamos dois momentos de pico dos conflitos políticos 

no Twitter, ambos com perda de força para Bolsonaro: o primeiro, em 16 

de abril, com a demissão de Mandetta, e que é diretamente relacionado 

com a pandemia; e o segundo, em 24 de abril, com o pedido de demissão, 

Moro que se relaciona com o debate da corrupção. Ambos os ex-ministros 

ocuparam papel central na construção do desgaste político presidencial. 

 
4 Nathalia Harcar é graduanda em ciências sociais da UFRJ do 4° período e pesquisadora do Nudeb  
5 http://observademocraciadigital.org/posts/debate-sobre-o-novo-coronavirus-reconhece-a-
importancia-da-quarentena/  

http://observademocraciadigital.org/posts/debate-sobre-o-novo-coronavirus-reconhece-a-importancia-da-quarentena/
http://observademocraciadigital.org/posts/debate-sobre-o-novo-coronavirus-reconhece-a-importancia-da-quarentena/
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Por fim, é preciso registrar que, mesmo com essa perda de força 

política, Bolsonaro conservou apoio significativo nessa rede social ao 

longo do segundo mês de pandemia.  

 

Demissão de Mandetta 

 

No segundo mês, observamos a continuidade e intensificação 

política de descrédito por parte das medidas de isolamento e de priorizar  

a economia por parte de Bolsonaro. A demissão de Mandetta significou, 

até aqui, o momento de maior radicalização do presidente no tema da 

pandemia.  

Analisando o twitter presidencial, é mais que notório o desacordo 

do mandatário diante do protagonismo do então ministro. Na véspera da 

troca de comando na saúde, em 15 de Abril, Bolsonaro publica em seu 

perfil um vídeo de Guilherme Fiusa com o título "Os Sócios da Paralisia", 

cujo conteúdo versava sobre ineficácia do isolamento, fazendo referencia 

ao ministro da saúde como apoiador de traficante e nomeando o 

panorama mundial de crise do corona vírus como "show mórbido"6. 

 Nesse mesmo dia, Mandetta dá entrevista a revista Veja e ao ser 

questionado sobre uma possível mudança nas políticas contra o vírus 

responde: "O vírus não negocia com ninguém, não negociou com o Trump 

e não vai negociar com nenhum governo"7.   Esse é o cenário de tensão 

que se estabelece dentro do Alvorada, chegando ao ápice no dia 16 de 

Abril, quando Bolsonaro, além do pronunciamento oficial, apresenta em 

sua live semanal o novo ministro da saúde Nelson Teich8.  

Com a demissão consumada, a oposição ao governo ganhou força 

no Twitter. Buscamos analisar porque a saída de Mandetta produziu um 

 
6 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1250403340061728778 
7 https://veja.abril.com.br/politica/o-desabafo-de-mandetta-a-veja-60-dias-de-batalha-ja-chega-ne/  
8 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1250916148255825921 

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1250403340061728778
https://veja.abril.com.br/politica/o-desabafo-de-mandetta-a-veja-60-dias-de-batalha-ja-chega-ne/
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1250916148255825921
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desgaste tão grande em  Bolsonaro. Nossa hipótese é que, Mandetta 

dentro do governo Bolsonaro, assumia um papel de porta voz da sensatez 

do governo federal, no que diz respeito a seu alinhamento com as OMS e 

a comunidade científica, enquanto o presidente era colocado no posto de 

imprudente e radical. A trajetória dos discursos do ex-ministro mostra 

que suas diretrizes estavam em oposição ao discurso neoliberal do 

presidente, mesmo que isso não tenha se dado de forma declarada 

durante todo o período.  

 Dessa maneira, a exoneração de Mandetta não só representou 

uma demonstração de força como também ampliou espaço para o 

prosseguimento do discurso contra o isolamento social e de menosprezo 

das vidas perdidas devido ao vírus. A declaração de Bolsonaro no dia 28 

de abril exemplifica bem isso: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?"; 

"Sou Messias, mas não faço milagre"9. Contudo, o desgaste politico foi 

novamente enorme, tanto que essa entrevista não foi postada no twitter 

do presidente, como é de costume.  

 

Demissão de Sérgio Moro  

 

 O segundo momento de crescimento da oposição ao governo no 

debate político via Twitter foi o dia 24 de Abril, data do colapso na relação 

entre Jair Bolsonaro e o ex-ministro Moro. Contribuindo para o cenário 

político social caótico até o momento, o ex-juiz, em coletiva de imprensa, 

assume uma postura declaradamente de combate ao presidente, 

acusando o chefe do executivo de dois graves crimes: primeiro, de tentar 

uma intervenção na polícia federal para cunhos particulares, devido a 

decisão de exoneração, por Bolsonaro, do então diretor da PF Mauricio 

Valeixo, para conseguir informações sobre inquéritos que envolvem seus 

 
9 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-
sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml
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filhos. Segundo, falsidade ideológica, uma vez que Moro afirma não ter 

assinado o Diário Oficial que continha a oficialização de tal demissão, 

embora seu nome apareça na edição. O governo publicou uma nova 

edição retificando a demissão, sem a assinatura do agora ex-ministro.  

Bolsonaro, por sua vez, anunciou, via twitter, que faria um 

pronunciamento em resposta a Moro: "Hoje às 17h, em coletiva, 

restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem 

como do Sr. Sérgio Moro"10. Na coletiva, o presidente defendeu-se 

negando todas as acusações feitas pelo ex-juiz. Bolsonaro variou o tom do 

seu discurso em duas dimensões: ora utilizava uma carga emocional no 

que diz respeito a relação que tinha com Moro e a sua moralidade como 

defensor da pauta anticorrupção; ora buscava uma reafirmação de seu 

poder, afirmando que como presidente, a indicação para o cargo de 

diretor da PF11.  

No dia 26 de Abril o presidente intensifica sua defesa, publicando 

em seu perfil no twitter um vídeo da Dra Susanna Val. Moore, presidente 

do sindicato dos policiais federais de SP, com o objetivo de demonstrar o 

caráter mentiroso das alegações feitas pelo ex-ministro.12  

 Diante desse embate de versões entre dois protagonistas do 

governo de extrema-direita no Brasil, Bolsonaro se vê diante de um 

cenário inédito até o momento: um consistente racha de sua base de 

apoio. Os dados elaborados pela DAPP-FGV13 podemos observar como se 

expressou essa ruptura e como a oposição cresceu de forma abrupta e 

expressiva através da plataforma do Twitter. 

 
10 ttps://twitter.com/jairbolsonaro/status/1253724196003295232 
11 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1253795629777764353 
12 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1254422610458312704 

13http://observademocraciadigital.org/posts/saida-de-sergio-moro-do-governo-gera-repudio-de-70-e-divide-base-de-

direita-no-twitter/ 

 

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1253795629777764353
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1254422610458312704
http://observademocraciadigital.org/posts/saida-de-sergio-moro-do-governo-gera-repudio-de-70-e-divide-base-de-direita-no-twitter/
http://observademocraciadigital.org/posts/saida-de-sergio-moro-do-governo-gera-repudio-de-70-e-divide-base-de-direita-no-twitter/
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Frente a esses gráficos, compreendemos que Sergio Moro atribuía 

ao governo Bolsonaro legitimidade, na visão de 26% da base aliada, ao 

discurso anticorrupção que o presidente vinha tentando confiscar e 

personificar sobre si próprio desde o período eleitoral. Assim, a saída 

brusca do ex-juiz promoveu sobre a base, até o momento sólida, a perda 

de um dos pilares centrais para o apoio constante ao governo federal, 

uma vez que tal figura representava um símbolo histórico no combate a 

corrupção por ter sido protagonista da prisão do ex-presidente Lula. 
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Conclusão 

 

Posto esse cenário político de intensas radicalizações, nossa 

análise se deparou com simbólicos e expressivos conflitos no âmbito 

interno do governo de Bolsonaro. O mandatário, por sua vez, segue em 

sua política polar respaldada na oposição entre saúde e economia, mesmo 

que siga sem conseguir apoio majoritário quanto a isso. A demissão de 

Mandetta foi o ápice deste conflito.  

Já a crise com o ex-ministro Sérgio Moro funcionou como um 

catalisador do cenário de desgaste presidencial para além da pandemia, 

visto que atinge de forma incisiva parte importante da sua base de apoio 

e que até o momento era o pilar central da força política de Bolsonaro.  

Em síntese, o debate via Twitter demonstra picos no qual a 

oposição ganha força, porém a Bolsonaro mantém parte importante do 

seu apoio. Seguiremos acompanhando os desdobramentos para analisar 

se, no Twitter, Bolsonaro vai recuperar terreno ou se enfraquecer ainda 

mais.  
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As redes sociais de Bolsonaro durante a pandemia   

DANIEL SOUSA14 

O presente texto tem por objetivo compreender como as redes 

sociais digitais do presidente Jair Bolsonaro foram afetadas pelo 

desenvolvimento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Pesquisamos, entre 

os dias 11 de abril e 11 de maio, no Twitter e facebook do mandatário e 

nos apoiamos nos estudos das consultorias Arquimedes, Quaest e Bites, 

além de matérias da plataforma Aos Fatos e de jornais tradicionais. A 

hipótese que trabalhamos no texto é que o presidente utiliza as redes 

para se orientar politicamente, no sentido de combater seus oponentes, 

seja eles internos ao seu governo ou não.  

Os exemplos analisados representam momentos de ápice do 

conflito político no período da pesquisa: as demissões de Luiz Henrique 

Mandetta da Saúde e de Sérgio Moro da Justiça. O primeiro saiu por conta 

de disputas em torno das orientações da OMS para o combate ao novo 

Coronavírus enquanto o segundo saiu por divergências políticas mais 

amplas, relacionadas ao tema da corrupção e às investigações que 

atingem o clã Bolsonaro. A saída de cada um deles foi por um motivo 

diferente, mas ambos conseguiram “arranhar” a imagem de mito que o 

presidente carrega para sua base bolsonarista. 

“Getúlio Vargas inventou a campanha política no rádio no Brasil. 

Fernando Collor, na TV. E Jair Bolsonaro, nas redes sociais”15, escreveu 

Felipe Nunes, cientista político da UFMG e sócio da Quaest | Consultoria e 

Pesquisa. Observamos a importância de analisarmos as redes sociais de 

Bolsonaro e por isso é fundamental entender o sentido que estas têm para 

 
14 Daniel Sousa é graduando em Ciências Sociais do 4o período e pesquisador do Nudeb  
15https://www.cartacapital.com.br/politica/se-sua-maquina-nas-redes-sociais-cair-bolsonaro-acaba-
diz-especialista/ 
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ele. Destacamos uma declaração de Rodrigo Maia, liderança política 

constantemente atacada pelas redes sociais bolsonaristas, que ilustra 

bem a visão política do presidente: “Ao ser diplomado presidente no dia 

10 dezembro, Jair Bolsonaro destacou em seu discurso que o poder 

público 'não precisa mais de intermediação' porque “as novas tecnologias 

permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes”16 

O presente texto começa, portanto, com uma análise mais geral 

dessa relação entre Bolsonaro e redes sociais a partir da noção de bússola 

social e guerra de narrativas. Em seguida, analisamos o impacto das 

demissões de Mandetta e Moro nos seguidores de Bolsonaro. 

 

Bússola virtual e guerra de narrativas  

 

A consultoria de análise política com base em Big data Arquimedes 

constatou como o comportamento do presidente oscila conforme o apoio 

que ele recebe da internet. Durante suas transmissões ao vivo no 

facebook, religiosamente feitas às quintas-feiras, Bolsonaro costuma 

perguntar como está a audiência do dia — quando não o faz, um auxiliar 

o mantém informado a todo momento sobre o alcance da publicação. A 

preocupação com as redes sociais é constante.  

A consultoria acompanha diariamente todo o volume de 

publicações vinculadas ao governo e, com base no conteúdo delas, criou 

um índice que avalia a popularidade da atual gestão. Na avaliação de 

Pedro Bruzzi, fundador da Arquimedes 

O Bolsonaro se esforça para alimentar as redes. Ele fez um 
trabalho de semanas até a data da manifestação. Quando chegou o dia, 
colheu o resultado. No dia 15 de março (episódio do humorista e o pib), 
o presidente publicou mais de 40 vezes no Twitter. E temos de lembrar 
que ele claramente estava perdendo nas redes naquele momento 
frente o que já tinha sido. Isso é resultado da economia, que impôs uma 

 
16https://oglobo.globo.com/brasil/governo-bolsonaro-recuos-coincidem-com-rejeicao-temas-nas-
redes-sociais-1-23495533 
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trajetória de queda. O coronavírus veio depois, foi um elemento a 

mais.17  

 

Ainda segundo a Arquimedes, os principais recuos feitos por 

Bolsonaro se deram justamente quando o apoio virtual despencou — 

como quando em um único dia ele perdeu dez pontos na avaliação digital 

após dizer que iria recriar o Ministério da Segurança Pública, o que 

esvaziaria as principais atribuições do popular ministro Sérgio Moro. 

Diante da rejeição, a ideia logo foi abandonada. 

Para entender as redes sociais de Bolsonaro, é preciso ter em 

mente que o presidente pode muitas vezes não convocar manifestações 

diretamente, mas comparece aprovando ou participando nas mesmas, o 

que demonstra alinhamento entre ele e seus seguidores. Isso pode ser 

observado facilmente em grupos de apoio ao presidente, embora seja 

calculado que 30% seja feita do que chamam de milícia digital, ou seja, 

robôs que alimentam o algoritmo e borram a noção de realidade dos 

participantes de tais grupos pelo engajamento que geram. Segundo a 

empresa Arquimedes, “Não há, fora do isolado grupo bolsonarista, apoio 

ao presidente”, aponta o relatório da empresa.18 

Dois exemplos desta lógica estão nos retuítes do presidente e no 

modo como ele se relaciona com as manifestações de rua em apoio ao seu 

governo.  

No dia 12 de abril o atual presidente retuita em suas redes “Se 

Bolsonaro ou Trump dissesse que a Cloroquina faz mal, a mídia apoiaria 

a Cloroquina. Se dissessem que o oxigênio faz bem, mandariam prender a 

respiração. Paporra.”19 Isso foi compartilhado para mais de 6,5 milhões 

de seguidores. O que os indivíduos falam ou compartilham em suas redes 

 
17 https://veja.abril.com.br/politica/pesquisa-bolsonaro-se-move-pela-bussola-das-redes-sociais/ 
18https://oglobo.globo.com/brasil/analistas-veem-uso-de-robos-grupos-de-whatsapp-na-rede-de-
apoio-ao-governo-24384213 
19 https://twitter.com/jeffs_araujo35/status/1249503198718672896 
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sociais confirma sua visão de mundo. Por conta disso, as grandes 

empresas da internet têm sido cobradas tanto a democratizar seus 

algoritmos quanto a punir os disseminadores de fake news. Durante a 

pandemia, o Clã Bolsonaro teve diversas postagens excluídas ou mesmo 

contas excluídas por disseminar informação falsa.  

Foi o que ocorreu em 01 de maio com o filho mais novo de 

Bolsonaro, Renan, que teve sua conta excluída na rede social por dizer em 

um vídeo: “Prefiro morrer transando do que tossindo”. Ele seguiu 

afirmando “Que pandemia? Isso é história da mídia aí, para trancar você 

dentro de casa, para achar que o mundo está acabando. É só uma 

gripezinha, irmão”.20 

No período analisado, ele retuitou demonstrando alinhamento 

com EUA e  Israel21, com as bandeiras desses países em uma 

manifestação,22 responsabilizou governadores pelas mortes232425, 

questionou o índice de mortes no Brasil, mesmo o Brasil testando muito 

menos que outros países 26 e criticou a mídia tradicional, em referência 

ao repórter que foi agredido em uma manifestação pró governo27 

Apesar das punições, Bolsonaro segue passando à diante 

informações falsas. Em 8 de maio, o site Aos Fatos publicou que o 

presidente somava mais de 1000 declarações falsas ou distorcidas:  

“Nas postagens de Twitter e Facebook, o presidente faz, em 
média, mais afirmações classificadas como verdadeiras. Isso se deve 
principalmente ao fato de essas plataformas serem usadas para 
publicar balanços de ações do governo que, em geral, são reproduzidos 
do material institucional de divulgação de ministérios e secretarias. 
Isso não significa que o presidente não use dados falsos ou distorcidos 

 
20https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/2020/05/01/filho-de-bolsonaro-diz-que-foi-banido-da-twitch-

plataforma-de-transmissao-de-games.ghtml 
21 https://twitter.com/secomvc/status/1257711508546629633 
22 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1257476289017131008 
23 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1251653731646607360 
24 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1249404019845541894 
25 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1259457190773088257 
26 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1250519568788881408 
27 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1257277107857735682 
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em publicações nas duas redes sociais. Em abril, por exemplo, ele 
alardeou no Facebook que a OMS (Organização Mundial da Saúde) 
orientaria a masturbação infantil como política educacional. A 
alegação distorce um guia da seção europeia da entidade com 
orientações para educadores sobre abordagens de educação sexual em 
diferentes faixas etárias. O post do presidente foi apagado 
posteriormente.”28 

 

Já com relação aos atos bolsonaristas, dentre os muitos exemplos, 

ficamos com o dia 03 de maio quando, na manhã daquele domingo, a rede 

bolsonarista mobilizou uma carreata contra Moro, STF, Presidente do 

senado Alcolumbre e presidente da Câmara, Rodrigo Maia e a favor de 

intervenção militar. À tarde, se aglomeraram em frente ao palácio da 

alvorada, desconsiderando recomendações da OMS de isolamento social, 

para ver Jair Bolsonaro, que foi saudar os apoiadores. 

Suas redes sociais foram utilizadas para transmissão do ato e, 

cercado de apoiadores, voltou a atacar governadores e prefeitos por 

medidas de isolamento como prevenção ao coronavírus: “sabemos hoje o 

efeito do vírus, mas infelizmente, muitos serão infectados, muito 

perderão suas vidas também, mas é uma realidade. Nós temos que 

enfrentar. Não podemos fazer com que o colateral do tratamento do 

combate ao vírus seja mais danoso do que o próprio vírus”. Ao final da 

transmissão, afirmou: “Chegamos no limite. Não tem mais conversa. 

Daqui pra frente, e não só exigiremos, faremos cumprir a constituição. Ela 

será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão 

de um lado só não. Amanhã nomeamos outro diretor da PF e o Brasil 

segue o seu rumo”29 

Apesar dos protestos institucionais, no dia 18 de maio – 

novamente um domingo, e fora do nosso período de pesquisa – Bolsonaro 

 
28https://www.aosfatos.org/noticias/bolsonaro-chega-1000-declaracoes-falsas-ou-distorcidas-com-
492-dias-de-mandato/ 
29https://oglobo.globo.com/brasil/da-rampa-do-planalto-bolsonaro-adere-protesto-contra-moro-stf-congresso-

diz-que-chegou-no-limite-24408096 
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compareceu a mais uma mobilização em seu favor30, gerando polêmica 

extra ao postar um vídeo em que seus apoiadores fazem um gesto similar 

à saudação nazista.31 

 

Mandetta e Moro e o impacto entre os seguidores de Bolsonaro  

 

No dia 16 de abril Luiz Henrique Mandetta foi demitido por 

Bolsonaro do Ministério da Saúde, após uma disputa entre os dois sobre 

como combater a pandemia. No dia 30 de abril, Bob Fernandes publica a 

reportagem que embasava a hipótese de que as redes bolsonaristas 

operam em ação coordenada no Facebook, Twitter e Whatsapp.  Sua 

equipe observou como as notícias ganham fôlego e obtém engajamento 

buscando desmoralizar os dois ex-ministros. As publicações repercutem 

fakenews que, muitas vezes, são conflitantes entre si, e que funcionam 

com a lógica de engajar pelo ódio solapando. No exemplo anexado, pode 

ser observado em tempo real por sua equipe esse processo.32  

No caso de Mandetta, que contrariava Bolsonaro nas medidas de 

isolamento social, o a lógica de destruição começou no final de março. O 

monitor de debate público da USP mapeou como autoridades participam 

dessa dinâmica. Os mais ativos foram os deputados federais: Carla 

Zambelli, com 111 tuítes no, Daniel Silveira, com 100; José Medeiros com 

75 e Osmar Terra com 70 tuítes. Os influenciadores que colaboraram para 

a disseminação de narrativas paralelas que favoreciam o presidente, 

como a campanha do governo “o brasil não pode parar” foram os 

influenciadores @renovamidia (452) @conexaopolitica (272) 

 
30https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/05/18/bolsonaro-muda-tom-e-vai-a-ato-

com-ministros-militares.htm 

31https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/video-com-grito-de-bolsonaro-somos-nos-adaptacao-de-heil-

hitler-paraquedistas-fardados-fazem-saudacao-nazista-ao-presidente/ 

32 https://www.youtube.com/watch?v=MQarECGYgHc 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/05/18/bolsonaro-muda-tom-e-vai-a-ato-com-ministros-militares.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/05/18/bolsonaro-muda-tom-e-vai-a-ato-com-ministros-militares.htm
https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/video-com-grito-de-bolsonaro-somos-nos-adaptacao-de-heil-hitler-paraquedistas-fardados-fazem-saudacao-nazista-ao-presidente/
https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/video-com-grito-de-bolsonaro-somos-nos-adaptacao-de-heil-hitler-paraquedistas-fardados-fazem-saudacao-nazista-ao-presidente/
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@leandroruschel (184) e @jornalbsm com 130 tuítes no período anterior 

a demissão do ex-ministro.33 O processo foi colaborou para alimentar as 

redes bolsonaristas no intuito de manter monopólio de narrativa em seus 

principais grupos de facebook, whatsapp e Twitter.34 

Se por um lado Mandetta foi o principal alvo de mobilização das 

redes bolsonaristas, a empresa Bites analisou que ele ganhou de 98 mil 

seguidores no Twitter, Facebook e Instagram35 O impacto nas redes 

sociais resultou em figuras políticas de ponta a ponta do espectro político 

lamentando sua saída. de Haddad, FHC a Joice Hasselmann e Kim Katagiri 

manifestaram apoio no Twitter pelas suas ações alinhadas com a OMS.36 

Já a demissão de Moro surpreendeu a rede bolsonarista na 

Internet. No final da manhã do dia 24 de abril, quando a saída já estava 

confirmada, os grupos nas redes sociais ou mesmo no Whatsapp estavam 

paralisados sem entender as consequências do rompimento. No meio da 

tarde, antes da coletiva do presidente Jair Bolsonaro, seus aliados 

começaram a construir uma narrativa: não atacaram Moro, mas 

reforçaram que a decisão de demitir no governo é uma prerrogativa do 

chefe do Poder Executivo. Após o evento no Planalto, esse argumento 

ganhou força. Mesmo assim, os bolsonaristas não conseguiram superar a 

oposição. O Sistema Analítico BITES começou a acompanhar as 

publicações de Jair Bolsonaro no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube 

em 1º de setembro de 2017. Desde então, o presidente ampliou sua base 

em 30,8 milhões de fãs. Nesses 967 dias, não houve um único ciclo de 24 

horas sem a adição de novos aliados nessas contas. Sexta-feira, 24 de 

abril, a partir das 11h, a trajetória foi interrompida com a saída de Sergio 

Moro. Presidente e família perderam 86 mil e 45 mil deixaram de seguir 

 
33 https://abrilexame.files.wordpress.com/2020/04/unnamed-9.png 
34 https://docs.google.com/document/d/1TIi0o0tmtwNH-pqzzst_P--Zo6NBXK6v2EZlhlD2YoQ/edit 
35https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/quase-demitido-mandetta-ganha-98-mil-seguidores-

em-menos-de-24h/5 
36 https://catracalivre.com.br/cidadania/demissao-de-mandetta-repercute-nas-redes-sociais/ 
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Bolsonaro. Sérgio Moro ganhou 160 mil seguidores. As hashtags positivas 

criada para defender Bolsonaro foram utilizadas em 306 mil posts, 

produzidos por 85.713 perfis, enquanto as negativas somaram 773 mil 

impulsionadas por 331.658 perfis.37 

 

Conclusão  

  

O segundo mês da pandemia, com sua série de crises políticas, se 

configurou como um excelente laboratório sobre a ação de Bolsonaro nas 

redes sociais. Vimos, nos estudos sobre análises de dados, que o 

presidente se orienta com base em métricas digitais, as quais influenciam 

suas decisões, judando-o a confirmar ou confrontar uma determinada 

narrativa.  

No período analisado, o presidente utilizou seu twitter para atacar 

a mídia tradicional, confrontar o depoimento de Moro, mostrar 

alinhamento com EUA, responsabilizar os governadores, questionar o 

índice de mortes no Brasil, mesmo o país sendo um dos que menos testam 

no mundo, e tenta criar crises para deslocar a centralidade do debate no 

meio da pandemia. Podemos concluir que cada vez mais é preciso trazer 

a análise de dados e mídias sociais para entender o fenômeno político do 

bolsonarismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
37http://blogs.correiobraziliense.com.br/denise/bolsonaro-perde-seguidores-nas-redes-sociais-apos-
saida-de-moro/ 
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A pandemia e a nova configuração do ministério de 
Bolsonaro  

LUIZA SOARES38 

O presente texto tem como objetivo analisar a configuração do 

Ministério do governo Bolsonaro após os conflitos políticos verificados 

desde que a pandemia da Covid-19 foi decretada pela OMS em 11 de 

março, quando iniciamos a pesquisa. No primeiro texto, que vai até 11 de 

abril, investigamos como quatro ministros importantes do governo - 

Mandetta, ministro da Saúde; Paulo Guedes, ministro da Economia; 

Sérgio Moro, ministro da Justiça e Abraham Weintraub, ministro da 

Educação – reagiram a decisão do presidente de desafiar as 

recomendações científicas de isolamento social, minimizando a 

gravidade da doença em favor de manter a economia funcionando.  

Nossa pesquisa mostrou que, no começo da pandemia, mesmo 

Guedes e Moro se alinharam à posição de Bolsonaro contrária a OMS e às 

decisões dos governos estaduais. Contudo, diante da repercussão 

negativa dessa postura, os até então "superministros” mudaram de 

posição e apenas o bolsonarista Weintraub manteve-se ao lado do 

presidente.  

 As consequências políticas destes conflitos apareceram com mais 

força no segundo mês de pandemia, iniciado em 12 de abril. No dia 16, 

Mandetta foi demitido. Em 24 de abril, foi a vez de Sérgio Moro pedir 

demissão. E Guedes, o único que ainda segue no governo, vê sua politica 

neoliberal cada vez mais questionada.  

Analisamos no segundo boletim esse novo quadro, entendendo 

que emerge um novo governo Bolsonaro, no qual todos os ministros 

 
38Luiza Soares é mestranda em ciência política no IESP/UERJ, graduada em ciências sociais na UFRJ e 
pesquisadora do NUDEB. 
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perdem autonomia e protagonismo, devendo seguir as orientações do 

presidente. Isso coloca Guedes em xeque, porque Bolsonaro jamais foi 

adepto das políticas neoliberais. A pesquisa foi feita entre 12 de abril e 11 

de maio e usou como fontes as notícias que saíram na mídia empresarial 

e também as declarações dos próprios atores políticos. 

 

A crise na Saúde  

 

Após a saída de Mandetta, Bolsonaro nomeou para o cargo Nelson 

Teich, médico e empresário. Antes de assumir o cargo, Teich defendia o 

isolamento social. No entanto, após ocupar a pasta, seu discurso tomou 

um rumo conciliatório entre saúde e economia, deixando nítido que não 

há mais autonomia para o titular da pasta e que este deve se eximir de 

protagonizar o debate público.  

Com 76% de aprovação segundo pesquisa DataFolha do dia 3 de 

abril, Henrique Mandetta deixou o Ministério com sua popularidade em 

alta. O clima da coletiva realizada para anunciar sua demissão foi festivo 

e o agora ex-ministro, experiente no jogo político, saiu no momento certo 

para deixar o legado de “herói”. Seu discurso final foi de uma “defesa 

intransigente do SUS”, pois, segundo ele, “a vida hoje de uma pessoa na 

Cracolândia tem o mesmo significado quando ela competir pelo leito de 

CTI com o homem mais rico desse país". No entanto, Mandetta realizou, 

com a pandemia, uma mudança estratégica de posicionamento sobre o 

SUS.  

No programa Roda Viva do dia 27 de maio de 2019, ele defendeu 

o fim da gratuidade universal do SUS:  

"É justo ou equânime uma pessoa que recebe 100 salários 
mínimos ter o atendimento 100% gratuito no SUS? Quem vai ter 100% 
de atendimento gratuito no SUS? Eu acho que essa discussão é 
extremamente importante para esse Congresso. Eu vou provocá-la".  
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Agora, tem se apresentado como defensor do SUS e da ciência e 

como um quadro conciliador que tentou unificar o país para combater 

essa ameaça tão grave que é a Covid-19.   

Em seu lugar, entra Nelson Luiz Sperle Teich, um renomado 

oncologista e empresário, sócio da Teich Healt Care, uma consultoria de 

serviços médicos. Ele atuou como consultor para área da saúde durante a 

campanha de Bolsonaro em 2018 e havia sido cogitado para o Ministério 

antes de perder a vaga para Henrique Mandetta. Em 3 de abril, Teich 

publicou um artigo em que considerava o isolamento horizontal a 

“melhor estratégia”39 para evitar a propagação do coronavírus.  

No entanto, no dia 16 de abril, quando foi anunciado ministro ao 

lado de Bolsonaro, Teich afirmou que existiria um “alinhamento completo 

entre ele e o presidente”, confirmando assim a prerrogativa de que o 

Ministério da Saúde teria mudanças com relação à defesa inexorável do 

isolamento social.  

Diferente de seu antecessor, que falava diariamente com a 

imprensa, Teich esperou uma semana para a primeira coletiva. E mesmo 

assim, falou muito pouco, em um tom de plano de intenções para a pasta 

e de questionamento das projeções: “Modelos que projetam a longo prazo 

erram demais. Não dá pra querer adivinhar lá na frente!” 40 

A saída de Mandetta prejudicou ainda mais situação do Brasil na 

crise sanitária. Contudo, esse foi apenas o ponta pé inicial para o 

aprofundamento na crise institucional do governo Bolsonaro. Uma 

semana depois explodiria a crise com Moro.  

 

A crise na justiça  

 

 
39https://exame.abril.com.br/brasil/em-artigos-novo-ministro-criticou-isolamento-vertical-e-elogiou-
mandetta/ 
40 http://federacaodasaude.org.br/noticia-interna/14615 

https://exame.abril.com.br/brasil/em-artigos-novo-ministro-criticou-isolamento-vertical-e-elogiou-mandetta/
https://exame.abril.com.br/brasil/em-artigos-novo-ministro-criticou-isolamento-vertical-e-elogiou-mandetta/
http://federacaodasaude.org.br/noticia-interna/14615
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Em 24 de abril, o ex-Juiz Sérgio Moro pediu demissão após 

discordar da decisão do Presidente em trocar o diretor da Polícia Federal 

(PF), Maurício Valeixo. Aqui, é preciso somar à hipótese da perda de 

autonomia e protagonismo a questão das investigações sobre o clã 

Bolsonaro.  

A nomeação de André Luiz de Almeida Mendonça, pastor 

evangélico que antes ocupava a Advocacia Geral da União e era cogitado 

por Bolsonaro como futuro ministro do STF, serve para proteger os filhos 

do presidente de futuras investigações. No dia de sua posse, Mendonça se 

intitulou “servo” e declarou que firmaria alguns compromissos com o 

país, um deles seria “prestar contas ao chefe do Brasil e aos brasileiros”, 

além de reforçar o discurso anticorrupção, salientando que Bolsonaro 

seria a 30 anos “um profeta no combate à corrupção”. 41 

Moro saiu tentando manter o protagonismo que o tornou o 

ministro mais bem avaliado do governo ao final do primeiro ano.42 Na 

coletiva, ele acusou o presidente de tentar interferir politicamente na PF:  

Falei com presidente que seria interferência política, e ele disse 
que seria mesmo. Presidente me disse mais de uma vez 
expressamente que queria ter uma pessoa do contato dele, que 
ele pudesse ligar, ter informações, colher relatórios de 
inteligência. Seja diretor, seja superintendente, não é papel da 
Polícia Federal prestar esse tipo de informação43 

 

À noite, no mesmo dia, Moro entregou ao Jornal Nacional “prints” 

da tela de seu celular numa conversa com a deputada bolsonarista, Carla 

Zambelli, em que a mesma diz que irá ajudar o Ministro a chegar ao STF 

se ele permanecesse no cargo e aceitasse a troca do diretor da PF. Moro 

responde, “Prezada, não estou à venda”.  

 
41https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/novo-ministro-chama-bolsonaro-de-profeta-e-
promete-mais-operacoes-da-pf.shtml 
42http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/12/1988544-moro-e-ministro-mais-
conhecido-e-bem-avaliado-do-governo.shtml 
43 https://oglobo.globo.com/brasil/moro-ao-pedir-demissao-bolsonaro-queria-interferir-
pessoalmente-na-pf-ligar-para-diretores-superintendentes-ter-acesso-relatorios-1-24390923 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/novo-ministro-chama-bolsonaro-de-profeta-e-promete-mais-operacoes-da-pf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/novo-ministro-chama-bolsonaro-de-profeta-e-promete-mais-operacoes-da-pf.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/12/1988544-moro-e-ministro-mais-conhecido-e-bem-avaliado-do-governo.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/12/1988544-moro-e-ministro-mais-conhecido-e-bem-avaliado-do-governo.shtml
https://oglobo.globo.com/brasil/moro-ao-pedir-demissao-bolsonaro-queria-interferir-pessoalmente-na-pf-ligar-para-diretores-superintendentes-ter-acesso-relatorios-1-24390923
https://oglobo.globo.com/brasil/moro-ao-pedir-demissao-bolsonaro-queria-interferir-pessoalmente-na-pf-ligar-para-diretores-superintendentes-ter-acesso-relatorios-1-24390923
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Essa frase, pensada e usada de maneira estratégica, printada e 

enviada à Rede Globo, como de costume faz o ex-Juiz, foi o início da sua 

nova jornada política, na qual buscará manter seu protagonismo como 

herói do combate à corrupção sem ter o desgaste do bolsonarismo.   

Tais degastes já vinham se acumulando em 2019, conforme nossa 

pesquisa mostrou no primeiro texto. Episódios como a tentativa de 

intervenção do Presidente na PF e a mudança do Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (COAF) para o Ministério da Fazenda são 

exemplos dos atritos entre os dois.  

No mesmo dia 24 de abril Bolsonaro fez um pronunciamento para 

“restabelecer a verdade”44. Pautado por um discurso emocional e 

inflamado e cercado por todos os seus ministros, o presidente começou a 

coletiva afirmando que “uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é 

conviver com ela, trabalhar com ela”. Dali em diante, o discurso 

escancarou o fim de um “casamento” (metáfora muito usada por 

Bolsonaro) entre ele e o ex-juiz. O mandatário ressaltou o ego de Moro, 

afirmou que ele não tivera comprometimento com o Brasil e se esquivou 

de todas as acusações, afirmando que por sua autoridade enquanto 

presidente não precisa pedir autorização para ninguém nas suas 

decisões.  

O próximo capítulo dessa disputa já está aberto: o Procurador-

Geral Augusto Aras pediu abertura de inquérito no STF para investigar 

Bolsonaro e Moro. O ex-ministro e ex-juiz depôs na PF no dia 03 de maio, 

quando reafirmou suas acusações e declarou existir um vídeo de reunião 

ministerial do dia 22 de abril que confirmaria tudo. Os ministros militares 

Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Walter Souza 

Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) 

testemunharam a favor do presidente e o governo entregou o vídeo na 

 
44 https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-diz-que-vai-restabelecer-verdade-sobre-saida-de-moro-
24391557 

https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-diz-que-vai-restabelecer-verdade-sobre-saida-de-moro-24391557
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-diz-que-vai-restabelecer-verdade-sobre-saida-de-moro-24391557
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integra, depois de tentar evitar isso junto ao Supremo. Cabe ao Ministro 

Celso de Mello decidir se o conteúdo do vídeo deve se tornar público, o 

que será fundamental para Moro. 

 

 

A crise na Economia  

 

Após a saída de dois Ministros de destaques no governo Bolsonaro, 

Paulo Guedes vem sendo alvo de especulações sobre sua permanência no 

Mistério da Economia. Na nova configuração do governo Bolsonaro, em 

que os ministros perdem autonomia e protagonismo, além do novo 

quadro econômico que exigirá mais gastos por parte do Estado, 

acreditamos que Guedes perdeu o posto de superministro e que está se 

isolando no governo com sua agenda ultraliberal.  

A grande evidência deste enfraquecimento foi o lançamento, no 

dia 22 de abril, do esboço de um programa de investimentos estatais 

chamado ‘’Pró-Brasil’’: apresentado pelo ministro da Casa Civil, General 

Braga Neto – e sem a presença de Guedes – o programa tem por objetivo 

gerar emprego e recuperar a infraestrutura do país. Para isso, estima-se 

que R$ 30 bilhões serão usados para investimentos públicos, na 

contramão da pregação neoliberal de Guedes pelo investimento privado 

e contra a ação do Estado na economia.  

O que aparece no debate público é que o Ministro da Economia e 

sua equipe seguem defendendo como premissa para uma retomada pós-

crise, cortes mais agressivos de gastos públicos, reduzindo salários de 

funcionários públicos, despesas obrigatórias e realizando mais 

privatizações. 45 

 
45https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/Os-efeitos-da-PEC-Emergencial-no-PIB-segundo-
este-estudo 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/Os-efeitos-da-PEC-Emergencial-no-PIB-segundo-este-estudo
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/Os-efeitos-da-PEC-Emergencial-no-PIB-segundo-este-estudo
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Os conflitos nesse caso ainda estão em aberto. Um membro da 

equipe econômica declarou nos bastidores que caso haja revogação do 

teto dos gastos “todo mundo sai’’.46 Em 27 de abril, Bolsonaro fez uma 

declaração pública prestigiando Guedes47, mas os sinais posteriores 

seguiram contraditórios: em 05 de maio, o governo autorizou negociação 

no Congresso favorável aos servidores48 e no dia 07 de maio o presidente 

anunciou que vetaria o artigo que protege o funcionalismo público no  

chamado Orçamento de Guerra49 (o que ainda não ocorreu). Os 

parlamentares ameaçam derrubar o veto, talvez com voto da bancada 

bolsonarista.50 

 

Conclusão 

Para permanecer no cargo, Bolsonaro declara que “todos os 

ministros tem que estar afinados com ele”51. Logo, diante dessa 

declaração, o que podemos reiterar em nossa análise são três ministérios 

funcionando sem autonomia: um Ministério da Saúde que substitui 

técnicos por militares e que segue as ordens do mercado; um Ministério 

da Justiça parcial, que praticará a impunidade se assim for preciso para 

proteger o Presidente e sua família e um Ministério da Economia que 

enaltece a figura de Guedes para proporcionar credibilidade em curto 

prazo, mas que sinaliza um rumo diferente no plano econômico.  

 
46https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/equipe-economica-se-mudar-o-teto-de-gastos-
todo-mundo-sai.html  
47https://congressoemfoco.uol.com.br/economia/guedes-manda-na-economia-diz-bolsonaro-para-
ministro-aumento-de-gasto-e-excecao/ 
48 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/06/lider-do-governo-diz-que-reajustes-de-
salarios-tiveram-aval-de-guedes.ghtml 
49https://www.infomoney.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-vai-vetar-trecho-que-permite-reajuste-
salarial-a-servidores-dois-dias-apos-apoiar-medida/ 
50 https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/congresso-deve-derrubar-veto-de-bolsonaro-a-

reajuste-de-servidores-diz-relator/  

51 https://noticias.r7.com/brasil/todos-os-ministros-tem-que-estar-afinados-comigo-diz-bolsonaro-
13052020 

https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/equipe-economica-se-mudar-o-teto-de-gastos-todo-mundo-sai.html
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https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/congresso-deve-derrubar-veto-de-bolsonaro-a-reajuste-de-servidores-diz-relator/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/congresso-deve-derrubar-veto-de-bolsonaro-a-reajuste-de-servidores-diz-relator/


30 

 

Esse perfil autoritário do Presidente da República impulsionou a 

saída do terceiro ministro em meio à crise do Coronavirus. Nelson Teich 

pediu demissão do cargo no dia 15 de maio, antes de completar um mês 

à frente da pasta da Saúde. Dessa forma, soma-se assim a nona mudança 

de ministros durante o governo Bolsonaro. 

Corroborando a falta de autonomia apresentada pela nossa 

análise, o ministro da Saúde tomou conhecimento do decreto que 

permitia a reabertura de barbearias, salões de beleza e academia durante 

coletiva de imprensa. No entanto, foi a discordância com relação ao uso 

da Cloroquina, medicamento que o Presidente insiste em defender como 

“cura” para o tratamento da Covid-19, que resultou na sua saída: “A vida 

é feita de escolhas e eu escolhi sair” disse o ex-ministro.52 

Alguns nomes estão sendo cotados para assumir o Ministério da 

Saúde, no entanto, o interino Eduardo Pazuello, militar que esteve ao lado 

de Teich durante a gestão, é quem tem grandes chances de se tornar o 

titular, uma vez que recebe apoio da ala Militar. Se isso ocorrer, ficará a 

cargo de Pazuello a decisão a respeito do uso de Hidróxido de Cloroquina, 

que possivelmente será de alinhamento ao discurso do Presidente.  

Com a crise institucional, sanitária e econômica se alastrando, 

Sérgio Moro sai do cargo e leva consigo grande parcela do apoio ao 

Presidente. Em seu Twitter, deixou para trás a imagem ambígua que 

tentara manter anteriormente, para assumir a postura de protagonista 

contra o atual governo. A fim de produzir uma postura propositalmente 

antagônica ao slogan do governo “Brasil acima de tudo e Deus acima de 

todos” o ex-ministro fez uso da frase “Verdade acima de tudo, fazer a coisa 

certa acima de todos”.  

Essa politização acerca do caso tem um motivo evidente: uma 

possível candidatura à Presidência em 2022. Moro sabe que foi peça 

 
52 https://oglobo.globo.com/brasil/a-vida-feita-de-escolhas-eu-escolhi-sair-diz-teich-ao-deixar-
ministerio-da-saude-sem-explicar-motivo-1-24429372 
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fundamental para eleger Bolsonaro e sai agora tentando garantir o 

imaginário de sua postura coerente e incorruptível.  

O moralismo anticorrupção também é pré-requisito na 

autopromoção de André Mendonça. Além disso, numa tentativa de 

agregar suposta credibilidade, faz uso de sua fé cristã, somando o apoio 

da bancada evangélica. Sua nomeação diz muito sobre que tipo de postura 

terá à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública: se os desafetos 

entre Moro e Bolsonaro ocorreram pela sequência de tentativas de 

interferência do presidente na PF e na COAF, o mesmo não acontecerá 

com o novo ministro. Ao ser ‘’servo’’ e prestador de contas do presidente, 

o ministério ficará sem a autonomia necessária e sem o sigilo necessário, 

uma vez que Bolsonaro acha legítimo que o Presidente fique a par dos 

inquéritos.  

No que tange a questão econômica, o que vimos nos últimos dias 

foi uma tentativa de reaproximação do ministro com o governo. Durante 

entrevista coletiva, Braga Netto e Guedes ensaiaram um discurso 

conciliatório: “Não tivemos nenhum desentendimento”, disse Paulo 

Guedes. O ministro acrescentou, ainda, que essa é a “mecânica normal: o 

ministro da Casa Civil e o caixa”, em que “um planeja e o outro que paga 

as contas”. 53 

Essa entrevista teve como intuito acalmar os ânimos da crise sobre 

a permanência do ministro do cargo. Atrelado a isso, Bolsonaro veio a 

público dizer que "o homem que decide economia no Brasil é um só e 

chama-se Paulo Guedes". No entanto, o que se sabe é que a palavra final 

do governo é sempre dada pela ala militar, além disso, o bloco de partidos 

do Centrão promete pressionar o governo para investimentos públicos. 

Dessa forma, se quiser manter alianças políticas, o governo também 

 
53 https://www.facebook.com/UOLNoticias/videos/555478585357600/ 
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precisará fazer concessões.  Sendo assim, de acordo com nossas análises, 

a saída de Paulo Guedes tende a ser questão de tempo. 

Apesar de exaltar constantemente suas indicações ministeriais 

por perfis técnicos, Bolsonaro cria conflitos pelo mesmo motivo. Não há 

espaço para técnica nem para ciência, quando essas contrariam a opinião 

e os desejos do Presidente. 
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Bolsonaro: o presidente que está “enquadrando” os 
militares   

VICTOR PIMENTEL54  

O presente texto tem como objetivo dar continuidade às reflexões 

desenvolvidas no boletim anterior, publicado no final do mês de abril. 

Naquele trabalho, começamos a analisar a relação entre o setor militar 

(representado, sobretudo, pelos militares que estão mais diretamente 

ligados ao governo) e o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante 

a crise do novo coronavírus através da observação crítica de diversas 

matérias e reportagens de diferentes jornais e portais de notícia.. O 

período contemplado pela investigação iniciou-se no dia 11 de março - 

dia em que a OMS estabeleceu a propagação da Covid-19 como uma 

pandemia - e foi até o dia 11 de abril.  

Dessa vez, prosseguimos desta data até o dia 11 de maio. Durante 

o último mês, diversos acontecimentos relevantes atravessaram a 

conjuntura política nacional. Dentre eles, podemos destacar a demissão 

de Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, as manifestações dos dias 

19/04 e 03/05 apoiadas por Bolsonaro e a saída de Sérgio Moro do 

Ministério da Justiça acompanhada de graves acusações do mesmo contra 

o chefe do Executivo. No que diz respeito à relação entre presidente e ala 

militar, tais eventos reforçaram o dilema da atuação dos fardados no 

governo, escancarando o claro teor político de suas movimentações. 

 

Uma breve recapitulação e a saída de Mandetta 

 

 
54Graduando em Ciências Sociais pela UFRJ (8º período) e pesquisador do NUDEB. 
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 No primeiro relatório, buscamos explicitar a visão 

majoritariamente adotada pela mídia sobre a relação entre Bolsonaro e o 

setor militar, bem como intentamos fundamentar as bases de nosso 

argumento principal. A narrativa comumente disseminada pelos portais 

de notícia afirma que a composição da atual gestão governamental conta 

com duas alas de caráter distinto (e, muitas vezes, de atuação 

antagônica): a ala ideológica, composta, dentre outros, pelos filhos do 

presidente, o escritor Olavo de Carvalho, o embaixador Ernesto Araújo, o 

ministro da Educação Abraham Weintraub, a ministra da Cultura Regina 

Duarte e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares 

Regina Alves; e a ala militar, representada principalmente pelos 

ministros fardados (como Augusto Heleno e Braga Netto), grupo de 

caráter supostamente técnico, cujos membros teriam como principal 

objetivo atuarem visando a eficácia administrativa. Neste sentido, o 

primeiro grupo estaria a frente da promoção de uma “guerra cultural” 

contra a esquerda através da constante valorização e aplicação de ideias 

radicalmente conservadoras na gestão governamental. Já o segundo, por 

sua vez, representaria o setor voltado para ações de caráter puramente 

administrativo - isto é, suas preocupações se resumiriam a como lidar 

com determinados problemas da maneira mais técnica, isenta e 

pragmática possível. Alguns embates entre os membros de cada uma das 

alas - como a troca de farpas entre o general e ex-ministro da Secretaria 

de Governo Carlos Alberto dos Santos Cruz e o escritor Olavo de 

Carvalho55 ocorrida no primeiro semestre de 2019 - forneceram as bases 

empíricas para a elaboração de tal narrativa56. 

 Nossa hipótese, contudo, caminha em uma direção contrária: 

argumentamos que esta divisão entre “ala ideológica” e “ala técnica” não 

 
55https://www.gazetadopovo.com.br/republica/santos-cruz-briga-olavo-carvalho-bolsonaro/ 
56https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/05/07/interna_politica,1051683/entenda-a-
briga-entre-olavistas-e-militares-no-governo-bolsonaro.shtml 

https://www.gazetadopovo.com.br/republica/santos-cruz-briga-olavo-carvalho-bolsonaro/
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
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
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condiz com as movimentações reais dos atores políticos em questão. Isso 

significa que o setor militar não age motivado apenas por preocupações 

técnicas, visando as soluções mais eficazes para certas questões 

administrativas ou a garantia da governabilidade eficiente em prol das 

reformas econômicas. Na verdade, entendemos que as ações dos 

ministros oriundos das Forças Armadas possuem, não raras vezes, um 

forte teor ideológico - isto é, são impulsionadas por determinadas crenças 

e valores representados por seus pares.  

A partir de uma análise crítica das notícias veiculadas a respeito 

das atitudes e posturas adotadas por parcelas importantes do setor 

militar (como os ministros ligados diretamente a Bolsonaro e demais 

militares de alto escalão) durante o primeiro mês do período de crise do 

coronavírus, observamos que tais valores são objetivados, 

principalmente, na preocupação com a manutenção da “ordem” social e 

política do país (independentemente da situação crítica da saúde 

pública), na conservação do prestígio da ala militar frente à opinião 

pública (contando até com uma espécie de cálculo a respeito do 

desempenho eleitoral nos próximos anos) e na supervalorização da 

organização hierárquica57. 

Um exemplo relevante deste último fator pode ser encontrado em 

um dos acontecimentos recentes mais importantes da atual conjuntura: 

a demissão de Henrique Mandetta do cargo de ministro da Saúde58 no 

meio do mês de abril. A postura de algumas parcelas do setor militar em 

relação aos atritos entre o último e o presidente mudou quase 

repentinamente. No dia de 7 de abril, por exemplo, era possível ver 

diversas notícias ratificando a manutenção de Mandetta no referido 

ministério, a despeito dos embates cada vez mais frequentes com o chefe 

 
57 Para conferir com mais detalhes o início dessa discussão, basta acessar o primeiro relatório do NUDEB 
publicado em abril. 
58https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/16/mandetta-anuncia-em-rede-social-que-foi-
demitido-do-ministerio-da-saude.ghtml 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/16/mandetta-anuncia-em-rede-social-que-foi-demitido-do-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/16/mandetta-anuncia-em-rede-social-que-foi-demitido-do-ministerio-da-saude.ghtml
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do Executivo59. Muitas dessas matérias, inclusive, explicitavam que o 

então ministro da Saúde possuía amplo apoio e suporte do general Walter 

Braga Netto, ministro da Casa Civil60.  

Após uma entrevista concedida por Mandetta ao Fantástico, 

realizada uma semana depois, na qual ele criticou indiretamente a 

circulação do presidente em vias públicas e atacou a dubiedade 

promovida pelas falas de Bolsonaro em relação à necessidade de 

isolamento social (“não sabe se escuta o ministro, [ou] o presidente”)61, 

começaram a surgir algumas manifestações de rechaço ao discurso do ex-

ministro da Saúde por parte do setor militar. Talvez a mais significativa 

delas tenha sido a do vice-presidente Hamilton Mourão, que afirmou que 

o mesmo “cruzou a linha da bola”62. A avaliação de que Mandetta se 

“excedeu” ao criticar publicamente as atitudes do presidente reverberou 

nos ouvidos dos militares do Palácio do Planalto e colaborou 

decisivamente para a sua retirada do cargo63. 

Contudo, as justificativas por parte da ala militar para o endosso 

da proposta de demissão de Mandetta do Ministério da Saúde não se 

pautaram em argumentos técnicos ou pragmáticos. Inclusive, o ex-

ministro era uma das figuras do atual governo que mais tentava se 

aproximar das recomendações preventivas proferidas pela OMS em 

relação a disseminação da Covid-19. Na verdade, Mandetta caiu em 

descrédito com os fardados pelo fato de que os mesmos julgaram suas 

falas como uma clara demonstração de desrespeito à hierarquia e de 

 
59https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/04/07/interna_politica,1136628/apos-
rumores-de-demissao-mandetta-e-braga-netto-falam-em-uniao-no-g.shtml 
60https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/07/braga-netto-presenca-de-
mandetta-e-palavra-de-uniao-e-posicao-do-governo.htm 
61https://oglobo.globo.com/brasil/pais-nao-sabe-se-escuta-ministro-ou-presidente-diz-mandetta-
24367167 
62https://oglobo.globo.com/brasil/mandetta-cruzou-linha-da-bola-em-entrevista-diz-mourao-1-
24370222 
63https://www.cartacapital.com.br/politica/mandetta-perde-apoio-de-militares-apos-criticar-
bolsonaro-na-tv/ 
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https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/07/braga-netto-presenca-de-mandetta-e-palavra-de-uniao-e-posicao-do-governo.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/pais-nao-sabe-se-escuta-ministro-ou-presidente-diz-mandetta-24367167
https://oglobo.globo.com/brasil/pais-nao-sabe-se-escuta-ministro-ou-presidente-diz-mandetta-24367167
https://oglobo.globo.com/brasil/mandetta-cruzou-linha-da-bola-em-entrevista-diz-mourao-1-24370222
https://oglobo.globo.com/brasil/mandetta-cruzou-linha-da-bola-em-entrevista-diz-mourao-1-24370222
https://www.cartacapital.com.br/politica/mandetta-perde-apoio-de-militares-apos-criticar-bolsonaro-na-tv/
https://www.cartacapital.com.br/politica/mandetta-perde-apoio-de-militares-apos-criticar-bolsonaro-na-tv/
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insubordinação64. Considerando o papel central que estruturas 

hierárquicas desempenham na dinâmica organizacional das Forças 

Armadas, torna-se evidente que os militares optaram, nesse caso, por 

fechar os olhos para questões de técnica e eficiência administrativa e 

enquadrar a crítica do ex-ministro como uma atitude de enfrentamento a 

um posto de alto escalão hierárquico, fortalecendo princípios e valores 

ideológicos que estruturam sua identidade de grupo. 

Dessa forma, neste trabalho continuamos reforçando que as 

posturas do setor militar - assim como de qualquer outro grupo político - 

são fortemente motivadas por valores e princípios ideológicos, sobretudo 

quando membros desta ala estão estreitamente associados ao governo 

(como é o caso dos ministros fardados). No último mês, diversos 

acontecimentos colaboraram para reforçar tal hipótese. Comentaremos 

sobre alguns deles em seguida. 

 

A manifestação do dia 19/04 

 

 No dia 19 de abril, dia do Exército, vários apoiadores do 

presidente se reuniram em frente ao Quartel-General do Exército em 

Brasília e outros se aglomeraram em diferentes pontos de diversas 

capitais do país (como São Paulo, Manaus, etc). Nas faixas e reivindicações 

constavam o pedido por uma intervenção militar, promulgação de um 

novo AI-5, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, a 

retirada de Rodrigo Maia do cargo de presidente da Câmara dos 

Deputados e o fim das medidas de isolamento social65. 

 Bolsonaro compareceu à manifestação de Brasília e discursou 

para seus apoiadores em cima de uma caminhonete. Além de não ter 

 
64https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/04/13/mandetta-perdeu-apoio-dos-
militares-do-planalto.htm 
65https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/carreatas-pelo-pais-pedem-fim-do-isolamento-
apos-206-novas-mortes-por-coronavirus.shtml 
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rechaçado em momento algum as diversas reivindicações 

antidemocráticas dos manifestantes, o chefe do Executivo ainda reforçou 

críticas à “velha política” e afirmou que seu governo “não negociaria mais 

nada”66. A junção dos diferentes aspectos dessa (terrível) cena - 

Bolsonaro, dia do Exército, quartel-general, pedidos de intervenção 

militar - colaborou para a construção de uma simbologia potente em 

torno deste acontecimento. Isso significa que, ao se deparar com tal 

cenário, não é difícil criar uma associação automática entre as 

reivindicações autoritárias dos manifestantes, o aval do presidente e o 

apoio do setor militar. É como se Bolsonaro, ao se aproximar do quartel-

general numa manifestação marcada exatamente nessa data 

comemorativa, tivesse tentado ratificar o suposto apoio dos militares a 

eventuais “arroubos autoritários”67 vindos de sua parte. 

 Pouco tempo depois de tais imagens serem veiculadas, diversos 

ministros e deputados rechaçaram publicamente a postura de 

Bolsonaro68. Alguns oficiais-generais também manifestaram 

descontentamento com a participação do chefe do Executivo em tais 

manifestações, afirmando que tal episódio causou grande desconforto na 

cúpula militar, uma vez que representou uma “provocação 

desnecessária” e “fora de hora”69. Alguns dias depois, integrantes do Alto 

Comando do Exército demonstraram surpresa ao assistir o presidente da 

República utilizando simbolicamente o Exército em prol de interesses 

privados. Curiosamente, da ala militar ligada diretamente ao governo - 

isto é, os ministros fardados -, houve uma verdadeira escassez de 

 
66https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/19/bolsonaro-discursa-em-manifestacao-em-
brasilia-que-defendeu-intervencao-militar.ghtml 
67https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/ala-militar-nega-golpismo-mas-apoia-bolsonaro-
no-embate-com-poderes.shtml 
68https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/carreatas-pelo-pais-pedem-fim-do-isolamento-
apos-206-novas-mortes-por-coronavirus.shtml 
69https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/nao-queremos-negociar-nada-diz-bolsonaro-em-
carreata-anti-isolamento-em-brasilia.shtml 
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posicionamentos: apenas o ministro da Defesa, general Fernando 

Azevedo e Silva, afirmou, um dia depois, que as Forças Armadas operam 

“sempre obedientes à Constituição”70. Considerando o papel decisivo que 

os mesmos desempenham no que diz respeito à representação de sua 

“classe”, é de se estranhar a ausência de mais declarações. Somado a isso, 

a ala militar já havia indicado que corroborava com a irritação do 

presidente em relação a um possível “cerceamento” de suas ações por 

parte do Congresso e do STF. Após a manifestação do dia 19/04, alguns 

atores políticos demonstraram preocupação com os possíveis 

desdobramentos da atual crise71. 

 Sobre tal episódio, há um aspecto bastante relevante para a 

composição de nossa análise. Além da ausência de posicionamento por 

parte dos demais ministros da caserna, é interessante observar que até 

mesmo as críticas de fardados não diretamente ligados à atual gestão 

governamental não se pautam por argumentos de caráter técnico. O 

descontentamento e o receio em relação a associação de discursos 

autoritários do presidente, reivindicações antidemocráticas de 

apoiadores e a ala militar diz respeito a uma preocupação a respeito da 

imagem deste mesmo grupo frente à opinião pública. Ou seja, as críticas 

explicitadas acima à participação de Bolsonaro no ato de 19/04 possuem 

um claro teor político e ideológico - como trabalhado no primeiro 

relatório, os militares, como qualquer outro grupo político, também se 

preocupam com o seu prestígio em relação à maior parte da população. 

Afinal de contas, como disse o general Villas Bôas ano passado, “a fatura 

de uma má gestão cairá no colo dos militares, ainda que em parte”.72 Na 

 
70https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/pandemia-escancara-racha-entre-militares-e-
bolsonaro,634d6dfac805688faf69b39b1da4e525hmir6ppq.html 
71https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/ala-militar-nega-golpismo-mas-apoia-bolsonaro-
no-embate-com-poderes.shtml 
72https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/militares-caem-na-armadilha-criada-ao-se-
associar-a-bolsonaro.shtml 
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verdade, a principal crítica de caráter técnico não foi sequer mencionada: 

os atos de 19/04 foram compostos por pessoas que furaram a quarentena 

e colaboraram para a criação de aglomerações, desrespeitando assim as 

recomendações da OMS e aumentando a possibilidade de disseminação e 

contágio do novo coronavírus. Mesmo tendo representado o exato 

exemplo do que não se deve fazer durante uma pandemia, os 

posicionamentos públicos de importantes parcelas do setor militar 

divulgados por grande parte da mídia não continham qualquer menção a 

esse aspecto. 

 Além disso, nessas manifestações já era possível observar um 

certo dilema que será aprofundado algumas semanas depois. Como 

mencionado acima, ao participar de protestos em frente ao QG do 

Exército no dia em que se comemora a existência da instituição junto a 

um grupo que pede intervenção militar, Bolsonaro reforça uma 

simbologia incendiária responsável por agrupar, no mesmo conjunto, 

militares, o poder Executivo e posturas antidemocráticas. Assim, o 

presidente da República joga no colo dos fardados uma situação 

extremamente delicada.  

Por um lado, o silêncio da ala militar pode passar a impressão de 

uma postura aquiescente em relação às ações do presidente - afinal, como 

já dizia o ditado popular, “quem cala, consente”. Por outro lado, a 

manifestação de críticas por parte dos ministros militares provavelmente 

seria interpretada por Bolsonaro como um ato de indisciplina e como 

uma afronta aos valores hierárquicos tão caros à instituição. Em suma, o 

dilema exemplifica claramente a hipótese trabalhada aqui: posicionando-

se ou não, as ações do setor militar são imbuídas de valores e princípios 

ideológicos, o que desmente a ideia de que tal grupo representa um setor 

puramente “técnico” ou “pragmático”. 

 

A saída de Sérgio Moro 
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No final do mês de abril e início do mês de maio, dois momentos 

políticos distintos geraram grande repercussão no país. Primeiro, a saída 

do juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça, no dia 24/04, acusando o 

chefe do Executivo de querer interferir em investigações da Polícia 

Federal. Em seguida, poucos dias depois (03/05), houve a realização de 

mais uma manifestação de apoiadores do presidente, que contou com a 

participação do mesmo e com a agressão de profissionais de imprensa. 

Ambos os acontecimentos constituem situações políticas relevantes para 

nossa análise. 

A saída de Moro da composição governamental foi marcada por 

grande cobertura da mídia e várias polêmicas, a começar pelo fato de que 

o juiz acusou publicamente Bolsonaro de querer interferir em 

investigações da Polícia Federal, bem como de insistir na troca do 

superintendente da PF do Rio de Janeiro, levantando suspeitas de que o 

presidente estaria tentando dificultar alguma investigação operada em 

terras cariocas. Algumas horas depois do depoimento de Moro, o chefe do 

Executivo realizou um discurso em rede nacional, acompanhado de seus 

ministros, no qual afirmava que as acusações de Moro são caluniosas. 

A despeito da ausência de provas e de maiores explicações por 

parte do juiz, alguns portais de notícia veicularam a informação de que 

parcelas do setor militar ficaram “perplexas” e “chocadas” com as 

acusações de Moro73. Houve quem especulasse sobre uma possível 

retirada de apoio dos militares em relação a Bolsonaro, o que poderia 

acelerar tanto um processo de impeachment quanto uma situação de 

renúncia74. Até a “bancada da bala” cogitou deixar o presidente ainda 

 
73https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/25/interna_politica,848294/
bolsonaro-se-transformou-em-zumbi-dizem-militares-perplexos-e-ch.shtml 
74https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/ala-militar-se-ve-traida-e-discute-se-segue-com-
bolsonaro.shtml 
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mais isolado nesta situação de crise75. Considerando a enorme 

credibilidade do ex-juiz da Operação Lava-Jato em relação a boa parte dos 

eleitores de Bolsonaro, o grande grupo de apoiadores do chefe do 

Executivo sofreu uma  importante divisão entre bolsonaristas e 

“lavajatistas”, cujas proporções, ainda que constituam material de difícil 

avaliação hoje, serão de grande relevância num futuro próximo. 

No entanto, apesar de todas essas movimentações, a ala militar 

não esboçou qualquer tipo de retirada de apoio em relação ao presidente 

até o presente momento. Desta maneira, embora Moro muito 

provavelmente goze de bastante prestígio entre o setor militar devido à 

construção de sua imagem como “paladino da moral e da justiça” e um 

dos principais “combatentes” na luta contra corrupção, não é difícil 

pensar que a associação do alto escalão do grupo militar com Bolsonaro 

e, mais especificamente, com o aparato governamental, seja ainda mais 

estreita. Segundo uma matéria da UOL do dia 25/0476, ainda que as 

acusações de Moro tenham gerado enorme decepção com o chefe de 

governo - sobretudo nas “camadas médias” militares -, o setor militar “vai 

até o fim” com Bolsonaro, uma vez que retirar o apoio agora representaria 

“abandonar a missão” e largar a gestão para os políticos do Centrão e para 

ala ideológica do governo. Desta forma, novamente, a avaliação de 

parcelas importantes do grupo militar em relação a seu comportamento 

frente à atual crise do governo não diz respeito a questões técnicas ou de 

eficácia administrativa, mas sim a problemas relacionadas ao prestígio e 

à imagem dos fardados como atores políticos “confiáveis” e “legítimos” 

para conduzir a máquina governamental. 

 Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o cientista político João 

Roberto Martins Filho argumenta que o fato que mantém os militares 

 
75https://www.jornalcontabil.com.br/bolsonaro-militares-e-bancada-da-bala-pensam-em-retirar-
apoio/ 
76https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/04/25/os-militares-irao-com-bolsonaro-
ate-o-fim.htm 
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“passivos” diante de Bolsonaro, a despeito de suas posturas 

antidemocráticas e da recente da saída de Moro, é exatamente o seu 

“gosto pelo poder”77. A escalada do ex-capitão reformado até o posto de 

presidente da República é a melhor oportunidade que os militares 

tiveram de reaproximação do aparato governamental desde a 

redemocratização do país ocorrida no final da década de 1980. Um dos 

exemplos mais significativos disso é a presença massiva de fardados na 

composição da gestão de Bolsonaro: além de 8 dos 22 ministros serem 

egressos da caserna78, mais de 2.500 militares ocupam cargos de chefia 

ou assessoramento79. Na visão de Martins Filho, isso torna os limites do 

apoio dos militares em relação ao chefe do Executivo muito “extremos” - 

isto é, eles possuem uma extensão bastante abrangente, o que justificaria 

uma certa “tolerância” daqueles em relação a este. 

 Considerando que tal hipótese seja verdadeira, não é preciso 

analisar de maneira muito aprofundada para perceber que a manutenção 

de uma certa proximidade do poder não é uma ação que guarde qualquer 

tipo de relação com preocupações técnicas ou pragmáticas. Ela diz 

respeito apenas à conservação ou ao aumento de influência e controle de 

um determinado grupo em relação a outros. Além disso, podemos pensar 

que, acreditando na validade da mesma hipótese, a relação entre 

militares e Bolsonaro seria sustentada não tanto pela compatibilização de 

princípios ideológicos do militarismo e do bolsonarismo, mas sim pelo 

caráter instrumental desse vínculo para os fardados - isto é, pela sua 

utilidade prática: ocupação de cargos públicos, aproximação do poder, 

etc. 

 
77https://www.brasildefato.com.br/2020/04/30/gosto-pelo-poder-mantem-militares-passivos-a-
bolsonaro-avalia-cientista-politico 
78https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/02/26/brasil-de-bolsonaro-maior-
proporcao-de-militares-como-ministros-do-que-venezuela-especialistas-veem-riscos.htm 
79https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/02/26/brasil-de-bolsonaro-maior-
proporcao-de-militares-como-ministros-do-que-venezuela-especialistas-veem-riscos.htm 
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/02/26/brasil-de-bolsonaro-maior-proporcao-de-militares-como-ministros-do-que-venezuela-especialistas-veem-riscos.htm
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O ato do dia 03/05 

 

 Pouco mais de uma semana depois dos depoimentos do juiz Sérgio 

Moro, uma nova manifestação de apoiadores do presidente foi 

organizada e realizada em frente ao Palácio do Planalto80. Assim como no 

ato do dia 03/04, as pessoas que lá compareceram reivindicavam o 

fechamento do Congresso e do STF, intervenção militar e fim das medidas 

de isolamento social, além de também terem promovido agressões a 

profissionais da imprensa81. De forma similar à primeira manifestação, 

Jair Bolsonaro compareceu, prestando apoio aos presentes. Dessa vez, o 

presidente da República gravou um vídeo durante sua participação no ato 

afirmando que seu governo não admitirá mais nenhuma “interferência” e 

que “não tem mais conversa”. Ademais, o chefe do Executivo garantiu - 

igualmente em tom de ameaça - que as Forças Armadas estavam ao lado 

deles e do povo pela lei e pela ordem82. 

 Apenas um dia depois, o Ministério da Defesa, capitaneado pelo 

general Fernando Azevedo e Silva, publicou uma nota oficial 

manifestando repúdio às agressões realizadas a profissionais da 

imprensa, reforçando a exigência de independência e harmonia entre os 

três Poderes e afirmando que as Forças Armadas sempre estarão ao lado 

da democracia e da liberdade83. Esta ação do ministro foi considerada, 

por alguns portais de notícia, como um “raro gesto público” de indicação 

de um pequeno distanciamento da ala militar em relação ao presidente 

 
80https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/05/03/bolsonaro-volta-a-apoiar-
manifestacao-em-brasilia.htm 
81https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/03/profissionais-de-imprensa-sao-agredidos-
durante-manifestacao-antidemocratica-com-a-presenca-de-bolsonaro.ghtml 
82https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/05/03/manifestantes-fazem-carreata-pro-
bolsonaro-na-esplanada-dos-ministerios-em-brasilia.ghtml 
83 https://www.defesa.gov.br/noticias/68495-nota-oficial-do-ministro-da-defesa-3 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/05/03/bolsonaro-volta-a-apoiar-manifestacao-em-brasilia.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/05/03/bolsonaro-volta-a-apoiar-manifestacao-em-brasilia.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/03/profissionais-de-imprensa-sao-agredidos-durante-manifestacao-antidemocratica-com-a-presenca-de-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/03/profissionais-de-imprensa-sao-agredidos-durante-manifestacao-antidemocratica-com-a-presenca-de-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/05/03/manifestantes-fazem-carreata-pro-bolsonaro-na-esplanada-dos-ministerios-em-brasilia.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/05/03/manifestantes-fazem-carreata-pro-bolsonaro-na-esplanada-dos-ministerios-em-brasilia.ghtml
https://www.defesa.gov.br/noticias/68495-nota-oficial-do-ministro-da-defesa-3
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da República84. Contudo, assim como no ato do dia 19/04, além de ter 

havido uma certa escassez de pronunciamentos críticos dos demais 

fardados palacianos, a principal observação técnica não entrou em cena: 

mais uma vez, o presidente de um país cujas taxas de disseminação e 

morte pela Covid-19 não param de crescer85 apoia a realização de uma 

aglomeração, postura que caminha em direção totalmente oposta às 

recomendações da OMS. 

 De acordo com alguns jornais86, Bolsonaro realizou uma reunião 

um dia antes das manifestações com todos os ministros com assento no 

Palácio do Planalto, e que são generais, e todos os comandantes das três 

forças, além do ministro da Defesa87. Nela, ele expressou seu 

descontentamento em relação a atuação do Congresso e do STF, que 

estariam “cerceando” a atuação do Poder Executivo, e recebeu apoio dos 

fardados presentes. Segundo essas mesmas fontes explicitadas acima, as 

discordâncias do presidente em relação àquelas esferas se resumiam ao 

veto emitido por Alexandre de Moraes em relação à indicação de 

Alexandre Ramagem ao cargo de diretor geral da Polícia Federal e à 

suspensão da expulsão de 34 diplomatas venezuelanos do Brasil, 

expedida por Luís Barroso, ambos (Barro e Moraes) ministros do STF. 

 A despeito das eventuais polêmicas jurídicas em torno da 

nomeação de Ramagem à PF88, o apoio dos ministros militares ao 

descontentamento de Bolsonaro em relação à atuação do STF e do 

Congresso deveriam ser melhor explicados. Considerando o discurso que 

desenha o grupo militar como a “ala técnica” do governo, não seria 

 
84https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-05/forcas-armadas-sinalizam-distancia-de-bolsonaro-na-
crise-do-coronavirus-mas-divorcio-de-militares-com-governo-e-improvavel.html 
85 https://www.bbc.com/portuguese/geral-52553869 
86https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2020/05/04/militares-concordam-com-
criticas-de-bolsonaro-ao-stf-mas-nao-apoiam-qualquer-medida-de-forca-contra-judiciario-ou-
legislativo.ghtml 
87 https://oglobo.globo.com/podcast/ate-onde-vai-apoio-dos-militares-bolsonaro-24410585 
88https://www.brasildefato.com.br/2020/05/04/esquerda-nao-deveria-celebrar-ativismo-juridico-
alerta-jurista-sobre-caso-ramagem 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-05/forcas-armadas-sinalizam-distancia-de-bolsonaro-na-crise-do-coronavirus-mas-divorcio-de-militares-com-governo-e-improvavel.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-05/forcas-armadas-sinalizam-distancia-de-bolsonaro-na-crise-do-coronavirus-mas-divorcio-de-militares-com-governo-e-improvavel.html
https://www.bbc.com/portuguese/geral-52553869
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2020/05/04/militares-concordam-com-criticas-de-bolsonaro-ao-stf-mas-nao-apoiam-qualquer-medida-de-forca-contra-judiciario-ou-legislativo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2020/05/04/militares-concordam-com-criticas-de-bolsonaro-ao-stf-mas-nao-apoiam-qualquer-medida-de-forca-contra-judiciario-ou-legislativo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2020/05/04/militares-concordam-com-criticas-de-bolsonaro-ao-stf-mas-nao-apoiam-qualquer-medida-de-forca-contra-judiciario-ou-legislativo.ghtml
https://oglobo.globo.com/podcast/ate-onde-vai-apoio-dos-militares-bolsonaro-24410585
https://www.brasildefato.com.br/2020/05/04/esquerda-nao-deveria-celebrar-ativismo-juridico-alerta-jurista-sobre-caso-ramagem
https://www.brasildefato.com.br/2020/05/04/esquerda-nao-deveria-celebrar-ativismo-juridico-alerta-jurista-sobre-caso-ramagem
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exagero esperar argumentos técnicos que justificassem 

pragmaticamente a posição de tais ministros. No caso da expulsão dos 

diplomatas venezuelanos, por exemplo, aparentemente não há qualquer 

tipo de motivação técnica por trás da reprovação dos militares em relação 

à ação do STF, mas sim uma discordância ideológica que remete aos 

embates políticos entre Bolsonaro e Maduro, presidente da Venezuela 

(ainda mais se considerarmos que, em plena pandemia, a exportação de 

um grupo de pessoas de um país para outro representa uma situação de 

risco para as mesmas). 

 Contudo, o saldo mais significativo desse acontecimento para a 

nossa análise é um fator que foi brevemente comentado acima. Ao 

associar mais uma vez Poder Executivo, posturas antidemocráticas e a 

figura das Forças Armadas, Bolsonaro coloca os militares em uma 

berlinda, uma vez que qualquer movimentação deste grupo será 

invariavelmente tomada como uma ação política. Por um lado, ao não 

manifestarem críticas, os fardados aproximam seu silêncio de um apoio 

tácito aos acenos autoritários do presidente. Por outro, a demonstração 

pública de críticas e discordâncias em relação a Bolsonaro pode 

facilmente ser entendida como uma atitude desrespeitosa e até mesmo 

conspiratória dos militares, que supostamente estariam “traindo” sua 

categoria e seu dever patriótico para com o povo brasileiro. Em qualquer 

uma das opções, as ações dos militares são profundamente apartadas de 

qualquer tipo de argumentação técnica ou pragmática. Desta maneira, 

Bolsonaro está verdadeiramente “enquadrando” os fardados - isto é, está 

colaborando decisivamente para retirar a “máscara técnica” que encobre 

a ala militar. 

 É claro que não podemos desconsiderar a enorme 

responsabilidade que os militares - em especial, os de alto escalão - 

possuem na criação de tal cenário. Como já explicitado acima, a caserna 

se enraizou profundamente na gestão governamental de Bolsonaro. 
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Contudo, é de enorme relevância observar como o dilema entre “atitudes 

político-ideológicas” e “atitudes técnicas” no setor militar se aprofunda à 

medida que também se agudiza a crise do atual governo, ocasionada, 

sobretudo, pelos enormes impactos sociais da pandemia do novo 

coronavírus. Assim, Bolsonaro colabora para escancarar o argumento 

principal de nossa hipótese: não há ação dentro do governo que seja 

motivada puramente por questões técnicas e/ou pragmáticas. Toda ação 

gerada dentro da administração governamental é imbuída de valores e 

ideais políticos. Ao recearem a tomada de posição explícita, os militares 

comprovam o fato de que as suas ações não visam apenas questões de 

eficiência técnica ou administrativa. 

 

Considerações finais 

 

 No presente relatório, buscamos dar continuidade às reflexões 

iniciadas no primeiro Boletim do NUDEB, publicado no final do mês de 

abril. Prosseguimos na hipótese de que, ao contrário do discurso 

majoritariamente adotado pela mídia, os militares - sobretudo aqueles 

associados diretamente ao governo - representam uma ala do governo 

que pauta suas ações não por justificativas técnicas, mas sim tendo em 

vista valores e princípios ideológicos, tais como hierarquia, manutenção 

da “ordem” social e política, conservação do prestígio de sua imagem 

frente à opinião pública e aproximação estratégica do aparato estatal. 

Identificamos que importantes acontecimentos políticos do último mês - 

como a saída de Mandetta, as manifestações dos dias 19/04 e 03/05 e 

saída do juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça -, bem como as posturas 

e falas recentes do presidente constituíram um aprofundamento do 

dilema “técnica vs. ideologia” que circunda a atuação política da ala 

militar no governo. 
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Da elaboração de tal dilema, podemos erigir alguns 

questionamentos importantes para a continuação do desenvolvimento de 

reflexões a respeito da relação entre o grupo militar e a atuação do 

presidente da República. É possível afirmar que a ala militar é 

“bolsonarista”? Ou, ao contrário, seria o “bolsonarismo” uma forma 

particular elaborada para dar suporte - isto é, para servir como meio de 

expressão - de toda uma “cultura institucional” profundamente enraizada 

na corporação militar? Provavelmente, as respostas a tais perguntas 

poderão ser melhor desenvolvidas nos próximos anos, a depender da 

natureza dos acontecimentos históricos. 
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As reações do Congresso Nacional à pandemia e ao 
presidente  

NÍVEA BALTAR89  

O presente texto tem como objetivo analisar as relações entre o 

Congresso Nacional e Jair Bolsonaro no segundo mês de pandemia, 

iniciado em 12 de abril. No primeiro texto, que abrange o período que vai 

de 11 de março até 11 de abril, nossa pesquisa entendeu que o 

parlamento assumiu um lugar de destaque na elaboração de medidas de 

combate ao coronavírus e que, por isso, os conflitos que já existiam com 

o presidente em 2019 se radicalizaram, uma vez que o mandatário 

minimizou a gravidade da Covid-19 e assumiu uma postura de desafiar as 

recomendações da OMS pelo isolamento social, priorizando a economia.  

No segundo mês, vimos o desenvolvimento deste embate, com 

uma novidade: nossa hipótese é que há uma reorganização em curso da 

relação do governo com o Congresso, com a tentativa de formar uma base 

parlamentar mais sólida. Trata-se de um movimento ainda incipiente 

(iniciado depois da demissão do ex-juiz Sérgio Moro) e frágil, sobretudo 

porque Bolsonaro mantém e até mesmo radicaliza sua posição de 

desafiar as instituições, o que é seguido por sua base em atos de rua.  

Entretanto, é notável, especialmente a partir do final de abril e 

começo de maio, tanto a postura de diálogo protagonizada pelo 

presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto um certo recolhimento 

do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cujas aparições e declarações 

públicas focaram, desde então, na elaboração e votação de medidas de 

enfrentamento à doença, tais como o Orçamento de Guerra e a ampliação 

do Auxílio Emergencial. Já Alcolumbre se coloca em lugar mais neutro, 

 
89 Nívea Baltar é graduanda de ciências sociais do 5º período e pesquisadora do Nudeb. 
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buscando uma imagem de alguém que conversa com ambos os lados e 

busca um caminho que agrade tanto governo quanto oposição: “não 

partirá de mim, de maneira nenhuma, como presidente do Senado, a 

condição de construir problema. Eu quero conciliar, eu quero convergir, 

eu quero conversar”90, declarou o senador em 27 de abril.     

O presente texto analisa esse novo quadro, entendendo que o 

Congresso entrou em uma nova fase no segundo mês da pandemia, de 

menos enfrentamento com Bolsonaro e menos protagonismo 

institucional. A pesquisa foi feita entre 12 de abril e 11 de maio e usou 

como fontes as notícias que saíram na mídia empresarial, sites 

institucionais e também as declarações dos protagonistas em redes 

sociais. 

 

O auxílio aos estados e municípios: do conflito ao acordo entre 

Alcolumbre e Bolsonaro 

 

O boletim de abril foi fechado com um conflito aberto entre 

governo e Congresso por conta do Projeto de Lei Complementar (PLP 

149/19), que visa socorrer financeiramente os estados e municípios em 

decorrência da baixa arrecadação neste momento de pandemia. Guedes 

criticou a proposta, chamando-a de pauta bomba de R$ 180 bilhões, 

enquanto Maia analisava-os em R$ 35 bilhões.91 O projeto foi aprovado 

na Câmara em 13 de abril e sofreu críticas de Bolsonaro, que acusou Maia 

de usurpar as atribuições do executivo e não negociar mais.92 

 
90https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/alcolumbre-diz-que-apaga-um-incendio-atras-do-
outro-e-pede-convergencia/  
91https://www.nsctotal.com.br/noticias/rodrigo-maia-preve-impacto-de-r-35-bilhoes-em-plano-de-
socorro-a-estados 
92https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/16/interna_politica,845402/
bolsonaro-ataca-rodrigo-maia-pessima-atuacao.shtml 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/alcolumbre-diz-que-apaga-um-incendio-atras-do-outro-e-pede-convergencia/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/alcolumbre-diz-que-apaga-um-incendio-atras-do-outro-e-pede-convergencia/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/rodrigo-maia-preve-impacto-de-r-35-bilhoes-em-plano-de-socorro-a-estados
https://www.nsctotal.com.br/noticias/rodrigo-maia-preve-impacto-de-r-35-bilhoes-em-plano-de-socorro-a-estados
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/16/interna_politica,845402/bolsonaro-ataca-rodrigo-maia-pessima-atuacao.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/16/interna_politica,845402/bolsonaro-ataca-rodrigo-maia-pessima-atuacao.shtml
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No Senado, o quadro da tramitação mudou, ocorrendo uma maior 

interferência do governo federal na construção da proposta, 

principalmente por intermédio de Alcolumbre, que se reuniu com 

Bolsonaro em 14 de abril93 e em 28 de abril94 afirmou ter conversado com 

Paulo Guedes. Ao se aproximar do governo federal Alcolumbre sofre 

pressão dos governadores, que, no dia 15 de abril enviam uma carta 

pedindo que ele aprove o auxílio a estados e municípios, argumentando 

que “não haverá reconstrução nacional e retomada econômica se 

permitirmos o colapso social que adviria da interrupção de serviços 

públicos essenciais, como saúde, segurança, educação, sistema 

penitenciário, iluminação e limpeza pública.”95  

No dia 2 de maio Alcolumbre aprovou um projeto diferente do que 

recebeu dos deputados e em acordo com o Guedes. O texto, que seguiu 

para análise na Câmara, liberou aos entes federativos R$ 60 bilhões, 

pagos em quatro meses, exigindo como contrapartida dos estados o 

congelamento do salário de servidores por um ano e meio, exceto 

profissionais da saúde, segurança pública e das Forças Armadas.  

Além disso, o presidente do Senado fez uma manobra regimental, 

vinculando o projeto ao PLP 39/2020, de autoria do senador Antônio 

Anastasia garantindo, com isso, que qualquer nova mudança na Câmara 

exigiria uma votação final dos senadores.  

De fato, os deputados mudaram o texto novamente, ampliando a 

lista de categorias que seriam preservadas do congelamento e 

redistribuindo as verbas em prejuízo aos estados do Norte, 

especialmente o Amapá, de onde vem Alcolumbre. Imediatamente o 

presidente do Senado reagiu, afirmando que derrubaria as duas 

 
93https://oglobo.globo.com/economia/em-cafe-da-manha-bolsonaro-alcolumbre-discutem-plano-de-
socorro-aos-estados-24370863 
94https://twitter.com/tvsenado/status/1254943380653703171 
95https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/04/15/em-carta-governadores-
pedem-ao-senado-aprovacao-de-auxilio-a-estados-votado-pela-camara.ghtml 

https://oglobo.globo.com/economia/em-cafe-da-manha-bolsonaro-alcolumbre-discutem-plano-de-socorro-aos-estados-24370863
https://oglobo.globo.com/economia/em-cafe-da-manha-bolsonaro-alcolumbre-discutem-plano-de-socorro-aos-estados-24370863
https://twitter.com/tvsenado/status/1254943380653703171
https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/04/15/em-carta-governadores-pedem-ao-senado-aprovacao-de-auxilio-a-estados-votado-pela-camara.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/04/15/em-carta-governadores-pedem-ao-senado-aprovacao-de-auxilio-a-estados-votado-pela-camara.ghtml
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mudanças.96 Na negociação, porém, ele aceitou a manutenção da proteção 

salarial aos servidores.   

Tanto Alcolumbre quanto Maia reagiram positivamente à 

aprovação deste projeto, com a diferença de que o primeiro afirmou ter 

sido uma vitória com participação de todos os senadores, a equipe 

econômica do governo e a Câmara97, enquanto Maia evidenciou apenas o 

papel da Câmara e do Senado, afirmando que apesar de terem divergido 

na forma de distribuição conseguiram aprovar um texto semelhante 

àquele que estava sendo discutido no início, sendo portanto uma grande 

vitória do Parlamento98.    

Bolsonaro afirmou, ao lado de Guedes, que pretende vetar a 

possibilidade de reajuste salarial para o funcionalismo público: “o 

parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que 

nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. (...) E se 

ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito.”99 Já o 

Congresso ameaça derrubar o veto100, mantendo em aberto este capítulo 

do conflito entre parlamento e executivo, diferente do que se verificou na 

questão do Orçamento de Guerra, na qual o acordo foi mais sólido.    

 

Orçamento de Guerra  

  

Outra iniciativa do Congresso no combate à pandemia é a PEC do 

Orçamento de Guerra (PEC 10/2020) que prevê a criação de um 

orçamento específico para o combate ao coronavírus, desobrigando o 

 
96https://www.infomoney.com.br/politica/davi-alcolumbre-diz-que-senado-vai-restabelecer-texto-de-

ajuda-aos-estados/ 

97https://twitter.com/davialcolumbre/status/1258174140739190784 
98https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1258218543910391816  
99https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/07/bolsonaro-e-paulo-guedes-falam-sobre-
projeto-de-ajuda-a-estados-e-municipios.ghtml 
100https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/congresso-deve-derrubar-veto-de-bolsonaro-a-
reajuste-de-servidores-diz-relator/ 

https://www.infomoney.com.br/politica/davi-alcolumbre-diz-que-senado-vai-restabelecer-texto-de-ajuda-aos-estados/
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https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1258218543910391816
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/07/bolsonaro-e-paulo-guedes-falam-sobre-projeto-de-ajuda-a-estados-e-municipios.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/07/bolsonaro-e-paulo-guedes-falam-sobre-projeto-de-ajuda-a-estados-e-municipios.ghtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/congresso-deve-derrubar-veto-de-bolsonaro-a-reajuste-de-servidores-diz-relator/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/congresso-deve-derrubar-veto-de-bolsonaro-a-reajuste-de-servidores-diz-relator/
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governo federal de cumprir as metas fiscais, inclusive a Regra de Ouro. 

Aprovada na Câmara em 03 de abril, a proposta seguiu para o Senado, 

onde encontrou resistências por dar muitos poderes ao Executivo.101 

Apesar disso, a PEC foi aprovada em 17 de abril pelo Senado, que 

estabeleceu algumas mudanças no texto, fazendo com que fosse 

necessário o seu retorno à Câmara. A nova proposta divide o Orçamento 

da União em dois para facilitar a gestão durante a crise e não misturar os 

gastos, separando cerca de R$ 700 bilhões do orçamento de 2020 para 

ações relacionadas ao combate ao coronavírus. Na Câmara apenas alguns 

itens foram retirados da proposta, que teve sua aprovação final no dia 6 

de maio.  

Na sessão que promulgou a emenda, Alcolumbre elogiou o 

trabalho do legislativo, afirmando que este “vem atuando de forma 

célebre para atenuar o impacto da covid-19”102 e Maia afirmou que “essa 

PEC nos enche de esperança de que a crise terá um tratamento especial, 

de que não vamos deixar de ter todos os recursos necessários.” Maia 

também aproveitou a ocasião para esclarecer os rumores de que os dois 

chefes do legislativo estariam brigando pelo protagonismo na aprovação 

do projeto de socorro a estados e municípios, afirmando que a aprovação 

de ambos os projetos só evidenciam que Câmara e Senado permanecem 

unidos.103 

 

As manifestações do bolsonarismo contra o Congresso  

 

 
101https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/senador-tenta-barrar-pec-do-orcamento-de-
guerra-extremamente-problematica/  
102https://www.camara.leg.br/noticias/659956-congresso-promulga-emenda-constitucional-do-
orcamento-de-guerra/ 
103https://www.camara.leg.br/noticias/659956-congresso-promulga-emenda-constitucional-do-
orcamento-de-guerra/ 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/senador-tenta-barrar-pec-do-orcamento-de-guerra-extremamente-problematica/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/senador-tenta-barrar-pec-do-orcamento-de-guerra-extremamente-problematica/
https://www.camara.leg.br/noticias/659956-congresso-promulga-emenda-constitucional-do-orcamento-de-guerra/
https://www.camara.leg.br/noticias/659956-congresso-promulga-emenda-constitucional-do-orcamento-de-guerra/
https://www.camara.leg.br/noticias/659956-congresso-promulga-emenda-constitucional-do-orcamento-de-guerra/
https://www.camara.leg.br/noticias/659956-congresso-promulga-emenda-constitucional-do-orcamento-de-guerra/
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Apesar desta nova configuração de menos conflito e mais acordo 

entre os poderes, os ataques do bolsonarismo às instituições em geral e 

ao Congresso em particular seguiram ocorrendo durante o segundo mês 

da pandemia. As manifestações de rua e carreatas seguem, na sua versão 

mais moderada, pedindo a saída de Rodrigo Maia e o afastamento de 

Alcolumbre e, nos momentos mais radicalizados, exigindo o fechamento 

do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, marcando o mês de abril e 

o início do mês de maio.  

Em 19 de abril, Bolsonaro compareceu ao ato ocorrido em frente 

ao Quartel General do Exército, em Brasília. O presidente discursou para 

apoiadores que carregavam faixas com dizeres tais como “Intervenção 

militar com Bolsonaro no poder” ou ainda “A voz do povo é soberana, 

somos todos Bolsonaro” e “Fora Maia”. Minutos depois dos manifestantes 

gritarem “AI-5” e “Fora Maia”, o presidente, de cima de uma caminhonete, 

gritou “nós não queremos negociar nada. Nós queremos é ação pelo 

Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela 

frente. Chega da velha política, é Brasil acima de tudo e Deus acima de 

todos.”104   

Essas falas foram criticadas por Rodrigo Maia que, no mesmo dia, 

escreveu no seu twitter “não temos tempo a perder com retóricas 

golpistas. É urgente continuar ajudando os mais pobres, os que estão 

doentes esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os 

empregos. Não há caminho fora da democracia”105 e também que “em 

nome da Câmara dos Deputados, [repudia] todo e qualquer ato que 

defenda a ditadura, atentando contra a Constituição.”106  

Porém, como é corriqueiro nas atitudes do presidente, mais uma 

vez ele voltou atrás, negando que tenha apoiado o fechamento do 

 
104https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/carlos-bolsonaro-lidera-domingo-de-ataques-a-
rodrigo-maia/ 
105https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1251997339025375235 
106https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1251997329999179778  

https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/carlos-bolsonaro-lidera-domingo-de-ataques-a-rodrigo-maia/
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/carlos-bolsonaro-lidera-domingo-de-ataques-a-rodrigo-maia/
https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1251997339025375235
https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1251997329999179778
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Congresso ou do Supremo, justificando que a pauta do ato era a volta ao 

trabalho e o povo nas ruas e que os cartazes contra a democracia eram de 

autoria de infiltrados, argumentando também que durante os dois 

minutos que falou, em nenhum momento falou nada contra qualquer 

outro poder.107 Sua base, contudo, segue radicalizada contra o 

parlamento, o que mantém em aberto esta dimensão do conflito.  

  

Conclusão 

  

Neste segundo mês de pandemia de coronavírus no Brasil, os 

conflitos políticos se intensificaram. O Congresso Nacional, apesar de 

permanecer trabalhando para que medidas que minimizem os impactos 

da crise fossem aprovadas, continuaram sendo atacados pelo presidente 

e seus apoiadores. A novidade no cenário político do segundo mês da 

pandemia na comparação com o primeiro é a possibilidade de 

aproximação do governo com o chamado "centrão" (grupo de partidos 

que sustenta os dois presidentes em cada casa)  

Nossa hipótese é que este movimento de Bolsonaro na direção de 

uma composição com o sistema político impactou no comportamento dos 

presidentes de ambas as casas legislativas. Mesmo com os ataques ao 

Congresso, Alcolumbre passou a agir para pacutar a relação com 

Bolsonaro, se apresentando como o promotor de um diálogo entre 

executivo e o parlamento. Maia, por seu turno, se recolheu, deixando de 

protagonizar os conflitos com o presidente. Observando até aqui os 

posicionamentos de Maia, é possível inferir que, pelo menos enquanto 

durar a pandemia, o presidente da Câmara não colocará em discussão um 

processo de impeachment. O deputado, inclusive, voltou a reunir com 

 
107https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/noticia/2020/04/20/bolsonaro-baixou-o-tom-de-
criticas-apos-ser-alertado-por-militares-sobre-risco-de-radicalizacao.ghtml  

https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/noticia/2020/04/20/bolsonaro-baixou-o-tom-de-criticas-apos-ser-alertado-por-militares-sobre-risco-de-radicalizacao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/noticia/2020/04/20/bolsonaro-baixou-o-tom-de-criticas-apos-ser-alertado-por-militares-sobre-risco-de-radicalizacao.ghtml
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Bolsonaro, em encontro ocorrido em 14 de maio, depois do período da 

pesquisa.108 

Nossa pesquisa continuará acompanhando os conflitos entre 

Bolsonaro e o Congresso para avaliar se o governo de fato organizou uma 

base parlamentar e, com isso, conseguiu alguma estabilidade e também 

se os congressistas darão trégua ao presidente mesmo com a 

continuidade sistemática dos ataques bolsonaristas ao parlamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/maia-fala-em-uniao-apos-reuniao-com-

bolsonaro,405ff0228823a1195d9a1dff220062023x9434n3.html 

 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/maia-fala-em-uniao-apos-reuniao-com-bolsonaro,405ff0228823a1195d9a1dff220062023x9434n3.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/maia-fala-em-uniao-apos-reuniao-com-bolsonaro,405ff0228823a1195d9a1dff220062023x9434n3.html
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O STF diante dos ataques de Bolsonaro à democracia 
durante a pandemia 

PEDRO SILVEIRA109  

Este texto analisa como os conflitos políticos entre o Supremo 

Tribunal Federal (STF) e o presidente Jair Bolsonaro se desenvolveram 

no segundo mês de vigência da pandemia da Covid-19 no Brasil, entre 12 

de abril e 11 de maio. Usamos como fontes os portais de notícias tais como 

O Globo, G1, Folha de São Paulo, EBC, UOL, Poder 360, Estadão e 

declarações dos próprios atores políticos, além das páginas do Superior 

Tribunal de Justiça e do STF.  

Continuamos a hipótese do primeiro boletim –  que acompanhou 

a pandemia em seu mês inicial – pela qual argumentamos que o STF 

ocupou um espaço que seria do executivo federal de mediação e garantia 

das condições mínimas para que os governadores de Estados tomassem 

as medidas de isolamento social recomendadas pela OMS. Ao fazer isso, o 

Supremo entrou em conflito com Bolsonaro, que agiu sistematicamente 

para impedir qualquer tipo de quarentena, alegando que isso prejudicaria 

a economia brasileira e que era desnecessário diante de uma doença não 

tão grave.   

Como mostramos no final do texto de abril, no dia 15  o STF julgou 

de maneira unânime entre os seus ministros a prerrogativa dos Estados 

e municípios para tomar decisões relativas ao isolamento social, 

derrotando o presidente em definitivo nesta matéria110. Assim, do ponto 

de vista jurídico, os conflitos sobre como agir diante da pandemia 

estavam resolvidos. 

 
109 Pedro Silveira é graduando em História pela UFRJ e pesquisador do NUDEB.  
110 STF decide que Estados e municípios têm autonomia para impor isolamento  

https://www.poder360.com.br/coronavirus/stf-decide-que-estados-e-municipios-tem-autonomia-para-impor-isolamento/
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Nossa hipótese é que isso explica porque os conflitos 

eminentemente políticos e que se relacionam com os ataques de 

Bolsonaro à democracia tomaram conta da agenda entre governo e 

Supremo. Tais conflitos são anteriores ao novo coronavírus, mas se 

radicalizaram com a pandemia, o que fez, inclusive, que a suprema corte 

fosse muito ativo politicamente neste segundo mês. Em parte, nosso 

primeiro texto antecipou um aumento deste conflito, sobretudo porque 

Bolsonaro não mudaria de postura. Entretanto, dificilmente poderíamos 

prever que esse conflito seria alçado ao centro da cena política nacional. 

O episódio da demissão do ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, 

acusando Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal, é 

central nesse processo. 

A investigação mostrou ainda que, apesar do acirramento dos 

conflitos, ainda há no STF uma dimensão de composição com Bolsonaro, 

protagonizada fundamentalmente pelo presidente Toffolli.  

Optamos, para fim de exposição, em dividir a análise em dois 

períodos, divididos justamente pela saída de Moro.  

 

Conflitos políticos até 23 de abril  

 

Iniciamos o período desta pesquisa com duas decisões de plenário 

do STF, que até então vinha optando por decisões monocráticas de seus 

juízes. As decisões coletivas são importantes porque consolidam um 

entendimento da corte. Quando há apenas a decisão individual, mantem-

se o conflito em aberto uma vez que o pleno pode mudar a decisão. O 

interessante é que o governo federal foi derrotado em uma delas e saiu 

vencedor em outra.  

A derrota veio com a afirmação da autonomia de Estados e 

municípios na adoção de medidas de isolamento social no dia 15 de abril. 

Já a vitória ocorreu em 16 de abril com a decisão favorável à Medida 
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Provisória 936/2020, que regulamenta redução e suspensão de salários 

durante a pandemia. O plenário derrubou a decisão preliminar do 

ministro Lewandowski que determinava que tais acordos deveriam 

serem feitos coletivamente através dos sindicatos111. 

O saldo político e jurídico destas duas decisões foi um 

deslocamento dos conflitos entre STF e Bolsonaro, com um deslocamento 

das questões relativas à pandemia para os temas que incidem na questão 

da democracia.  

No domingo da mesma semana, dia 19, Bolsonaro comparece a 

uma manifestação em frente ao Quartel General do Exército, em que 

apoiadores exibem faixas com pedidos de intervenção militar e 

fechamento do STF e Congresso112. Os ministros Marco Aurélio Mello, 

Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes se manifestaram no mesmo dia 

através da imprensa e das redes sociais em repúdio aos pedidos de 

intervenção militar presentes na manifestação113. 

No ato, Bolsonaro afirmou em discurso propositalmente ambíguo 

que “nós não queremos negociar nada, nós queremos é ação pelo Brasil”, 

em uma aparente tentativa de insuflar sua base social sem, no entanto, 

vincular-se explicitamente no discurso com as bandeiras golpistas 

levantadas. Mais do que isso, pede para contarem com ele para “fazer 

tudo que for necessário para manter a nossa democracia e garantir aquilo 

que é mais sagrado de nós, que é nossa liberdade”. No dia seguinte, 20 de 

abril, Bolsonaro recua, mantendo seu padrão de radicalizar e depois 

fingir normalidade. Durante entrevista em frente ao Palácio do Planalto, 

diante do pedido de um apoiador pelo fechamento do Supremo ele afirma 

 
111 STF define que acordo para reduzir salário e jornada não depende de sindicatos 
112 Bolsonaro vai a ato com aglomeração de manifestantes e pedidos de intervenção militar 
113https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,e-assustador-ver-manifestacoes-pela-volta-do-

regime-militar-diz-barroso,70003276434 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/stf-diz-que-acordo-para-reduzir-salario-e-jornada-nao-depende-de-sindicatos/
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-vai-ato-com-aglomeracao-de-manifestantes-pedidos-de-intervencao-militar-24382154
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpolitica.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Ce-assustador-ver-manifestacoes-pela-volta-do-regime-militar-diz-barroso%2C70003276434%3Ffbclid%3DIwAR2AeitBmCmvwCgis8ceSqIEvNYYbxbAjzccqAi9oQP3y8nmCblRT7HarGM&h=AT3CTL-9aWkE9NR5b22UeKB7v4rCE_itz5M4XzC7454puE9oMpBvtJvnx_cBKVjworysA0V__8Ok6Jag5BOfz0YSboIJbqCCJwbd06k1IsLkG8mv0OX5Rpye1QH-yIdneKRw9HVh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpolitica.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Ce-assustador-ver-manifestacoes-pela-volta-do-regime-militar-diz-barroso%2C70003276434%3Ffbclid%3DIwAR2AeitBmCmvwCgis8ceSqIEvNYYbxbAjzccqAi9oQP3y8nmCblRT7HarGM&h=AT3CTL-9aWkE9NR5b22UeKB7v4rCE_itz5M4XzC7454puE9oMpBvtJvnx_cBKVjworysA0V__8Ok6Jag5BOfz0YSboIJbqCCJwbd06k1IsLkG8mv0OX5Rpye1QH-yIdneKRw9HVh
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que quer o STF e o Congresso abertos sempre e se coloca como favorável 

à democracia114.  

Em resposta à manifestação antidemocrática, o Supremo autoriza 

no dia 21 de abril a abertura de inquérito para investigá-los115. Isso marca 

um novo patamar de posicionamento da corte, para além das notas e 

declarações. Em comunicado oficial, o STF afirma que “são 

inconstitucionais, e não se confundem com a liberdade de expressão, as 

condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou 

mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime 

democrático”116.  

Se, ao longo do primeiro ano de mandato presidencial, recuos por 

parte de Jair Bolsonaro nunca perduraram, a radicalização dos conflitos 

provocados pela pandemia encurtaram-os ainda mais. A crise aberta com 

o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro em 24 de abril demonstra 

isso.  

 

Os conflitos políticos pós-demissão de Sérgio Moro 

 

A demissão do ex-juiz Sérgio Moro do cargo de Ministro da Justiça 

marca um ponto de inflexão no governo de Jair Bolsonaro. Figura pública 

mais popular do seu governo, reconhecido pela população como principal 

referência no combate à corrupção, Sérgio Moro pede demissão em 24 de 

abril após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal Maurício 

Valeixo117. Na coletiva de imprensa em que anuncia sua demissão, Moro 

denuncia tentativas de interferência na Polícia Federal por parte do 

presidente.  

 
114 Após ato pró-golpe militar, Bolsonaro defende Congresso e STF abertos 
115 STF autoriza abertura de inquérito para investigar atos a favor do AI-5 
116 Ministro autoriza abertura de inquérito para investigar atos em favor do AI-5 e do fechamento de 
instituições republicanas 
117 Moro sai e acusa Bolsonaro de interferência política e ignorar carta branca 

https://noticias.uol.com.br/videos/2020/04/20/apos-ato-pro-golpe-militar-bolsonaro-defende-congresso-e-stf-abertos.htm
https://www.poder360.com.br/justica/stf-autoriza-abertura-de-inquerito-para-investigar-atos-a-favor-do-ai-5/
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441751&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441751&ori=1
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/moro-demissao-ministerio-governo-bolsonaro.htm
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As denúncias graves de uma autoridade do executivo com 

prestígio popular levam o Supremo a agir de forma mais intensa. No dia 

25 de abril, Alexandre de Moraes determina que não sejam feitas trocas 

de delegados da Polícia Federal envolvidos nos inquéritos de apuração de 

fake news contra integrantes do STF e de realização de protesto em favor 

do AI-5118, dos quais é relator. No dia 28 de abril, o ministro Celso de 

Mello autoriza inquérito no STF para investigar as denúncias de Sérgio 

Moro119. No dia seguinte, 29, novamente o ministro Alexandre de Moraes 

suspende a nomeação de Ramagem para a direção-geral da Polícia 

Federal120. 

 Acuado, Bolsonaro afirma em discurso na posse do novo ministro 

da Justiça André Mendonça no mesmo dia: “respeito o poder Judiciário, 

respeito as suas decisões, mas nós antes de tudo respeitamos a nossa 

Constituição. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido 

por uma decisão monocrática de um ministro do STF”121. A aparente 

tentativa de conciliação na presença de dois ministros da corte na posse 

mais uma vez se dissiparia no dia seguinte com críticas públicas ao 

ministro Alexandre de Moraes, questionando como ele chegou ao cargo 

de Ministro – “era amigo do Temer” – e classificando sua decisão sobre 

Ramagem como um “ato político”122. Em resposta, vários ministros do 

STF também viriam a público para elogiar a atuação de Moraes123. No 

mesmo dia 30 de abril, o STF delibera mais uma vez contra o governo 

federal, derrubando restrições à Lei de Acesso à Informação previstas em 

Medida Provisória (MP) editada pelo presidente124.  

 
118 Moraes determina que delegados não sejam retirados de investigação sobre fake news 
119 Celso de Mello autoriza inquérito no STF para investigar acusações de Moro contra Bolsonaro  
120 Alexandre suspende nomeação de Ramagem para chefia da Polícia Federal 
121 Bolsonaro fala em independência entre Poderes e diz que brevemente Ramagem será diretor da PF 
122 Bolsonaro diz que decisão de Moraes foi 'política' e que vai recorrer da suspensão de Ramagem no 
comando da PF  
123 Após Bolsonaro criticar decisão de Alexandre de Moraes, colegas do STF fazem elogios ao ministro 
124 STF derruba restrições à Lei de Acesso à Informação previstas em MP editada por Bolsonaro 

https://www.poder360.com.br/justica/moraes-determina-que-delegados-nao-sejam-retirados-de-investigacao-sobre-fake-news/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/28/celso-de-mello-autoriza-inquerito-no-stf-para-investigar-acusacoes-de-moro-contra-bolsonaro.ghtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/alexandre-suspende-nomeacao-de-ramagem-para-chefia-da-policia-federal/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-enaltece-independencia-e-respeito-entre-os-poderes-apos-derrota-no-supremo.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/bolsonaro-diz-que-decisao-de-moraes-foi-politica-e-que-vai-recorrer-da-suspensao-da-nomeacao-de-ramagem-no-comando-da-pf.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/bolsonaro-diz-que-decisao-de-moraes-foi-politica-e-que-vai-recorrer-da-suspensao-da-nomeacao-de-ramagem-no-comando-da-pf.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/apos-bolsonaro-criticar-decisao-de-alexandre-de-moraes-colegas-do-stf-fazem-elogios-ao-ministro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/supremo-derruba-restricoes-a-lei-de-acesso-a-informacao-durante-pandemia.ghtml
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Paralelamente, dois dos principais ministros bolsonaristas e o 

deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, sofreram 

derrotas importantes na suprema corte. Primeiro, com a abertura de 

inquérito no dia 28 de abril para investigar o ministro da Educação 

Abraham Weintraub por suposto racismo contra os chineses125; no dia 29 

de abril, ocorreu a rejeição de ação apresentada pelo deputado federal 

Eduardo bolsonaro para impedir a prorrogação da Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News126; por fim, em 02 de maio, 

ccom suspensão da expulsão de 34 diplomatas venezuelanos 

determinada pelo Ministro das Relações Exteriores127 Ernesto Araújo.  

Além disso, dois apoiadores do presidente que participaram de 

manifestação contra Moraes em frente à sua residência seriam tornados 

réus pela Justiça de São Paulo pelos crimes de desobediência, 

descumprimento de medida sanitária preventiva e incitação ao crime e, 

posteriormente, detidos.128 

 

Conclusão  

 

O conflito entre poderes Executivo e Judiciário ainda está longe do 

seu desfecho. O STF apertou o cerco contra o bolsonarismo com uma 

profusão de decisões contrárias ao governo Federal no sentido de 

estabelecer limites ao poder do presidente. Há, além disso, uma 

disposição de levar a frente investigações que podem enfraquecer em 

definitivo a posição de Bolsonaro, tais como as fakenews e as acusações 

de Moro.  

 
125 STF abre inquérito para investigar Weintraub por suposto racismo contra chineses 
126 Gilmar Mendes rejeita ação de Eduardo Bolsonaro e mantém CPI das Fake News 
127 Ministro do STF suspende expulsão de 34 diplomatas venezuelanos do Brasil 
128 Apoiadores de Bolsonaro que fizeram ato contra Alexandre de Moraes são transferidos para presídio 
em SP 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/29/stf-abre-inquerito-para-investigar-weintraub-por-suposto-racismo-contra-chineses.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/gilmar-mendes-rejeita-acao-de-eduardo-bolsonaro-contra-funcionamento-da-cpi-das-fake-news.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/02/ministro-do-stf-suspende-expulsao-de-34-diplomatas-venezuelanos-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/18/apoiadores-de-bolsonaro-que-fizeram-ato-contra-alexandre-de-moraes-sao-transferidos-para-presidio-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/18/apoiadores-de-bolsonaro-que-fizeram-ato-contra-alexandre-de-moraes-sao-transferidos-para-presidio-em-sp.ghtml
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No primeiro caso, o episódio da publicidade dos testes do 

mandatário para a Covid foi ilustrativo. Bolsonaro afirmou ter testado 

negativo, mas sua recusa em divulgar os resultados e sua prática de 

difundir informações falsas levantou suspeitas. No dia 30 de abril, a 

Justiça Federal de São Paulo dá 48 horas para o governo apresentar 

exames de coronavírus de Bolsonaro129 após ação do jornal Estadão. Esse 

prazo seria suspenso por decisão de desembargadora plantonista do 

TRF-3130 em recurso da Advocacia Geral da União, ao passo que um 

segundo recurso contra a divulgação do exame seria negado pelo 

presidente do TRF-3131. Essa decisão seria por sua vez suspensa pelo 

presidente do Superior Tribunal de Justiça132. Após recurso do Estadão 

ao STF, o governo se adiantaria entregando ao Supremo os exames 

negativos, embora a questão dos codinomes que o presidente usou 

mantenha dúvidas no ar.  

Já na questão do Moro, após o período da pesquisa abriu-se a 

questão sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de 

abril na qual, segundo Moro, o presidente confessa querer interferir na 

PF por conta das investigações. Além disso, os rumores na imprensa dão 

conta de ataques de ministros aos governadores, prefeitos e ministros do 

STF133.  O ministro Celso de Mello deliberará pela publicidade até o dia 22 

de abril. 134 

Apesar disso tudo, observamos também tentativas de pacificação 

do conflito por parte do Supremo através da figura do seu presidente Dias 

Toffoli em três momentos: primeiro, compareceu, junto com Gilmar 

Mendes, à posse do novo ministro da Justiça. Se fosse um caso isolado, de 

 
129 Juíza federal dá 48 horas para governo apresentar exames de coronavírus de Bolsonaro 
130 TRF-3 suspende ordem que obrigava Bolsonaro a entregar resultado de exames de coronavírus 
131 Presidente do TRF-3 nega recurso de Bolsonaro contra divulgação de exame 
132 Notícias: STJ suspende decisão do TRF3 que obrigava presidente Bolsonaro a entregar exames de 
saúde 
133 Celso de Mello ficou incrédulo com vídeo de reunião e tendência é divulgar íntegra de vídeo 
134 Plenário do STF examinará ações sobre responsabilização de agentes públicos durante a pandemia 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/juiza-da-48-horas-para-governo-apresentar-apresentar-exames-de-coronavirus-de-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/02/trf-3-suspende-entrega-de-exames-de-bolsonaro-para-coronavirus.ghtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/presidente-do-trf-3-nega-recurso-de-bolsonaro-contra-divulgacao-de-exame/
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-suspende-decisao-do-TRF3-que-obrigava-presidente-Bolsonaro-a-entregar-exames-de-saude.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-suspende-decisao-do-TRF3-que-obrigava-presidente-Bolsonaro-a-entregar-exames-de-saude.aspx
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/celso-de-mello-ficou-incredulo-com-video-de-reuniao-e-tendencia-e-divulgar-integra-video/
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443640&ori=1
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liturgia entre os poderes, sequer mencionaríamos isso no presente texto. 

Contudo, Toffoli aceitou receber Bolsonaro e sua comitiva de 

empresários que buscavam pressionar o STF em favor da flexibilização 

das medidas de distanciamento social135 e, por fim, deicidiu em favor do 

saudosismo golpista, suspendendo a determinação da Justiça Federal 

pela  retirada de texto elogioso ao golpe militar de 1964 do site do 

Ministério da Defesa, qualificando a medida como “censura à liberdade 

de expressão”136.  

Bolsonaro por sua vez, diante das limitações de seus poderes 

executivos, explicita sua concepção de democracia sem mediações de 

podres. O presidente reivindica seu governo como “o povo no poder”, e 

afirma ser ele, realmente, a Constituição. É com isso que ele ataque os 

governadores, classificando-os como autoritários, o parlamento e o 

próprio Supremo, este por interferir indevidamente em suas decisões. No 

último ato bolsonarista em Brasília, no dia 17 de maio, seu governo 

negociou com os manifestantes que retirassem faixas mais radicais. O 

presidente aproveitou esse acordo e parabenizou o movimento por não 

atentar contra a Constituição e o estado democrático de direito137.  

Com os conflitos, os inquéritos judiciais e a crise política ainda 

longe do fim, Bolsonaro segue apostando nessa tática de confrontar as 

instituições para recuperar a força política perdida. Resta saber se o 

Supremo manterá sua postura de enfrentamento ou avançará para uma 

pactuação com o presidente.  

 

 

 

 

 
135 Bolsonaro vai com empresários ao STF para pedir retomada da economia 
136 Toffoli suspende ordem para Ministério da Defesa retirar de site texto sobre regime militar 
137 Bolsonaro e pelo menos 11 ministros participam de ato pró-governo no Palácio do Planalto 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/bolsonaro-vai-com-empresarios-ao-stf-para-pedir-retomada-da-economia
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/05/toffoli-suspende-ordem-para-ministerio-da-defesa-retirar-texto-sobre-regime-militar-de-site.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/17/bolsonaro-e-ao-menos-11-ministros-participam-de-ato-pro-governo-no-palacio-do-planalto.ghtml
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Acordos e disputas entre os governadores durante a 
pandemia  

MAÍRA TURA PEREIRA138  

O presente texto analisa o modo como os governadores de Estados 

continuam reagindo ao desenvolvimento da Covid-19 no Brasil após dois 

meses vigência da pandemia.  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), Mauro 

Mendes (MT), Hélder Barbalho (PA), Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr (PR). 

Levantamos, entre 12 de abril até 12 de maio notícias sobre os 

governadores nos portais o Globo, Exame, Brasil de Fato, Maranhão para 

todos, UOL, Poder 360 e Correios Brasiliense, e nos sites do Ministério da 

Saúde e do Senado Federal. 

A hipótese que trabalhamos no texto é de que, uma vez que a 

maioria dos governadores continuam aplicando os parâmetros 

internacionais, conforme diretrizes prescritas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), o conflito entre muitos deles e Bolsonaro segue em 

aberto. Tal disputa não começou com a pandemia, pois o presidente já 

vinha atacando vários dos governadores desde que tomou posse em 

2019, como já foi exposto no boletim anterior. Porém, embora a dinâmica 

de conflito entre os governadores permaneça, as divisões entre eles 

começam a aparecer com mais força, evidenciando 1 – Que o Bolsonaro 

recuperou terreno; 2 – Que os projetos distintos dos governadores para 

as eleições de 2022 influenciam no discurso e nas alianças com mais 

nitidez nesse momento.  

 
138 Maíra Tura é graduanda de ciências sociais no 6º período e pesquisadora do NUDEB. 
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Buscamos trabalhar a hipótese em dois parâmetros com base na 

ação dos governadores diante da pandemia. Primeiro, identificando a 

adesão mais branda ou mais rígida às medidas de isolamento social; 

segundo, a diferença de posição sobre a saída do Sergio Moro do 

Ministério da Justiça e a relação que tiveram com os ataques autoritários 

que vem acontecendo.  

 

Sobre as medidas de isolamento 

 

Após dois meses que a OMS declarou o novo coronavírus como 

uma pandemia os presidentes da maioria dos países, com exceção de 

poucos, tais como Bolsonaro não divergem mais se o isolamento social é 

necessário ou não, a questão agora é quão rígida essas medidas têm que 

ser. No Brasil, esse debate ocorre de um modo enviesado, uma vez que o 

presidente pressiona sistematicamente os governadores a abandonar 

tais medidas.  

Assim, alguns governadores optaram por um tipo de isolamento 

mais brando, o que os aproxima do governo federal139, enquanto outros 

estão decidindo pelo Lockdown, que é o bloqueio total de uma região com 

uma fiscalização rigorosa em que o cidadão é restrito de circular em áreas 

públicas e de cruzar as interdições sem que seja por motivos 

emergenciais.140 Estes seguem sendo alvo preferencial de Bolsonaro.141  

O Brasil, no final do mês de abril, se tornou um dos epicentros da 

Covid-19 no mundo e até agora alguns municípios do Ceará, Maranhão, 

Pará e Rio de Janeiro aderiram ao lockdown. No início de abril o 

 
139https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/04/27/bolsonaro-elogia-retomada-do-

comercio-no-df-por-ibaneis-ficamos-muito-felizes.ghtml 

140https://noticias.uol.com.br/faq/lockdown-como-funciona-o-que-e-significado-e-regras-em-sp-e-
mais-cidades.htm?cmpid=copiaecola  
141https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/05/10/bolsonaro-critica-lockdown-e-compara-
maranhao-a-venezuela-governador-flavio-dino-reage.ghtml  

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/04/27/bolsonaro-elogia-retomada-do-comercio-no-df-por-ibaneis-ficamos-muito-felizes.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/04/27/bolsonaro-elogia-retomada-do-comercio-no-df-por-ibaneis-ficamos-muito-felizes.ghtml
https://noticias.uol.com.br/faq/lockdown-como-funciona-o-que-e-significado-e-regras-em-sp-e-mais-cidades.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/faq/lockdown-como-funciona-o-que-e-significado-e-regras-em-sp-e-mais-cidades.htm?cmpid=copiaecola
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/05/10/bolsonaro-critica-lockdown-e-compara-maranhao-a-venezuela-governador-flavio-dino-reage.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/05/10/bolsonaro-critica-lockdown-e-compara-maranhao-a-venezuela-governador-flavio-dino-reage.ghtml
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governador Flávio Dino (PCdoB) afirmou que estava preparado para 

decretar o lockdown caso necessário. No dia 28, São Luís, atingiu 100% 

da capacidade das UTIs dos hospitais, o que levou o Ministério Público do 

Maranhão a solicitar à Justiça o bloqueio total na cidade, cuja proposição 

foi acatada por meio de decreto no dia 30 de abril pelo governador. Além 

da capital, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa aderiram 

também ao confinamento mais rigoroso.142 No Pará, o lockdown foi 

decretado pelo governador Helder Barbalho (PMDB) em dez cidades do 

estado, começando no dia 7 e vai até, pelo menos, o 17 de maio. Os 

municípios são: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, 

Santa Izabel, Castanhal, Santo Antônio, Vigia de Nazaré e Breves.143 A 

escolha desses se deu por apresentarem um número de casos positivos 

para covid-19, percentual maior do que a média estadual.  

No Rio de janeiro, no dia 8 de maio, em resposta à Medida 

Provisória, publicada sob pressão da  UFRJ e fiocruz, determinava que o 

governador Wilson Witzel tinha 72h para tomar uma posição sobre a 

necessidade do lockdown no estado. Mas o governador decidiu por 

delegar aos prefeitos dos municípios a decisão sobre a proibição mais 

rígida de circulação de pessoas, e estendeu o isolamento social até o dia 

31 de maio144. O prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) foi o único que, 

até o dia 11 de maio, decidiu pelo confinamento mais rigoroso, 

intensificando a fiscalização nas fronteiras e sobre à circulação de 

pessoas nas ruas. O desrespeito às regras poderá resultar em uma multa 

de 180 reais para pessoas. No caso dos estabelecimentos esse valor pode 

 
142 https://exame.abril.com.br/brasil/o-brasil-em-lockdown-as-regras-para-as-cidades-que-vivem-
bloqueio-total/ 
143https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/09/saiba-onde-ja-foi-
decretado-o-lockdown-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola  
144 https://pleno.news/brasil/cidades/wilson-witzel-delega-decisao-de-lockdown-a-prefeitos-do-
rj.html 

https://exame.abril.com.br/brasil/o-brasil-em-lockdown-as-regras-para-as-cidades-que-vivem-bloqueio-total/
https://exame.abril.com.br/brasil/o-brasil-em-lockdown-as-regras-para-as-cidades-que-vivem-bloqueio-total/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/09/saiba-onde-ja-foi-decretado-o-lockdown-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/09/saiba-onde-ja-foi-decretado-o-lockdown-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://pleno.news/brasil/cidades/wilson-witzel-delega-decisao-de-lockdown-a-prefeitos-do-rj.html
https://pleno.news/brasil/cidades/wilson-witzel-delega-decisao-de-lockdown-a-prefeitos-do-rj.html
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variar de 650 à 3250 reais.145 No dia 12 de maio, o prefeito Marcelo 

Crivella (Republicanos) optou por medidas de restrição um pouco mais 

rígidas no sentido da circulação de carros e pedestres, em áreas 

comerciais de 11 bairros que estavam registrando aglomerações. 

Também acatou a proibição de estacionamentos na orla e nas ruas 

internas da Praia do Leme até o Pontal. A determinação vale por pelo 

menos sete dias. Os bairros com restrições são: Tijuca, Grajaú, Méier, 

Madureira, Cascadura, Pavuna, Santa Cruz, Guaratiba, Realengo, Taquara 

e Freguesia.146 Wilson Witzel e Crivella concordam que o decreto de 

Bolsonaro do dia 12 de maio que incluiu as academias e salões de beleza 

como serviços essenciais está equivocado e decidiram por não reabrir 

esses estabelecimentos147. 

Em contraponto a esses estados que estão fazendo interdições, 

outros estão optando pelo afrouxamento das medidas de isolamento 

social ou mantém o que já havia sido decretado. Em São Paulo, o 

secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, reforçou que, 

apesar do aumento de casos do novo coronavírus no interior coincidir 

com a queda da taxa de isolamento social na capital e com 85% dos leitos 

das UTIs cheios, o governo ainda não discute a possível adoção do 

bloqueio total.148 No dia 8 de maio João Dória (PSDB) anunciou que a 

quarentena será estendida até o dia 31 de maio, mas na visão de 

representantes do legislativo paulista, talvez isso não baste e entraram 

 
145https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/11/lockdown-comeca-em-niteroi-e-sao-
goncalo-as-primeiras-do-rj-a-adotarem-a-medida.ghtml 
146https://oglobo.globo.com/rio/proibicao-de-circulacao-em-areas-de-11-bairros-estacionamento-na-
orla-funcionamento-do-comercio-em-comunidades-esta-em-vigor-no-rio-24422383  
147https://oglobo.globo.com/rio/proibicao-de-circulacao-em-areas-de-11-bairros-estacionamento-na-
orla-funcionamento-do-comercio-em-comunidades-esta-em-vigor-no-rio-24422383  
148https://jovempan.com.br/noticias/brasil/nao-temos-discussao-sobre-lockdown-em-sao-paulo-
garante-secretario-marco-vinholi.html 

http://www.jovempan.com/tag/coronavirus
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/11/lockdown-comeca-em-niteroi-e-sao-goncalo-as-primeiras-do-rj-a-adotarem-a-medida.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/11/lockdown-comeca-em-niteroi-e-sao-goncalo-as-primeiras-do-rj-a-adotarem-a-medida.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/proibicao-de-circulacao-em-areas-de-11-bairros-estacionamento-na-orla-funcionamento-do-comercio-em-comunidades-esta-em-vigor-no-rio-24422383
https://oglobo.globo.com/rio/proibicao-de-circulacao-em-areas-de-11-bairros-estacionamento-na-orla-funcionamento-do-comercio-em-comunidades-esta-em-vigor-no-rio-24422383
https://oglobo.globo.com/rio/proibicao-de-circulacao-em-areas-de-11-bairros-estacionamento-na-orla-funcionamento-do-comercio-em-comunidades-esta-em-vigor-no-rio-24422383
https://oglobo.globo.com/rio/proibicao-de-circulacao-em-areas-de-11-bairros-estacionamento-na-orla-funcionamento-do-comercio-em-comunidades-esta-em-vigor-no-rio-24422383
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/nao-temos-discussao-sobre-lockdown-em-sao-paulo-garante-secretario-marco-vinholi.html
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/nao-temos-discussao-sobre-lockdown-em-sao-paulo-garante-secretario-marco-vinholi.html
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com um pedido na justiça para que seja instituído o lockdown no maior 

epicentro do país, a Grande São Paulo.149 

Em Santa Catarina, as medidas de isolamento social afrouxam e o 

governador  Carlos Moisés (PSL) decidiu por autorizar o retorno dos 

treinos dos times profissionais de futebol e vai estudar junto com 

especialistas, a possibilidade de retomar campeonatos sem a presença de 

torcidas.150 Em Minas Gerais, a taxa de isolamento social também caiu e o 

fato de terem menos casos confirmados que o restante da região sudeste, 

que se dá pela subnotificação dos casos que vem ocorrendo pela pouca 

testagem.151 O Distrito Federal despencou de primeiro, no dia 30 de abril, 

para décimo terceiro, em 7 de maio, no ranking de adesão ao isolamento 

social  em sete dias. Pesquisadores apontam que isso ocorreu porque as 

pessoas estão perdendo o medo da doença. Isso resultou que do dia 7 ao 

dia 12 de maio registrou-se um aumento de 20% no percentual de 

infectados por covid-19 nesta região.152 

 

Reação sobre a saída de Moro e os ataques autoritários  

 

Além das questões diretamente relativas ao combate ao novo 

coronavírus, os temas da agenda política mais geral – em especial os 

ataques de Bolsonaro à democracia, que se intensificaram desde que a 

pandemia foi decretada – vêm pautando a ação dos governadores, 

evidenciando alianças e divergências entre eles.  

 
149 https://exame.abril.com.br/brasil/lockdown-em-sao-paulo-justica-vai-analisar-peticao-sobre-a-
medida/ 
150https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-cria-grupo-de-
trabalho-para-avaliar-retorno-do-futebol-profissional  
151https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/05/12/poucos-testes-e-isolamento-podem-
explicar-baixo-numero-de-casos-confirmados-de-coronavirus-em-mg-dizem-especialistas.ghtml  
152https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/05/09/interna_cidadesdf,8529
45/coronavirus-df-despenca-para-13-lugar-no-ranking-de-isolamento-socia.shtml  

https://exame.abril.com.br/brasil/lockdown-em-sao-paulo-justica-vai-analisar-peticao-sobre-a-medida/
https://exame.abril.com.br/brasil/lockdown-em-sao-paulo-justica-vai-analisar-peticao-sobre-a-medida/
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-cria-grupo-de-trabalho-para-avaliar-retorno-do-futebol-profissional
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-cria-grupo-de-trabalho-para-avaliar-retorno-do-futebol-profissional
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/05/12/poucos-testes-e-isolamento-podem-explicar-baixo-numero-de-casos-confirmados-de-coronavirus-em-mg-dizem-especialistas.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/05/12/poucos-testes-e-isolamento-podem-explicar-baixo-numero-de-casos-confirmados-de-coronavirus-em-mg-dizem-especialistas.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/05/09/interna_cidadesdf,852945/coronavirus-df-despenca-para-13-lugar-no-ranking-de-isolamento-socia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/05/09/interna_cidadesdf,852945/coronavirus-df-despenca-para-13-lugar-no-ranking-de-isolamento-socia.shtml
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 No dia 24 de abril, o ex-juiz Sérgio Moro pediu demissão do cargo 

de Ministro da Justiça do governo Bolsonaro sob a justificativa de que a 

exoneração do diretor-geral da Polícia Federal (PF) Maurício Valeixo, 

teria sido interferência política na instituição. Moro afirmou que o 

presidente não apresentou uma justificativa para a troca do comando da 

PF e que descumpriu a promessa de autonomia da PF prometida.153  

Esse fato político gerou reações de todos os governadores. Por trás 

das manifestações protocolares de preocupação com a democracia no 

Brasil diante do possível aparelhamento da PF pelo presidente, aparecem 

divergências sobre as razões desse quadro institucional, sobretudo entre 

governadores de esquerda e de direita.   

O governador Dória (PSDB) afirmou: "Lamento muito que nosso 

País tenha que lutar contra dois vírus: o coronavírus e o outro que está 

no Palácio do Planalto, em Brasília."154 Ele também agradeceu a Moro pela 

relação republicana com as autoridades da Justiça e Segurança Pública de 

São Paulo. O governador paulistano também elogiou o trabalho do ex-

ministro que teria mudado a história do país comandando a Lava-Jato e 

colocando vários corruptos na cadeia. Wilson Witzel (PSC) declarou que 

ficou triste com a saída de Moro e que em seu governo, seria uma honra 

tê-lo com carta branca com a missão combater o crime organizado.155  

Assim como os governadores Eduardo Leite (PSDB) do Rio Grande 

do Sul, Ratinho Júnior (PSD) do Paraná, Ronaldo Caiado (DEM) de Goiás, 

Carlos Moises (PSL) de Santa Catarina também compartilham do 

pensamento dos governadores do Rio de Janeiro e São Paulo, 

manifestando pesar pela saída do ex-ministro. O posicionamento afinado 

 
153https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/moro-ministro-da-justica-deixa-
governo-bolsonaro-motivos.htm?cmpid=copiaecola 
154https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/saida-de-moro-e-golpe-na-justica-liberdade-e-
democracia-do-brasil-diz-doria,fdd7229612d4c7893bea6b2f88cdc346lq136kx0.html 
155https://www.cartacapital.com.br/politica/repercussao-da-saida-de-moro-vai-de-pedido-de-
renuncia-a-lamento-de-bolsonaristas/ 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/moro-ministro-da-justica-deixa-governo-bolsonaro-motivos.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/moro-ministro-da-justica-deixa-governo-bolsonaro-motivos.htm?cmpid=copiaecola
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/saida-de-moro-e-golpe-na-justica-liberdade-e-democracia-do-brasil-diz-doria,fdd7229612d4c7893bea6b2f88cdc346lq136kx0.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/saida-de-moro-e-golpe-na-justica-liberdade-e-democracia-do-brasil-diz-doria,fdd7229612d4c7893bea6b2f88cdc346lq136kx0.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/repercussao-da-saida-de-moro-vai-de-pedido-de-renuncia-a-lamento-de-bolsonaristas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/repercussao-da-saida-de-moro-vai-de-pedido-de-renuncia-a-lamento-de-bolsonaristas/
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desses governadores pode dever-se ao fato de que os seis chefes dos 

executivos, são de partidos de direita.156  

Já Flávio Dino (PCdoB) do Maranhão, Rui Costa (PT) da Bahia, 

Renato Casagrande (PSB) do Espírito Santo e Camilo Santana (PT) do 

Ceará são de partidos de esquerda e veem como prejudicial a saída de 

Moro, não pelo fato da figura dele em si, mas sim pelas coisas que ele 

expôs em seu pronunciamento como a demissão do diretor-geral da PF e 

a falsa autonomia relativa à PF.157 Além disso, esses governadores não 

pouparam o ex-juiz de críticas, tanto pela associação com Bolsonaro 

quanto pela ação parcial quando era Juiz. Dino afirmou que "Moro, 

infelizmente, confessa mais uma ilegalidade", sobre o acordo que o agora 

ex-ministro confessou entre ele e Bolsonaro para garantir uma pensão à 

família de Moro.158 Costa vai no mesmo sentido, afirmando "que Moro 

deve ser investigado tanto quanto Bolsonaro" porque também cometeu 

crimes.159  

Os governadores dos partidos de esquerda argumentam ainda que 

Bolsonaro ao demitir vários ministros que divergiam dele traz mais 

confusão e instabilidade ao próprio governo. Nesse momento de 

fragilidade em que recai sobre a população uma grande crise econômica, 

social e humanitária e que não recebe a devida atenção do governo 

federal.160 

 
156https://odia.ig.com.br/brasil/2020/04/5905316-saida-de-sergio-moro-gera-reacoes-criticas-ao-
governo.html#foto=1 
157https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/04/24/camilo-santana-diz-que-fatos-alegados-para-
saida-de-moro-sao-mais-graves-que-a-mudanca-no-ministerio.ghtml 
158http://reportertempo.com.br/crise-reforcou-criticas-de-flavio-dino-a-relacao-suspeita-de-sergio-

moro-com-jair-bolsonaro/ 

159https://bahiaeconomica.com.br/wp/2020/04/29/governador-critica-sergio-moro-e-diz-que-ele-

tem-de-ser-investigado-tanto-quanto-bolsonaro/ 

160https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/governadores-se-
manifestam-sobre-demissao-de-sergio-moro-veja-declaracoes/ 

https://odia.ig.com.br/brasil/2020/04/5905316-saida-de-sergio-moro-gera-reacoes-criticas-ao-governo.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/04/5905316-saida-de-sergio-moro-gera-reacoes-criticas-ao-governo.html#foto=1
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/04/24/camilo-santana-diz-que-fatos-alegados-para-saida-de-moro-sao-mais-graves-que-a-mudanca-no-ministerio.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/04/24/camilo-santana-diz-que-fatos-alegados-para-saida-de-moro-sao-mais-graves-que-a-mudanca-no-ministerio.ghtml
http://reportertempo.com.br/crise-reforcou-criticas-de-flavio-dino-a-relacao-suspeita-de-sergio-moro-com-jair-bolsonaro/
http://reportertempo.com.br/crise-reforcou-criticas-de-flavio-dino-a-relacao-suspeita-de-sergio-moro-com-jair-bolsonaro/
https://bahiaeconomica.com.br/wp/2020/04/29/governador-critica-sergio-moro-e-diz-que-ele-tem-de-ser-investigado-tanto-quanto-bolsonaro/
https://bahiaeconomica.com.br/wp/2020/04/29/governador-critica-sergio-moro-e-diz-que-ele-tem-de-ser-investigado-tanto-quanto-bolsonaro/
https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/governadores-se-manifestam-sobre-demissao-de-sergio-moro-veja-declaracoes/
https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/governadores-se-manifestam-sobre-demissao-de-sergio-moro-veja-declaracoes/
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Além de Moro, outro tema que dividiu os chefes de executivo 

estaduais foi a reação aos ataques de Bolsonaro contra a democracia. 

Bolsonaro se manifestou em um ato ocorrido em frente ao Quartel 

General do Exército, em Brasília, no dia 19 de abril, cujas bandeiras 

principais eram a intervenção militar, o fechamento do Congresso e do 

STF. Esse fato afronta diretamente o que está previsto na Constituição 

brasileira. Dezenas de simpatizantes se aglomeraram para ouvir o 

presidente, contrariando as orientações de isolamento social, conforme 

orientações da OMS para evitar a propagação do coronavírus. Durante o 

discurso, Bolsonaro tossiu algumas vezes, se aproximou de 

manifestantes, desconsiderando as orientações das autoridades 

sanitárias e afirmou que faria valer a sua vontade e “a vontade do povo”. 

161 

Este fato repercutiu negativamente entre governadores que se 

manifestaram através de uma carta aberta em defesa da democracia. Dos 

27 chefes de executivos, 7 de partidos de direita optaram por não assinar 

a carta. Sendo eles: Romeu Zema (MG), Gladson Cameli (AC), Wilson Lima 

(AM), Ibaneis Rocha (DF), Ratinho Júnior (PR), Marcos Rocha (RO) e 

Antonio Denarius (RR).162 Isso demonstra que existem divergências entre 

os governadores e que há um processo de retomada de terreno de 

Bolsonaro nessa dimensão.  

 

Conclusão   

 

Bolsonaro desde o primeiro caso confirmado de covid-19 no país, 

insiste em uma postura inapropriada para o cargo que exerce, diante da 

gravidade pandemia. Nem mesmo que o aumento explosivo de mortos e 

 
161 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52353804 
162https://www.cartacapital.com.br/politica/governadores-de-20-estados-divulgam-carta-apos-
discurso-de-bolsonaro/ 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52353804
https://www.cartacapital.com.br/politica/governadores-de-20-estados-divulgam-carta-apos-discurso-de-bolsonaro/
https://www.cartacapital.com.br/politica/governadores-de-20-estados-divulgam-carta-apos-discurso-de-bolsonaro/
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infectados no Brasil fez com que ele mudasse sua postura. O presidente 

continua pressionado o Congresso, o Senado, o STF e os governadores 

pela flexibilização das medidas de isolamento social. Contudo, observa-se 

que diferentemente do primeiro mês dessa pandemia, agora Bolsonaro 

recuperou um pouco de espaço no que se refere às alianças com os chefes 

de executivo. Mesmo assim, a maioria dos governadores continuam 

firmes com as medidas de isolamento social e, alguns deles, já aderiram 

ao lockdown ou estão estudando essa possibilidade. 

Com isso, fica claro que os planos distintos dos atuais 

governadores de estado guardam relação com as eleições de 2022. Isso 

se refere aos alinhamentos políticos, conflitos, decisões e discursos no 

que se refere às medidas tomadas para combater o coronavírus. Por sua 

vez, os estados que possuem a maior taxa de isolamento social estão 

tendo mais sucesso no controle da evolução de infectados, contrastando 

com o aumento de mais de 20%, em uma semana, para aqueles que 

flexibilizam o isolamento.163 Do mesmo modo, as destoantes reações 

entre os chefes de executivos sobre a saída de Moro do Ministério da 

Justiça evidenciam essas contradições. Inclusive, sete deles optaram por 

não assinar a carta aberta em defesa da democracia mostrando um certo 

alinhamento com o presidente.  

Por fim, observamos que essas contradições fragilizam as ações 

governamentais e não apontam para um enfrentamento unificado diante 

da crise humanitária, social e econômica, uma vez que os conflitos entre 

as partes não vão cessar. Assim, as decisões sobre o futuro da população 

brasileira parece estar refém dos interesses econômicos que orientam a 

ação presidencial colocando a vida num plano secundário e as mortes 

viram só um efeito colateral da pandemia. Porém, a esperança de dias 

 
163https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/05/09/interna_cidadesdf,8529
45/coronavirus-df-despenca-para-13-lugar-no-ranking-de-isolamento-socia.shtml 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/05/09/interna_cidadesdf,852945/coronavirus-df-despenca-para-13-lugar-no-ranking-de-isolamento-socia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/05/09/interna_cidadesdf,852945/coronavirus-df-despenca-para-13-lugar-no-ranking-de-isolamento-socia.shtml
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melhores está nos países que o isolamento social está acabando e nos 

cientistas que estão na corrida em busca de uma vacina. 

O conflito entre o presidente e os chefes do executivo permanece 

aberto e podemos observar isso em diversas situações: por exemplo, no 

dia 29 de abril, Bolsonaro responsabilizou os mandatários estaduais pelo 

recorde no número de mortes, afirmando que são eles que decidem quais 

medidas restritivas vão usar para enfrentar a pandemia164. Ao mesmo 

tempo, ele vem aumentando a pressão pela flexibilização do isolamento 

social. E em 14 de maio – já fora do nosso período de pesquisa – Bolsonaro 

declarou que é preciso abrir guerra junto com grandes empresários 

contra os governadores em favor da abertura do comércio, academias e 

salões de beleza.165 Tendo isso em vista a continuidade da pesquisa é 

necessária para ficarmos a par desses conflitos e seus desfechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/29/um-dia-apos-e-dai-

bolsonaro-culpa-governadores-conta-nao-e-minha.htm 

165https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/e-guerra-tem-que-jogar-pesado-com-

governadores-diz-bolsonaro-a-empresarios.shtml 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/29/um-dia-apos-e-dai-bolsonaro-culpa-governadores-conta-nao-e-minha.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/29/um-dia-apos-e-dai-bolsonaro-culpa-governadores-conta-nao-e-minha.htm
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/e-guerra-tem-que-jogar-pesado-com-governadores-diz-bolsonaro-a-empresarios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/e-guerra-tem-que-jogar-pesado-com-governadores-diz-bolsonaro-a-empresarios.shtml
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A mídia brasileira em tempos de Covid-19: interesses e 
posicionamentos 

ISABELA NEVES166  

Este texto pretende dar continuidade à análise de como a mídia 

reagiu a chegada da pandemia da Covid-19 no país. Nota-se um 

protagonismo dos veículos de comunicação, neste momento, na função 

de conscientizar a sociedade civil, razão pela qual se faz necessária uma 

constante identificação dos posicionamentos da grande mídia diante da 

pandemia e do governo federal. 

A hipótese aqui desenvolvida aponta para a permanência da 

contradição entre as críticas das medidas sanitárias em relação ao apoio 

das medidas econômicas. Acredita-se que o oposicionismo da imprensa 

ao governo Bolsonaro teria maior frequência quando relacionado à 

questões de divergências políticas do presidente com ministros, ou a 

declarações do mesmo quanto a questões sanitárias. Todavia, 

identificamos que a imprensa em geral minimiza o debate das políticas 

econômicas que visam os mais vulneráveis. Este curso indica uma 

continuidade na validade da hipótese do boletim anterior, no qual 

percebemos uma adesão da grande mídia à agenda neoliberal. Isso 

aparece com frequência nos editoriais que pautam o debate austeridade 

fiscal versus aumento dos gastos públicos. 

Para trabalhar essa hipótese foi feito um mapeamento dos 

principais assuntos dos editoriais da Folha de São Paulo e do jornal O 

Globo no período de um mês, compreendido entre 12 de abril a 12 de 

maio. Coletamos opiniões desses jornais sobre a política de isolamento, 

 
166 Isabela Neves é graduanda de ciências sociais no 6o período e pesquisadora do NUDEB.   
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medidas econômicas, críticas e elogios aos modos como o governo federal 

e os diversos poderes lidaram com a pandemia. 

 

A mídia e Bolsonaro: acordos nas pautas econômicas e conflitos nos 

temas políticos 

 

Sabe-se que tanto a Folha de São Paulo como o jornal O Globo, como 

parte de grandes empresas de telecomunicações, operam sob o crivo de 

interesses de classe. Por isso, defendem os interesses do empresariado, 

como afirmamos no boletim anterior. 

 Foi deixado nítido esse posicionamento a partir de duas posturas 

dos jornais quanto à renda básica emergencial: o apelido de 

“coronavoucher” - que mascara a política como obrigação do estado - e a 

omissão de críticas nos noticiários a respeito da proposta inicial do 

governo, que seria de apenas R$ 200 em um período de três meses. Após 

o auxílio emergencial ser efetivado, poucos foram os editoriais que se 

referiam a essa política.  

Ainda se tratando de economia, no segundo mês da pesquisa, além 

de omissões a respeito da necessidade de políticas que atendam os 

economicamente mais vulneráveis, houve o debate nesses dois 

periódicos sobre a decisão de Guedes de permanecer com o teto de gastos 

e ser favorável a reformas liberais. Posicionamentos que acabam sendo 

alinhados às concepções econômicas de O Globo e da Folha. 

Encontramos também os mesmos posicionamentos antagônicos a 

Bolsonaro que analisamos no primeiro texto, tais como os elogios ao STF 

e a preocupação com a liberdade de imprensa. Além disso, a imprensa, a 

imprensa se posicionou contra a a demissão dos ministros e as agressões 

a jornalistas em manifestações pró-governo. Por conta destas duas 

questões, concluímos que a postura de combate da mídia ao presidente 

se intensificou na comparação com o primeiro mês da pandemia.  
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O oposicionismo midiático: as demissões e agressões a jornalistas 

 

Se entre 11 de março e 11 de abril os editoriais expuseram sua 

oposição sobretudo a partir dos pronunciamentos polêmicos do 

presidente quanto ao combate à pandemia, no no segundo mês o foco 

passou a ser as demissões dos ministros Luiz Henrique Mandetta, 

ocorrida em 16 de abril e Sérgio Moro, que aconteceu em 24 de abril.  

Um editorial de O Globo de nome “Mandetta sai, coronavírus 

permanece”167, do dia 17 de abril, afirmou que a mudança de ministros 

nesse momento onde a gestão da saúde é central é muito arriscada. A 

Folha de São Paulo foi no mesmo sentido, porém ponderou que se o ex-

ministro conseguiu operar em “ambiente hostil” devido à posição 

negacionista do presidente, não seria uma troca de ministro que colocaria 

“tudo a perder”. O jornal, neste textode 16 de abril, intitulado “Bárbaros 

no portão”168, atribui ao ex-ministro uma imagem assertiva na crise, 

enquanto Bolsonaro estaria associado a incompetência. 

A demissão de Moro repercutiu fortemente nos dois jornais, 

notórios apoiadores do ex-juiz e da lava-jato. No dia em que saiu do 

governo, o agora ex-ministro fez um pronunciamento pela manhã, 

enquanto Bolsonaro respondeu pela tarde. Moro afirmou que a 

independência da Polícia Federal não estaria sendo respeitada, alegando 

ainda que o documento em que constaria a assinatura do mesmo, 

certificando o afastamento do ex diretor da PF Valeixo, seria falso. 

Bolsonaro, por sua vez, reagiu à fala do ministro, defendendo-se de suas 

acusações.  

 
167 https://oglobo.globo.com/opiniao/mandetta-sai-o-coronavirus-permanece-1-24376730 
168 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/barbaros-no-portao.shtml 

https://oglobo.globo.com/opiniao/mandetta-sai-o-coronavirus-permanece-1-24376730
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/barbaros-no-portao.shtml
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No mesmo dia, foram publicados editoriais sobre os ocorridos. A 

Folha, em “O que teme o presidente?”169, questionou exatamente o que 

estaria por trás da exoneração do diretor-geral da PF. O Globo, em um 

editorial nomeado “Explicação confusa de Bolsonaro reforça 

investigações”170 afirmou que o presidente, como um ditador, desejaria 

corromper a PF em polícia pessoal e que teria destruído seu capital 

político com a demissão do ex-juiz. Posteriormente, um novo editorial  da 

Folha, “Apostas de Bolsonaro”171, de 26 de abril, argumentou que Moro 

seria o ministro mais popular da administração do mandatário, e que 

Bolsonaro, em contrapartida, o teria tratado como mentiroso, desleal e 

oportunista. 

Outro tema que gerou contundentes críticas desses jornais foram as 

manifestações pró Bolsonaro em frente ao Planalto, que começaram no 

dia 26 de abril. Em 3 de maio, enquanto a Folha tornou público um 

editorial de título “Marcha dos covardes”172, o jornal O Globo expos seu 

posicionamento em “Bolsonaro insiste na desobediência institucional”173. 

Os dois jornais criticaram, nos textos acima, os episódios de 

agressão aos profissionais da mídia. Para O Globo, tratou-se de uma 

violência contra a liberdade de imprensa e a Folha de São Paulo citou o 

caso de um jornalista que teve sua câmera empurrada pelos 

manifestantes bolsonaristas. Ambos os jornais atribuem ao presidente 

um aval para os casos de agressões à imprensa. O Globo ressaltou a 

participação de Bolsonaro no protesto antidemocrático. 

 
169 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/o-que-teme-o-presidente.shtml 
170https://oglobo.globo.com/opiniao/explicacao-confusa-de-bolsonaro-reforca-investigacoes-1-

24392822 

171 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/apostas-de-bolsonaro.shtml 
172 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/marcha-dos-covardes.shtml 
173 https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial-bolsonaro-insiste-na-desobediencia-institucional-
24408585 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/o-que-teme-o-presidente.shtml
https://oglobo.globo.com/opiniao/explicacao-confusa-de-bolsonaro-reforca-investigacoes-1-24392822
https://oglobo.globo.com/opiniao/explicacao-confusa-de-bolsonaro-reforca-investigacoes-1-24392822
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/apostas-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/marcha-dos-covardes.shtml
https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial-bolsonaro-insiste-na-desobediencia-institucional-24408585
https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial-bolsonaro-insiste-na-desobediencia-institucional-24408585
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A questão da pandemia voltou à pauta depois da fatídica entrevista 

em que Bolsonaro, quando foi perguntando sobre o Brasil já ter 

ultrapassado o número de mortes da China pelo Covid, disse “E daí?.  A 

Folha de São Paulo publicou um editorial no dia 2 de maio, intitulado “E 

daí”174. O Globo também repercutiu a declaração em um editorial titulado 

“Presidente desrespeita famílias dos mais de 5 mil mortos pela covid-

19”175, de 30 de abril.  

Por fim, os jornais mantiveram o tom de elogios ao STF, dando 

continuidade ao que vimos no primeiro boletim. A Folha de São Paulo, no 

texto “Transparência na crise”176 de 2 de maio, celebrou a decisão de 

derrubar as retrições à Lei de Acesso à Informação impostas por 

Bolsonaro. Já o Globo saudou o Supremo por vetar a nomeação do 

delegado Alexandre Ramagem ao cargo de diretor geral da PF, no 

editorial “STF cumpre papel pedagógico perante Bolsonaro”177 do dia 30 

de abril. O texto expunha a proximidade dos filhos de Bolsonaro com 

Ramagem, que foi chefe de segurança em sua campanha eleitoral. Isto, 

segundo o editorial, beneficiaria Bolsonaro ao conceder a ele um poder 

de acesso e interferência nas investigações. 

 

 A mídia e a economia: a adesão ao teto de gastos e reformas liberais 

 

No debate econômico, o destaque ficou por conta da reunião em que 

Paulo Guedes afirma que irá manter o teto de gastos e reafirmou a 

necessidade das reformas liberais, propondo suspensão de reajuste a 

 
174 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/e-dai.shtml 

 
175 https://oglobo.globo.com/opiniao/presidente-desrespeita-familias-dos-mais-de-5-mil-mortos-
pela-covid-19-24402196 
176 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/transparencia-na-crise.shtml 
177 https://oglobo.globo.com/opiniao/stf-cumpre-papel-pedagogico-perante-bolsonaro-24402176 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/e-dai.shtml
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servidores por um ano e meio e suspensão de concursos públicos. Os 

jornais mantiveram uma postura favorável ao ministro.  

A Folha de São Paulo publicou um editorial de título “O papel de 

Guedes”178, de 30 de abril, que por mais que apontasse falhas na gestão 

do ministro quanto a políticas para mitigação dos efeitos econômicos que 

agem sobre o emprego e renda das famílias, considerou que o economista 

teria acertado em reafirmar a pauta econômica. O jornal O Globo se 

posicionou de um modo semelhante no editorial “Guedes vence a batalha 

mas haverá outras”179, do dia 28 de abril: ao narrar partes da mesma 

reunião, O Globo considera que o ministro está tendo uma boa gestão de 

acordo com suas declarações nessa plenária. 

 Além disso, esses dois editoriais abordaram – rejeitando – o 

programa Pró-Brasil, projeto apresentado no dia 23 de abril pelo 

ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, que prevê investimentos 

estruturantes e ações estratégicas com protagonismo do setor público, 

embora conte também com a parceria do setor privado. O projeto ainda 

está em desenvolvimento e a projeção é de R$ 30 bilhões em 

investimentos públicos para a retomada de 70 obras. O noticiário, além 

de mencionar que o plano não está bem estruturado, destacou o 

descontentamento de Guedes – que sequer participou da apresentação – 

com a proposta, por prever uma participação maior do Estado na 

economia e, assim, projetar um maior gasto federal.  

Desde o começo da pesquisa nesse segundo mês os jornais vêm 

questionando como o país faria para se recompor economicamente no 

pós-pandemia. O editorial de 12 de abril intitulado “Pagar pela guerra”180, 

da Folha de São Paulo, ao mesmo tempo em que observa que haveria uma 

necessidade da participação estatal na proteção das pessoas nesse 

 
178 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/o-papel-de-guedes.shtml 
179 https://oglobo.globo.com/opiniao/guedes-vence-batalha-mas-havera-outras-1-24396890 
180 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/pagar-pela-guerra.shtml 
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momento, considera que o auxílio de R$ 600 custará caro ao PIB. E mais, 

retoma a pregação pela agenda de reformas econômicas, afirmando que 

a pandemia não deveria inviabilizar essas mudanças. O jornal defendeu, 

mais uma vez, a preservação do teto de gastos. Dentro dessa lógica de 

pensar a reconstrução do país após a pandemia, o jornal O Globo 

menciona no editorial “A chance de reerguer o país e evitar uma repetição 

de erros”181, de 13 de abril, que será preciso controlar os gastos públicos. 

Os posicionamentos de ambos os jornais, assim como consta no 

primeiro boletim, são alinhados a uma agenda neoliberal. A imagem que 

Guedes tem para esses jornais exemplifica bem esse pertencimento ao 

neoliberalismo. O Pró Brasil seria, até então, um plano adverso às 

reformas liberais e o teto de gastos, na medida em que o projeto tem como 

foco gerar empregos - ainda que seja questionável de que modo serão as 

configurações dos empregos - e recuperar a infraestrutura do país (com 

obras públicas, mesmo que com parceria do setor privado). Esta 

perspectiva propõe o intervencionismo estatal que é contrário à 

ortodoxia econômica que segue o ministro da Economia e que orienta a 

visão de mundo dos dois jornais.    

 

Conclusão 

 

No segundo mês da pandemia, tanto o Globo quanto a Folha seguem 

criticando o Bolsonaro pela condução da crise sanitária e por atentar 

contra a democracia, tais como os ataques contra a imprensa, pela 

presença do mandatário nas manifestações que pedem um novo AI-5 e o 

fechamento do Congresso e STF ou pela oposição à medidas concretas do 

presidente a exemplo da restrição à Lei de Acesso à Informação.  

 
181https://oglobo.globo.com/opiniao/a-chance-de-reerguer-pais-evitar-uma-repeticao-de-erros-
24364497 
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A transição na troca de ministros foi ponto muito explorado pelos 

editoriais. Ambos os impressos entenderam as demissões de Luiz 

Henrique Mandetta e Sérgio Moro como negativas e comprometedoras 

para o governo, tanto no combate ao novo coronavírus quanto na pauta 

do combate à corrupção.  

Por outro lado, as reformas liberais e o teto de gastos seguem sendo 

amplamente defendidos pelos dois jornais. A estratégia econômica 

defendida pelos militares – o programa Pró-Brasil – que aumenta a 

intervenção do Estado na economia e os gastos públicos – é rejeitada por 

esses jornais. 

Concluímos, portanto, que houve uma continuidade, do primeiro 

mês da pandemia para o segundo, nas contradições no modo como O 

Globo e a Folha de São Paulo tratam as medidas econômicas e as medidas 

sanitárias. Para esses veículos, o Estado deve ser forte ao estipular as 

medidas, porém deve ser mínimo nos gastos públicos para ajudar a 

sociedade, mantendo com isso a preocupação prioritária com a 

austeridade fiscal. 
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Caminhos e descaminhos para as políticas econômicas do 
governo diante da pandemia  

PEDRO GUERRA182  

O presente texto tem como objetivo analisar de que maneira estão 

se desenvolvendo os debates intelectuais acerca das políticas econômicas 

do Governo Bolsonaro diante da pandemia do Covid-19. Para isso, 

selecionamos cinco economistas: Laura Carvalho, Nelson Barbosa, 

Marcos Lisboa, Samuel Pessôa e Armínio Fraga. De um lado, Carvalho e 

Barbosa representam o campo heterodoxo; de outro, Lisboa e Pessôa 

representam o campo ortodoxo. No meio deles, encontra-se Fraga, que se 

auto-intitula “liberal progressista” 183 (apesar de ter longa história no 

campo neoliberal).O objeto desta pesquisa está assentado nos principais 

temas discutidos por estes economistas, a saber, o auxílio de recursos aos 

estados e municípios por parte da União devido à crise do Covid-19, a 

política fiscal do Governo, a situação dos investimentos públicos, a 

questão do aumento do desemprego, da perda de renda e o quadro 

inflacionário. A investigação tomou como fontes os artigos publicados por 

estes especialistas no jornal Folha de São Paulo, além de podcasts e 

portais de notícias variados. O período abarcado pelo estudo compreende 

o intervalo que vai de 12 de abril de 2020 a 12 de maio de 2020.  

Nossa hipótese é a de que os economistas ortodoxos Lisboa, 

Pessôa e Fraga defendem políticas de ajuste fiscal, solvência do Estado 

(capacidade de equilibrar receitas e despesas) e medidas austeras de 

controle de gastos (ainda que não tão rígidas devido à crise); por outro 

lado, os economistas heterodoxos Carvalho e Barbosa sustentam a tese 

 
182 Pedro Guerra é graduando do curso de ciências sociais da UFRJ no 6º período e pesquisadora do 
NUDEB. 
183Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51303795>. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51303795
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de que é necessária, mais do que nunca, neste momento, uma 

participação maior do Estado na economia através da flexibilização da 

política fiscal e do teto de gastos do Governo, o aumento do investimento 

público para gerar emprego e renda, a adoção da renda básica 

emergencial como política permanente e a elevação do endividamento. 

Por isso, dividimos o texto em três etapas: na primeira falaremos acerca 

da visão dos ortodoxos e de Armínio Fraga (esclarecendo porque 

decidimos o colocar nesta primeira parte); na segunda demonstraremos 

a posição heterodoxa; e na terceira, à guisa de conclusão, explicaremos 

porque, neste momento específico, empregar uma política econômica 

heterodoxa é não somente natural, mas necessária para combatermos os 

efeitos da crise sanitária. 

 

O panorama ortodoxo: o Estado solvente, o ajuste fiscal e o corte de gastos 

 

Em uma primeira análise, é importante ressaltar que um dos 

temas mais debatidos nos meios intelectuais deste período foi a questão 

do auxílio de recursos por parte da União aos estados e municípios, que 

perderam arrecadação devido à crise do Coronavírus. No dia 12 de abril 

de 2020, em artigo publicado na Folha de São Paulo184, Marcos Lisboa, 

economista e atual presidente do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), 

tratou do assunto afirmando que no Brasil “oportunismo usa o pânico 

para pagar despesas que nada têm a ver com a pandemia às custas da 

sociedade”. O que ele quis dizer é que muito antes da crise do Covid-19 

acontecer as despesas obrigatórias de diversos estados já eram 

incompatíveis com sua arrecadação, como é o caso de Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. No caso mineiro, a situação foi agravada, pois no começo do 

 
184https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/04/um-so-bolso.shtml 
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ano houve reajuste de salário para parte do funcionalismo público185, e, 

no caso do Rio, o estado gasta irresponsavelmente, dado que descumpre 

seguidamente os acordos firmados com a União186. Ademais, os estados, 

neste momento obscuro, pedem para adiar as dívidas e tomar novos 

empréstimos com o aval da União, de modo que toda a sociedade pagará 

por isso no futuro. “O bolso é um só”, aponta Lisboa. Por isso, uma das 

saídas para a crise do Coronavírus, segundo ele, passa pelo controle de 

gastos e pela redução dos salários no funcionalismo público, como fez o 

governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que anunciou corte 

salarial em 30%. 

Apesar dos problemas apontados, Lisboa reconhece que a crise é 

grave e que as políticas públicas devem assegurar os recursos necessários 

aos mais vulneráveis, especialmente os desassistidos pela perda de 

emprego e renda. Neste sentido, antes do Legislativo ou do Judiciário 

tomarem as rédeas do combate à crise, o economista defende o 

protagonismo do Poder Executivo tomando a dianteira para este papel, 

montando uma agenda clara de prioridades e diretrizes das políticas 

públicas. Caso contrário, como já ocorre, aquelas entidades (Judiciário e 

Legislativo) continuarão concedendo liminares para o não pagamento de 

obrigações, colocando em risco a solvência de muitos fornecedores e 

tributando cada vez mais forte o lucro de empresas bilionárias. 

“Esquecem que empresas estão perdendo boa parte do seu caixa e que 

muitas correm risco de falência? Como irão pagar o tributo? Vender 

ativos em meio à crise? E como ficarão seus empregados e fornecedores?” 

187. 

 
185 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/reajuste-de-servidores-pode-dificultar-adesao-
de-mg-a-programa-de-socorro.shtml 
186 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/rio-descumpre-exigencias-e-pode-ser-expulso-
de-programa-de-socorro.shtml 

 
187https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/04/reacoes-descabidas-podem-
agravar-a-crise.shtml 
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Na mesma linha de raciocínio ortodoxo, Samuel Pessôa, professor 

da pós-graduação em economia da Fundação Getúlio Vargas no Rio de 

Janeiro (EPGE/FGV), chefe do Centro de Crescimento Econômico do 

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) e doutor em economia pela 

Universidade de São Paulo (USP), discute os temas da política fiscal, da 

impressão de dinheiro e do investimento público neste contexto 

pandêmico. Em artigo intitulado “Princípios Básicos” 188, publicado no dia 

26 de abril de 2020 pelo jornal Folha de São Paulo, Pessôa pergunta se faz 

sentido algum impulso fiscal para este momento de crise com elevada 

ociosidade. Sua resposta é não.  Segundo ele, se garantirmos a solvência 

do Estado através de reformas essenciais(entre elas, a previdenciária, a 

administrativa e a tributária) e da abertura da economia, sairemos da 

crise com juros equilibrados. E a ociosidade garantirá taxas de 

crescimento maiores por alguns anos. 

Contudo, Pessôa não é tão otimista quanto parece, na medida em 

que aponta um panorama para a dívida pública de dez pontos percentuais 

do PIB ao fim do ano, consequência da queda da arrecadação e do 

aumento do gasto público189. Além disso, prevê um cenário muito 

pessimista pós-pandemia para o Brasil, já que segundo dados do FMI, a 

economia mundial recuará em 3%.190Diante de tal situação calamitosa, 

muitos economistas estão apostando na monetização do déficit público, 

isto é, na impressão de dinheiro para o financiamento das políticas 

públicas. Pessôa diz que só faz sentido isto se abandonarmos o regime de 

metas de inflação. 

Para completar a primeira parte, falaremos um pouco sobre o que 

pensa Armínio Fraga acerca desta crise. Economista, gestor de 

 
188https://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2020/04/principios-basicos.shtml 
189https://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2020/05/imprimir-dinheiro-contra-a-
crise.shtml 
190https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/governo-estima-rombo-de-r-515-bilhoes-caso-
pib-caia-5-como-preve-o-fmi.shtml 
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investimentos e conhecido investidor, Fraga foi Presidente do Banco 

Central durante o Governo de FHC e membro de diversas organizações 

internacionais, incluindo o Grupo dos Trinta, o Conselho Internacional do 

banco JP Morgan, o Conselho do China Investment Corporation, entre 

muitos outros. É bem verdade que, apesar de mobilizar em seu discurso 

argumentos ortodoxos e heterodoxos, seus posicionamentos ao longo da 

carreira mostram uma proximidade maior com o polo ortodoxo. Vale 

lembrar que, tão logo se intensificaram as articulações de Luciano Huck 

com vistas a uma provável candidatura à presidência em 2022, Fraga 

apareceu como um fiel conselheiro, aproximando o apresentador de 

líderes políticos e empresariais.191 

Em artigo publicado na Folha de São Paulo (“Respostas a uma 

tempestade perfeita” 192), em 26 de abril de 2020, Fraga apresenta suas 

soluções para a nossa crise, e ao contrário de Pessôa, não parece ser tão 

pessimista. Mas primeiro esclarece que “é uma tempestade perfeita”: 

destruição econômica, sanitária e política. Todas estas dimensões da vida 

social estão prestes a entrar numa espiral recessiva, caso não tomemos 

providências. E ressalta que, para piorar a conjuntura, o Poder Executivo 

vem sucessivamente desrespeitando a ciência e a democracia. Os 

caminhos apontados pelo economista são três. Do ponto vista sanitário, 

manter firme o isolamento social, reforçar as equipes médicas e seus 

equipamentos, massificar o uso de máscaras, de testes e de rastreamento 

de casos; do ponto de visto econômico, esquecer ideias exóticas e projetos 

mal desenhados como moratórias de pagamentos e empréstimos 

compulsórios; e do ponto de vista político, assim como Lisboa, admite que 

o Executivo federal assuma seu papel institucional de liderança e 

coordenação, preservando uma boa relação com o Congresso. Por fim, 

 
191https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/protagonismo-de-luciano-huck-gera-incomodo-
em-movimento-de-renovacao.shtml 
192https://www1.folha.uol.com.br/colunas/arminio-fraga/2020/04/respostas-a-uma-tempestade-perfeita.shtml 
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adverte que quando acabar a crise é necessário buscar imediatamente o 

equilíbrio fiscal. 

 

O panorama heterodoxo: o Estado obrigatório, a flexibilização fiscal e o 

endividamento inevitável 

 

Nesta parte do texto falaremos sobre os dois economistas 

restantes, Nelson Barbosa e Laura Carvalho. Na contramão do que 

pensam seus amigos ortodoxos, os dois acreditam que a prática e a 

ideologia neoliberais desmoronaram. O único ator capaz de lidar com esta 

dupla crise na saúde e na economia é o Estado. Nesta perspectiva, eles 

compartilham de três premissas fundamentais: a) toda ajuda federal deve 

ser dada aos estados e municípios via financiamento, aumentando a 

dívida pública; b) são necessárias uma flexibilização da política fiscal e 

uma revisão do teto de gastos urgentemente; c) é crucial o aumento do 

investimento público para geração de emprego e renda. 

Começaremos por Nelson Barbosa, economista, professor e ex-

ministro do Planejamento e da Fazenda no governo Dilma Rousseff. Em 

primeiro lugar, no que tange ao auxílio aos estados e municípios, Barbosa 

discorda de Lisboa. Em artigo publicado no dia 16 de abril de 2020 na 

Folha de São Paulo, nomeado “Toda ajuda federal deve ser dada” 193, 

esclarece que ao contrário do que pensa o neoliberal, a transferência de 

renda da União para os estados e municípios não gerará uma “dívida” 

para o ente federal, nem tampouco um “almoço grátis” para aqueles. 

Cidadãos estaduais e municipais arcarão com as dívidas, mas não de 

modo igual. Há duas maneiras de prestar o socorro, via transferência 

(doação) ou financiamento (dívida). A melhor maneira é a segunda, visto 

 
193https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/04/toda-ajuda-federal-deve-ser-

dada-mas-com-recibo.shtml 
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que se os recursos forem repassados através de transferência, os estados 

e municípios mais ricos se beneficiarão, pois são estados que conseguem 

arrecadar mais tributos localmente. Há desigualdade regional de 

alocação de recursos federais. Por isso, a melhor saída para compensar os 

estados e os municípios por perda de arrecadação devido à crise é o 

financiamento, com aumento da dívida. No que diz respeito à política 

fiscal, demorou para o Governo abrir os olhos e finalmente mudar sua 

lógica; a meta de resultado primário e o contingenciamento de gastos que 

começou com o ex-presidente Michel Temer no início de 2017 e foi 

continuado com Bolsonaro deram lugar a uma nova política fiscal, qual 

seja, a “banda de resultado primário”194, que é o regime de meta de gastos 

e o resultado primário variável, ou seja, fixa-se a despesa do Governo e o 

resultado flutua de acordo com a receita, adotando medidas de ajuste 

gradual. Fundamental neste momento. Por fim, demonstra que há “muito 

barulho por quase nada” 195 por parte dos economistas ortodoxos quando 

se referem ao Plano Pró-Brasil, programa de investimento do Governo 

que irá injetar na economia 30 bilhões de reais. E mostra as razões: o 

plano é apenas uma carta de intenções, o governo ainda não detalhou 

suas ações; o valor de 30 bilhões para o investimento público em três 

anos é baixíssimo e caso a distribuição seja linear teremos estimulo fiscal 

de 0,1% do PIB ao ano e, após a crise, o setor privado estará endividado e 

teremos taxas de desemprego altíssimas. Não há com o que se preocupar 

em relação ao Plano. 

Laura Carvalho, economista e professora da USP, concorda com 

este ponto. Em seu podcast, denominado “Entretanto”, conversa 

frequentemente sobre o contexto econômico e jurídico do país com 

 
194https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/04/e-pur-si muove.shtml 

195https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/04/muito-barulho-por-quase-

nada.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/04/e-pur-si%20muove.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/04/muito-barulho-por-quase-nada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/04/muito-barulho-por-quase-nada.shtml
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Renan Quintanilha, professor de Direito da Unifesp. No dia 28 de abril de 

2020, postou um episódio chamado “As denúncias de Sergio Moro e a 

possível guinada na política econômica” 196comentando, assim como 

Barbosa, sobre o Plano Pró-Brasil. E elucida: “o programa não é perigoso 

para economia como muitos ortodoxos dizem”. A injeção de 30 bilhões de 

reais, até 2022, em uma economia que possui um investimento líquido 

negativo, é quase nada. Vale destacar nossa trajetória de queda dos 

investimentos públicos, de baixo gasto com obras e infraestrutura. Como 

se sabe, em momentos de ajuste fiscal, esses são itens mais fáceis de 

serem cortados, pois são despesas discricionárias (despesas que o 

governo não é obrigado a fazer). A realidade é que toda esta discussão 

suscita um debate sobre teto de gastos, responsável pela queda dos 

investimentos e das despesas discricionárias. O que acontece é que sobra 

pouco espaço para essas despesas no teto e as projeções feitas para o ano 

que vem mostram que o que sobrar, já calculadas as despesas 

obrigatórias e considerando o cumprimento do teto, compromete até o 

funcionamento da máquina pública, com risco iminente de paralisação de 

ministérios. Por esta razão, é primordial uma revisão no teto de gastos. 

Mas o problema não para por aqui. Carvalho, citando Míriam Leitão, 

identifica contradições internas no corpo do Governo. Leitão, em artigo 

publicado pelo Jornal O Globo197, descobriu que alguém do alto escalão 

do Ministério da Economia disse que, caso o teto de gastos seja revisto, 

toda a equipe sai, ou seja, caso o Governo vá nessa direção, que parece ser 

a da ala militar, mais conflitos políticos internos acontecerão. Caso a ala 

militar assuma a política econômica pós-crise, não será o pior dos 

cenários, completa Laura Carvalho. 

 
196 https://pod.link/1502305115/episode/QnV6enNwcm91dC0zNTMyODE2 

197https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/equipe-economica-se-mudar-o-teto-de-gastos-

todo-mundo-sai.html 

https://pod.link/1502305115/episode/QnV6enNwcm91dC0zNTMyODE2
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/equipe-economica-se-mudar-o-teto-de-gastos-todo-mundo-sai.html
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/equipe-economica-se-mudar-o-teto-de-gastos-todo-mundo-sai.html
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Outro assunto muito presente nas manifestações de Carvalho 

através do “Entretanto” foi a relação entre “pandemia e o futuro do 

trabalho” 198, analisando quais são as transformações do mundo do 

trabalho diante da crise. É inegável que os principais atingidos são as 

pessoas que lidam com o público, serviços em geral, lojistas, vendedores, 

garçons, trabalhadores mais pobres e menos escolarizados. A pandemia 

pode acentuar a concentração de renda e as desigualdades sociais, pois 

não atinge “democraticamente” a toda população199, em termos 

econômicos. As camadas mais vulneráveis têm menor capacidade de 

manter o isolamento, justamente porque precisam trabalhar para manter 

a renda e não perder o emprego. Somado a isso, há um efeito cascata no 

sistema financeiro, os bancos podem parar de oferecer crédito em um 

momento em que as pessoas precisam se capitalizar. Por isso, a ajuda do 

Governo de 600 reais, alega Carvalho, tem que se tornar política 

permanente no pós-crise, de maneira que a ajuda não seja contributiva e 

sim financiada a partir do imposto de renda. Dessa forma, estaremos não 

apenas criando uma rede de proteção social aos mais pobres, mas 

também os preservando da “uberização” e da precarização do mundo 

trabalho. 

 

Conclusão 

 

O Brasil certamente está passando por uma de suas piores crises, 

é um evento muito novo para todos nós, uma verdadeira “tempestade 

perfeita”, como colocou Armínio Fraga. Ela envolve dimensões sociais, 

políticas, econômicas e sanitárias. Talvez esta crise, ao final, se compare 

ou seja pior que a Grande Depressão de 1929, pois ela fecha setores 

 
198https://pod.link/1502305115/episode/QnV6enNwcm91dC0zNDQyMDc4 

199https://pod.link/1502305115/episode/QnV6enNwcm91dC0zMzUzMTQ2 

https://pod.link/1502305115/episode/QnV6enNwcm91dC0zNDQyMDc4
https://pod.link/1502305115/episode/QnV6enNwcm91dC0zMzUzMTQ2
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inteiros da economia real, quebra o vínculo básico da economia, que é o 

contato entre produtores e consumidores. Segundo informações200 até o 

momento de escrita deste texto, o Covid-19 já matou 10.627 pessoas no 

Brasil, entrando na lista dos seis países que ultrapassaram a marca dos 

10 mil mortos. Problemas radicais exigem soluções também radicais, não 

só por parte dos agentes governamentais, mas de toda a sociedade. O 

primeiro passo é respeitar a ciência e a democracia para diminuirmos os 

impactos devastadores.  

Na saúde, é necessário seguir as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e manter o isolamento social, além de outras 

recomendações básicas às quais já estamos acostumados.201 Na 

economia, é urgente contar com a ação efetiva do Estado, com a União 

auxiliando os estados e os municípios por meio do financiamento, 

aumentando a dívida; manter a renda emergencial como um socorro às 

pessoas mais pobres, especialmente as que estão desempregadas e sem 

renda; ajustar a política fiscal, imprimindo moeda para financiar as 

políticas públicas, visto que a inflação não subirá devido à demanda 

retraída; e revisar o teto de gastos que coloque o investimento público em 

alto patamar para geração de emprego e renda num futuro próximo. 

Depois, sim, poderemos pensar em estabelecer algum equilíbrio fiscal. 

 

 

 

 
 

 

 

 
200https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/09/brasil-entra-na-lista-dos-6-

paises-que-ultrapassaram-a-barreira-dos-10-mil-mortos-por-covid-19-veja-comparativo.ghtml 

201https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-

a-disseminacao-do-coronavirus 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/09/brasil-entra-na-lista-dos-6-paises-que-ultrapassaram-a-barreira-dos-10-mil-mortos-por-covid-19-veja-comparativo.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/09/brasil-entra-na-lista-dos-6-paises-que-ultrapassaram-a-barreira-dos-10-mil-mortos-por-covid-19-veja-comparativo.ghtml
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus


93 

 

A pandemia e os movimentos sociais: da solidariedade e 
resistência ao Fora Bolsonaro 

CELLO LANTINI202  

O presente texto tem como objetivo analisar, entre 12 de abril e 11 

de maio, a reação dos movimentos sociais ao desenvolvimento da 

pandemia da Covid-19 no Brasil e aos conflitos políticos provocados pela 

postura do presidente Bolsonaro, que minimizou a doença e priorizou o 

funcionamento da economia, desafiando as recomendações de 

isolamento social e quarentena. 

No primeiro boletim, investigamos este mesmo tema para o 

período de 11 de março até 11 de abril, abrangendo um mês de vigência 

da pandemia. Nossa pesquisa encontrou os movimentos sociais 

altamente mobilizados, com redes de solidariedade fundamentais para 

diminuir o sofrimento da população diante da doença. Em paralelo, vimos 

também que as articulações nacionais dos movimentos – Frente Brasil 

Popular e Frente Povo Sem Medo – elaboraram um programa unitário de 

medidas emergências que o país deveria adotar, com mais de 60 

propostas, sem encontrar muita audiência nas instituições. 

Neste segundo mês, as redes de solidariedade se fizeram 

novamente presentes, demonstrando que seu alcance e força foram de 

fato fundamentais para a população mais vulnerável e que ajuda a 

ampliar a oposição ao governo. Além disso, nossa hipótese é que a inicial 

unidade dos movimentos sociais de esquerda não se manteve, com 

discordâncias sobre como dar sequência à luta contra o governo 

Bolsonaro. 

 

 
202 Cello Latini é graduando do 5º período de Ciências Sociais na UFRJ 
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Redes de solidariedade dos movimentos sociais e das universidades 

 

Desde o início das medidas dos governos estaduais pelo 

isolamento social, diversos movimentos sociais se mobilizaram para 

fornecer cestas básicas, materiais de higiene e informação à população, 

buscando ainda pressionar as instituições para que apoiassem essas 

articulações. Em Goiás, por exemplo, movimentos sociais do campo 

apresentaram propostas ao governo estadual em defesa da agricultura 

familiar e da distribuição de alimentos para a população em situação de 

vulnerabilidade. Tais movimentos se expressam pelo MST, pela Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), pela Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Goiás (Fetaeg), pela Federação dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf) e pelo 

Movimento Camponês Popular (MCP)203. 

Em Manaus, um restaurante iniciou o projeto “Mesa Solidária”, 

doando mais de 200 sacolas de alimentos para pessoas moradoras de rua 

e de baixa renda204. Intensificaram-se as distribuições de alimentos e 

cestas básicas com materiais de higiene. No Rio de Janeiro, a ONG Rio da 

Paz se concentrou em fornecer alimentos para os moradores das favelas 

onde a organização atua. No Complexo do Alemão, a prevenção e a 

alimentação dos moradores está sendo realizada por meio da campanha 

“Pandemia com empatia”, com apoio do coletivo Voz da Comunidade, e o 

gabinete de crise, formado por moradores, organiza a distribuição de 

cestas básicas e de higiene205. Em Belo Horizonte, no Morro do Papagaio, 

 
203https://www.brasildefato.com.br/2020/04/28/movimentos-defendem-politicas-para-agricultura-
familiar-em-goias-durante-pandemia 
204https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/03/mutiroes-entregam-doacao-de-
alimentos-e-materiais-de-higiene-em-comunidades-no-am-durante-pandemia-veja-como-ajudar.ghtml 
205https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/22/voz-das-comunidades-faz-
monitoramento-independente-do-coronavirus-em-favelas-do-rio.ghtml 

https://www.brasildefato.com.br/2020/04/28/movimentos-defendem-politicas-para-agricultura-familiar-em-goias-durante-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/28/movimentos-defendem-politicas-para-agricultura-familiar-em-goias-durante-pandemia
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/03/mutiroes-entregam-doacao-de-alimentos-e-materiais-de-higiene-em-comunidades-no-am-durante-pandemia-veja-como-ajudar.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/03/mutiroes-entregam-doacao-de-alimentos-e-materiais-de-higiene-em-comunidades-no-am-durante-pandemia-veja-como-ajudar.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/22/voz-das-comunidades-faz-monitoramento-independente-do-coronavirus-em-favelas-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/22/voz-das-comunidades-faz-monitoramento-independente-do-coronavirus-em-favelas-do-rio.ghtml
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ações de prevenção estão sendo organizadas por Julio Fessô, um líder 

comunitário.  

Nacionalmente, a CUFA (Central única das Favelas), presente em 

mais de 20 estados, conseguiu distribuir 600 toneladas de alimentos206. 

Em Brasilândia (São Paulo), uma vaquinha foi organizada para auxiliar 

inicialmente quase 700 pessoas207. No Mato Grosso do Sul, movimentos 

sociais, como o Coletivo Terra Vermelha, organizaram uma vaquinha para 

distribuir alimentos às comunidades indígenas Guarani e Kaiowá208. Em 

mais de 17 estados, o MST integrou pontos de distribuição de alimentos, 

além de campanhas de arrecadação. 

As iniciativas populares não se limitam a medidas sanitárias: a 

CUFA (Central Única das Favelas) fez levantamentos estatísticos sobre a 

situação dos moradores e concluiu que 76% das pessoas que moram em 

favelas passaram a gastar mais dinheiro durante a pandemia209. Outra 

iniciativa partiu da organização Voz das Comunidades na criação de um 

portal de monitoramento do coronavírus nas favelas cariocas210. 

 As universidades públicas também contribuíram para formar redes de 

solidariedade. Enquanto várias universidades privadas mantiveram seu 

calendário com o ensino à distância, as universidades públicas 

suspenderam as aulas por tempo indeterminado. A União Nacional dos 

Estudantes divulgou uma nota oficial defendendo a redução das 

mensalidades de universidades particulares211. Dentre as questões 

 
206https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/coronavirus-iniciativas-da-sociedade-
civil-levam-comida-produtos-de-higiene-mascaras-aos-mais-necessitados-24366111 
207https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/05/04/boasnoticias45-decisao-do-stf-da-
recurso-a-empregados-contra-coronavirus.htm 
208https://www.campograndenews.com.br/mato-grosso-do-sul/vaquinha-virtual-pretende-ajudar-
povos-indigenas-contra-coronavirus 
209https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/06/levantamento-da-cufa-indica-que-
76percent-dos-moradores-de-comunidade-gastam-mais-por-causa-da-covid-19.ghtml 
210https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/22/voz-das-comunidades-faz-
monitoramento-independente-do-coronavirus-em-favelas-do-rio.ghtml 
211https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/04/08/une-e-a-favor-da-reducao-das-mensalides-das-
universidades-por-coronavirus.htm 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/coronavirus-iniciativas-da-sociedade-civil-levam-comida-produtos-de-higiene-mascaras-aos-mais-necessitados-24366111
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/coronavirus-iniciativas-da-sociedade-civil-levam-comida-produtos-de-higiene-mascaras-aos-mais-necessitados-24366111
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/05/04/boasnoticias45-decisao-do-stf-da-recurso-a-empregados-contra-coronavirus.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/05/04/boasnoticias45-decisao-do-stf-da-recurso-a-empregados-contra-coronavirus.htm
https://www.campograndenews.com.br/mato-grosso-do-sul/vaquinha-virtual-pretende-ajudar-povos-indigenas-contra-coronavirus
https://www.campograndenews.com.br/mato-grosso-do-sul/vaquinha-virtual-pretende-ajudar-povos-indigenas-contra-coronavirus
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/06/levantamento-da-cufa-indica-que-76percent-dos-moradores-de-comunidade-gastam-mais-por-causa-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/06/levantamento-da-cufa-indica-que-76percent-dos-moradores-de-comunidade-gastam-mais-por-causa-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/22/voz-das-comunidades-faz-monitoramento-independente-do-coronavirus-em-favelas-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/22/voz-das-comunidades-faz-monitoramento-independente-do-coronavirus-em-favelas-do-rio.ghtml
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/04/08/une-e-a-favor-da-reducao-das-mensalides-das-universidades-por-coronavirus.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/04/08/une-e-a-favor-da-reducao-das-mensalides-das-universidades-por-coronavirus.htm


96 

 

pontuadas na nota, há a reivindicação para que as universidades “não 

reprovem estudantes por falta”, “não alterem o Coeficiente de 

Rendimento (CR) com base nas notas do semestre de 2020.1” e garantam 

“impressão e resgate de documentos”212. Além disso, universidades 

públicas têm se mobilizado em apoio à população. No Paraná, houve 

produção e doação de 500 máscaras e centenas de litros de álcool à 

Coordenadoria de Defesa Civil. Na UEPG, o projeto “Protetor Facial”, da 

campanha “UEPG Contra o Coronavírus”, desenvolveu escudos faciais 

para a população. No mesmo estado, a Unioeste, a UEN e a UENP também 

tomaram iniciativas de produzir protetores faciais213. 

No dia 01 de Maio, pesquisadores e lideranças comunitárias 

entregaram virtualmente um plano com 13 medidas de prevenção ao 

estado e ao município do Rio de Janeiro214. O “Plano de Ação Covid nas 

Favelas do Rio de Janeiro: uma catástrofe a ser evitada”215 foi elaborado 

por pesquisadores da UFRJ, da PUC-Rio, da Fiocruz, de lideranças da Rede 

da Maré, do A Rocinha Resiste, do Instituto Raízes em Movimento e da 

Frente CDD contra a Covid-19. O Plano se divide com prevenção, 

assistência e ação social216. 

Além disso, em São Paulo, o MTST se mobilizou para assistir a 

população de rua. O Movimento criou o Fundo de Emergência para Sem-

Tetos, arrecadando mais de 600 mil reais e assistindo mais de 6 mil 

famílias. A campanha pretende alcançar um milhão de reais, para assistir 

16.300 famílias. Parcerias com outras iniciativas, como a Pastoral do Povo 

 
212 https://falauniversidades.com.br/coronavirus-consequencias-para-as-universidades-publicas-
brasileiras/ 
213 http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106565&tit=Universidades-
estaduais-doam-materiais-de-protecao-a-Defesa-Civil 
214 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/plano-para-combarter-covid-19-em-
favelas-do-rio-foi-entregue-hoje 
215 https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2020/05/PlanodeAcao_COVID19-e-
FAVELAS-RJ.pdf 
216 https://www.abrasco.org.br/site/noticias/especial-coronavirus/movimentos-autonomos-das-
favelas-organizam-plano-de-acao-e-reivindicam-compromisso-publico-no-rio-de-janeiro/47584/ 

https://falauniversidades.com.br/coronavirus-consequencias-para-as-universidades-publicas-brasileiras/
https://falauniversidades.com.br/coronavirus-consequencias-para-as-universidades-publicas-brasileiras/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106565&tit=Universidades-estaduais-doam-materiais-de-protecao-a-Defesa-Civil
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106565&tit=Universidades-estaduais-doam-materiais-de-protecao-a-Defesa-Civil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/plano-para-combarter-covid-19-em-favelas-do-rio-foi-entregue-hoje
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/plano-para-combarter-covid-19-em-favelas-do-rio-foi-entregue-hoje
https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2020/05/PlanodeAcao_COVID19-e-FAVELAS-RJ.pdf
https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2020/05/PlanodeAcao_COVID19-e-FAVELAS-RJ.pdf
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/especial-coronavirus/movimentos-autonomos-das-favelas-organizam-plano-de-acao-e-reivindicam-compromisso-publico-no-rio-de-janeiro/47584/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/especial-coronavirus/movimentos-autonomos-das-favelas-organizam-plano-de-acao-e-reivindicam-compromisso-publico-no-rio-de-janeiro/47584/
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de Rua, de São Paulo, foram firmadas para dar continuidade ao trabalho. 

No Rio de Janeiro e em São Paulo, o grupo SOS Corona também está 

contribuindo217. 

A rede de apoio LGBT formada por casas de acolhimento em todo 

o país permanece funcionando e se ampliando. No Rio de Janeiro, por 

exemplo, a Casa Nem – importante casa de acolhimento LGBT do Rio de 

Janeiro – recebeu cestas básicas de Erick Witzel, filho do governador. 

Outras instituições e a CEDS-Rio (Coordenadoria da Diversidade Sexual 

do Rio) também apoiaram a Casa Nem, a Casinha218 e áreas 

necessitadas219. A distribuição de cestas básicas auxilia grupos de alto 

risco, como transexuais profissionais do sexo e pessoas moradoras de 

rua. 

 

As ações de resistência dos movimentos sociais  

 

Em 28 de abril, ao ser questionado pela imprensa sobre o recorde 

de mortes por coronavírus no Brasil, Jair Bolsonaro respondeu “E daí? 

Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço 

milagre”.220 Bolsonaro segue radicalizando seu comportamento 

irresponsável, causando repúdio em grande parte da população221. Os 

movimentos sociais buscam transformar esse sentimento difuso em 

resistência organizada.  

 
217 https://www.justificando.com/2020/04/23/mtst-lanca-nova-fase-de-campanha-de-ajuda-aos-
sem-teto-com-meta-de-r-1-milhao/ 

 
218 https://www.sopacultural.com/noticias/coronavirus-prefeitura-do-rio-e-impulse-rio-doam-cestas-
basicas-para-ong-lgbt-casinha/ 
219 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/18/filho-trans-de-witzel-trabalha-
para-proteger-lgbts-dos-efeitos-da-covid-19.htm 
220https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-
bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml  
221https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/29/coronavirus-ultimas-
noticias-e-o-que-sabemos-ate-esta-quarta-feira-28.htm 

https://www.justificando.com/2020/04/23/mtst-lanca-nova-fase-de-campanha-de-ajuda-aos-sem-teto-com-meta-de-r-1-milhao/
https://www.justificando.com/2020/04/23/mtst-lanca-nova-fase-de-campanha-de-ajuda-aos-sem-teto-com-meta-de-r-1-milhao/
https://www.sopacultural.com/noticias/coronavirus-prefeitura-do-rio-e-impulse-rio-doam-cestas-basicas-para-ong-lgbt-casinha/
https://www.sopacultural.com/noticias/coronavirus-prefeitura-do-rio-e-impulse-rio-doam-cestas-basicas-para-ong-lgbt-casinha/
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/18/filho-trans-de-witzel-trabalha-para-proteger-lgbts-dos-efeitos-da-covid-19.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/18/filho-trans-de-witzel-trabalha-para-proteger-lgbts-dos-efeitos-da-covid-19.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/29/coronavirus-ultimas-noticias-e-o-que-sabemos-ate-esta-quarta-feira-28.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/29/coronavirus-ultimas-noticias-e-o-que-sabemos-ate-esta-quarta-feira-28.htm
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No dia 13 de abril, a UNE lançou a campanha “Eu defendo a 

educação”, com aulas públicas, manifestações contra a postura do 

Ministro da Educação, ciclos de debates e o Festival Contra a Censura222. 

Em continuidade, no dia 24 de abril, a UNE fez uma publicação no Twitter 

em que destacava seu posicionamento diante do atual governo: “Ele não 

pode continuar. A UNE é oficialmente #ForaBolsonaro”223. Em 08 de 

maio, a entidade convocou uma onda de manifestações virtuais sob essa 

hashtag.  

Além da UNE, as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo também 

convocaram manifestações virtuais e um panelaços tais como o 

convocado pelos Movimentos Populares Urbanos para o 1o de Maio. As 

medidas defendidas pelas diversas organizações que assinaram o 

panelaço, tais como como o MTST (Movimentos dos Trabalhadores Sem 

Teto) e o MNLM (Movimento Nacional de Luta por Moradia), também 

incluem “Foram Bolsonaro/Mourão”224. 

Outra iniciativa de destaque em abril foi a campanha de taxação de 

fortunas, apoiada pelo MST225. A campanha de taxação de fortunas se 

popularizou por meio de um “twitaço” com a Hashtag #taxarfortunas, e 

ganhou força por meio de um abaixo-assinado, coordenado pelas Frentes 

Brasil Popular e Povo Sem Medo. A campanha defende a taxação de lucros 

e dividendos de indivíduos que possuam cotas e ações de empresas, a 

cobrança de impostos sobre grandes fortunas, a cobrança de ITR 

(Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural), entre outras 

propostas226. 

 
222 https://www.brasildefato.com.br/2020/02/14/une-lanca-campanha-em-defesa-da-educacao-e-
contra-o-ministro-abraham-weintraub 
223 https://www.causaoperaria.org.br/une-adere-oficialmente-ao-fora-bolsonaro/ 
224https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2020/05/01/movimentos-de-esquerda-fazem-panelaco-no-
recife-no-dia-do-trabalhador/ 
225https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/04/mst-solidariedade-coronavirus/ 
226https://www.brasildefato.com.br/2020/04/13/tributacao-de-grandes-fortunas-ganha-forca-
diante-da-pandemia-de-coronavirus 
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As divergências entre os movimentos sociais  

 

Diferentemente da unidade entre os movimentos sociais que 

marcou o primeiro mês da pandemia, nossa pesquisa encontrou duas 

ordens de divergências, uma que foi superada – aderir ao Fora Bolsonaro 

– e a segunda, que ainda está em aberto, sobre os meios de construir a 

luta contra o governo. 

Com relação ao Fora Bolsonaro, até o 01 de Maio, todos os 

movimentos sociais foram aderindo, indicando que a divergência inicial 

sobre essa bandeira desapareceu na medida em que o presidente 

radicalizou seu comportamento irresponsável. 

Em 31 de março, a página oficial do CTB publicou um texto 

intitulado “Tirar Bolsonaro e criar uma frente ampla para liderar o país 

contra o coronavírus”, declarando que “a luta dos setores progressistas e 

democráticos da sociedade continua o de pôr fim a esse governo 

inepto”227. Em 22 de abril, a CUT publicou, em seu site oficial, um texto de 

Vagner Freitas, em que se afirma que o ““Fora, Bolsonaro” passou a ser o 

nosso maior desafio agora que amplas parcelas da nossa gente e das 

forças sindicais, políticas, populares e democráticas já perceberam que é 

impossível defender a vida e acenar com um futuro promissor enquanto 

Bolsonaro estiver no poder”228. O texto é uma defesa explícita do 

movimento “Fora Bolsonaro”. No dia 24 de abril, o MTST publicou um 

texto defendendo a retirada de Bolsonaro do poder. O texto terminou com 

um “Fora Bolsonaro!”, afirmando que Bolsonaro não é mais presidente229. 

No dia 01 de maio, foi lançado um manifesto, assinado pelo MST, pela UNE 

 
227https://ctb.org.br/sp/tirar-bolsonaro-e-criar-uma-frente-ampla-para-liderar-o-pais-contra-o-
coronavirus/ 
228 https://www.cut.org.br/artigos/sem-medo-de-ser-feliz-e-em-defesa-da-vida-fora-bolsonaro-a3b8 
229 https://mtst.org/brasil/acabou-bolsonaro-voce-nao-e-mais-presidente/ 

https://ctb.org.br/sp/tirar-bolsonaro-e-criar-uma-frente-ampla-para-liderar-o-pais-contra-o-coronavirus/
https://ctb.org.br/sp/tirar-bolsonaro-e-criar-uma-frente-ampla-para-liderar-o-pais-contra-o-coronavirus/
https://www.cut.org.br/artigos/sem-medo-de-ser-feliz-e-em-defesa-da-vida-fora-bolsonaro-a3b8
https://mtst.org/brasil/acabou-bolsonaro-voce-nao-e-mais-presidente/
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e pela UBES, defendendo o “Fora Bolsonaro”. O manifesto convoca a 

população para um panelaço e para manifestações virtuais em 8 de 

maio230. No dia 5 de maio, foi lançado um vídeo no site oficial da Força 

Sindical em que o presidente da organização, Miguel Torres, argumenta 

pela necessidade de que Bolsonaro renuncie. Em suas palavras: “Temos 

que, sim, exigir a renuncia imediata do presidente Jair Bolsonaro”231. 

Esse processo de superação da divergência entre os movimentos 

se completou com a posição do PT em final de abril. O partido tinha 

inicialmente decidido não aderir ao Fora Bolsonaro232, lançou uma nota 

defendendo essa posição, somando forças com PSOL, PDT, PSB, Frente 

Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo233 e ANPG (Associação Nacional de 

Pós-Graduandos)234, entre outros. 

A segunda divergência inicialmente citada se deu com relação aos 

modos de encaminhar a luta pelo Fora Bolsonaro. As Frentes Povo Sem 

Medo e Brasil Popular divergiram com relação ao tipo de ato que deveria 

ser feito no Dia do Trabalhador. Houve um grande ato unificado, realizado 

por meio de lives online, das quais participaram CUT, CTB, Força Sindical, 

CGTB, CSB, entre outras organizações. Esse comício virtual contou com as 

presenças de lideranças políticas de esquerda – Dilma Rouseff, Lula, 

Flávio Dino, entre outros – e também com políticos à direita do espectro 

político, tais como Fernando Henrique Cardoso e Rodrigo Maio235. 

 
230 https://mst.org.br/2020/05/01/organizacoes-de-juventude-lancam-manifesto-contra-o-governo-
bolsonaro/ 
231https://fsindical.org.br/videos/palavra-do-presidente-fora-bolsonaro-renuncia-ja 
232https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/pt-decide-nao-aderir-ao-fora-bolsonaro-em-meio-
a-pandemia-do-coronavirus.shtml 
233https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/04/lula-e-pt-aderem-ao-fora-bolsonaro-e-
ampliam-frente-pelo-impeachment-ck9dfjr4k005s01qxh9dckbj8.html 
234 https://www.brasildefato.com.br/2020/05/05/contra-o-governo-bolsonaro-estudantes-realizam-
manifestacao-unificada-na-sexta-feira 
235 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/1o-de-maio-virtual-das-centrais-une-de-lula-a-
fhc-em-atos-contra-bolsonaro.shtml 
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Devido à participação de representantes da direita, a Frente Povo 

Sem Medo e a Intersindical e o PSOL decidiram não participar do ato 

unificado por entender que “o convite a Fernando Henrique Cardoso, 

Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não é compatível com o Ato de 01 de 

Maio”, tendo sido estes indivíduos integrantes dos setores responsáveis 

pelas Reformas Trabalhista e da Previdência. A Frente se manifesta ainda 

contra o governo Bolsonaro e reforça o Panelaço da Periferia no Primeiro 

de Maio236. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e o coordenador do 

MTST, Guilherme Boulos, também expressaram incômodo com o ato 

unificado237. Esta divergência segue sem solução e provavelmente 

retornará em novos eventos e manifestações contra Bolsonaro.  

 

Conclusão  

 

Esse texto analisa as ações de solidariedade e resistência dos 

movimentos sociais que se opõe ao governo Bolsonaro. Sabemos, 

contudo, existem mobilizações a favor do presidente, com atos de rua e 

carreatas ocorrendo semanalmente. O ato de maior dimensão e 

repercussão segundo mês da pandemia ocorreu em 19 de abril. Em 

Brasília, a manifestação ocorreu em frente ao Quartel General do Exército 

e contou com a presença do presidente, em meio a bandeiras de ordem 

pelo fechamento do Congresso e do Supremo238. 

Apesar de identificarmos essa polarização, entendemos que, 

conforme demonstram as pesquisas, que rejeição a Bolsonaro é maior do 

que a aprovação e que isso se reflete nas ações coletivas. As redes de 

solidariedade formadas no início da pandemia se mantiveram e 

 
236https://esquerdaonline.com.br/2020/04/30/1o-de-maio-nota-da-frente-povo-sem-medo/ 
237https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/presenca-de-maia-alcolumbre-e-fhc-afasta-
boulos-e-psol-de-1o-de-maio.shtml 
238https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/carreatas-pelo-pais-pedem-fim-do-isolamento-
apos-206-novas-mortes-por-coronavirus.shtml 
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fortaleceram, dando origem a novas iniciativas de acordo com as 

demandas da população. Entendemos que o impacto político dessas ações 

é fundamental para aumentar a legitimidade da oposição a Bolsonaro 

junto às populações atingidas.   

Do ponto de vista político mais geral, os movimentos iniciaram o 

segundo mês da pesquisa avançando para assumir uma posição política 

pelo Fora Bolsonaro, levantando essa bandeira em seguidas mobilizações 

virtuais. Nesse processo, as discordâncias internas de movimentos de 

oposição não cessaram de existir, especialmente sobre como organizar a 

luta contra o governo, se é preciso envolver setores para além da 

esquerda ou não. A ruptura no 01 de maio, quando MTST e Intersindical 

saíram do ato unificado, foi um primeiro exemplo desta discordância.  

Seguiremos acompanhando os movimentos sociais na pesquisa 

para tentar entender melhor o alcance das redes de solidariedade e 

também para analisar as divergências entre eles sobre como conduzir a 

luta pelo Fora Bolsonaro.  
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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 
Departamento de Ciência Política (DCP) do Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (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 presenciais 
entre os meses de março e abril de 2020.   
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