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EDITORIAL  
 

A pandemia desaparece da política brasileira. E a democracia?  

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

Pelo terceiro mês de seguido de 2020 manifestamos nossa 

satisfação em apresentar o Boletim do Núcleo de Estudos Sobre a 

Democracia Brasileira (NUDEB), no qual damos continuidade à pesquisa 

sobre como a política brasileira reagiu a pandemia da Covid-19. Nesta 

terceira edição temos, mais uma vez, o resultado da pesquisa das e dos 

estudantes de graduação em ciências sociais do IFCS/UFRJ durante o mês 

três de vigência da pandemia, entre 12 de maio e 11 de junho. Novamente, 

nosso orgulho e agradecimento a cada uma/um é gigante, uma vez que 

não está sendo fácil para qualquer um de nós manter o foco nas atividades 

acadêmicas enquanto o número de mortos e casos do novo coronavírus 

bate recordes a cada dia. 

No terceiro número, conseguimos dar conta de analisar os 

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

uma análise comparativa entre Argentina, Brasil e Chile (3); a ala militar 

do governo federal (4); o Congresso Nacional (5); o Supremo Tribunal 

Federal (6); os governadores de Estado (7); os partidos de oposição à 

esquerda (8); as eleições municipais de 2020 (9); a mídia empresarial 

(10); o debate intelectual entre economistas (11); os movimentos sociais 

(12); e o debate sobre democracia presente nas frentes amplas (13).   

Os textos convergem no esforço de responder às seguintes 

questões: qual foi o desenvolvimento dos conflitos que identificamos na 

política brasileira no terceiro 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 
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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 

base. Cabe às forças democráticas reagirem a altura". Acertamos, 

infelizmente. 

Já no segundo boletim, constatamos que " 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". 

Tanto a tragédia humanitária quanto a democrática estavam 

normalizadas. E concluímos que o enfraquecimento do presidente, 

embora fosse nítido, não seria o suficiente para tirá-lo do poder.  

Neste terceiro mês, o principal diagnóstico que emerge da nossa 

pesquisa é que a pandemia saiu da cena da política brasileira. Com raras 

exceções – por exemplo, a reação contra a iniciativa do governo em 

esconder os dados do alcance da Covid-19 no país – os conflitos políticos 

se deram em torno dos temas da democracia versus a crescente 

disposição autoritária de Bolsonaro, dos seus apoiadores e de parte das 

forças armadas. A diferença desse quadro para os nossos vizinhos na 

Argentina é evidente. Outra evidência disso é que os governadores, um a 

um, vão flexibilizando as medidas de isolamento simplesmente por não 

terem mais condições de sustentar essa posição.  

Sem a pandemia na linha de frente, as atenções se voltam para a 

questão democrática. As novidades do terceiro mês estão presentes nesse 

boletim: o retorno dos movimentos sociais às ruas (especialmente com as 

pautas antirracista e antifascista), o surgimento dos manifestos de frente 

ampla e a questão das eleições de 2020. Conforme analisamos nos 

editorais anteriores, os atores políticos são forçados, cada vez mais, a agir 

com novas coordenadas neste quadro de pandemia e crise da democracia.  

Se, por um lado, é inegável que Bolsonaro segue em sua marcha 

autoritária, por outro é inquestionável que as resistências a isso foram 

encorpadas nesse terceiro mês da pandemia. As ruas e os manifestos 

indicam um estágio mais promissor das oposições do que vimos nos dois 

primeiros meses.   
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Bolsonaro venceu a batalha contra a pandemia. Vencerá 
também a luta contra a democracia?     

JOSUÉ MEDEIROS  

Neste terceiro mês de vigência da pandemia da Covi-19 no mundo, 

não deve restar dúvidas que Bolsonaro ganhou a briga contra o novo 

coronavírus. Sua vitória não vem de um recuo substantivo no número de 

casos e tampouco pela redução significativa dos mortos. Por esses 

critérios, ao contrário, seu governo (e a sociedade como um todo, por 

consequência) sofre uma derrota gigantesca: somos o epicentro da 

doença no mundo. Caminhamos para um total de 45 mil mortos e dos 900 

mil casos.  

Contudo, a despeito dos números assustadores, a pesquisa feita 

pelos estudantes de graduação em em ciências sociais da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e de mestrado que fazem parte do 

NUDEB mostra que a pandemia praticamente desapareceu dos conflitos 

que pautaram a política brasileira de 12 de maio a 11 de junho. Depois de 

triunfar no segundo mês ao naturalizar as mortes, Bolsonaro amplia sua 

vitória ao simplesmente fazer com que a Covid-19 deixe de ser um 

assunto relevante para as nossas instituições.  

Um breve passeio pelos textos que compõem esse boletim 

comprova essa conquista do presidente:  

● Nas redes sociais, ele pautou a agenda com o uso dos 

símbolos da extrema-direita;  

● Os militares do governo saíram em defesa do presidente, 

alegando que os demais poderes não podem usurpar as 

prerrogativas do executivo, que os manifestantes de 

esquerda são baderneiros e que a oposição não pode 

esticar a corda. A única menção a pandemia foi na 
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anedótica fala do general Panzuello, Ministro da Saúde, 

sobre o inverno no norte brasileiro; 

● No Congresso Nacional, os presidentes de ambas as casas 

demonstraram disposição de dialogar com o executivo em 

nome das ditas reformas estruturais (sem mencionar que 

são neoliberais, por óbvio) 

● No STF, os ministros combates o presidente no tema da 

Polícia Federal e das Fakenews e não há mais ações 

relativas à pandemia  

● Os governadores de Estado, um a um, flexibilizam as 

medidas de isolamento social, aderindo em maior ou 

menor grau à proposta bolsonarista de "isolamento 

vertical", agradando assim o empresariado industrial e do 

comércio 

● Os partidos de oposição à esquerda batem cabeça sobre 

como enfrentar o presidente enquanto seus governadores 

também flexibilizam a quarentena  

● A organização das eleições avança, com o TSE permitindo 

convenções virtuais e cogitando, no máximo, um 

adiamento de um mês na data do pleito, independente do 

quão forte ou fraca a doença estiver no Brasil 

● A mídia empresarial segue sua posição pendular de criticar 

o governo na política e defender na economia, sem que o 

número de mortos abale esse apoio  

● O debate econômico entre os intelectuais se concentra no 

pós-pandemia   

 

 Do ponto de vista institucional, a única exceção relevante a esse 

quadro de desparecimento da pandemia do centro dos conflitos políticos 

foi a reação unificada do Congresso, STF, governadores e da mídia à 
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tentativa, por parte do Bolsonaro, de esconder os casos e óbitos da Covid-

19.  

Assim, sem a pandemia para incomodar, Bolsonaro pode seguir no 

seu processo de reorganização política, depois do baque sofrido em 

março e abril, o que lhe custou alguns pontos de popularidade.  

   

  Reorganização bolsonarista junto às instituições  

 

Já no segundo mês ele reorganizou um discurso para sua base com 

a saída de Mandetta e consolidou esse movimento no terceiro mês ao 

entregar o ministério para os militares. A cloroquina é o carro chefe dessa 

narrativa, que tem na radicalização da postura negacionista seu ponto 

forte: a recente convocação para que os militantes filmem as UTIs vazias, 

provando, finalmente, que a doença não é tão grave como dizem.  

Outro movimento iniciado no mês 2 da pandemia (abril/maio) e 

que seguiu pelo mês 3 (maio/junho) foi a retomada de iniciativa junto ao 

parlamento, tanto pela agenda econômica quanto pela aproximação com 

o centrão – grupo de partidos tidos como “sem-ideologia”. A recriação do 

Ministério da Comunicação, que será dirigido por um deputado que, além 

de ser genro do empresário midiático Silvio Santos, é de um dos 

principais partidos desse bloco, foi a jogada mais recente desse 

movimento.  

A relação com os governadores é uma terceira dimensão 

institucional na qual Bolsonaro completou, neste terceiro mês, o 

movimento iniciado anteriormente de recuperar terreno. Não somente 

com a flexibilização geral das medidas de isolamento, mas com o avanço 

da Polícia Federal contra governadores oposicionistas, com destaque 

para Helder Barbalho no Pará e Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Este, 

inclusive, está em vias de ser defenestrado do Palácio Guanabara por um 

processo de impeachment, o que será uma grande vitória do presidente 
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(embora não  só dele). Os próximos capítulos, neste caso, se darão na 

formação das chapas para disputar as eleições municipais.  

Ainda neste plano, o único flanco que segue aberto contra 

Bolsonaro é o do STF, sobretudo pelo inquérito das Fakenews, mas 

também pelas investigações sobre a acusação de interferência na PF. 

Aqui, o presidente parece esperar até novembro, quando poderá indicar 

seu primeiro quadro para o Supremo. Até lá, manterá o apoio aos 

movimentos mais radicais de sua base – atestado, por exemplo, na 

presença do ministro Weintraub no ato contra o judiciário em 13 de 

junho de 2020 – enquanto oferece gestos de paz, um deles podendo ser a 

própria demissão de Weintraub, hipótese que ganhou força no noticiário 

do dia 15 de junho. 

Acreditamos que, caso essa saída ocorre, Bolsonaro encontrará 

um outro lugar o seu "bolsonarista típico": conforme escrevemos em 

fevereiro de 2020, Weintraub é peça chave da engrenagem de poder do 

presidente, não pelo que faz nas instituições, mas pelo seu papel de 

intelectual orgânico junto ao tecido social bolsonarista1  

 

  A disputa na sociedade  

 

Se no plano institucional a situação de Bolsonaro hoje é mais 

favorável, na dimensão social os ventos começaram a soprar em outra 

direção. O terceiro mês da pandemia foi marcado por uma novidade 

substantiva: a retomada das ruas pelos movimentos sociais e pela 

esquerda, com protagonismo da pauta antirracista e da pauta antifascista.  

A onda de mobilizações dos movimentos negros dos EUA em 

protesto contra a brutal morte do segurança George Floyd por um policial 

 
1 https://www.adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/21-destaques/2821-weintraub-o-
bolsonarista-tipico-no-poder 

 

https://www.adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/21-destaques/2821-weintraub-o-bolsonarista-tipico-no-poder
https://www.adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/21-destaques/2821-weintraub-o-bolsonarista-tipico-no-poder
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se conectou com a recorrência do mesmo fenômeno no Brasil. O 

protagonismo dos movimentos de favelas é decisivo porque se trata de 

uma população que não teve o direito de fazer a quarentena e que, por 

esse motivo, viu os números trágicos da pandemia explodirem nas 

comunidades.  

No mesmo sentido, as mobilizações antifascistas convocadas pelas 

torcidas organizadas – inicialmente em São Paulo e que depois se 

nacionalizaram – tiveram a virtude de dar concretude prática ao 

sentimento difuso de que algo precisava ser feito nas ruas contra o 

bolsonarismo. O ponto de virada foi a ação da torcida corintiana impedido 

uma mobilização bolsonarista na Avenida Paulista.2 Com essa atitude, a 

resistência da oposição de esquerda conseguiu sair do imobilismo e da 

dinâmica totalmente infértil de notas de repúdio.  

As ruas novamente em movimento serviram inclusive para dar 

uma nova energia aos manifestos e campanhas mais amplas, como é o 

caso do Somos 70 e Estamos Juntos. São iniciativas ainda incipientes, mas 

que podem germinar em campanhas mais amplas.  

A disputa nesta dimensão social está em compasso de espera por 

conta do tempo represado das consequências econômicas na vida das 

pessoas. Bolsonaro colhe, por enquanto, os frutos da Renda Emergencial, 

que significou um alívio fundamental na vida de dezenas de milhões de 

pessoas. Seu governo não foi o responsável pelo benefício e agora se 

divide em prorroga-lo por mais três meses ou não, enquanto o Guedes 

prepara uma remodelação do Bolsa Família para tentar capturar os 

ganhos políticos desse tipo de ação social.  

Nesse compasso de espera, as esquerdas avançaram na defesa da 

pauta da Renda Básica, mas é preciso ir além: é fundamental colocar essa 

pauta, ao lado da questão racial, no centro programático e organizativo 

 
2 https://catracalivre.com.br/cidadania/corintianos-impedem-manifestacao-de-bolsonaristas-na-
paulista/ 
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dos movimentos e partidos. A defesa do seu caráter universal enquanto 

direito pode ser, aliado ao tema das Vidas Negras Importam, a substância 

que falta às frentes democráticas em gestação.  
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As redes sociais de Bolsonaro durante a pandemia   

DANIEL SOUSA3 

O presente texto tem como objetivo analisar os impactos e 

consequências da utilização das redes sociais do presidente no terceiro 

mês da pandemia da COVID-19, que abrange o período de 11 de maio de 

2020 a 11 de junho de 2020. Como é sabido, Bolsonaro adotou uma 

postura de desafiar as recomendações da OMS, minimizando a gravidade 

da doença e defendendo que a economia deveria funcionar normalmente 

nos Estados e municípios. O presidente fez das redes sociais um poderoso 

instrumento de propagação dessa postura junto aos seus apoiadores.  

Nossa hipótese é que na medida que cresce a oposição a seu 

governo, Bolsonaro vem radicalizando ainda mais sua postura nas redes 

sociais. 

Trabalharemos essa radicalização em duas dimensões: uma 

primeira política-institucional, que se relaciona com a demissão de Teich 

e com o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Uma segunda é de 

mobilização política, que aparece com o uso de símbolos extremistas nas 

redes, com consequências graves tais como o aumento dos grupos 

neonazistas ao redor do Brasil.  

Como fontes desta pesquisa, além da nossa análise no Twitter do 

Bolsonaro, recorremos aos estudos das consultorias FGV-DAPP, Quaest e 

Safernet.  

 

Dimensão política-institucional   

 

 
3 Daniel Sousa é graduando em Ciências Sociais do 4o período e pesquisador do Nudeb  
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No primeiro dia de análise, 11 de maio de 2020, Bolsonaro assinou 

portaria que inclui academias de ginástica, salões de beleza, cabeleireiros 

e barbearias entre serviços essenciais.4 O então ministro da saúde Nelson 

Teich não sabia e foi pego de surpresa durante coletiva de imprensa. 

Iniciava-se um processo de fritura parecido com aquele que viveu 

Mandetta e que mostramos no boletim anterior. Contudo, desta vez foi 

mais rápido, pois em 15 de maio Teich pediu demissão. A nova baixa na 

Saúde fez com que a base da oposição aumentasse em até 160% no 

Twitter em comparação com o dia anterior.  

O mesmo padrão se verificou no WhatsApp, outra rede 

fundamental da estrutura bolsonarista. De acordo com levantamento 

feito em 216 grupo públicos, identificou-se que, entre 12h e 15h, o pedido 

de demissão de Teich foi tema de quatro entre os cinco link mais 

compartilhados no aplicativo. O quarto link mais compartilhado também 

se relaciona com o tema de saúde, sendo um artigo científico, ainda sem 

revisão por pares, que não encontra evidências entre a adoção de 

lockdown e a diminuição de casos de COVID-19.5 

 
4 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1259974126317559815 
5https://www.jornalhoraextra.com.br/noticias/20714-saida-de-teich-reacende-debate-nas-redes-
sobre-crise-politica-em-meio-ao-agravamento-da-crise-de-covid-19/ 

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1259974126317559815
https://www.jornalhoraextra.com.br/noticias/20714-saida-de-teich-reacende-debate-nas-redes-sobre-crise-politica-em-meio-ao-agravamento-da-crise-de-covid-19/
https://www.jornalhoraextra.com.br/noticias/20714-saida-de-teich-reacende-debate-nas-redes-sobre-crise-politica-em-meio-ao-agravamento-da-crise-de-covid-19/
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Após a saída de Sergio Moro do governo, o STF decidiu liberar o 

vídeo da reunião ministerial no dia 22 de maio de 2020, onde o ex-

ministro alegou que haveria provas de que o presidente tentou interferir 

politicamente na Polícia Federal. O conteúdo da reunião gerou quase 5 

milhões de postagens em repúdio ao governo no Twitter em apenas 24 

horas. Foi o maior volume de debate político diário desde a demissão de 

Moro. Ocorrida em 24 de abril, somando 58,4% do total de postagens. A 

base de oposição foi reforçada com críticas vindas de ex-aliados e ex-

apoiadores do governo, além do posicionamento público de 

influenciadores celebridades tais como, Anitta, Felipe Neto e mais 

recentemente  Whindersson Nunes6, com peso equivalente ao presidente 

nas redes sociais, segundo pesquisa realizada pela Quaest.  

 

Dimensão de mobilização política 

 
6https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/como-whindersson-nunes-amplia-o-
alcance-da-oposicao-bolsonaro-nas-redes-
sociais.html?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar 

https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/como-whindersson-nunes-amplia-o-alcance-da-oposicao-bolsonaro-nas-redes-sociais.html?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/como-whindersson-nunes-amplia-o-alcance-da-oposicao-bolsonaro-nas-redes-sociais.html?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/como-whindersson-nunes-amplia-o-alcance-da-oposicao-bolsonaro-nas-redes-sociais.html?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
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Neste terceiro mês da pandemia verificamos uma radicalização 

nas redes bolsonaristas, com o apoio do presidente, no uso dos símbolos 

típicos da extrema direita, tais como o copo de leite (que simboliza uma 

suposta supremacia branca).  

O apelo aos símbolos extremistas não é novidade para o 

bolsonarismo. Ainda em janeiro, antes portanto da pandemia, o então 

Secretário Nacional de Cultura, Roberto Alvim, publicou um vídeo com 

evidente estética nazista.7 Foi demitido diante da repercussão negativa. 

Outro exemplo ocorreu já no contexto da pandemia, quando em 10 de 

maio, a Secretaria de Comunicação da presidência "o trabalho, a união e 

a verdade libertarão o Brasil". A expressão "o trabalho liberta" estava 

inscrita na entrada do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia 

8.  

Nos estudiosos sobre a ação da extrema-direita nas redes sociais, 

esse tipo de postura é chamada de “Dog-whistling”9: trata-se do som de 

apito que apenas os cães conseguem ouvir; no jargão da política norte-

americana, o termo alude ao som que só um determinado grupo militante 

é capaz de ouvir. É essa postura de mobilização permanente da sua base 

social que o bolsonarismo apela, imitando assim Donald Trump.  

No dia 28 de maio, Bolsonaro faz o “desafio do leite” em sua live 

no facebook.10 No dia 29 de maio, o jornalista investigado no inquérito de 

fake news, Allan dos Santos, postou em seu canal no YouTube; terça livre, 

um vídeo tomando um copo de leite antes de dizer “entendedores 

 
7https://oglobo.globo.com/cultura/roberto-alvim-copia-discurso-do-nazista-joseph-goebbels-causa-
onda-de-indignacao-24195523 
8 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52626218 
9 Safire, William (2008). Safire's Political Dictionary Revised ed. New York: Oxford University Press. p. 190. 
10https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-toma-leite-em-live-enquanto-milhares-morrem-
de-coronavirus/ 

https://oglobo.globo.com/cultura/roberto-alvim-copia-discurso-do-nazista-joseph-goebbels-causa-onda-de-indignacao-24195523
https://oglobo.globo.com/cultura/roberto-alvim-copia-discurso-do-nazista-joseph-goebbels-causa-onda-de-indignacao-24195523
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52626218
https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-toma-leite-em-live-enquanto-milhares-morrem-de-coronavirus/
https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-toma-leite-em-live-enquanto-milhares-morrem-de-coronavirus/
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entenderão”.11 No dia 30 de maio, a ministra dos direitos humanos, 

Damares Alves postou em seu perfil no Twitter “vai um leitinho aí?”  12No 

dia 31 de maio, Sara Winter, ativista bolsonarista e também investigada 

no inquérito de fake news, publicou vídeo no Twitter com estética do 

grupo supremacista estadunidense KKK, avançando com tochas contra o 

STF13. No mesmo dia 31 de maio, Bolsonaro posta vídeo em seu perfil no 

facebook com frase popular por Benito Mussolini "É melhor um dia como 

leão do que 100 como ovelha", frase que já existia antes do fascismo, mas 

que foi propagandeada por Mussolini em sua escalada autoritária.14 Por 

fim, no 8 de junho, Bolsonaro e Heleno postam em foto no facebook lema 

do Integralismo: "Deus, pátria, família", equivalente ao fascismo 

brasileiro15  

Todos esses exemplos podem ser enquadrados na postura Dog 

Whistle e mostram que ao menos uma parte mais fiel da base bolsonarista 

está cada vez mais radicalizada e que isso aumenta conforme o presidente 

fica mais isolado.  

É importante ainda conjugar essa análise sobre uma base 

minoritária e extremista com dinâmicas de violência estatal mais amplas, 

como é o caso das práticas estatais racistas, especialmente com o 

assassinato de pessoas negras pela polícia. Isso é válido tanto para o 

Brasil quanto para os EUA.  Trump, conhecido por seus discursos que 

 
11https://twitter.com/eliseuneto/status/1266496305699979264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp
%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1266516855293988864&ref_url=https%3A%2F%2Frevistaforum.co
m.br%2Fbrasil%2Fvideo-entendedores-entenderao-diz-allan-dos-santos-sobre-o-leite-do-
nazismo%2F 
12 https://twitter.com/damaresalves/status/1266849372517662727 
13https://revistaforum.com.br/brasil/kkk-a-brasileira-milicia-de-sara-winter-protesta-com-tochas-
em-frente-ao-stf 
14https://www.terra.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-publica-video-em-italiano-com-frase-de-
mussolini,4ff31cd9b246f5f303e0b997e319c704vztno23s.html 
15https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/photos/a.250567771758883/19664552235034
54/?type=3 

https://twitter.com/eliseuneto/status/1266496305699979264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1266516855293988864&ref_url=https%3A%2F%2Frevistaforum.com.br%2Fbrasil%2Fvideo-entendedores-entenderao-diz-allan-dos-santos-sobre-o-leite-do-nazismo%2F
https://twitter.com/eliseuneto/status/1266496305699979264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1266516855293988864&ref_url=https%3A%2F%2Frevistaforum.com.br%2Fbrasil%2Fvideo-entendedores-entenderao-diz-allan-dos-santos-sobre-o-leite-do-nazismo%2F
https://twitter.com/eliseuneto/status/1266496305699979264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1266516855293988864&ref_url=https%3A%2F%2Frevistaforum.com.br%2Fbrasil%2Fvideo-entendedores-entenderao-diz-allan-dos-santos-sobre-o-leite-do-nazismo%2F
https://twitter.com/eliseuneto/status/1266496305699979264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1266516855293988864&ref_url=https%3A%2F%2Frevistaforum.com.br%2Fbrasil%2Fvideo-entendedores-entenderao-diz-allan-dos-santos-sobre-o-leite-do-nazismo%2F
https://twitter.com/damaresalves/status/1266849372517662727
https://revistaforum.com.br/brasil/kkk-a-brasileira-milicia-de-sara-winter-protesta-com-tochas-em-frente-ao-stf/
https://revistaforum.com.br/brasil/kkk-a-brasileira-milicia-de-sara-winter-protesta-com-tochas-em-frente-ao-stf/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-publica-video-em-italiano-com-frase-de-mussolini,4ff31cd9b246f5f303e0b997e319c704vztno23s.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-publica-video-em-italiano-com-frase-de-mussolini,4ff31cd9b246f5f303e0b997e319c704vztno23s.html
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/photos/a.250567771758883/1966455223503454/?type=3
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/photos/a.250567771758883/1966455223503454/?type=3
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podem ser dúbios em relação a movimentos supremacistas16, representa 

um aspecto sensível na sociedade americana que nunca cicatrizou. A 

morte de um homem negro, George floyd, diante das câmeras, por um 

policial branco, foi o estopim para o desencadeamento de uma onda de 

protestos país a fora.  

No Brasil, não foi diferente. As sucessivas mortes por parte da PM 

a jovens negros e negras nos últimos meses, ganharam notoriedade como 

uma das faces mais importantes nas manifestações que tomaram corpo 

no país. No dia 31 de junho de 2020, parte da população brasileira, 

mesmo contrariando as recomendações da OMS, por conta do covid-19, 

foi às ruas. 

Em resposta, tanto presidente americano17, quando brasileiro se 

posicionaram categorizando o movimento antifa como terrorista.18 A 

hashtag #blacklivesmatter e #vidasnegrasimportam inundaram as redes 

sociais. Cerca de 6,5 milhões de hashtags foram geradas no debate 81,5% 

dos perfis engajados eram críticos à direita, segundo a análise feita pela 

FGV.19 Convocações de torcidas organizadas, historicamente rivais como 

Gaviões da Fiel e a torcida do Palmeiras foram feitas também pelo 

Twitter. Houve confusão, quando manifestantes com a bandeira da pravy 

sektor, de extrema direita20,  entraram em conflito com manifestantes 

antifascistas. 

 
16https://valor.globo.com/mundo/noticia/2017/08/15/trump-diz-que-os-2-lados-tem-culpa-por-
violencia-em-protesto-racista.ghtml 
17https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
wcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1267129644228247552&ref_url=https%3A%2F%2Fg1.globo
.com%2Fmundo%2Fnoticia%2F2020%2F05%2F31%2Ftrump-parabeniza-guarda-nacional-e-critica-
midia-e-protestos-nos-eua.ghtml 
18https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/03/bolsonaro-diz-que-antifas-sao-marginais-e-
terroristas.ghtml 
19https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/02/fgv-criticos-a-direita-foram-80-dos-perfis-no-
debate-do-twitter-no-domingo 
20 https://www.gazetadopovo.com.br/republica/ato-pro-bolsonaro-bandeira-extrema-direita-
ucrania/ 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2017/08/15/trump-diz-que-os-2-lados-tem-culpa-por-violencia-em-protesto-racista.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2017/08/15/trump-diz-que-os-2-lados-tem-culpa-por-violencia-em-protesto-racista.ghtml
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1267129644228247552&ref_url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmundo%2Fnoticia%2F2020%2F05%2F31%2Ftrump-parabeniza-guarda-nacional-e-critica-midia-e-protestos-nos-eua.ghtml
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1267129644228247552&ref_url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmundo%2Fnoticia%2F2020%2F05%2F31%2Ftrump-parabeniza-guarda-nacional-e-critica-midia-e-protestos-nos-eua.ghtml
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1267129644228247552&ref_url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmundo%2Fnoticia%2F2020%2F05%2F31%2Ftrump-parabeniza-guarda-nacional-e-critica-midia-e-protestos-nos-eua.ghtml
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1267129644228247552&ref_url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmundo%2Fnoticia%2F2020%2F05%2F31%2Ftrump-parabeniza-guarda-nacional-e-critica-midia-e-protestos-nos-eua.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/03/bolsonaro-diz-que-antifas-sao-marginais-e-terroristas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/03/bolsonaro-diz-que-antifas-sao-marginais-e-terroristas.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/02/fgv-criticos-a-direita-foram-80-dos-perfis-no-debate-do-twitter-no-domingo
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/02/fgv-criticos-a-direita-foram-80-dos-perfis-no-debate-do-twitter-no-domingo
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/ato-pro-bolsonaro-bandeira-extrema-direita-ucrania/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/ato-pro-bolsonaro-bandeira-extrema-direita-ucrania/
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As manifestações do dia 31 que ocorreram em todo o país, no 

âmbito digital, provocaram o ressurgimento de um grupo hacktivista, 

conhecido como Anonymous, que vazou informações pessoais do 

presidente bolsonaro e aliados, como Douglas Garcia, Damares Alves e 

Arthur Weintraub. Além de vazar uma empresa registrada no nome de 

Bolsonaro chamada “Bolsonaro Digital” do qual seria responsável por 

uma arquitetura digital com mais de 500 mil disparos de mensagens por 

mês.  

Outra consequência foi o 385% de crescimento de grupos neonazi 

no brasil, se comparado com o mesmo mês no ano anterior ou 628% se 

comparada ao mesmo período de 2018. Segundo levantamento realizado 

pela Safernet, organização não-governamental que promove os direitos 

humanos na rede e monitora sites radicais, em maio de 2020 foram 

criadas 204 novas páginas de conteúdo neonazi, ante 42 no mesmo mês 

do ano passado e 28 em maio de 2018. Segundo a organização, há uma 

relação de causalidade entre o que diz e faz o presidente e esta 

radicalização nas redes. Em nota, a entidade afirmou ser "inegável que as 

reiteradas manifestações de ódio contra minorias por membros do 

Governo Bolsonaro têm empoderado as células neonazistas no Brasil”.21 

 

Conclusão 

 

Demonstrado o processo de desmoralização aplicado ao ex-

ministro da saúde, Nelson Teich, observamos a receptividade negativa na 

rede perante o governo. Nos baseamos nos pontos que obtiveram 

maiores picos em crescimento da base de oposição para efetuar nossas 

análises.  

 
21https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-10/sites-neonazistas-crescem-no-brasil-espelhados-no-
discurso-de-bolsonaro-aponta-
ong.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR1D34U3dUqgUfpZCSokOlZ5wcoOOjQh
R9s2DNEQRkt4GPiLmzQDnbpPAus#Echobox=1591761293 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-10/sites-neonazistas-crescem-no-brasil-espelhados-no-discurso-de-bolsonaro-aponta-ong.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR1D34U3dUqgUfpZCSokOlZ5wcoOOjQhR9s2DNEQRkt4GPiLmzQDnbpPAus#Echobox=1591761293
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-10/sites-neonazistas-crescem-no-brasil-espelhados-no-discurso-de-bolsonaro-aponta-ong.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR1D34U3dUqgUfpZCSokOlZ5wcoOOjQhR9s2DNEQRkt4GPiLmzQDnbpPAus#Echobox=1591761293
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-10/sites-neonazistas-crescem-no-brasil-espelhados-no-discurso-de-bolsonaro-aponta-ong.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR1D34U3dUqgUfpZCSokOlZ5wcoOOjQhR9s2DNEQRkt4GPiLmzQDnbpPAus#Echobox=1591761293
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-10/sites-neonazistas-crescem-no-brasil-espelhados-no-discurso-de-bolsonaro-aponta-ong.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_BR_CM&fbclid=IwAR1D34U3dUqgUfpZCSokOlZ5wcoOOjQhR9s2DNEQRkt4GPiLmzQDnbpPAus#Echobox=1591761293
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A partir das postagens no mês de junho a maio com fundo radical, 

explicitamos como Bolsonaro utiliza-se de uma técnica sofisticada, mas 

danosa para a democracia a fim de alimentar sua base eleitoral mais 

radical.  

Contudo, as consequências de seus atos, motivados por uma onda 

de protestos, ocasionou em uma grande manifestação que mobilizou 

grande parte da oposição a irem às ruas. As reações nas ruas tiveram 

impacto nas redes e vice versa. Por mais que Bolsonaro esteja 

encaminhando mensagens que não são retidas pela maioria da 

população, grande parte dela ainda se vê presa a problemas reais como 

emprego e saúde.  

A pura retórica bolsonarista, seja ela via Twitter ou Facebook e 

alinhadas a técnicas sofisticadas de manipulação, são insustentáveis 

perante as condições reais de vida e na política. Os mortos vão se 

somando e aos poucos a população vai retomando consciência de que a 

vida e mais importante que a retórica, seja ela forjada, distorcida ou 

agressiva. O Brasil aos poucos vai alcançando a marca de segundo país 

com mais óbitos no mundo, somando até o momento 40 mil pessoas.  

O medo de um impeachment iminente faz com que o presidente 

crie alianças com o centrão, dando cargos, e assim distanciando-se das 

promessas eleitorais de redução de ministério e não alinhamento 

práticas da “velha política”. O mesmo medo o impele para um flerte com 

a ala militar, que aparentemente se recusam a entrar em outra aventura 

armada na medida que endurece o discurso contra O STF e Congresso que 

se veem pressionados e até mesmo paralisados pelas ameaças que mês 

passado foram presentes. Assassinato de reputações e mais 

recentemente, ameaças reais estão sendo postas na nossa democracia e 

as redes sociais são um terreno fundamental desta disputa.  
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A pandemia e a política na América do Sul: comparando 
Argentina, Brasil e Chile  

JULIA PARESQUE22 

O presente texto analisa as ações políticas tomadas pelos governos 

de Argentina, Brasil e Chile diante da pandemia da Covid-19. Trata-se de 

um esforço comparativo dos governos sul-americanos que pretendemos 

avançar nos próximos boletins.  

Esse estudo se justifica porque, de acordo com a OMS, a América 

do Sul é o novo foco da doença no mundo: o Brasil, que no cenário global 

é segundo país do mundo em casos e mortes confirmadas, atrás apenas 

dos EUA, é responsável 71,7% das mortes na região.23 Já o Chile ocupa a 

13º posição em cenário global e a Argentina está em 39º.24 Desde meados 

de maio, todos os dias o Brasil registra números recordes de mortes por 

Covid-19, ultrapassando as 1000 mortes diárias, com o total de óbitos 

ultrapassando os 40 mil. No Chile o número recorde de mortes 

contabilizadas em 24 horas foi de 87, e o total confirmado se aproxima 

dos 3 mil. Por sua vez, entre os três países analisados neste texto, a 

Argentina tem sido a mais bem sucedida em conter o avanço da 

pandemia, com menos de mil falecidos e com recorde de morte em 24 

horas de 25 óbitos.25  

Na pesquisa, investigamos como a política em cada país reagiu ao 

novo Coronavírus em três dimensões: sanitária, no sentido de buscar 

conter a propagação do vírus; econômica, que se refere aos impactos da 

 
22 Julia Paresque é graduanda em Ciências sociais no 6º período e pesquisadora do NUDEB 
23https://www.poder360.com.br/coronavirus/saiba-qual-a-situacao-do-coronavirus-na-america-do-
sul/ 
24 https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419 
25https://www.dw.com/es/coronavirus-minuto-a-minuto-argentina-mantiene-confinamiento-en-
grandes-urbes/a-53691496 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/saiba-qual-a-situacao-do-coronavirus-na-america-do-sul/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/saiba-qual-a-situacao-do-coronavirus-na-america-do-sul/
https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419
https://www.dw.com/es/coronavirus-minuto-a-minuto-argentina-mantiene-confinamiento-en-grandes-urbes/a-53691496
https://www.dw.com/es/coronavirus-minuto-a-minuto-argentina-mantiene-confinamiento-en-grandes-urbes/a-53691496
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pandemia na renda, emprego, indústria e comércio; e política, que 

envolve o modo como os governos lidaram com os conflitos que decorrem 

das decisões tomadas nesse contexto inédito. Vamos analisar essas 

esferas abordando cada um dos países separadamente. 

Nossa hipótese é que a ação dos presidentes é determinante para 

explicar as diferenças no quadro sanitário, econômico e político de cada 

nação. Abordaremos a postura responsável de Alberto Fernandez, a 

prática negacionista de Jair Bolsonaro e as ações incertas e sem direção 

de Sebastian Pinera. As fontes utilizadas foram imprensa online, 

brasileiras, argentinas e chilenas. O período pesquisado foi do início da 

pandemia em 11 março de 2020 até o dia 11 de junho, abarcando os três 

meses de duração da pandemia.  

 

Argentina: o sucesso no combate à pandemia  

 

O retorno da esquerda ao poder na Argentina – depois da derrota 

para Macri em 2015 – foi resultado da profunda crise econômica que o 

país atravessa desde o final de 2017 e que explodiu de vez em abriu de 

2018: aumento exuberante da dívida pública, dívidas com o FMI, inflação, 

retração no PIB, aumento do desemprego em 10% e aumento da pobreza 

em 35%, o que fez o país voltar a integrar o mapa da fome. O resultado 

desta insatisfação foi a vitória da chapa peronista-kirchnerista Alberto 

Fernández e Cristina Kirchner, que marcou com força à rejeição ao 

neoliberalismo no país.  

Alberto Fernández assumiu a presidência em dezembro de 2019, 

em um contexto complexo de crise econômica, instabilidade social e 

cenário regional adverso: cercado por governos de direita no Chile, 

Uruguai, Paraguai e Brasil, este último francamente hostil, e tendo que 

negociar internacionalmente com credores. Ainda assim, o presidente 

argentino viu sua popularidade crescer no enfrentamento à pandemia, 
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uma vez que ele encarou o novo Coronavírus com rigorosidade e 

seriedade.  

 Com relação às medidas sanitárias, a quarentena obrigatória foi 

decretada por Fernández e que quem descumpre a medida de isolamento 

social pode ser detido por crime contra a saúde pública e responder 

judicialmente. O governo argentino foi bem-sucedido no objetivo de 

esvaziar as ruas, o policiamento foi reforçado principalmente em pontos 

estratégico, tais como o acesso à cidade de Buenos Aires. Com exceção dos 

profissionais de setores essenciais, os argentinos só podem sair de casa 

para irem a mercados e farmácias próximos a suas residências. Além das 

medidas de lockdown e isolamento social, a Argentina avança no que diz 

respeito a testagem, o governo apresentou um mecanismo de testagem 

rápida cujo resultado sai em aproximadamente 2 horas. A meta é realizar 

200 mil testagens por mês.26 Argentina hoje possui 40% do sistema de 

saúde tomado por casos de Covid 19, o que é um bom resultado, distante 

do risco de colapsar. Para lidar com a pandemia, foram acrescentados 1,5 

mil leitos de UTI e 21 mil leitos gerais ao sistema de saúde argentino. O 

governo Argentino também aumentou o orçamento atual do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação para atender as despesas do Programa 

de Articulação e Fortalecimento Federal de Capacidades em Ciência e 

Tecnologia COVID-19.27 Vale registrar ainda que A Argentina foi um dos 

primeiros países da América do Sul a fechar fronteiras, suspender as 

aulas e voos internacionais. Alberto Fernandez enfatiza frequentemente 

a necessidade na preservação de vidas alegando que: “Os países que 

deram prioridade à atividade econômica acabaram juntando mortos em 

caminhões frigoríficos e enterrando corpos em fossas comuns28. 

 
26https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/15/argentina-desenvolve-teste-
rapido-para-detectar-coronavirus.ghtml 
27 https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno 
28https://epoca.globo.com/mundo/e-principal-ameaca-situacao-de-pandemia-no-brasil-gera-temor-
em-vizinhos-na-america-do-sul-24422704 

https://epoca.globo.com/mundo/e-principal-ameaca-situacao-de-pandemia-no-brasil-gera-temor-em-vizinhos-na-america-do-sul-24422704
https://epoca.globo.com/mundo/e-principal-ameaca-situacao-de-pandemia-no-brasil-gera-temor-em-vizinhos-na-america-do-sul-24422704


20 

 

A postura política de Fernandez foi bem distinta do negacionismo 

de Bolsonaro e dos vaivéns de Pinera. O mandatário argentino se colocou 

como líder capaz de unir a nação usando na dose certa a urgência da 

pandemia com uma retórica de diálogo. É fato que decisões políticas 

influenciam diretamente em como os países vão passar por esse 

momento tão atípico a nossa geração, ter um presidente que compreende 

a realidade, atuou de forma positiva para Argentina. Ao falar da angústia 

da quarentena e do isolamento social, em entrevista Alberto Fernández 

diz: “Angustiante é a não preservação da saúde, angustiante é que o 

Estado te abandone e diga: se vire como puder”29. É fato também que 

todos os presidentes e chefes de Estado que agiram assim no mundo, 

colheram os frutos dessa postura: oito entre dez argentinos aprovam o 

modo como agiu durante a pandemia. 30 

Embora seja a segunda maior economia Sul Americana, o cenário 

de crise predomina. Para mitigar os danos da pandemia na vida das 

pessoas, o país aprovou uma política de renda emergencial que foi foi 

elaborada pelo próprio presidente e depois aprovada no congresso. O 

valor de 10 mil pesos (cerca de 800 reais) é destinado a pessoas de 18 a 

65 anos que tiveram seu rendimento econômico afetado pela pandemia, 

a medida também engloba comerciantes autônomos e trabalhadores 

informais.31.  

Sobre previsões ao PIB, o Ministério da Economia argentino prevê 

retração de 6,5%32. Caso se concretize, este seria o pior resultado desde 

 
29https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/alberto-respondio-que-pasa-si-argentina-
tiene-la-cuarentena-mas-larga-del-mundo-n5104716 
30https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-25/apesar-de-popularidade-na-pandemia-

fernandez-mantem-incognitas-sobre-rumos-da-argentina.html 

31https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-
commodities/noticia/2020/03/24/argentina-vai-pagar-r-800-para-quem-ficar-sem-renda-com-
coronavirus.ghtml 
32https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/05/argentina-preve-recuo-de-65percent-no-pib-
de-2020-o-maior-desde-2002.ght 

https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/alberto-respondio-que-pasa-si-argentina-tiene-la-cuarentena-mas-larga-del-mundo-n5104716
https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/alberto-respondio-que-pasa-si-argentina-tiene-la-cuarentena-mas-larga-del-mundo-n5104716
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-25/apesar-de-popularidade-na-pandemia-fernandez-mantem-incognitas-sobre-rumos-da-argentina.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-25/apesar-de-popularidade-na-pandemia-fernandez-mantem-incognitas-sobre-rumos-da-argentina.html
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/03/24/argentina-vai-pagar-r-800-para-quem-ficar-sem-renda-com-coronavirus.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/03/24/argentina-vai-pagar-r-800-para-quem-ficar-sem-renda-com-coronavirus.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/03/24/argentina-vai-pagar-r-800-para-quem-ficar-sem-renda-com-coronavirus.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/05/argentina-preve-recuo-de-65percent-no-pib-de-2020-o-maior-desde-2002.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/05/argentina-preve-recuo-de-65percent-no-pib-de-2020-o-maior-desde-2002.ghtml
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2002, quando de 1998 a 2002 a Argentina viveu uma severa crise 

financeira.33 

 

 

O Brasil: negacionismo na pandemia 

             

Com discurso, agressivo, conservador, anti establishment e com 

ideais econômicos liberais, Jair Bolsonaro passou de deputado 

inexpressivo até 2014 para ser eleito presidente do Brasil em outubro de 

2018. Foi ele, e não a direita tradicional, que aproveitou toda a 

instabilidade causada pelo golpe de 2016 e pela prisão de Lula em 2018. 

Hoje sem partido, com inúmeras posturas antidemocráticas tanto 

próprias como de seus apoiados, com uma série de controversas e 

derrotas políticas, Bolsonaro proporciona ao Brasil momentos de 

estresse, desgaste e vexame internacional. Com baixa popularidade, é 

visto como pior líder do mundo no enfrentamento ao Coronavírus.34 Sua 

principal marca nesta crise foi o negacionismo.  

Com três meses de pandemia, o cenário brasileiro é de um sistema 

de saúde colapsado, sem ministro da saúde e um presidente negacionista 

que pressiona Estados para retomar a normalidade, mesmo se a 

normalidade for um brasileiro morto por minuto. Sobretudo, em meio à 

maior crise sanitária enfrentada globalmente no nosso século, o governo 

brasileiro omite dados oficiais sobre mortos pela Covid 19 e persiste 

sendo negligente acerca de vidas humanas. Esta é a atual conjuntura 

brasileira que de modo inusitado, além de estar passando por uma grave 

crise sanitária, passa por momentos de instabilidade política.  

 
33https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_argentina_(1998-2002) 
34https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/15/sakamoto-bolsonaro-e-visto-
como-um-dos-piores-lideres-do-mundo.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_argentina_(1998-2002)
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/15/sakamoto-bolsonaro-e-visto-como-um-dos-piores-lideres-do-mundo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/15/sakamoto-bolsonaro-e-visto-como-um-dos-piores-lideres-do-mundo.htm
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Para conter a crise sanitária, o que foi feito ficou nas mãos de 

governadores e, até meados de abril, na ação de um Ministério da Saúde 

insubordinado ao presidente. Ainda assim, sem uma politica nacional, o 

Brasil praticamente não faz testagem, sendo um dos piores países do 

mundo nesse quesito.35 Com isso, a subnotificação no país é das mais altas 

do mundo.36 

Embora as mortes e casos não sigam aumentando, a postura de 

Bolsonaro é de sabotar as medidas de isolamento social. Desta forma, 

quando comparado com Chile e Argentina, o Brasil demonstra os piores 

índices da região. Novamente, o fato de não haver uma política nacional 

coordenada e sim da decisão de adotar ou não o isolamento social ficar a 

cabo do governo de cada estado prejudicou muito a efetividade dessas 

medidas. As circunstâncias fizeram o Brasil se tornar uma ameaça à saúde 

pública de seus vizinhos sul-americanos, que reforçaram questões 

relativas à fronteira.37 

Do ponto de vista político, é preciso registrar que, para além do 

negacionismo, Bolsonaro adotou uma política de confronto contra os 

demais poderes e entes da federação. Ele sabotou as medidas de 

isolamento, brigou com governadores que foram favoráveis às medidas, 

demitiu ministros pelos mesmos motivos, propagou fake news, incitou 

manifestações de seus apoiadores, provocando aglomerações, ataco a 

imprensa, o Congresso e o STF e, sobretudo, orquestrou uma política de 

esconder os dados oficiais de mortes pela Covid-19, um ato de violação 

 
35https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/05/29/interna_gerais,1151761/testes-para-

coronavirus-no-brasil-nao-chegam-a-10-da-taxa-dos-eua.shtml 

36 https://www.infomoney.com.br/economia/casos-de-covid-19-no-brasil-ja-passam-de-5-milhoes-

segundo-estudos-entenda-por-que-a-subnotificacao-no-pais-e-tao-alta/ 

37https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/05/15/brasil-e-visto-pelos-paises-vizinhos-
como-ameaca-e-modelo-a-ser-evitado-na-luta-contra-coronavirus.htm 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-12/epicentro-da-covid-19-na-america-do-sul-brasil-e-visto-
como-grande-ameaca-por-paises-vizinhos.html 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/05/29/interna_gerais,1151761/testes-para-coronavirus-no-brasil-nao-chegam-a-10-da-taxa-dos-eua.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/05/29/interna_gerais,1151761/testes-para-coronavirus-no-brasil-nao-chegam-a-10-da-taxa-dos-eua.shtml
https://www.infomoney.com.br/economia/casos-de-covid-19-no-brasil-ja-passam-de-5-milhoes-segundo-estudos-entenda-por-que-a-subnotificacao-no-pais-e-tao-alta/
https://www.infomoney.com.br/economia/casos-de-covid-19-no-brasil-ja-passam-de-5-milhoes-segundo-estudos-entenda-por-que-a-subnotificacao-no-pais-e-tao-alta/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-12/epicentro-da-covid-19-na-america-do-sul-brasil-e-visto-como-grande-ameaca-por-paises-vizinhos.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-12/epicentro-da-covid-19-na-america-do-sul-brasil-e-visto-como-grande-ameaca-por-paises-vizinhos.html
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aos pilares da democracia. Sob qualquer ponto de vista sério, Bolsonaro 

é o pior presidente para guiar o Brasil durante a pandemia.  

Na economia, o governo só se preocupou em proteger empresas, 

editando medidas que permitiam aos empresários demitir sem 

contrapartidas. Coube ao Congresso amenizar essas políticas. Foi 

também graças ao parlamento que a Renda Emergencial saltou de R$ 200 

(proposta original do governo) para R$ 600 reais, sendo válida por três 

meses com possível ampliação por mais três por decisão do legislativo, 

contra a vontade do executivo. Bolsonaro se orgulha de ter um Ministério 

da Economia totalmente voltado para a defesa do ultraliberalismo, 

mesmo quando no mundo todos os países vão na direção contrária. 

Assim, pelo viés da economia, o governo criou uma situação em que os 

mais pobres pressionam os governos estaduais pelo fim do isolamento, 

mesmo sendo eles os mais afetados pela pandemia. Cria-se uma situação 

em que que quem terá condições econômicas para manter-se em 

quarentena, terá sua vida preservada e quem não detém desta condição, 

arriscará sua vida pois o Estado não disponibiliza os recursos necessários 

para preservá-la.  

Sobre projeções acerca do PIB de 2020, a organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estima que a retração 

do PIB brasileiro pode ser de 7,1%, podendo chegar a 9,1% caso haja uma 

segunda onda de Coronavírus no último trimestre do ano38, assim 

obtendo o pior resultado dentre os países analisados neste texto. No 

mesmo sentido, a previsão geral é que a retomada da economia brasileira 

em 2021 será mais lenta do que nos demais países sul-americanos.   

 

O Chile, a pandemia e economia  

 

 
38https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/06/10/internas_economia,1155497/ocde-
preve-queda-de-7-4-no-pib-do-brasil-este-ano-e-recuperacao-parci.shtml 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/06/10/internas_economia,1155497/ocde-preve-queda-de-7-4-no-pib-do-brasil-este-ano-e-recuperacao-parci.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/06/10/internas_economia,1155497/ocde-preve-queda-de-7-4-no-pib-do-brasil-este-ano-e-recuperacao-parci.shtml
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No final de 2019 o Chile foi sacudido por um levante popular que 

abriu um processo constituinte no país, fazendo cair por terra a imagem 

projetada pelos neoliberais de um país que seria modelo de sucesso 

econômico e estabilidade institucional. O estopim das manifestações foi o 

aumento da tarifa do metrô, porém o descontentamento do povo se 

voltou contra a institucionalidade chilena, toda ela ainda presa aos 

processos impostos pelo ditador Augusto Pinochet. Em especial, no caso 

da revolta nas ruas, está a inexistência de uma efetiva rede de proteção 

social, o que faz do Chile o país mais desigual membro da OCDE.39 Toda 

esta insatisfação atingiu em cheio o presidente Sebastian Piñera, que 

governa o país no segundo mandato e é ardoroso defender do modelo 

neoliberal. Ele começou o ano de 2020 com aprovação de apenas 6% e 

com suas ações na pandemia viu esse índice subir para 14%, o que ainda 

o coloca entre os piores desempenhos na América do Sul.40 

Para enfrentar a pandemia, ele decretou um acrescimento de 2% 

na verba destinada a saúde, cerca de US$ 1.400 milhões. Ademais, o 

governo anunciou a instalação de cinco hospitais de campanha e ordenou 

que clinicas particulares aumentassem sua capacidade em mais de 600 

leitos adicionais. No que diz respeito a testagem, os chilenos que 

apresentarem sintomas podem realizar o exame em qualquer hospital 

público, em clinicas particulares, e nos chamados SAPUS (Serviço de 

atendimento primário de Urgência). Contudo, nada disso evitou o colapso 

do sistema de saúde41, uma vez que o centro do modelo neoliberal não foi 

alterado. 

 
39https://oglobo.globo.com/mundo/por-que-os-chilenos-se-ressentem-da-desigualdade-mesmo-com-
maior-renda-per-capita-da-regiao-1-24033056 
40https://oglobo.globo.com/mundo/de-12-lideres-globais-oito-tiveram-aumento-de-popularidade-

durante-pandemia-de-coronavirus-24418593 

41https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/26/sistema-de-saude-do-chile-a-beira-do-

colapso.ghtml 

 

https://oglobo.globo.com/mundo/de-12-lideres-globais-oito-tiveram-aumento-de-popularidade-durante-pandemia-de-coronavirus-24418593
https://oglobo.globo.com/mundo/de-12-lideres-globais-oito-tiveram-aumento-de-popularidade-durante-pandemia-de-coronavirus-24418593
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/26/sistema-de-saude-do-chile-a-beira-do-colapso.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/26/sistema-de-saude-do-chile-a-beira-do-colapso.ghtml
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 Contribuiu para este colapso as ações sem direção que Pinera 

tomou no caso das medidas de isolamento. Primeiro, o governo chileno 

rejeitou o decreto de confinamento nacional e fechamento completo da 

economia, optando por quarentena seletiva e opcional. Houve o 

fechamento de alguns estabelecimentos não essenciais, porém movido 

pela ânsia de ver a economia se recuperar, no início de maio o governo 

chileno optou pela abertura nitidamente prematura e viu o número de 

casos acelerar rapidamente visto que a população chilena interpretou o 

afrouxamento das medidas de quarentena como o fim total da pandemia. 

Com o avanço descontrolado de contágio após a reabertura, o governo 

optou por medidas mais rígidas principalmente na capital Santiago.42 

No Chile as medidas de quarentena e isolamento social estão 

sendo bem compreendidas pela população em grande parte, porém o 

descontentamento com o sistema político e os problemas sociais 

enfrentados pelos mais pobres falaram mais alto. Agora, durante a 

pandemia bairros operários e mais pobres da capital Santiago desafiaram 

a quarentena para protestar contra a fome e o desemprego43. A situação 

de vulnerabilidade dos mais pobres no Chile abre espaço para analisar as 

medidas econômicas adotadas durante a pandemia com objetivo de 

amparar os mais desassistidos. O governo adotou um Plano Econômico 

Emergencial de renda mínima com foco em trabalhadores informais e 

adultos acima de 70 anos. O valor varia de acordo com o número de 

integrantes e o grau de informalidade dos trabalhadores das famílias. 

Famílias com renda completamente dependente de trabalho informal 

recebem US$ 320 mês cada, um pouco mais da metade de um salário 

mínimo que no Chile é de US$ 420. 

 
42https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/13/chile-endurece-isolamento-e-73percent-da-

regiao-metropolitana-de-santiago-entra-em-quarentena-por-covid-19.ghtml 

43https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/05/20/interna_internacional,1149158/n
ovo-protesto-pacifico-em-santiago-por-falta-de-comida-e-fome-na-quare.shtml 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/13/chile-endurece-isolamento-e-73percent-da-regiao-metropolitana-de-santiago-entra-em-quarentena-por-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/13/chile-endurece-isolamento-e-73percent-da-regiao-metropolitana-de-santiago-entra-em-quarentena-por-covid-19.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/05/20/interna_internacional,1149158/novo-protesto-pacifico-em-santiago-por-falta-de-comida-e-fome-na-quare.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/05/20/interna_internacional,1149158/novo-protesto-pacifico-em-santiago-por-falta-de-comida-e-fome-na-quare.shtml
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O que difere o caso da renda básica chilena para da maioria dos 

países que adotaram mesma medida é o fato que esse programa 

econômico tenderá a ser subsidiado através de taxação de grandes 

fortunas graças a ação do Congresso e não do presidente, que se 

posicionou contrário a criação deste importo.44  

Os problemas econômicos do Chile vão muito além do caos social 

e o desamparo aos mais pobres. Economistas estimam uma retração do 

PIB chileno entre 2,5 e 4%, o número de desempregados subiu 9% em 

abril deste ano comparado ao mesmo período em 2019. Ademais todos 

esses problemas, o FMI (Fundo monetário Internacional) cedeu cerca de 

US$ 23,93 bilhões por meio de linha de crédito ao governo Chileno para 

enfrentar os problemas ocasionados pela pandemia. Do ponto de vista 

econômico, a emissão de dívida externa é um dos maiores problemas que 

o Chile enfrentará nos próximos anos. E o país tem pela frente, neste 

contexto conturbado, a continuidade do seu processo constituinte, com o 

plebiscito que vai decidir de que modo a nova constituição será elaborada 

(se por uma Assembleia exclusiva ou pelo Congresso) marcado para 25 

de outubro de 2020. A instalação do processo constituinte está previsto 

para março de 2021.  

  

Conclusão  

 

Antes do Covid 19, uma onda de incerteza política, econômica e 

social rondava os três países sul-americanos abordados nesse texto. A 

pandemia, neste sentido, não criou nenhum conflito novo, mas reforçou e 

radicalizou o clima de instabilidade política já presente em Argentina, 

Brasil e Chile. E, no momento sentido, a pandemia vai influenciar no 

desfecho dessas dinâmicas em cada país.  O pós-pandemia trará novas 

 
44https://www.cnnchile.com/pais/diputados-proyecto-impuesto-super-ricos_20200526/ 

https://www.cnnchile.com/pais/diputados-proyecto-impuesto-super-ricos_20200526/
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configurações de mundo e não seremos os mesmos como sociedade. O 

fato é que as decisões políticas tomadas agora por chefes de estado 

moldarão nossa era e dirá qual será o lugar de cada um na história.  

Como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro está lidando com a 

crise faz e fará o Brasil pagar caro como nação nos próximos anos, assim 

como as decisões prudentes tomadas pelo presidente argentino Alberto 

Fernández poupou milhares de vidas, além de evitar que a Argentina 

fosse vista de modo negativo pela comunidade internacional. Já o Chile, 

cuja imagem de sucesso já tinha ruído, tem na pandemia mais um 

momento de exposição das fraturas de seu modelo neoliberal. Não por 

acaso que Sebastian Pinera, depois de inicialmente colocar os interesses 

econômicos acima do bem-estar da população, acabou recuando diante 

da gravidade da doença e para não ver a situação piorar. 

Neste momento, não é a economia, o mercado nem mesmo 

interesses políticos o foco da questão, mas sim a preservação da vida. Os 

que entenderam a realidade, terão êxito, os que não, farão suas nações 

pagarem caro.  
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Para a crise, altas doses de cloroquina e farde verde-oliva  

VICTOR PIMENTEL45  

O presente texto tem como principal objetivo dar prosseguimento 

às reflexões a respeito da relação entre o governo Bolsonaro e 

importantes parcelas do setor militar durante a crise do coronavírus no 

país através da observação crítica de diversas matérias e reportagens de 

diferentes jornais e portais de notícia. Este é o terceiro texto46 no qual nos 

esforçamos para realizar uma breve investigação sobre as 

movimentações da ala militar nos principais acontecimentos políticos do 

Brasil nos últimos meses. Continuamos reforçando a hipótese trabalhada 

desde o primeiro relatório: indo na direção contrária à maneira como boa 

parte da mídia caracteriza a atuação dos fardados no governo, 

argumentamos que o setor militar não corresponde ao “grupo técnico” da 

atual gestão, uma vez que as ações práticas e manifestações públicas dos 

mesmos - expressas por atores destacados deste conjunto - demonstram 

que suas preocupações são baseadas fundamentalmente em valores, 

crenças e princípios ideológicos que informam a identidade deste grupo. 

Assim, o presente relatório se debruça sobre alguns dos 

acontecimentos políticos ocorridos entre o início de maio e as primeiras 

semanas de junho. O enfoque é direcionado para quatro episódios de 

grande relevância do último mês: as movimentações do Ministério da 

Saúde (saída de Nelson Teich, atuação do ministro interino Eduardo 

Pazuello, mais indicações de militares para a pasta, protocolo de 

indicação do uso da cloroquina, etc.); a polêmica nota de Augusto Heleno, 

general e ministro do Gabinete de Segurança Internacional, que foi 

 
45Graduando em Ciências Sociais pela UFRJ (8º período) e pesquisador do NUDEB. 
46 Para conferir com mais detalhes o início dessa discussão, basta acessar o primeiro e o segundo 
relatórios do NUDEB publicados, respectivamente, em abril e maio. 



29 

 

apoiada, em seguida, pela manifestação de diversas militares da reserva; 

os artigos escritos por Hamilton Mourão, general e vice-presidente da 

República, nos quais o autor teceu comentários positivos a respeito das 

críticas de Bolsonaro (e dos demais fardados palacianos) à atuação do 

STF e criticou duramente as manifestações antifascistas realizadas nas 

últimas semanas; e, por último, as recentes declarações do general e chefe 

da Secretaria de Governo sobre as ameaças de golpe. Por meio da 

observação crítica de tais fatos, argumentamos que a avaliação da ala 

militar como “o grupo técnico e moderado” do governo Bolsonaro é cada 

vez mais insustentável, tendo em vista a intensificação do apoio dos 

mesmos aos arroubos autoritários e ameaças golpistas do presidente. 

 

As movimentações no Ministério da Saúde 

 

Depois da conturbada saída de Henrique Mandetta do Ministério 

da Saúde, o médico-empresário Nelson Teich assumiu a pasta47 cuja 

relevância e audiência aumentaram vertiginosamente com o 

aprofundamento da pandemia do coronavírus. Esperava-se que a troca 

de ministros possibilitasse menos atritos e conflitos entre o presidente e 

as diretrizes adotadas no ministério. Contudo, com menos de um mês 

desde a sua entrada, Teich decidiu abandonar a gestão de Bolsonaro 

alegando divergências com o presidente no que diz respeito ao uso da 

cloroquina como substância para o tratamento da covid-1948. Em seu 

lugar, o ministério passou a ser conduzido interinamente pelo general 

Eduardo Pazuello. 

Ao assumir a pasta da saúde, uma das primeiras ações do novo 

ministro interino foi aumentar a quantidade de militares na gestão 

 
47https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46747-nelson-teich-toma-posse-como-ministro-
da-saude 
48https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/05/os-motivos-que-levaram-nelson-teich-a-
deixar-o-ministerio-da-saude-cka8e657y0093015n7hzm9dt1.html 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46747-nelson-teich-toma-posse-como-ministro-da-saude
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46747-nelson-teich-toma-posse-como-ministro-da-saude
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/05/os-motivos-que-levaram-nelson-teich-a-deixar-o-ministerio-da-saude-cka8e657y0093015n7hzm9dt1.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/05/os-motivos-que-levaram-nelson-teich-a-deixar-o-ministerio-da-saude-cka8e657y0093015n7hzm9dt1.html


30 

 

governamental - Pazuello nomeou mais nove militares para cargos de 

terceiro e quarto escalões dentro do ministério, além de ter indicado o 

coronel Antonio Élcio Franco Filho como o “número dois” de seu 

mandato49. Considerando toda a “aura técnica” que é comumente 

atribuída à ala militar, é de se estranhar o fato de que sobre tais 

indicações não foi explicitada qualquer tipo de justificativa técnica ou 

pragmática. Tal questão se torna mais complicada se observarmos a 

repercussão de atitudes irresponsáveis por parte de dois dos militares 

indicados para o Ministério da Saúde. 

Por meio de publicação nas redes sociais foi verificado que Giovani 

Camarão, coordenador de finanças do Fundo Nacional de Saúde, esteve 

em uma festa com pelo menos dezessete pessoas no início de abril, 

período no qual o país já se encontrava em isolamento social50. A 

promoção de eventos que envolvam aglomerações de pessoas caminha 

em direção contrária às recomendações da OMS (Organização Mundial da 

Saúde) a respeito das medidas de prevenção da disseminação do novo 

coronavírus. Além de Giovani, o militar Angelo Martins Denicoli, 

nomeado como diretor de monitoramento e avaliação do SUS (Sistema 

Único de Saúde), também chamou a atenção devido a algumas 

publicações em suas redes sociais. Nelas, Denicoli difundiu informações 

falsas a respeito do uso da hidroxicloroquina, manifestou críticas a 

“agentes políticos” que estariam supostamente capitaneando a 

administração da OMS, compartilhou ofensas a ministros do STF, 

governadores e deputados tidos como contrários a Bolsonaro e também 

publicou fotos participando de uma manifestação de caráter 

antidemocrático51.  

 
49 https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN22V26I-OBRDN 
50https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/militar-nomeado-por-bolsonaro-para-o-
ministerio-da-saude-postou-foto-em-festa-durante-isolamento-social.shtml 
51https://noticias.uol.com.br/colunas/constanca-rezende/2020/05/20/novo-diretor-do-sus-divulgou-
fake-news-para-uso-de-cloroquina-e-ofendeu-oms.htm 
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Desta maneira, compondo a gestão de uma das pastas mais 

importantes na atual crise, temos dois militares cujas ações públicas 

desrespeitam figuras políticas sem qualquer tipo de embasamento 

racional ou técnico, bem como ignoram as medidas de isolamento social, 

adotadas mundialmente devido a seu caráter comprovadamente eficaz na 

diminuição do número de mortos e contaminados pela covid-19. Para 

agravar a situação, a nomeação desses e dos outros sete militares que 

agora fazem parte da administração do Ministério da Saúde foi adotada a 

partir de critérios “pouco republicanos”, contrariando uma das principais 

promessas de Bolsonaro na campanha à presidência52 e afastando a 

“roupagem técnica e pragmática” da atuação da ala militar. 

Ainda sobre as recentes movimentações do Ministério da Saúde, 

destaca-se o ressurgimento das pressões de Bolsonaro sobre a utilização 

da cloroquina como tratamento eficiente contra a covid-19. Conforme 

explicitado acima, as divergências em torno da aplicação de tal 

medicamento são apontadas como a causa principal para a saída 

repentina de Teich da pasta. Poucos dias após Pazuello assumir 

interinamente, o ministério emitiu um protocolo que recomenda a 

aplicação de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes para o 

tratamento de covid-19, independentemente de seu estado de saúde53. 

No texto em questão, há uma indicação de que o paciente deve assinar 

uma espécie de “termo de consentimento” que afirma a inexistência de 

estudos conclusivos em torno da eficácia do medicamento no combate a 

covid-19, bem como de seus possíveis (e graves) efeitos colaterais54. 

A adoção de tal protocolo talvez constitua a prova mais evidente 

de como as ações dos militares na gestão governamental caminham, em 

 
52https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/20/jair-bolsonaro-defende-reforma-
politica-e-fim-da-reeleicao.ghtml 
53https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/20/secretaria-cita-clamor-da-
populacao-e-necessidade-de-resposta-para-justificar-liberacao-da-cloroquina-em-casos-leves.ghtml 
54https://www.brasildefato.com.br/2020/05/22/bolsonaro-e-militares-juntos-no-mesmo-delirio  
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geral, longe do campo da técnica e do pragmatismo. Diversas entidades 

renomadas do campo da saúde, como algumas sociedades médicas 

brasileiras, a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e a OMS - 

além de diversas pesquisas ao redor do globo - já afirmaram 

reiteradamente que não há provas consistentes que sinalizem qualquer 

tipo de eficácia em torno da utilização de cloroquina e hidroxicloroquina 

no combate às enfermidades causadas pelo novo coronavírus55. Na 

verdade, as provas existentes indicam exatamente o contrário - em 

muitos casos, a aplicação de tais medicamentos aumenta as 

possibilidades de desenvolvimento de graves efeitos colaterais. 

Neste sentido, dentro de um ministério ocupado majoritariamente 

por militares (que representariam a “ala técnica”), o que justifica o apoio 

à utilização de um tratamento tão inconsistente no que diz respeito ao 

campo da eficácia? Até outros militares fora da pasta, como o general 

Braga Netto, defendem Bolsonaro em sua cruzada obsessiva em nome da 

cloroquina, afirmando que o presidente não está contrariando a ciência 

quando age dessa maneira56. Neste sentido, percebemos que a atuação 

dos fardados no atual governo se baseia prioritariamente na associação 

às posturas autoritárias e negacionistas capitaneadas pelo presidente e 

reforçadas pela “ala ideológica”. Assim, as diferenças entre essas duas 

alas se mostram cada vez mais indistintas. 

Em relação às estratégias ligadas ao campo da saúde, há ainda um 

último destaque. Ainda que não esteja ligado diretamente ao Ministério 

da Saúde, chama atenção a mudança de posição da  Secretaria Especial de 

Comunicação Social (Secom). Esta pasta, subordinada ao general Luiz 

Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), passou a divulgar o “placar da 

vida” - isto é, um quadro informativo que noticia o número de infectados, 

 
55https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/20/protocolo-do-governo-
sugere-cloroquina-em-casos-leves.htm 
56https://entendendobolsonaro.blogosfera.uol.com.br/2020/05/21/generais-patrocinam-guinada-
bolsonarista-na-saude/  
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curados e em recuperação. Acompanhando a mesma postura, o site e a 

conta do Twitter do Ministério da Saúde deixaram de noticiar as mortes 

causadas pela covid-19. Segundo o pesquisador Christian Perone, é 

possível observar, na página do ministério dedicada às estatísticas da 

pandemia, que os números de recuperados começaram a ser destacados 

com uma fonte significativamente maior que aquela utilizada para exibir 

o número de óbitos57. Tais mudanças na informação sobre dados cruciais 

da evolução da pandemia no país passaram a ser adotadas após 

sucessivas admoestações do general Luiz Eduardo Ramos em relação à 

imprensa, alegando que esta vem realizando uma divulgação massiva 

apenas dos “dados negativos” relacionados ao coronavírus58, o que 

colaboraria para tornar a situação geral mais caótica. 

Desta forma, observamos novamente ações adotadas por fardados 

palacianos cujos critérios de justificação e princípios de motivação não se 

alicerçam de forma alguma em argumentos do campo da eficácia 

administrativa. Considerando a crônica subnotificação59 de casos de 

covid-19 no país e o crescimento galopante dos números de infectados e 

mortos em decorrência da pandemia60, diminuir a repercussão de 

qualquer tipo de dado que sinalize minimamente a evolução do 

coronavírus no Brasil constitui uma estratégia profundamente 

irresponsável. Para além da tentativa desesperada de blindar o governo 

federal, parece não haver qualquer tipo de benefício na desvalorização da 

explicitação de dados que atestam as graves circunstâncias com as quais 

lidamos atualmente. 

 

 
57 Idem. 
58https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/ministro-general-ramos-pede-que-imprensa-de-
noticias-positivas-e-menos-caixoes-e-mortos.shtml  
59https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-estimativa-aponta-numero-de-casos-14x-maior-
do-que-o-oficial/ 
60https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/11/brasil-tem-1261-mortes-por-
coronavirus-em-24-horas-revela-consorcio-de-veiculos-de-imprensa-sao-41058-no-total.ghtml 
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A polêmica nota de Heleno e o apoio de militares da reserva 

 

Desde a saída de Sérgio Moro do ministério da Justiça no final de 

abril, as tensões entre os ministros do STF e o Poder Executivo se 

acirraram gradativamente. Tratamos de alguns episódios bastante 

elucidativos dessa tensão crescente no último relatório - tais como, o 

impedimento da nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral 

da PF, a suspensão da expulsão de diplomatas venezuelanos do país e o 

aval para que governadores estendam os períodos de isolamento social 

nos estados que estão sob seu comando. Todas essas decisões aplicadas 

pelo STF contrariaram fortemente algumas ações de Bolsonaro, 

suscitando ferrenhas críticas e ameaças do presidente61 (“chegamos ao 

limite, agora não tem mais conversa”) e de aliados seus, como o filho 

Eduardo Bolsonaro, que afirmou categoricamente a iminente 

possibilidade de ruptura institucional62. 

Contudo, parece que a gota d’água para os governistas foi o 

desdobramento da investigação a respeito da propagação de fake news 

por parte de pessoas ligadas a Bolsonaro. Como de praxe em operações 

desse tipo, o STF solicitou à Procuradoria Geral da República a apreensão 

do celular do presidente63. Embora represente uma prática burocrática 

costumeira, tal despacho suscitou uma série de reações calorosas de 

setores associados ao governo. Dentre elas, aquela que mais nos interessa 

é a nota emitida pelo general e ministro do Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI) Augusto Heleno. No documento, Heleno afirma que, 

caso a apreensão do celular de Bolsonaro se concretize, haverá 

 
61https://veja.abril.com.br/brasil/chegamos-ao-limite-nao-tem-mais-conversa-diz-bolsonaro-em-
manifestacao/ 
62https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/28/deputado-eduardo-bolsonaro-cogita-
necessidade-de-medida-energica-do-presidente.ghtml 
63https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/celso-de-mello-envia-a-pgr-pedidos-de-
depoimento-e-apreensao-do-celular-de-bolsonaro.ghtml 
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“consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional”64. Além disso, 

o general e ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva, tido como o 

“mais ponderado” dos militares65, endossou a nota de seu colega fardado, 

afirmando que tal ação do STF “afronta a segurança institucional” e 

aumenta sua preocupação com a tensão entre os poderes66. 

Desde o relatório passado, tentamos explicitar a ausência de 

embasamento técnico nas críticas dos militares associados diretamente 

ao governo em relação às movimentações do STF. Neste episódio, 

podemos observar novamente que nenhum elemento do campo da 

eficácia ou do pragmatismo são ressaltados no momento de elaboração 

das argumentações contrárias dos fardados no que diz respeito às 

decisões tomadas pelo Supremo. Na verdade, a profusão recorrente de 

ameaças à estabilidade institucional produz resultados concretos que 

caminham na direção contrária à eficácia administrativa, uma vez que 

criam barreiras e entraves cada vez maiores à governabilidade no país. 

Assim, a rixa entre militares e ministros do STF parece figurar muito mais 

no campo do embate propriamente político - ou seja, da disputa pelo 

aumento ou diminuição da influência de poder de cada grupo - do que na 

esfera da discussão técnica. 

Ainda sobre a nota de Heleno, é interessante observar também as 

diversas manifestações de apoio por parte de militares da reserva que 

emergiram após a publicação daquela. Em um período de mais ou menos 

15 dias, pelo menos treze notas contendo assinaturas de diversos 

militares surgiram, carregando em comum a maciça presença de 

militares da reserva, a defesa do presidente frente aos “ataques” do STF 

 
64 A nota, publicada na conta pessoal do general no Twitter, pode ser acessada integralmente através 
deste link: https://twitter.com/gen_heleno/status/1263896941349535746?s=08 
65https://www.poder360.com.br/opiniao/governo/ate-onde-os-militares-vao-com-bolsonaro-
questiona-thomas-traumann/  
66https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-29/bolsonaro-invoca-intervencao-militar-contra-o-stf-e-
flerta-com-golpe.html  
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e o apoio à ameaçadora nota de Augusto Heleno67. Em um dos textos mais 

enfáticos, vários fardados - amigos de Heleno da Academia das Agulhas 

Negras - declaram que falta “decência” e “patriotismo” da parte dos 

ministros do Supremo e afirmam que há a possibilidade de eclosão de 

uma “guerra civil” caso o conflito com o Judiciário não seja resolvido68. 

Diante de tais declarações, os princípios ideológicos e valores 

políticos profundamente conservadores e autoritários que parecem 

informar a identidade dos militares no país aparecem com uma clareza 

ímpar. Neste sentido, toda a roupagem técnica e pragmática é escorada 

para longe, expondo cruamente as vicissitudes da disputa pelo poder, 

bem como o corporativismo ilimitado dos fardados. 

 

Os artigos de Mourão 

 

Os artigos escritos pelo general e vice-presidente Hamilton 

Mourão, publicados entre os meses de maio e junho, também constituem 

materiais relevantes para a análise das movimentações do setor militar 

durante a crise do novo coronavírus no país. No primeiro, intitulado 

“Limites e responsabilidades”, é possível identificar uma série de críticas 

dirigidas aos mais diferentes atores políticos. 

Neste artigo, publicado no dia 14 de maio69, Mourão inicia tecendo 

críticas à imprensa. Ele afirma que esta divulga apenas as opiniões 

contrárias ao governo, defendendo que as posições mais “alinhadas” à 

gestão de Bolsonaro também tenham o mesmo tempo de circulação em 

suas programações. Em seguida, o general reforça as críticas dirigidas ao 

 
67https://amazonasatual.com.br/militares-elaboram-manifestos-a-favor-de-bolsonaro-assinados-por-
oficiais-da-reserva/  
68https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/24/militares-reserva-stf-apoio-
augusto-heleno-jair-bolsonaro-guerra-civil.htm  
69https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/discursos-pronunciamentos-
artigos/limites-e-responsabilidades  
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STF (“legisladores”) e aos governadores ao argumentar que “o Brasil não 

é uma confederação, mas uma federação”, endossando o discurso que 

caracteriza os últimos como atores políticos que estão se sobrepondo ao 

presidente por não acatarem as regras de flexibilização total das medidas 

de isolamento social. Por fim, o vice-presidente afirma que a divisão dos 

três poderes é “uma regra estilhaçada no Brasil de hoje”, abrindo espaço 

mais uma vez para a hipótese de que os juízes gozam de poderes 

excessivos no contexto político atual. Além disso, Mourão diz que as 

medidas de isolamento social foram adotadas de “maneira desordenada” 

e que a população brasileira está entregue a “estatísticas seletivas”. 

Já no segundo artigo, intitulado “Opinião e princípios”, as palavras 

do vice-presidente são voltadas especialmente às manifestações 

antifascistas ocorridas recentemente. No texto, publicado dia 10 de 

junho70, Mourão argumenta enfaticamente que as manifestações 

contrárias ao governo não podem ser identificadas como atos 

democráticos. Segundo o mesmo, tais movimentações foram 

capitaneadas por “delinquentes” e “baderneiros” que “devem ser 

conduzidos debaixo de vara às barras da Lei”. Apesar de explicitar os 

critérios para essa avaliação, o vice-presidente afirma categoricamente 

que estes manifestantes não devem ser caracterizados como a 

“contraparte” dos legítimos manifestantes que se levantaram há algumas 

semanas atrás para defender e apoiar o governo Bolsonaro. Por fim, o 

general assume uma grave postura negacionista em relação ao racismo 

no país (“a formação de nossa sociedade [...] não nos legou o ódio racial”), 

bem como ridiculariza as comparações entre o período da ditadura 

militar e o momento em que vivemos hoje. 

Junto com os ministros militares, Hamilton Mourão representa 

uma parcela de grande importância do setor militar no Brasil atual. 

 
70https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/discursos-pronunciamentos-
artigos/opiniao-e-principios 
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Assim, suas afirmações - bem como a de seus demais colegas fardados - 

constituem um importante sinalizador da atuação geral da ala militar no 

governo Bolsonaro. Os artigos explicitados acima mostram claramente a 

elaboração de críticas cujos fundamentos se baseiam unicamente em 

princípios ideológicos e valores políticos constitutivos da identidade e da 

“visão de mundo” do grupo fardado. Não há sequer vestígios de 

postulados técnicos, pragmáticos ou administrativos que justifiquem as 

argumentações construídas por Hamilton Mourão. Se fôssemos nos ater 

a apenas um dos pontos elencados acima - a partir de quais critérios o 

vice-presidente diferencia as manifestações “legítimas” das 

movimentações políticas de “baderneiros e delinquentes”? É evidente a 

estreita e consistente associação ideológica entre os valores do 

bolsonarismo e os princípios que norteiam as práticas dos militares. 

 

As declarações de Luiz Eduardo Ramos 

 

No momento de conclusão desse texto, apareceram em alguns 

portais de notícia importantes declarações do general e chefe da 

Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos. Por sua relevância, julgamos 

que as falas do ministro deveriam ser incluídas antes da publicação do 

boletim. 

Em entrevista recente concedida à Veja71, o general Luiz Eduardo 

Ramos teceu alguns comentários bastante ambíguos. Como presente na 

chamada da reportagem, o chefe da Secretaria de Governo afirmou que a 

possibilidade de golpe é algo “ultrajante”, totalmente fora de cogitação. 

Contudo, logo em seguida, Ramos – que participou disfarçadamente de 

uma recente manifestação antifascista72 – proferiu uma espécie de 

 
71 https://veja.abril.com.br/paginas-amarelas/luiz-eduardo-ramos-e-ultrajante-dizer-que-o-exercito-
vai-dar-golpe/ 
72https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/12/interna_politica,863227/
general-ramos-foi-disfarcado-manifestacao-contra-bolsonaro-em-brasilia.shtml 

https://veja.abril.com.br/paginas-amarelas/luiz-eduardo-ramos-e-ultrajante-dizer-que-o-exercito-vai-dar-golpe/
https://veja.abril.com.br/paginas-amarelas/luiz-eduardo-ramos-e-ultrajante-dizer-que-o-exercito-vai-dar-golpe/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/12/interna_politica,863227/general-ramos-foi-disfarcado-manifestacao-contra-bolsonaro-em-brasilia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/12/interna_politica,863227/general-ramos-foi-disfarcado-manifestacao-contra-bolsonaro-em-brasilia.shtml
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“alerta” para a oposição, dizendo que “o outro lado de entender também 

o seguinte: não estica a corda”73. Ao ser questionado pelo comentário, o 

general afirmou que estava se referindo a comparação entre o presidente 

e Hitler, que ele julga extremamente inadequada, e ao julgamento sobre a 

cassação da chapa Bolsonaro-Mourão74, caracterizada como “casuística” 

pelo mesmo. 

Além de tal afirmação em claro tom de ameaça – e sem nenhum 

tipo de embasamento técnico – é interessante observar também outros 

comentários de Ramos na mesma entrevista. O chefe da Secretaria de 

Governo afirma que a simples movimentação do TSE de julgar a chapa 

que levou Bolsonaro à presidência tem um claro viés político, além de ser 

não ser “pertinente para o momento que estamos vivendo”. A ausência de 

explicações técnicas ou pragmáticas a respeito de tais julgamentos 

explicita novamente que o apoio de um importante representante da ala 

militar se baseia, fundamentalmente, na compatibilização dos princípios 

que atravessam os militares com os valores que informam o 

bolsonarismo. 

Prosseguindo na entrevista, Ramos também tece comentários a 

respeito do atual conflito entre o governo e o STF. Ele afirma que o pedido 

de apreensão do celular do presidente – algo burocraticamente comum, 

como falado acima - foi algo descabido, que gerou um “calor 

desnecessário entre as instituições”. Sem qualquer tipo de justificação do 

campo da técnica, o general declara que é “preciso superar esse ambiente 

de histeria”. 

Por último, Ramos afirma que um aspecto das manifestações 

antifascistas o incomoda e desperta sua atenção: o fato de um movimento 

que diz democrático usar roupa preta. Segundo o ministro, isso o remete 

 
73 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/12/nao-ha-risco-de-golpe-se-a-
oposicao-nao-esticar-a-corda-diz-general-ramos.htm 
74 https://veja.abril.com.br/politica/oposicao-tenta-usar-inquerito-no-stf-para-cassar-chapa-
bolsonaro-mourao/ 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/12/nao-ha-risco-de-golpe-se-a-oposicao-nao-esticar-a-corda-diz-general-ramos.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/12/nao-ha-risco-de-golpe-se-a-oposicao-nao-esticar-a-corda-diz-general-ramos.htm
https://veja.abril.com.br/politica/oposicao-tenta-usar-inquerito-no-stf-para-cassar-chapa-bolsonaro-mourao/
https://veja.abril.com.br/politica/oposicao-tenta-usar-inquerito-no-stf-para-cassar-chapa-bolsonaro-mourao/
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a “autoritarismo e black blocs”, uma vez que, pela sua perspectiva, falar 

de democracia é algo automaticamente associado a “usar as cores da 

minha bandeira, verde e amarelo”. Se torna ainda mais curiosa a fala do 

general se lembrarmos que ele também participou de uma manifestação 

a favor de Bolsonaro que atacava instituições democráticas, como o STF 

e o Congresso. Qual é o critério racional (técnico e pragmático) utilizado 

por Ramos para diferenciar as manifestações “democráticas” daquelas 

que o remetem a práticas autoritárias? Seja qual for, este critério parece 

ser muito semelhante àquele utilizado por Mourão em seus artigos 

recentes. 

 

 

Considerações finais 

 

No presente relatório, prosseguimos na hipótese norteadora da 

análise a respeito da atuação política do setor militar durante a crise do 

novo coronavírus: diferentemente do que boa parte da mídia afirma e 

também daquilo que era prometido durante os primeiros meses do 

governo de Bolsonaro, a “ala militar” não constitui a “ala técnica” do 

governo, uma vez que suas ações também são pautadas por princípios e 

valores ideológicos já explicitados anteriormente - tais como, a 

supervalorização da hierarquia, a preocupação com a conservação de 

uma dada “ordem” social e econômica, a defesa de pautas conservadoras, 

a aproximação estratégica do aparato estatal, a crítica das interferências 

do Legislativo em suas práticas, etc.  

A partir dos acontecimentos políticos do último mês, podemos 

argumentar que o próprio setor militar tem se despido gradativamente 

da “máscara técnica” comumente atribuída a ele - a recomendação oficial 

e protocolada de utilização da cloroquina no combate a covid-19 (a 

despeito das provas consistentes contrárias à aplicação de tal 
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medicamento), a manifestação explícita de ameaças golpistas (como a 

nota de Heleno), a divulgação massiva de críticas públicas à atuação do 

STF (como as notas dos militares reservistas) e o endosso de posturas 

profundamente conservadoras (como os artigos de Mourão) tornam cada 

vez mais indistintas as barreiras que supostamente separavam os 

militares da “ala ideológica”. 

Desta maneira, algumas questões ganham um grau de relevância 

diferenciado. Por exemplo: é possível afirmar que a “carnificina da 

pandemia”75 será colocada na conta dos militares? Isto é, todo o saldo 

negativo da crise atual terá força para “manchar” a imagem dos militares 

frente a boa parte da opinião pública? Os militares se sustentariam como 

grupo político independentemente do apoio do bolsonarismo? O 

bolsonarismo seria capaz de sobreviver caso os militares resolvessem 

“abandonar o barco”? Parece-nos que a importância de tais perguntas é 

proporcional a dificuldade de respondê-las no momento atual - 

precisaremos esperar as cenas dos próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2020/05/carnificina-pandemia-militares/  

https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2020/05/carnificina-pandemia-militares/
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Acordos e conflitos entre Congresso Nacional e o 
Bolsonaro 

NÍVEA BALTAR76  

O presente texto tem como objetivo analisar as dinâmicas do 

Congresso Nacional e do presidente Jair Bolsonaro frente às demandas 

geradas pelo terceiro mês de pandemia de covid-19 no Brasil, 

compreendendo o período de 12 de maio a 11 de junho. 

A hipótese trabalhada nesta pesquisa é que, como apontamos no 

boletim referente ao segundo mês da pandemia (12 de abril a 11 de 

maio), as relações entre executivo e legislativo se acomodaram, deixando 

para trás a dinâmica de conflito aberto que verificamos no primeiro mês 

da pandemia (11 de março a 11 de abril). O principal fator para essa nova 

configuração foi a convergência entre as principais lideranças do 

parlamento e o executivo no que tange à pauta econômica. Dessa maneira, 

o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que já vinha se 

aproximando de Bolsonaro, e agora também Rodrigo Maia, presidente da 

Câmara dos Deputados, estão em postura colaborativa com Bolsonaro ao 

tratar das chamadas “reformas estruturais” de cunho neoliberal.  

Contudo, diante da pandemia, os conflitos entre o presidente e o 

parlamento permanecem, na medida em que há continuidade do trabalho 

do Congresso em votar medidas para amenizar os danos causados pela 

Covid-19, assim como vem fazendo desde março. Temas como educação 

e relação com os Estados estiveram no centro destes embates.  

O texto tem como fontes os jornais que circulam no Brasil, o site 

do Senado, do Congresso em foco e as redes sociais dos protagonistas 

 
76 Nívea Baltar é graduanda de ciências sociais do 5º período e pesquisadora do Nudeb. 
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desta pesquisa, ou seja, do presidente da República, Jair Bolsonaro, da 

Câmara, Rodrigo Maia e do Senado e Congresso, Davi Alcolumbre.  

 

Bolsonaro, Maia e Alcolumbre: os interesses em comum   

 

O Projeto de Lei Complementar (PLC 39/2020), mais conhecido 

como Projeto de Auxílio a Estados e Municípios vem sendo pautado desde 

o primeiro boletim produzido pelo NUDEB e estava apenas aguardando 

sanção presidencial. No boletim do mês de maio foi apresentado que 

Bolsonaro pretendia vetar a possibilidade de reajuste salarial para o 

funcionalismo público, ao passo que o Congresso ameaçava derrubar o 

veto. Contudo, diferente do último boletim, em que Rodrigo Maia se 

mostrava recuado, com uma postura de não se posicionar publicamente, 

neste mês o presidente da Câmara se aproximou de Bolsonaro o que 

gerou mudanças significativas.  

Maia se encontrou com Bolsonaro no dia 14 de maio77, depois 

dessa primeira reunião o presidente declarou que falava a mesma língua 

de Maia na questão dos gastos e que os dois teriam voltado a “namorar”78, 

na mesma medida que Maia afirmou ter encontrado pontos que os 

unem79. Posteriormente voltaram a se encontrar, no dia 21 de maio80, 

quando houve uma reunião conjunta com governadores, cuja intenção de 

Bolsonaro era conseguir consenso para que pudesse vetar o reajuste 

salarial de servidores no Projeto de Lei de Auxílio a Estados e Municípios. 

A reunião trouxe vitória para o presidente, com Maia afirmando no seu 

 
77https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/bolsonaro-recua-e-diz-que-vai-discutir-com-maia-
e-governadores-veto-a-reajuste-de-
servidores,16a0e980ddd60b2b4490d09c01d9658a43m5y3w0.html 
78https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/14/bolsonaro-voltamos-a-namorar-est-tudo-
bem-com-o-rodrigo-maia.ghtml 
79https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/apos-sofrer-novo-ataque-maia-se-reune-com-
bolsonaro-e-pede-dialogo/ 
80https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/bolsonaro-anuncia-
san%C3%A7%C3%A3o-de-projeto-de-ajuda-a-estados-e-munic%C3%ADpios-1.425393 

https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/bolsonaro-recua-e-diz-que-vai-discutir-com-maia-e-governadores-veto-a-reajuste-de-servidores,16a0e980ddd60b2b4490d09c01d9658a43m5y3w0.html
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/bolsonaro-recua-e-diz-que-vai-discutir-com-maia-e-governadores-veto-a-reajuste-de-servidores,16a0e980ddd60b2b4490d09c01d9658a43m5y3w0.html
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/bolsonaro-recua-e-diz-que-vai-discutir-com-maia-e-governadores-veto-a-reajuste-de-servidores,16a0e980ddd60b2b4490d09c01d9658a43m5y3w0.html
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/14/bolsonaro-voltamos-a-namorar-est-tudo-bem-com-o-rodrigo-maia.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/14/bolsonaro-voltamos-a-namorar-est-tudo-bem-com-o-rodrigo-maia.ghtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/apos-sofrer-novo-ataque-maia-se-reune-com-bolsonaro-e-pede-dialogo/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/apos-sofrer-novo-ataque-maia-se-reune-com-bolsonaro-e-pede-dialogo/
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/bolsonaro-anuncia-san%C3%A7%C3%A3o-de-projeto-de-ajuda-a-estados-e-munic%C3%ADpios-1.425393
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/bolsonaro-anuncia-san%C3%A7%C3%A3o-de-projeto-de-ajuda-a-estados-e-munic%C3%ADpios-1.425393
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twitter que “essa unidade vai criar, com certeza, todas as condições para 

que, em um segundo momento, possamos tratar a pós-pandemia, a nossa 

recuperação econômica e a recuperação dos empregos dos brasileiros”81 

e Alcolumbre dizendo que “a videoconferência com governadores e o 

presidente [Bolsonaro] no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, foi um 

momento importante, que emoldura a união de todos os poderes em prol 

do bem comum”82.  

Ainda assim Bolsonaro impôs mais um obstáculo para sanção do 

auxílio, ao afirmar no dia 23 de maio que só iria sancionar caso a MP 918 

fosse aprovada. Essa medida provisória trata sobre a reestruturação das 

funções de chefia na Polícia Federal, prevendo gratificações ao topo da 

carreira, o que beneficia policiais federais. Ao colocar este obstáculo, o 

presidente contribuiu para que ela fosse promulgada rapidamente pelo 

Congresso, o que ocorreu já no dia 25 de maio83. Bolsonaro precisava que 

essa medida fosse aprovada antes do auxílio, pois caso contrário não seria 

possível criar essas novas funções na Polícia Federal.  

Com a medida provisória promulgada, Bolsonaro tem mais uma 

vitória, pois em meio a pandemia o presidente consegue negociar seus 

interesses colocando-os primeiro do que a necessária sanção do Auxílio a 

Estados e Municípios, o que acontece somente no dia 28 de maio. Por fim, 

foram vetados quatro dispositivos, entre eles a possibilidade de reajuste 

a servidores públicos até 202184.  

A aprovação com vetos deste auxílio não provocou maiores 

conflitos entre os líderes do legislativo e Bolsonaro, não houve tentativa 

de derrubada do veto como foi dito no início do mês, o que valida uma 

 
81https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1263483863080275968  
82https://twitter.com/davialcolumbre/status/1263493276591706113 
83https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/senado-aprova-mp-que-cria-funcoes-
comissionadas-na-policia-federal  
84https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/28/sancionada-ajuda-de-r-125-bilhoes-
para-estados-e-municipios-com-veto-a-reajuste 

https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1263483863080275968
https://twitter.com/davialcolumbre/status/1263493276591706113
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/senado-aprova-mp-que-cria-funcoes-comissionadas-na-policia-federal
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/senado-aprova-mp-que-cria-funcoes-comissionadas-na-policia-federal
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/28/sancionada-ajuda-de-r-125-bilhoes-para-estados-e-municipios-com-veto-a-reajuste
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/28/sancionada-ajuda-de-r-125-bilhoes-para-estados-e-municipios-com-veto-a-reajuste


45 

 

certa união entre os presidentes da República, do Senado e da Câmara. 

Em partes essa conciliação entre os poderes pode ser entendido pelos 

interesses econômicos em comum, visto que o Congresso começa a 

planejar a possibilidade de pautar reformas mesmo durante a pandemia.  

No início do isolamento social, Maia e Alcolumbre fizeram um 

acordo de só pautar propostas relacionadas à pandemia, ou que não 

fossem muito polêmicas. No entanto, esse acordo parece ter sido deixado 

de lado quando Maia fala da importância de se retomar a agenda de 

reformas, como a administrativa e a tributária, afirmando que elas terão 

um impacto decisivo na retomada da economia pós pandemia85. Na visão 

de Maia, “como já temos a previdência aprovada desde o ano passado, 

agora precisamos da reforma administrativa, não apenas para congelar 

salários, mas melhorar a qualidade do gasto público”86.  

Para que esse tipo de reforma avance é preciso muita coordenação 

do executivo e legislativo, uma vez que exige quórum qualificado e que 

gera muitas resistências no funcionalismo público (administrativa) e 

entre os empresários e governadores (tributária). Em um ano e meio de 

presidência, Bolsonaro não foi capaz de exercer tal tipo de liderança e 

parece pouco provável que isso mude agora em 2020. Por outro lado, as 

eleições deste ano tendem a esvaziar o Congresso, tornando mais difícil a 

aprovação dessas reformas.  

 

Alguns atritos permanecem 

 

Apesar da recente aproximação de Maia, Alcolumbre e Bolsonaro, 

a união não parece livre de atritos, como pode ser visto através das 

declarações do presidente da Câmara no dia 28 de maio. Depois de 

 
85 https://www.youtube.com/watch?v=fsg1gurR6IA 
86https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/maia-defende-gestao-articulada-entre-governo-
estados-e-municipios/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fsg1gurR6IA
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/maia-defende-gestao-articulada-entre-governo-estados-e-municipios/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/maia-defende-gestao-articulada-entre-governo-estados-e-municipios/


46 

 

Bolsonaro reagir agressivamente a decisão do ministro Alexandre de 

Moraes a favor das investigações do esquema de disseminação de fake 

news, Maia afirmou que “as declarações como a de hoje vão em um outro 

caminho, um caminho que gera insegurança. Qualquer frase mal 

colocada, como a de hoje pela manhã, vai esgarçando e estressando as 

relações.”87 

A discordância em relação ao isolamento social é um dos pontos 

de conflito entre os poderes desde o início da pandemia. Bolsonaro segue, 

neste terceiro mês de pandemia, mais preocupado com a retomada 

econômica do que com a vida dos brasileiros. No dia 14 de maio, numa 

videoconferência promovida pelo presidente da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o presidente mais uma vez 

defendeu o isolamento vertical com tudo aberto, comparando tais 

medidas de abertura com as da Suécia, que no entanto é o oitavo país na 

Europa no ranking de casos fatais pelo coronavírus88.     

Este país nórdico foi o único do grupo de países da região da 

Europa setentrional e do Atlântico Norte a não implementar ações de 

isolamento mais duras, tendo adotado desde o início da pandemia o 

isolamento vertical. Segundo matéria da Veja do dia 03 de junho89, a 

Suécia contabilizava 4.542 óbitos pelo coronavírus e o governo admitiu 

que eles deveriam ter adotado medidas mais rígidas para o 

enfrentamento da doença.        

Na visão do presidente do Brasil, no entanto, o lockdown é o 

caminho para “quebrar” o país, para ele “temos que ter coragem de 

enfrentar o vírus. Está morrendo gente? Está! Lamento! Mas vai morrer 

 
87https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/maia-diz-que-declaracoes-de-bolsonaro-vao-em-
caminho-que-gera-inseguranca/  
88https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/14/interna_politica,854859/
bolsonaro-defende-isolamento-vertical-e-diz-que-quer-abrir-tudo.shtml 
89https://veja.abril.com.br/mundo/coronavirus-suecia-admite-que-deveria-ter-adotado-medidas-
mais-duras/ 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/maia-diz-que-declaracoes-de-bolsonaro-vao-em-caminho-que-gera-inseguranca/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/maia-diz-que-declaracoes-de-bolsonaro-vao-em-caminho-que-gera-inseguranca/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/14/interna_politica,854859/bolsonaro-defende-isolamento-vertical-e-diz-que-quer-abrir-tudo.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/14/interna_politica,854859/bolsonaro-defende-isolamento-vertical-e-diz-que-quer-abrir-tudo.shtml
https://veja.abril.com.br/mundo/coronavirus-suecia-admite-que-deveria-ter-adotado-medidas-mais-duras/
https://veja.abril.com.br/mundo/coronavirus-suecia-admite-que-deveria-ter-adotado-medidas-mais-duras/
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muito, muito, muito mais se a economia continuar sendo destroçada por 

essas medidas”90. Enquanto isso, Maia se coloca numa posição oposta, 

defendendo o isolamento e a quarentena, argumentando que não são elas 

as culpadas por derrubar a economia, mas sim o vírus. Para o presidente 

da Câmara “o distanciamento momentâneo entre as pessoas, salva 

vidas”91. 

Além deste, o mais recente embate entre Congresso e Bolsonaro é 

o veto do presidente ao repasse de 8,6 bilhões92 para governadores e 

prefeitos combaterem o coronavírus. Câmara e Senado tinham aprovado 

ainda no mês de maio uma mudança na MP 909/2019, que anteriormente 

extinguiu o fundo de Reserva Monetária do Banco Central e destinou os 

recursos para pagamento da dívida pública. Com a mudança feita pelos 

deputados e aprovada pelos senadores, os recursos seriam destinados 

para ações de combate ao novo coronavírus. 

Contudo, para surpresa de Maia, que acreditava que a mudança 

tinha ocorrido através de um acordo entre as duas casas e o governo, no 

dia 03 de junho, Bolsonaro vetou o repasse, priorizando o uso do dinheiro 

para pagar a dívida pública. O veto ajudou a desestabilizar o frágil 

equilíbrio entre o presidente e o Congresso, que agora precisa decidir se 

manterá ou derrubará o veto.  

Outro tema que produz conflitos envolve a ação do Ministro da 

Educação, Abraham Weintraub, que está em constante mobilização 

contra as instituições e que por isso vem colecionando derrotas no 

parlamento. A mais significativa delas foi o adiamento do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), principal forma de acesso dos estudantes às 

 
90https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/14/bolsonaro-faz-apelo-para-governadores-
reverem-politica-de-isolamento-e-diz-que-esta-disposto-a-conversar.ghtml 
91https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1266759281933799424   
92https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/bolsonaro-veta-repasse-de-r-86-bi-para-
estados-e-municipios-combaterem-coronavirus.shtml?utm_campaign=resumo-do-dia-edicao-da-
noite&utm_content=hyperlink-texto&utm_medium=email&utm_source=newsletter  
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universidades. O ministro já tinha declarado que não adiaria o exame, 

afirmando que “O ENEM não foi feito para corrigir injustiças sociais”93. 

Diante de tamanha insensibilidade, os movimentos de educação 

iniciaram uma pressão virtual com a hashtag #adiaenem. Em 19 de maio, 

o Senado votou o tema e decidiu pelo adiamento por 75 votos a 1 (apenas 

o filho do presidente se opôs).94 No dia 20 de maio o Ministério anunciou 

o adiamento das provas, ainda sem data confirmada. O argumento 

colocado na nota assinada pelo MEC e pelo INEP foi de que o governo 

estava atento às demandas da sociedade e às manifestações do poder 

legislativo95.     

Outra dimensão de conflito e derrota do Weintraub são as MPs. 

Em fevereiro, antes portanto da pandemia, o Congresso já tinha deixado 

caducar uma MP de interesse do ministro, a que criava uma carteira 

estudantil digital96. Em 02 de junho, os parlamentares repetiram o 

expediente, fazendo com que perdesse a validade a MP sobre as eleições 

para reitor, editada em 24 de dezembro e rejeitada nas universidades. 97 

Contudo, em gesto de flagrante inconstitucionalidade, pois é 

proibido reeditar MP com o mesmo tema na mesma legislatura, em 10 de 

junho o governo edita nova medida para tratar da escolha de reitores 

para universidades federais, retirando da comunidade acadêmica e 

transferindo para Weintraub o poder de escolha de reitores temporários 

para universidades federais durante o período de pandemia.  

 
93https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/05/15/interna_politica,1147798/weintraub-

sobre-enem-nao-e-feito-para-atender-injusticas-sociais.shtml 

94https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/19/senado-aprova-texto-base-de-projeto-que-adia-

enem.ghtml 

95https://congressoemfoco.uol.com.br/educacao/apos-pressao-do-congresso-governo-adia-enem/ 
96https://www.camara.leg.br/noticias/637848-mp-que-criou-carteirinha-digital-de-estudante-perde-
a-validade/  
97https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/02/perde-eficacia-mp-que-mudava-
eleicao-de-reitores-de-universidades-federais  
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Dezessete universidades e quatro institutos federais, além do 

Colégio Pedro II, podem sofrer intervenção se esta legislação for 

aprovada. A MP causou revolta nas instituições de ensino, no campo da 

educação como um todo e no Congresso: Maia e Alcolumbre já se 

pronunciaram, o primeiro afirmando que o texto é inconstitucional e que 

espera que o próprio governo retire a MP de pauta; o segundo afirmou 

que estuda a devolução da medida98.                  

 

As movimentações nas casas legislativas 

 

Para além das articulações e atritos com o executivo, o legislativo 

segue fazendo o seu trabalho à medida que debate e aprova projetos 

importantes para amenizar os danos sanitários, sociais e econômicos 

provocados pela pandemia.  

No mês de maio foram vários os projetos de lei articulados e 

discutidos na Câmara e no Senado, alguns deles seguem em tramitação 

pelas duas casas e outros aguardam apenas a sanção presidencial, como 

é o caso do PL 1179/202099. Este projeto de lei trata, dentre outras coisas, 

da mudança temporária nas regras sobre contratos, direito de família e 

relações de consumo, e impede o despejo de inquilinos por atraso no 

pagamento de aluguel até 30 de outubro de 2020. O projeto abrange 

imóveis comerciais e residenciais, já tendo sido aprovado nas duas casas 

aguarda agora sanção presidencial. Além deste, outro projeto de lei que 

aguarda a sanção do presidente é o de número 1194/2020. Este PL 

regulamenta a doação de alimentos excedentes por parte de 

supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. 

 
98https://oglobo.globo.com/sociedade/alcolumbre-avalia-devolver-mp-de-reitores-maia-considera-
medida-ilegal-24473623  
99https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/vai-a-sancao-projeto-que-proibe-despejo-de-
inquilino-durante-pandemia/ 
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Outro projeto fundamental é o PL 2726/2020 que trata, dentre 

outras coisas, da obrigatoriedade da inclusão de marcadores étnico-

raciais nos registros dos pacientes com Covid-19, tanto nas unidades do 

SUS quanto nas instituições privadas. O projeto aguarda ainda uma série 

de tramitações e está apensada, ou seja, está sendo analisada juntamente 

com outras de caráter similares. Este projeto é importante porque, 

segundo dados do boletim epidemiológico da prefeitura de São Paulo, por 

exemplo, o risco de morte de negros por Covid-19 é 62% maior em 

relação aos brancos100. A Agência Pública também mostrou que no Brasil, 

“entre negros, há uma morte a cada três hospitalizados por [Covid-19], já 

entre brancos, há uma a cada 4,4 hospitalizações”101. 

Não existem componentes genéticos para explicar a maior 

mortalidade de negros por Covid-19, pelo contrário, o que explica esses 

números é a desigualdade social e o racismo estrutural. Os negros ainda 

vivem em regiões mais concentradas, nas favelas, com menos acesso ao 

saneamento básico, ocupam em sua maioria os trabalhos informais, 

precisam usar o transporte público e portanto ficam mais expostos ao 

vírus102. O racismo afeta o acesso da população negra aos serviços de 

saúde, afeta a sua qualidade e até mesmo as relações do profissional para 

com o paciente, é o que afirma Luis Eduardo Batista, coordenador do GT 

Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO)103.       

  As movimentações no Congresso seguem, majoritariamente, em 

caminho para articular medidas que amenizem os efeitos da pandemia. O 

 
100https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-risco-de-morte-de-negros-por-covid-19-e-62-
maior-em-relacao-aos-brancos,70003291431 
101https://apublica.org/2020/05/em-duas-semanas-numero-de-negros-mortos-por-coronavirus-e-
cinco-vezes-maior-no-brasil/  
102https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Por-que-negros-morrem-mais-o-racismo-
institucional-no-acesso-%C3%A0-sa%C3%BAde 
103https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2020/05/na-pandemia-de-covid-19-negros-
morrem-mais-do-que-brancos-por-que.html 
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que não se sabe é se, com a aproximação de Maia e Alcolumbre com 

Bolsonaro, e deste com o centrão, novas pautas focadas nos interesses 

econômicos terão centralidade nas discussões do legislativo, tirando o 

foco da saúde dos brasileiros.    

 

Conclusão  

 

Neste terceiro mês de pandemia, os arranjos políticos tomaram 

novas formas, ainda que de maneira frágil. Maia que estava mais calado 

no mês anterior retomou o protagonismo que apresentara no primeiro 

mês da pandemia. Contudo, diferente de março, agora seu 

posicionamento se destacou não pela resistência ao presidente, mas sim 

por dialogar com este e mostrar que, apesar de pautas discordantes os 

dois possuem interesses em comum. Enquanto ele fala isso, Bolsonaro 

segue priorizando a pauta econômica e desrespeitando o isolamento 

social.    

No entanto, a recente aproximação de Maia e Alcolumbre com 

Bolsonaro enfrentará desafios no próximo período: primeiro, a questão 

das fake news, que já fustiga Bolsonaro e sua família em uma CPI e um 

inquérito no STF. Além disso, há um PL em discussão no Senado que 

busca regular o uso das redes e que conta com a oposição do 

bolsonarismo. Segundo, pela análise dos vetos de Bolsonaro à verba 

destina aos Estados e no caso do congelamento dos salários dos 

servidores. Terceiro, pela MP da eleição para reitor, que foi devolvida por 

Alcolumbre ainda enquanto esse boletim estava sendo editado, no dia 12 

de junho, com ele afirmando que “cabe a mim, como Presidente do 

Congresso Nacional, não deixar tramitar proposições que violem a 

Constituição Federal”104. Por fim, a questão das reformas. Caso Congresso 

 
104https://www1-folha-uol-com-
br.cdn.ampproject.org/v/s/www1.folha.uol.com.br/amp/educacao/2020/06/alcolumbre-devolve-mp-

https://www1-folha-uol-com-br.cdn.ampproject.org/v/s/www1.folha.uol.com.br/amp/educacao/2020/06/alcolumbre-devolve-mp-que-dava-poder-a-weintraub-para-nomear-reitores-de-universidades.shtml?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15919725865851&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fonte%3A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Feducacao%2F2020%2F06%2Falcolumbre-devolve-mp-que-dava-poder-a-weintraub-para-nomear-reitores-de-universidades.shtml
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consiga meios para discuti-las mesmo durante a pandemia, as 

convergências seriam favorecidas. Porém, com a aproximação das 

eleições e com a postura de Bolsonaro, isso é pouco provável.  

É preciso aguardar os próximos acontecimentos e as pautas que 

entrarão em discussão, além de observar as articulações ou não de 

Bolsonaro com os presidentes do Senado e da Câmara e também com o 

chamado Centrão. O que parece já ser possível inferir é que o próximo 

mês será decisivo na análise das articulações do Congresso, uma vez que 

medidas importantes podem entrar em pauta. E há também a constante 

ameaça de Bolsonaro contra as instituições, o que pode exigir ações 

enérgicas de Maia e Alcolumbre.  
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A radicalização do conflito entre STF e Bolsonaro  

PEDRO SILVEIRA105  

O presente texto busca analisar de que forma os conflitos políticos 

entre o presidente da República Jair Bolsonaro e o Judiciário, em 

particular o Supremo Tribunal Federal, se desenvolveram no contexto do 

terceiro mês de pandemia da Covid-19 no Brasil, entre 12 de maio e 12 

de junho. Usamos como fontes para nossa pesquisa portais de notícias 

tais como G1, O Globo, Folha de São Paulo, UOL, Nexo, Poder 360, CNN 

Brasil e BBC News, além do site do Palácio do Planalto. 

Ao longo da pandemia, observamos que o conflito entre Bolsonaro 

e o STF, iniciado em 2019, ganhou novas dimensões: no primeiro mês, 

entre 11 de março e 11 de abril, o centro foram os embates relacionados 

às medidas de isolamento social e a competência de estados e municípios 

em aplicá-las. Apresentamos como hipótese em nosso primeiro boletim 

que o STF agiu de forma a ocupar o espaço de mediador que foi 

abandonado pelo presidente em sua postura de confronto com os 

governadores e o Congresso.106  

No segundo mês, que abarca o período de 12 de abril a 11 de maio, 

o conflito se intensificou, notadamente a partir das denúncias de 

interferência da Polícia Federal pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e 

o avanço do inquérito das Fake News que investiga aliados próximos do 

presidente. Assim, o STF deixou de ser um mediador e passou a ser o 

principal protagonista do embate com Bolsonaro.107 

Neste terceiro mês, entendemos que o conflito ganhou contornos 

mais estruturais, em que as divergências relacionadas à pandemia 

 
105 Pedro Silveira é graduando em História pela UFRJ e pesquisador do NUDEB.  
106 O STF e o vácuo: o judiciário e Bolsonaro diante da pandemia 
107 O STF diante dos ataques de Bolsonaro à democracia durante a pandemia 

https://nudebufrj.com/2020/04/17/198/
https://nudebufrj.com/2020/05/20/o-stf-diante-dos-ataques-de-bolsonaro-a-democracia-durante-a-pandemia/
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passaram, infelizmente, para o segundo plano. Assim, os embates entre 

Judiciário e Executivo se convertem cada dia mais em uma disputa sobre 

democracia e golpe.  

Para demonstrar essa hipótese, vamos dividir o texto em três 

partes: na primeira, analisamos os desdobramentos da demissão do ex-

juiz Moro, a partir da decisão do Ministro Celso de Mello em divulgar o 

vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Na segunda parte, 

tratamos dos desdobramentos do inquérito das Fake News, com 

protagonismo do ministro Alexandre de Moraes. Por fim, entra o debate 

sobre a Constituição e o papel das Forças Armadas. 

 

A interferência de Bolsonaro na Polícia Federal 

 

No dia 22 de maio, o ministro do STF Celso de Mello decidiu pela 

divulgação do vídeo da reunião ministerial108 na qual Moro afirmava 

haver provas das intenções de interferência do presidente na Polícia 

Federal. Além de reclamar da falta de informações prestadas pela Polícia 

Federal, entre outros órgãos de governo, Bolsonaro afirmou o seguinte: 

Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro 
oficialmente e não consegui, isso acabou! Eu não vou esperar 
fuder a minha família toda de sacanagem ou amigos meus 
porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da 
linha que pertence à estrutura, vai trocar. Se não puder trocar, 
troca o chefe dele, se não pode trocar o chefe dele, troca o 
ministro.109 

 

Os fatos posteriores à reunião ministerial, em que a troca de 

Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal provocou a demissão 

de Moro, corroboram com a versão do ex-ministro da Justiça, que afirmou 

em depoimento que o presidente havia lhe dito que ele tinha 27 

 
108 Celso de Mello derruba sigilo de gravação da reunião ministerial de 22 de abril 
109 O que Bolsonaro disse sobre PF na reunião ministerial de 22 de abril 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/22/celso-de-mello-derruba-sigilo-de-gravacao-da-reuniao-ministerial-de-22-de-abril.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=S84g4pk5yOU
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Superintendências e que ele queria apenas uma, a do Rio de Janeiro.110 A 

nomeação de Tácio Muzzi para a Superintendência da PF do Rio de 

Janeiro no dia 25 de maio111 completaria o quadro enunciado pelo 

presidente, em que a troca de “gente da segurança nossa no Rio de 

Janeiro” aconteceria nem que para isso fosse necessário trocar seu chefe 

e o ministro responsável por indicar este último. A alegação da defesa do 

presidente de que o trecho se referiria à troca de sua segurança pessoal, 

por sua vez, entra em contradição com a decisão do próprio presidente 

de promover o responsável pela mesma, publicada no Diário Oficial da 

União em data anterior à reunião ministerial112. 

Não menos fortuita foi a deflagração, em 26 de maio, da Operação 

Placebo pela PF do Rio de Janeiro, responsável por investigar 

superfaturamento na construção de hospitais de campanha e compra de 

ventiladores mecânicos.113A Operação, que teve como alvo principal o 

governador Wilson Witzel (PSC), realizou buscas e apreensões nas 

residências oficial e pessoal do governador no dia seguinte à nomeação 

do novo superintendente da Polícia Federal. Adversário político do 

presidente, Witzel reagiria à operação dizendo que “a interferência 

anunciada pelo presidente estaria devidamente “oficializada” após esse 

ato114. O desgaste das acusações se mostrou decisivo para o governador, 

visto que seu processo de impeachment seria aberto pela Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro apenas duas semanas depois do fato, em 

votação simbólica quase unânime.115 Ao romper com o presidente na 

tentativa de se construir enquanto alternativa política menos 

 
110 Bolsonaro pediu comando da PF do Rio, diz Moro em depoimento: 'Você tem 27 superintendências, 
eu quero apenas uma' 
111 Tácio Muzzi é nomeado como superintendente da Polícia Federal no Rio 
112 Bolsonaro trocou responsável por segurança antes de reunião com Moro 
113 PF faz buscas contra governador do RJ, Wilson Witzel, em investigação sobre hospitais de campanha 
114 Witzel nega irregularidade e diz que interferência de Bolsonaro está 'oficializada' 
115 Em votação simbólica, Alerj tem maioria para abrir processo de impeachment do governador Wilson 
Witzel 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/05/bolsonaro-pediu-pf-no-rio-diz-moro-em-depoimento-voce-tem-27-superintendencias-eu-quero-apenas-uma.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/05/bolsonaro-pediu-pf-no-rio-diz-moro-em-depoimento-voce-tem-27-superintendencias-eu-quero-apenas-uma.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/25/tacio-muzzi-e-nomeado-como-superintendente-da-policia-federal-no-rio.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/15/bolsonaro-trocou-responsavel-por-seguranca-antes-de-reuniao-com-moro.htm
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/26/agentes-da-pf-estao-no-palacio-laranjeiras-residencia-oficial-do-governador-do-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/26/witzel-nega-participacao-em-possiveis-fraudes-na-saude-do-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/10/presidente-da-alerj-anuncia-votacao-simbolica-para-decidir-se-abre-processo-de-impeachment-de-witzel.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/10/presidente-da-alerj-anuncia-votacao-simbolica-para-decidir-se-abre-processo-de-impeachment-de-witzel.ghtml
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negacionista no campo da extrema direita, o governador perdeu tanto a 

base social que o sustentava como foi abandonado por toda a extensão do 

espectro político fluminense. Seu afastamento, hoje, é uma previsão que 

dificilmente não se confirmará nos próximos meses. 

Bolsonaro comemorou a operação, porém no dia seguinte uma 

outra ação da PF, relativa às fakenews, provocaria descontentamento no 

presidente.  

 

O avanço do inquérito das Fake News 

 

A decisão de divulgar o vídeo da reunião ministerial  em sua quase 

integralidade geraria repercussões que extrapolariam o inquérito sobre 

interferência na PF. Graças a ela, pudemos testemunhar, para além da 

constrangedora falta de decoro, as defesas de armamento da população 

pelo presidente; aproveitamento do foco da sociedade na pandemia para 

“passar a boiada” da desregulamentação ambiental pelo ministro do Meio 

Ambiente;  privatização do Banco do Brasil pelo ministro da Economia; 

prisão de governadores pela ministra dos Direitos Humanos e o 

equivalente para os ministros do STF para o ministro da Educação.116 Em 

suma, trouxe à tona um panorama assustador das convicções 

antidemocráticas e antipopulares do Executivo Federal e o completo 

descaso com o combate à pandemia da Covid-19 e suas consequências 

econômicas para a maioria da população brasileira. 

Com a divulgação do vídeo, o Supremo aproveitou a oportunidade 

de desgastar o governo com a exposição das suas próprias convicções e 

construiu as condições políticas de sua autopreservação. O ministro da 

Educação Abraham Weintraub foi o principal atingido pelos 

desdobramentos da divulgação do vídeo da reunião ministerial. O 

 
116 ÍNTEGRA DA REUNIÃO MINISTERIAL: ASSISTA AO VÍDEO COMPLETO 

https://www.youtube.com/watch?v=6cg5AAcijv4
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ministro Alexandre de Moraes intimou o titular da pasta da educação em 

dia 26 de maio dando-lhe um prazo de cinco dias para se apresentar à PF 

para prestar esclarecimentos de sua fala, no contexto do inquérito das 

Fake News.117 Na reunião, Weintraub esbravejou que, por ele, “colocaria 

todos esses vagabundos na cadeia, começando no STF”. No dia seguinte, 

o ministro da Justiça André Mendonça entraria com um pedido de Habeas 

Corpus para que Weintraub fosse excluído do inquérito das Fake News 

feito pelo ministro da Justiça no dia 27 de maio118, Weintraub 

compareceria para depor na PF no dia 28 de maio, optando por exercer 

seu direito de ficar calado durante o depoimento119.  

O inquérito das Fake News foi aberto em março de 2019 com o 

objetivo inicial de apurar ataques na internet contra os ministros da corte 

e seus familiares, ocorridos durante o julgamento com impacto nos 

processos da Lava Jato. Criticado por juristas no passado por seus “vários 

usos”120, o inquérito aglutina uma série de investigações contra ataques 

ao STF, sejam estes ameaças aos ministros da corte e seus familiares, 

organização de manifestações que pedem seu fechamento, ou divulgação 

de notícias falsas a seu respeito. 

Vale lembrar também que o inquérito das Fake News se encontra 

fortemente ligado ao inquérito de interferência na Polícia Federal, uma 

vez que um dos objetivos de Bolsonaro com esta, além da investigação de 

adversários políticos, é a proteção da sua família e de seus aliados, ligados 

ao esquema de divulgação de notícias falsas iniciado durante a campanha 

presidencial e mantido ao longo do seu mandato para a mobilização da 

sua base social. Como afirmou para Sérgio Moro em uma conversa no 

Whatsapp quando este ainda era ministro, a investigação de deputados 

 
117 Alexandre de Moraes, do STF, dá prazo para PF ouvir o ministro da Educação, Weintraub 
118 Bolsonaro recorre ao STF para evitar depoimento e prisão de Weintraub no inquérito das fake news 
119 Weintraub fica calado em depoimento à PF um dia após governo tentar evitar na Justiça que ele fosse 
ouvido 
120 Os vários usos do inquérito do Supremo sobre fake news 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/26/alexandre-de-moraes-do-stf-da-prazo-para-pf-ouvir-o-ministro-da-educacao-weintraub.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/bolsonaro-recorre-ao-stf-para-evitar-depoimento-e-prisao-de-weintraub-no-inquerito-das-fake-news.shtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/29/abraham-weintraub-fica-calado-em-depoimento-a-pf-um-dia-apos-governo-tentar-blinda-lo.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/29/abraham-weintraub-fica-calado-em-depoimento-a-pf-um-dia-apos-governo-tentar-blinda-lo.ghtml
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/10/02/Os-v%C3%A1rios-usos-do-inqu%C3%A9rito-do-Supremo-sobre-fake-news
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bolsonaristas pela organização das manifestações antidemocráticas no 

inquérito das Fake News seriam “mais um motivo” para a troca na Polícia 

Federal.121 

A troca na direção-geral da Polícia Federal não impediria, no 

entanto, a realização de uma série de buscas e apreensões na casa de 

empresários e comunicadores bolsonaristas122 no dia 27 de maio, além 

da convocação para depoimento de seis deputados federais e dois 

estaduais do PSL. No mesmo dia, Bolsonaro publicou em seu perfil no 

Twitter que “ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos, por 

exercerem seu direito à liberdade de expressão, é um sinal que algo de 

muito grave está acontecendo com nossa democracia”123. Apesar dos 

protestos, o ministro Edson Fachin abriria o pleno do STF responsável 

por deliberar sobre a validade do inquérito das Fake News com voto 

favorável no dia 10 de junho, em votação programada para prosseguir no 

dia 17 de junho124, assim como negaria pedido para tirar Weintraub do 

inquérito das Fake News.125 

Nas últimas semanas, o governo federal agiu para que as provas 

reunidas no âmbito desse inquérito não fossem utilizados em ação 

eleitoral que pode convocar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no 

Tribunal Superior Eleitoral126, sem sucesso até a presente data.127 

  

A disputa dos limites entre os poderes e o papel dos militares na 

democracia 

 
121 Moro exibe troca de mensagens em que Bolsonaro cobra mudança no comando da PF 

122 Polícia Federal faz buscas em endereços de Roberto Jefferson, Luciano Hang e 

blogueiros  
123 'Sinal de algo muito grave com nossa democracia', diz Bolsonaro sobre operação 
124 Relator Edson Fachin vota no STF pela validade do inquérito das fake news; julgamento é suspenso  
125 Fachin nega pedido para tirar Weintraub do inquérito das fake news 
126 Bolsonaro pede para TSE não usar provas do inquérito das fake news em ação eleitoral 
127 Ministro do TSE admite usar provas de inquérito das fake news contra Bolsonaro, mas consulta 
Moraes 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/24/moro-exibe-troca-de-mensagens-em-que-bolsonaro-cobra-mudanca-no-comando-da-pf.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/27/pf-cumpre-mandados-em-inquerito-do-stf-sobre-fake-news.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/27/pf-cumpre-mandados-em-inquerito-do-stf-sobre-fake-news.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/05/28/sinal-de-algo-muito-grave-com-nossa-democracia-diz-bolsonaro-sobre-operacao
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/10/relator-edson-fachin-vota-no-stf-pela-validade-de-inquerito-das-fake-news-julgamento-e-suspenso.ghtml
https://oglobo.globo.com/brasil/fachin-nega-pedido-para-tirar-weintraub-do-inquerito-das-fake-news-24476310
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/bolsonaro-pede-para-tse-nao-usar-provas-do-inquerito-das-fake-news-em-acao-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/ministro-do-tse-consulta-moraes-sobre-uso-de-provas-de-inquerito-das-fake-news-contra-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/ministro-do-tse-consulta-moraes-sobre-uso-de-provas-de-inquerito-das-fake-news-contra-bolsonaro.shtml
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Após o encaminhamento no dia 22 de maio de uma notícia-crime 

apresentada ao STF pelos partidos PDT, PSB e PV para a Procuradoria 

Geral República pelo ministro Celso de Mello, que pedia a busca e 

apreensão dos celulares de Jair Bolsonaro e do seu filho Carlos Bolsonaro, 

o presidente afirmou:  

Um ministro do STF querer um telefone do presidente da 
República, que tem contato com alguns líderes do mundo, por 
conta de fake news? Tá de brincadeira. Tá na cara que eu 
jamais entregaria o celular. Estaria sendo criada uma crise 
institucional. A troco do quê? Qual é o próximo passo? Dar 

uma canetada e dizer que não sou mais presidente?128  
 

Em nome do Gabinete de Segurança Institucional, o General 

Heleno emitiria nota em que afirma que tal atitude “é uma evidente 

tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter 

consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional”129, em 

declaração chancelada pelo ministro da Defesa Fernando Azevedo, que 

reiterou a suposta preocupação do ministro com a harmonia e 

independência entre os poderes.130 Bolsonaro afirmaria também que 

ordens absurdas não se cumprem e que o objetivo da operação é atingir 

seus apoiadores.131  

Desprovido da capacidade dos demais integrantes para ameaças 

(não tão) veladas, o filho do presidente e deputado federal Eduardo 

Bolsonaro chegaria a afirmar que a ruptura constitucional não é apenas 

uma possibilidade, e sim uma questão de tempo.132 

 
128 Bolsonaro diz que não é 'rato' e que jamais entregará seu celular à Justiça 
129 General Heleno fala em 'consequências imprevisíveis' se celular de Bolsonaro for apreendido 
130 Defesa teve conhecimento e concordou com nota de ministro Augusto Heleno 
131 Bolsonaro defende impor limites e descumprir ordens que ele considera absurdas 
132 Eduardo Bolsonaro vê 'momento de ruptura' e cogita adoção de 'medida enérgica' por presidente 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/22/bolsonaro-diz-que-nao-e-rato-e-que-jamais-entregara-seu-celular-a-justica.htm
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/general-heleno-fala-em-consequencias-imprevisiveis-se-celular-de-bolsonaro-for-apreendido.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/23/defesa-teve-conhecimento-e-concordou-com-nota-de-ministro-augusto-heleno.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/28/bolsonaro-defende-impor-limites-e-descumprir-ordens-que-ele-considera-absurdas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/28/deputado-eduardo-bolsonaro-cogita-necessidade-de-medida-energica-do-presidente.ghtml
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O ministro Celso de Mello decidiria enfim pelo arquivamento do 

pedido de apreensão do celular do presidente, não sem ponderar em seu 

despacho que: 

Tal insólita ameaça de desrespeito a eventual ordem judicial 
emanada de autoridade judiciária competente, de todo 
inadmissível na perspectiva do princípio constitucional da 
separação de poderes, se efetivamente cumprida, configuraria 
gravíssimo comportamento transgressor por parte do 
presidente da República, da autoridade e da supremacia da 
Constituição Federal.133 

 
A disputa que vimos emergir em nosso último boletim 

(abril/maio) entre Executivo e Judiciário acerca de suas interpretações 

conflitantes da Constituição Federal, em particular das implicações 

práticas do princípio de independência dos poderes por ela preconizada, 

se acirrou ao longo de maio e começo de junho. De fato, ao passo que o 

STF compreende a harmonia e independência dos poderes nos marcos do 

sistema de pesos e contrapesos do regime presidencialista de coalizão, a 

presidência da República compreende a independência destes como o 

direito do Executivo em não ter suas decisões questionadas pelos demais 

poderes, apoiando-se para isso na legitimidade conferida pelo sufrágio de 

2018. 

No último mês, porém, um novo elemento de debate entrou em 

cena: o papel das Forças Armadas no regime democrático. Esse debate se 

deu fundamentalmente a partir de interpretações divergentes do Artigo 

142 da Constituição Federal, que estabelece que: 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, 
sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 
ordem.134 

 

 
133 Celso de Mello arquiva pedido para apreensão de celular de Bolsonaro 
134 Constituição Federal 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/02/celso-de-mello-arquiva-pedido-para-apreensao-de-celular-de-bolsonaro.ghtml
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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A interpretação difundida pelo bolsonarismo afirma que as Forças 

Armadas se constituiriam enquanto um poder moderador e que, frente a 

ameaça de interferência dos demais poderes, o Executivo poderia acionar 

o Exército para a solução do conflito institucional. Em outras palavras, o 

Artigo 142 seria a fundamentação jurídica para uma intervenção militar, 

um auto-golpe capaz de ampliar os poderes da presidência da República.  

O ministro Luís Roberto Barroso rejeitaria um pedido de 

regulamentação do Artigo 142 da Constituição no dia 10 de junho, 

qualificando em sua decisão a crença de que a Constituição legitima o 

descumprimento de decisões judiciais por ato das Forças Armadas de 

“terraplanismo constitucional”.135 Já o ministro do Luiz Fux delimitaria 

em decisão judicial do dia 12 de junho que “a interpretação da 

Constituição e da lei que disciplina as Forças Armadas não permitem a 

intervenção do Exército sobre o Legislativo, o Judiciário ou o Executivo 

nem dão aos militares a atribuição de poder moderador.”136  

A insatisfação do Supremo com o Governo Federal ficaria por sua 

vez escancarada com o vazamento de mensagens pessoais em que o 

ministro Celso de Mello compararia o Brasil à Alemanha nazista e 

afirmaria que os bolsonaristas odeiam a democracia.137 O ministro Gilmar 

Mendes viria a público concordar com a afirmação138 e mesmo o 

presidente Dias Toffoli, maior expoente da conciliação, diria que a 

dubiedade de Bolsonaro assusta a sociedade.139 Não à toa, ministros 

como o próprio Gilmar veriam com bons olhos os atos pró-democracia140. 

Cientes da necessidade de se vincular às forças sociais democráticas, o 

STF se mostraria mais sensível à voz das ruas em decisão histórica de 

 
135 Ministro do STF rejeita ação que pedia regulamentação do artigo 142 da Constituição 
136 Em decisão judicial, Fux, do STF, diz que Forças Armadas não são poder moderador 
137  Celso de Mello compara Brasil à Alemanha de Hitler e diz que bolsonaristas 'odeiam a democracia' 
138 Gilmar Mendes concorda com Celso de Mello ao comparar Brasil à Alemanha nazista  
139 Toffoli defende diálogo entre poderes e diz que 'dubiedade' de Bolsonaro 'assusta' sociedade 
140 Atos pró-democracia mostram pessoas cansadas de 'ameaças' e 'bravatas', diz Gilmar Mendes  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/10/ministro-do-stf-rejeita-acao-que-pedia-regulamentacao-do-artigo-142-da-constituicao.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/em-decisao-judicial-fux-do-stf-diz-que-forcas-armadas-nao-sao-poder-moderador.shtml
https://oglobo.globo.com/brasil/celso-de-mello-compara-brasil-alemanha-de-hitler-diz-que-bolsonaristas-odeiam-democracia-24455551
https://oglobo.globo.com/brasil/gilmar-mendes-concorda-com-celso-de-mello-ao-comparar-brasil-alemanha-nazista-1-24468662
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/toffoli-defende-dialogo-entre-poderes-e-diz-que-dubiedade-de-bolsonaro-assusta-sociedade.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/atos-pro-democracia-mostram-pessoas-cansadas-de-ameacas-e-bravatas-diz-gilmar-mendes.ghtml
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proibir operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a 

pandemia.141 

 

Conclusão 

 

Como afirmamos na nossa introdução, as questões relacionadas ao 

combate à pandemia do novo Coronavírus passaram infelizmente para o 

segundo plano da crise política. A naturalização dos números trágicos da 

pandemia e as pressões econômicas pela reabertura puseram em xeque 

a frente que havia se formado contra a inoperância do Governo Federal 

no começo da crise. No último mês, tivemos como principal embate 

relevante nesse campo a determinação do STF para que os dados 

detalhados sobre os casos de Covid-19 seguissem sendo divulgados pelo 

Ministério da Saúde.142  

Em suma, o centro do conflito passou mesmo para a questão da 

democracia. Acuado pelo avanço do inquérito das Fake News e a possível 

utilização de suas provas na ação eleitoral do TSE, Bolsonaro afirmou que 

as Forças Armadas não aceitariam um julgamento político do governo.143 

O ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos, general da 

ativa, daria declarações no mesmo sentido, afirmando que não há 

possibilidade de golpe, mas que a oposição tampouco deveria “esticar a 

corda”.144 Além dos conflitos com o STF, o governo colecionou derrotas 

nas instâncias inferiores: com a suspensão da portaria que aumenta o 

limite de compra de munição145, para a frustração dos planos 

armamentistas do presidente; a suspenção de sua nomeação para a 

 
141 Ministro do STF proíbe operações em favelas do Rio durante a pandemia 
142 Moraes manda Ministério da Saúde retomar divulgação de dados acumulados da Covid-19 
143 Forças Armadas não cumprem ordens absurdas nem aceitam julgamentos políticos, diz Bolsonaro 
144 Ministro Ramos afirma que é 'ultrajante' falar em golpe militar, mas alerta: 'Não estica a corda' 
145 Justiça Federal suspende portaria que aumenta limite de compra de munição  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/05/fachin-proibe-operacoes-em-favelas-do-rio-durante-a-pandemia.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/moraes-manda-ministerio-da-saude-retomar-divulgacao-de-dados-acumulados-da-covid-19-24469820
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/forcas-armadas-nao-cumprem-ordens-absurdas-nem-aceitam-julgamentos-politicos-diz-bolsonaro.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/12/ministro-ramos-afirma-que-e-ultrajante-falar-em-golpe-militar-mas-alerta-nao-estica-a-corda.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/11/justica-federal-suspende-portaria-que-aumenta-limite-de-compra-de-municao.ghtml
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presidência do IPHAN146; além da quebra do sigilo bancário do ministro 

do Meio Ambiente Ricardo Salles em investigação de enriquecimento 

ilícito.147 

No final de semana, o quadro se complicou ainda mais quando em 

13 de junho alguns bolsonaristas que estavam acampados em Brasília 

simularam um bombardeio ao STF.148 Isso ocorreu depois do governador 

do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ordenar que a PM desmontasse o 

acampamento. Na segunda dia 15 de junho, uma das líderes do 

movimento foi presa.149  

O presidente do STF e outras autoridades reagiram às ameaças 

afirmando que o STF não se intimidará. Além disso, algumas 

investigações foram abertas.150 Resta ver qual será a próxima jogada de 

Bolsonaro e sua base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
146 Justiça Federal do Rio suspende nomeação da presidente do Iphan 
147 Justiça de SP quebra sigilo bancário do escritório de advocacia e da mãe do ministro Ricardo Salles  
148 Bolsonaristas simulam bombardeio ao STF com fogos de artifício; assista 

149 Sara Winter, ativista do movimento 300 do Brasil, é presa pela PF 
150 Autoridades reagem a disparo de fogos de artifício em direção ao prédio do STF; veja repercussão 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/11/justica-federal-do-rio-suspende-nomeacao-da-presidente-do-iphan.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/11/justica-de-sp-quebra-sigilo-bancario-do-escritorio-de-advocacia-e-da-mae-do-ministro-ricardo-salles.ghtml
https://www.poder360.com.br/brasil/bolsonaristas-simulam-bombardeio-ao-stf-com-fogos-de-artificio-assista/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/15/sara-winter-e-presa.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/14/autoridades-reagem-a-lancamento-de-fogos-de-artificio-em-direcao-ao-predio-do-stf.ghtml
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Governadores contra o Bolsonaro no combate à pandemia  

MAÍRA TURA PEREIRA151  

O presente texto analisa o modo como os governadores de Estados 

continuam reagindo ao desenvolvimento da Covid-19 no Brasil após três 

meses do início 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 maio até 12 de junho 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, os governadores 

foram derrotados na política de seguir os parâmetros internacionais de 

isolamento, conforme diretrizes prescritas pela OMS e por isso passaram 

a flexibilizar as medidas de quarentena. Isso se deu por pressão do 

empresariado para abertura da economia e por conta da postura do 

presidente Bolsonaro, que continua defendendo a flexibilização do 

isolamento social.  

No boletim anterior, analisamos que os projetos distintos dos 

governadores para as eleições de 2022 influenciavam no modo como 

cada um deles organizava sua oposição ao governo. Nesse terceiro mês, 

mesmo com esse diagnóstico de derrota geral, entendemos as diferenças 

seguem importando e influenciam as diferenças das estratégias para a 

 
151 Maíra Tura é graduanda de ciências sociais no 6º período e pesquisadora do NUDEB. 



65 

 

abertura gradual da economia que estão sendo usadas por cada chefe de 

executivo estadual.  

 

 As medidas de isolamento x a abertura da economia  

 

No plano global, salvo algumas exceções, os governantes não 

divergem se o isolamento social é necessário ou não, a questão agora é 

que os países estão em fases diferentes de superação dessa pandemia, já 

que a rigidez dessas medidas tem que levar em consideração como a 

curva de contágio está em cada país.  

Um exemplo de que medidas rígidas de isolamento social 

constituem a melhor solução é a Nova Zelândia. A fórmula para o êxito 

incluiu medidas rigorosas, a rápida adesão ao bloqueio severo que durou 

7 semanas, um programa eficiente de testagem e rastreamento de casos. 

A curva da doença achatou 10 dias após o início da quarentena. Ainda 

assim, não houve relaxamento imediato das restrições. O país submeteu-

se a um plano de quatro fases. Outro ponto fundamental foi a 

credibilidade do governo que conduziu entrevistas e lives diárias diretas 

e consistentes, o que contribuiu para que a população respeitasse as 

determinações de permanecer isolada em casa. Sem casos ativos há mais 

de 19 dias152, a liberdade significa, poder sentar-se ao lado de outro 

passageiro no transporte público, tocar o rosto de alguém, frequentar 

estádios, festas e, finalmente, encerrar o distanciamento social. 

Fugindo deste padrão de sucesso estão alguns países importantes, 

tais como Rússia, México, Índia, Paquistão e o Brasil. Aqui, esse debate 

ocorre de um modo enviesado, uma vez que o presidente pressiona 

sistematicamente os governadores a abandonar tais medidas 

 
152https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2020/06/08/entenda-como-a-nova-
zelandia-se-livrou-da-pandemia.ghtml  

https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2020/06/08/entenda-como-a-nova-zelandia-se-livrou-da-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2020/06/08/entenda-como-a-nova-zelandia-se-livrou-da-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2020/06/08/entenda-como-a-nova-zelandia-se-livrou-da-pandemia.ghtml
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contrariando as recomendações da OMS por conta de interesses de 

grandes empresários em abrir a economia.  

Além disso, a credibilidade do presidente está em baixa. Há 1 ano 

a taxa de rejeição de Bolsonaro era 32%153, agora ele possui uma rejeição 

de 55,4%, e  67,3% dos brasileiros aprovam medidas de isolamento social 

para todos os segmentos da sociedade e apenas 29,3% acham que ele 

deve ser feito apenas por pessoas do grupo de risco para a covid-19. Isso 

mostra que até quem aprova o governo de Bolsonaro não concorda com 

o fim da quarentena.154 No dia 11 de junho, o país chegou a 40.919 óbitos 

em função da pandemia e 802.828 pessoas infectadas. Os estados com 

mais casos são São Paulo (162.520), Rio de Janeiro (75.775), Ceará 

(73.879), Pará (64.126) e Amazonas (53.989).155 

Os chefes do executivo estão tendo autonomia para decidir sobre 

como agir nesse momento de pandemia desde que o STF decidiu contra o 

presidente e em favor dos entes da federação nesse caso.156 Diferente da 

convergência que existiu no momento de aderir às recomendações da 

OMS, a escolha da flexibilização tem variado entre os governadores e 

prefeitos de um mesmo estado. Abaixo segue o detalhamento de alguns 

casos, dividindo em campos: governadores de direita que buscaram se 

aproximar de Bolsonaro, casos do Rio de Janeiro e Distrito Federal; 

governadores de direita que mantém uma postura de oposição ao 

presidente, como Dória em São Paulo; e os governadores de esquerda.  

 

Aproximação dos governadores com Bolsonaro  

 
153https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/20/governo-bolsonaro-tem-aprovacao-de-
29percent-e-reprovacao-de-38percent-diz-pesquisa-ibope.ghtml  
154https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/12/cntmda-rejeicao-de-bolsonaro-sobe-e-
brasileiro-fica-mais-pessimista.ghtml  
155https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/covid-19-brasil-tem-409-mil-mortes-e-
802-mil-infectados 
156https://www.poder360.com.br/coronavirus/stf-decide-que-estados-e-municipios-tem-autonomia-
para-impor-isolamento/  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/20/governo-bolsonaro-tem-aprovacao-de-29percent-e-reprovacao-de-38percent-diz-pesquisa-ibope.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/20/governo-bolsonaro-tem-aprovacao-de-29percent-e-reprovacao-de-38percent-diz-pesquisa-ibope.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/12/cntmda-rejeicao-de-bolsonaro-sobe-e-brasileiro-fica-mais-pessimista.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/12/cntmda-rejeicao-de-bolsonaro-sobe-e-brasileiro-fica-mais-pessimista.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/covid-19-brasil-tem-409-mil-mortes-e-802-mil-infectados
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/covid-19-brasil-tem-409-mil-mortes-e-802-mil-infectados
https://www.poder360.com.br/coronavirus/stf-decide-que-estados-e-municipios-tem-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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No Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), no dia 6 de junho, permitiu 

a reabertura de bares, restaurantes e shoppings, além da volta dos jogos 

de futebol profissional, mas a Prefeitura do Rio informou que a cidade 

continuaria seguindo o plano por fases.157 No dia 1 de junho, Crivella 

anunciou um plano de reabertura gradual das atividades econômicas que 

será realizado em 6 etapas, em que cada etapa é avaliada de 15 em 15 

dias. Se tudo estiver indo bem, como imagina o prefeito, a cada quinzena 

uma nova fase entra em vigor. A primeira perspectiva é que, na segunda 

quinzena de agosto, se iniciará a fase 6, que conforme o planejado, as 

atividades econômicas já estariam totalmente abertas, mas evitando 

aglomerações.158 

 
157https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-de-decreto-de-witzel-prefeitura-do-rio-diz-
que-cidade-segue-plano-de-reabertura-por-fases,70003326791 
158https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/01/prefeitura-do-rio-anuncia-que-vai-
fazer-reabertura-gradual-em-seis-fases.ghtml 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-de-decreto-de-witzel-prefeitura-do-rio-diz-que-cidade-segue-plano-de-reabertura-por-fases,70003326791
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-de-decreto-de-witzel-prefeitura-do-rio-diz-que-cidade-segue-plano-de-reabertura-por-fases,70003326791
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/01/prefeitura-do-rio-anuncia-que-vai-fazer-reabertura-gradual-em-seis-fases.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/01/prefeitura-do-rio-anuncia-que-vai-fazer-reabertura-gradual-em-seis-fases.ghtml
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O gráfico mostra diferenças 
nos esquemas de reaberturas 
da Prefeitura do Rio e do 
estado159 

 

 

A decisão de Witzel está inseria no contexto de investigações que 

ele é alvo, provocando no governador do Rio um recuo na postura de 

oposição a Bolsonaro. Por isso, no dia 26 de maio, mesmo tendo criticado 

anteriormente o presidente, por seus pronunciamentos duvidosos sobre 

a pandemia e ter falado abertamente que o filho mais velho de Bolsonaro 

devia ser preso, o governador do Rio de Janeiro afirmou que espera 

deixar de lado as diferenças com o presidente e retomar o diálogo com o 

governo federal.160 O quadro fluminense se agravou com a decisão do 

 
159https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/07/crivella-diz-que-prefeitura-mantera-
esquema-de-reabertura-apesar-de-liberacoes-feitas-pelo-estado.ghtml 
160 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/09/witzel-bolsonaro-aproximacao.htm 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/07/crivella-diz-que-prefeitura-mantera-esquema-de-reabertura-apesar-de-liberacoes-feitas-pelo-estado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/07/crivella-diz-que-prefeitura-mantera-esquema-de-reabertura-apesar-de-liberacoes-feitas-pelo-estado.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/09/witzel-bolsonaro-aproximacao.htm
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parlamento estadual de abrir, por 69 votos a favor e nenhum contra, o 

processo de impeachment do governador após operação da PF contra Witzel 

e que foi comemorada por Bolsonaro.161 

O governo do Distrito Federal, por sua vez, decidiu flexibilizar as 

medidas de restrição e editou um novo decreto liberando a retomada de 

novos serviços na capital federal, incluindo a abertura de shoppings 

centers. Esses estabelecimentos reabriram em horário reduzido, das 13h 

às 21h, seguindo algumas regras de proteção aos empregados e clientes. 

A presença de consumidores nos shoppings deve ficar limitado a 50% da 

capacidade para evitar aglomeração.162 Na verdade, o que se observa é 

que essas regras de proteção são falhas na medida em que se forma uma 

fila enorme fora do shopping para entrar e os transporte públicos estão 

lotados. O governador Ibaneis está desenvolvendo uma boa relação com 

Bolsonaro há um mês. No início da crise causada pelo novo coronavírus, 

Ibaneis chegou a ser alvo de críticas do presidente, juntamente com 

outros govenadores, pelas medidas de isolamento e fechamento do 

comércio e das escolas que foram adotadas.163 

 

Oposição de esquerda a Bolsonaro   

 

Flávio Dino, no dia 25 de maio, iniciou a reabertura gradual das 

atividades econômicas, seguindo etapas e protocolos sanitários e de 

segurança, o que permitiu que as empresas familiares fossem as 

primeiras a reabrir no Maranhão. A previsão é que a reabertura gradual 

 
161https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/operacao-contra-witzel-acirra-suspeitas-de-
interferencia-de-bolsonaro-na-pf.shtml  
162https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/23/governo-do-df-autoriza-
reabertura-de-shoppings-a-partir-de-quarta-feira.htm?cmpid=copiaecola  
163https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/to-apaixonado-por-ele-brinca-bolsonaro-ao-
elogiar-ibaneis 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/operacao-contra-witzel-acirra-suspeitas-de-interferencia-de-bolsonaro-na-pf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/operacao-contra-witzel-acirra-suspeitas-de-interferencia-de-bolsonaro-na-pf.shtml
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/23/governo-do-df-autoriza-reabertura-de-shoppings-a-partir-de-quarta-feira.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/23/governo-do-df-autoriza-reabertura-de-shoppings-a-partir-de-quarta-feira.htm?cmpid=copiaecola
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/to-apaixonado-por-ele-brinca-bolsonaro-ao-elogiar-ibaneis
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/to-apaixonado-por-ele-brinca-bolsonaro-ao-elogiar-ibaneis
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da economia se estenda por 45 dias.164 Um estudo da Universidade 

Federal do Maranhão mostra que o coronavírus ainda não está 

controlado na Grande São Luís. Mesmo assim, a segunda fase do 

relaxamento das medidas de contenção começou a valer e o governo 

avalia a abertura de novos setores do comércio no dia 15 de junho, além 

da volta das aulas presenciais nas escolas.165 O governador do Maranhão 

é abertamente crítico de Bolsonaro e após o presidente sugerir a seus 

seguidores, invadam hospitais públicos e de campanha do País, para 

filmar a oferta de leitos alegando que as mortes não estão ocorrendo por 

falta de espaço na UTI ou de respiradores, Flávio Dino manifestou-se no 

Twitter, dizendo que ele mesmo poderia mostrar as unidades de saúde 

do estado ao mandatário.166  

A Bahia está na contramão de outros estados, muitos deles com 

ocupação de leitos superior, Rui Costa adota cautela e só vai discutir 

amplamente a reabertura em 15 de junho, quando está prevista uma 

reunião geral do grupo de trabalho criado para estudar a retomada das 

atividades no estado. A data também marca, conforme decreto publicado 

no final de maio, o término do prazo para apresentação do relatório de 

conclusão dos trabalhos do grupo que parecem estar de acordo. Uma 

parte considera que a população já está saturada de ficar em casa e uma 

decisão precipitada de abrir pode levar a em pouco tempo ter que voltar 

para o isolamento com ainda mais restrições e isso seria pior, a outra 

parte afirma que se seguirem o exemplo do restante dos estados e abrir 

 
164https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/05/20/governador-anuncia-reabertura-
gradual-do-comercio-no-maranhao-a-partir-da-segunda-feira.ghtml 
165https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/06/04/isolamento-social-no-maranhao-atinge-
o-menor-indice-desde-o-inicio-dos-casos-de-coronavirus.ghtml 
166https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2020/06/5612254--eu-mesmo-mostro-para-ele---diz-flavio-
dino-apos-bolsonaro-sugerir-que-seguidores-entrem-em-hospitais-para-filmar-oferta-de-leitos.html 

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/06/01/estudo-mostra-que-o-coronavirus-ainda-nao-esta-controlado-na-grande-sao-luis.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/06/01/estudo-mostra-que-o-coronavirus-ainda-nao-esta-controlado-na-grande-sao-luis.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/06/01/sao-luis-tem-engarrafamentos-e-ruas-cheias-na-reabertura-de-parte-do-servico-nao-essencial.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/06/01/sao-luis-tem-engarrafamentos-e-ruas-cheias-na-reabertura-de-parte-do-servico-nao-essencial.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/05/29/aulas-presenciais-serao-retomadas-no-maranhao-saiba-como-sera-o-retorno-das-atividades-nas-instituicoes-de-ensino.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/05/20/governador-anuncia-reabertura-gradual-do-comercio-no-maranhao-a-partir-da-segunda-feira.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/05/20/governador-anuncia-reabertura-gradual-do-comercio-no-maranhao-a-partir-da-segunda-feira.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/06/04/isolamento-social-no-maranhao-atinge-o-menor-indice-desde-o-inicio-dos-casos-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/06/04/isolamento-social-no-maranhao-atinge-o-menor-indice-desde-o-inicio-dos-casos-de-coronavirus.ghtml
https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2020/06/5612254--eu-mesmo-mostro-para-ele---diz-flavio-dino-apos-bolsonaro-sugerir-que-seguidores-entrem-em-hospitais-para-filmar-oferta-de-leitos.html
https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2020/06/5612254--eu-mesmo-mostro-para-ele---diz-flavio-dino-apos-bolsonaro-sugerir-que-seguidores-entrem-em-hospitais-para-filmar-oferta-de-leitos.html
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uma onda de infectados no interior virá e não existe estrutura para 

isso.167 

Além disso, O petista não poupa críticas ao presidente e 

comparou a situação do Brasil com a de outros países. Ele disse: 

“Nós já estamos a mais de 60 dias, governadores e prefeitos 

tentando barrar o vírus e não conseguimos até agora. E por que a 

China, a Índia e em outros países conseguiram controlar o vírus em 

60 dias? Porque lá eles atuaram como nação, como país. Lá o 

presidente não ficou brigando com governadores e prefeitos. Eles 

criaram uma medida para o país e aplicaram.”168 Rui costa parece 

ser um dos governadores que está conseguindo resistir mais a 

reabertura das atividades econômicas e questiona Bolsonaro em 

um ponto chave pois um dos exemplos de superação da pandemia é 

a Nova Zelândia em que uma unanimidade e credibilidade das 

decisões  foi um das chaves e isso falta no presidente brasileiro. 

 

Oposição de direita a Bolsonaro  

 

Em São Paulo, o plano de retomada da economia de atividades 

consideradas não-essenciais terá cinco fases e será feita de forma 

gradual, heterogênea e regionalizada. As cinco fases do programa, vão do 

nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) à 

etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), 

abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).169 O início dessa 

retomada começou no dia 1 de junho e a quarentena está sendo 

 
167http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2129966-bahia-comeca-a-discutir-reabertura-de-
atividades-a-partir-da-proxima-semana 
168https://bahia.ba/politica/rui-costa-critica-bolsonaro-e-um-escandalo-o-que-esta-acontecendo/ 
169https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-
sao-paulo-tera-cinco-fases 

http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2129966-bahia-comeca-a-discutir-reabertura-de-atividades-a-partir-da-proxima-semana
http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2129966-bahia-comeca-a-discutir-reabertura-de-atividades-a-partir-da-proxima-semana
https://bahia.ba/politica/rui-costa-critica-bolsonaro-e-um-escandalo-o-que-esta-acontecendo/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-paulo-tera-cinco-fases
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-paulo-tera-cinco-fases
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heterogênea. Em que alguns municípios a quarentena foi estendida até o 

dia 28 de junho, enquanto em outros, os shoppings já abriram e estão 

causando preocupação por causa das aglomerações e filas nas portas de 

entrada.170 

Doria no dia 3 de junho, fez críticas à Bolsonaro, seu principal 

concorrente para as eleições de 2022 dentro do campo conservador: "A 

verdade é que estou decepcionado. O boicote não é aos governadores, é à 

vida. Está indo contra a saúde e a vida dos brasileiros. Infelizmente, essa 

é a realidade. É o que ele vem fazendo desde fevereiro. O presidente 

nunca teve o comportamento de obedecer à ciência. Três ministros em 

três meses em meio de uma pandemia. Incrível". O governador afirmou 

"E se soma a isso a vontade deliberada de recomendar o uso 

indiscriminado da cloroquina ou da hidroxicloroquina, que a ciência não 

recomenda, exceto em casos muito especiais, com prescrição médica e a 

aceitação do paciente, porque os efeitos colaterais são muito graves, 

principalmente para cardíacos."171 

O governador do Pará iniciou no dia 1 de junho, o plano de 

reabertura das atividades não essenciais no estado. De acordo com 

Barbalho, o plano contem cinco etapas, e está colocado em prática de 

acordo com o cenário da Covid-19 em cada município.172 Belém, encerrou 

o lockdown no dia 25 de maio. Em 6 de junho, os shoppings centers foram 

liberados a funcionar durante 8 horas por dia. A partir de então, os 

números da covid-19 aumentaram significativamente no estado. O Pará 

já aparece em quarto lugar em número de casos. 173 A imagem abaixo 

 
170https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/06/10/reabertura-do-comercio-
provoca-aglomeracoes-nas-ruas-de-sao-paulo.htm 
171https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/03/doria-diz-que-viu-escalada-
autoritaria-de-bolsonaro-no-3-mes-de-governo.htm?cmpid=copiaecola  
172https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/29/governo-apresenta-plano-para-reabertura-
gradual-de-comercio-e-servicos.ghtml 
173https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/belem-vive-novo-normal-apesar-de-
contaminacao-alta-por-covid-19 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/06/10/reabertura-do-comercio-provoca-aglomeracoes-nas-ruas-de-sao-paulo.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/06/10/reabertura-do-comercio-provoca-aglomeracoes-nas-ruas-de-sao-paulo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/03/doria-diz-que-viu-escalada-autoritaria-de-bolsonaro-no-3-mes-de-governo.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/03/doria-diz-que-viu-escalada-autoritaria-de-bolsonaro-no-3-mes-de-governo.htm?cmpid=copiaecola
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/29/governo-apresenta-plano-para-reabertura-gradual-de-comercio-e-servicos.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/29/governo-apresenta-plano-para-reabertura-gradual-de-comercio-e-servicos.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/belem-vive-novo-normal-apesar-de-contaminacao-alta-por-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/belem-vive-novo-normal-apesar-de-contaminacao-alta-por-covid-19
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mostra que a maioria do estado estava com uma taxa alta de transmissão 

e baixa capacidade de resposta do sistema de saúde. Mesmo assim o 

governador optou pela reabertura, o que parece um tanto quanto 

contraditório.  

 

 

A Polícia Federal deflagrou no dia 10 de junho uma operação para 

investigar uma possível fraude na compra de respiradores pelo governo 

do Pará que parece que o produto foi superfaturado e comprado numa 

quantidade menor do que a prevista, o governador nega tal fraude.174 Mas 

não é a primeira vez que é investigado por corrupção, em janeiro desse 

ano Barbalho (MDB) foi acusado de ajudar o ex senador Luiz Otavio 

Campos (MDB) no esquema descoberto pela lava jato. 175 

 

Conclusão  

 
174https://www.poder360.com.br/justica/governador-do-para-e-alvo-de-operacao-da-pf-que-
investiga-compra-de-respiradores/  
175https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/pf-nao-descarta-busca-e-apreensao-na-casa-de-
helder-barbalho/ 

 

https://www.poder360.com.br/justica/governador-do-para-e-alvo-de-operacao-da-pf-que-investiga-compra-de-respiradores/
https://www.poder360.com.br/justica/governador-do-para-e-alvo-de-operacao-da-pf-que-investiga-compra-de-respiradores/
https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/pf-nao-descarta-busca-e-apreensao-na-casa-de-helder-barbalho/
https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/pf-nao-descarta-busca-e-apreensao-na-casa-de-helder-barbalho/
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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 o aumento explosivo de mortos e 

infectados no Brasil, fez com que ele mudasse sua postura. O presidente, 

depois de pressionar o Congresso, o Senado, o STF e os governadores pela 

flexibilização das medidas de isolamento social, saiu vitorioso 

temporariamente, pois a maioria dos estados iniciou a reabertura da 

economia, pressionados também pelo elevado número de 

desempregados e de famílias sem renda, que se agravou durante a 

pandemia. Observa-se que diferentemente do segundo mês dessa 

pandemia, agora Bolsonaro ganhou novos apoios de chefes de executivos 

como Ibaneis e Witzel que no início da pandemia criticavam o presidente. 

Já os governadores que divergem dessa posição e tem projetos distintos 

do presidente para 2022, continuam em confronto.  

Chefes dos executivos estaduais, sendo a favor ou contra 

Bolsonaro, estão optando pela abertura das atividades econômicas, o que 

pode ser uma diferença é se essa reabertura será gradual ou não. 

Bolsonaro parece ter derrotado os governadores que, por pressão de uma 

parcela da população, mas, principalmente, de grandes empresários. 

Assim, os chefes dos executivos se viram sem outra escolha, a não ser, a 

reabertura.  

A questão que fica agora é se essa reabertura daqui a um mês fará 

com que o sistema público de saúde entre em colapso ou se de algum jeito 

se dará um jeito de controlar a situação. A classe trabalhadora sem ter 

como se manter tem que ir para a rua, os brasileiros parecem estar reféns 

de um plano governamental em que os mais fortes e ricos sobrevivem 

pois sem uma política de distribuição de renda mais eficaz e com a lotação 

dos hospitais públicos, o plano do governo federal parece ser de uma 
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“seleção natural” dos que mais fazem a economia girar pois os outros 

parecem ser substituíveis. 
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A oposição e a pandemia: entre o agravamento da crise 
sanitária e a intensificação do ataque à democracia   

MARIA LUIZA DE FREITAS DE SOUZA176  

O presente texto está encarregado de analisar o modo como a 

oposição ao governo Bolsonaro tem se articulado para a construção de 

uma frente unificada. Com o número de casos crescendo 

exponencialmente e tendo o Brasil sido posicionado como mais novo 

epicentro da pandemia de coronavírus177, o país também sofre com o 

agravamento da crise política e do risco à manutenção da democracia. 

Para além de todas as preocupações com a crise sanitária, a oposição de 

esquerda (aqui novamente entendida como sendo composta por partidos 

como PT, PSOL, PC do B, PDT, PSB, REDE e lideranças individuais) precisa, 

mais do que nunca, fortalecer suas ações conjuntas de modo a conter o 

avanço totalitário.  

Trabalharemos a partir de acontecimentos compreendidos entre 

os dias 12 de maio e 11 de junho sobre os seguintes tópicos: as 

manifestações populares antifascistas e as dificuldades e/ou sucessos na 

construção de frentes eleitorais. Nossa hipótese versa sobre como as 

divergências internas e externas no campo da oposição têm dificultado a 

construção de uma unidade combativa, tanto à irresponsabilidade do 

bolsonarismo como aos seus flertes com o autoritarismo. Entre a 

mortalidade crescente de vítimas do novo coronavírus178 e as ações 

 
176 Isabela Neves é graduanda de ciências sociais no 6o período e pesquisadora do NUDEB.    
177 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52732620  

178
 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/10/brasil-tem-1300-mortes-por-

coronavirus-em-24-horas-revela-consorcio-de-veiculos-de-imprensa-sao-39797-no-total.ghtml  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52732620
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/10/brasil-tem-1300-mortes-por-coronavirus-em-24-horas-revela-consorcio-de-veiculos-de-imprensa-sao-39797-no-total.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/10/brasil-tem-1300-mortes-por-coronavirus-em-24-horas-revela-consorcio-de-veiculos-de-imprensa-sao-39797-no-total.ghtml
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(governamentais179 e da sociedade civil180) que ameaçam fissurar o 

Estado Democrático de Direito, faz-se necessário superar certos conflitos 

em prol da manutenção da democracia e da contenção dos danos 

causados pela má gestão de Jair Bolsonaro. 

 

Sobre as manifestações antifascistas 

 

A reação da oposição ao governo Bolsonaro tomou as ruas, 

convocadas por torcidas antifascistas, no dia 31 de maio181, avançando 

também no dia 7 de junho em diversas capitais182, tendo sido debatidas e 

convocadas por organizações como MTST183. Contrariando as 

recomendações da OMS, os manifestantes não negam a necessidade do 

isolamento, mas argumentam em favor da extrema necessidade que um 

contraponto seja apresentado nas ruas contra os atos, que vem ocorrendo 

desde março e contaram inclusive com a presença do chefe do Executivo 

Federal, a favor da intervenção militar e contra o Congresso e o STF184. 

Novos atos já vem sendo planejados185 para o próximo domingo (14), na 

tentativa de estruturar uma mobilização duradoura. 

Em uma primeira análise sobre as manifestações, cabe pontuar a 

postura truculenta da polícia em sua ação. O encontro de manifestantes 

 
179 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ao-lado-de-bolsonaro-ministro-da-defesa-sobrevoa-
manifestacao-antidemocratica-em-brasilia,70003320474 
180 https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/marcha-dos-300-de-sara-winter-nao-

tinha-nem-30-em-protesto-contra-stf-24455292%3fversao=amp 

181 https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-frente-
da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html  
182https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/07/Antifascismo-e-antirracismo-os-atos-em-
meio-%C3%A0-pandemia  
https://www.brasildefators.com.br/2020/06/01/domingo-de-manifestacoes-antifascistas-em-porto-
alegre-e-outras-capitais-brasileiras 
183 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52931385 
184https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-24/alheio-a-22000-mortes-no-brasil-bolsonaro-faz-ato-e-
sobe-tom-contra-stf-nas-redes.html  
185https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/grupos-marcam-novos-atos-contra-bolsonaro-e-
planejam-mobilizacao-prolongada.shtml 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ao-lado-de-bolsonaro-ministro-da-defesa-sobrevoa-manifestacao-antidemocratica-em-brasilia,70003320474
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ao-lado-de-bolsonaro-ministro-da-defesa-sobrevoa-manifestacao-antidemocratica-em-brasilia,70003320474
https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/marcha-dos-300-de-sara-winter-nao-tinha-nem-30-em-protesto-contra-stf-24455292%3fversao=amp
https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/marcha-dos-300-de-sara-winter-nao-tinha-nem-30-em-protesto-contra-stf-24455292%3fversao=amp
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-frente-da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-frente-da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/07/Antifascismo-e-antirracismo-os-atos-em-meio-%C3%A0-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/07/Antifascismo-e-antirracismo-os-atos-em-meio-%C3%A0-pandemia
https://www.brasildefators.com.br/2020/06/01/domingo-de-manifestacoes-antifascistas-em-porto-alegre-e-outras-capitais-brasileiras
https://www.brasildefators.com.br/2020/06/01/domingo-de-manifestacoes-antifascistas-em-porto-alegre-e-outras-capitais-brasileiras
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52931385
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-24/alheio-a-22000-mortes-no-brasil-bolsonaro-faz-ato-e-sobe-tom-contra-stf-nas-redes.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-24/alheio-a-22000-mortes-no-brasil-bolsonaro-faz-ato-e-sobe-tom-contra-stf-nas-redes.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/grupos-marcam-novos-atos-contra-bolsonaro-e-planejam-mobilizacao-prolongada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/grupos-marcam-novos-atos-contra-bolsonaro-e-planejam-mobilizacao-prolongada.shtml
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pró e contra o governo gerou confusão, sendo marcado pela utilização de 

bombas de efeito moral e barreira policial186. O que nos salta aos olhos, 

no entanto, é a diferença de tratamento dada aos dois grupos de 

manifestantes (bolsonaristas e antifascistas). Enquanto para os 

primeiros há espaço para o diálogo não violento, ainda que suas 

reivindicações sejam majoritariamente antidemocráticas e estejam até 

mesmo portando armas brancas187, para o segundo grupo, não há 

hesitação na utilização de balas de borracha e gás lacrimogêneo. Nesse 

sentido, é notório que as forças policiais pautam sua ação a depender da 

ideologia dos manifestantes, em consonância com o projeto que prevê o 

enquadramento de movimentos antifascistas na lei antiterrorismo188, 

sancionada em 2016.  

Em um segundo momento, cabe analisar a reação divergente dos 

partidos e lideranças individuais aos atos antifascistas, pró-democracia e 

anti-Bolsonaro. No Congresso, líderes como Carlos Zarattini (PT-SP) e 

André Figueiredo (PDT-CE) assinaram um manifesto em favor do direito 

à manifestação e reiteraram a importância de que os manifestantes sigam 

as recomendações da OMS (uso de máscaras e distanciamento)189.  Já no 

Senado, líderes de seis partidos (PT, PDT, Rede, Cidadania, PSB e PSD) 

assinaram e publicaram uma nota desencorajando a participação nos 

protestos190. 

 
186 https://oglobo.globo.com/brasil/manifestacoes-tem-confronto-entre-torcedores-bolsonaristas-
policiais-em-sao-paulo-no-rio-24455456 
187 https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2020/05/mulher-bolsonarista-com-taco-de-beisebol-
inflamou-animos-em-manifestacao.shtml  
188 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/apos-atos-pro-democracia-deputados-
bolsonaristas-querem-enquadrar-antifas-na-lei-antiterrorismo/  
189 https://extra.globo.com/noticias/brasil/partidos-de-oposicao-declaram-apoio-manifestacoes-mas-
divergem-quanto-propria-participacao-24465218.html  

190
 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,partidos-de-oposicao-desencorajam-participacao-

em-ato-contra-bolsonaro-em-meio-a-pandemia,70003325216  

https://oglobo.globo.com/brasil/manifestacoes-tem-confronto-entre-torcedores-bolsonaristas-policiais-em-sao-paulo-no-rio-24455456
https://oglobo.globo.com/brasil/manifestacoes-tem-confronto-entre-torcedores-bolsonaristas-policiais-em-sao-paulo-no-rio-24455456
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2020/05/mulher-bolsonarista-com-taco-de-beisebol-inflamou-animos-em-manifestacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2020/05/mulher-bolsonarista-com-taco-de-beisebol-inflamou-animos-em-manifestacao.shtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/apos-atos-pro-democracia-deputados-bolsonaristas-querem-enquadrar-antifas-na-lei-antiterrorismo/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/apos-atos-pro-democracia-deputados-bolsonaristas-querem-enquadrar-antifas-na-lei-antiterrorismo/
https://extra.globo.com/noticias/brasil/partidos-de-oposicao-declaram-apoio-manifestacoes-mas-divergem-quanto-propria-participacao-24465218.html
https://extra.globo.com/noticias/brasil/partidos-de-oposicao-declaram-apoio-manifestacoes-mas-divergem-quanto-propria-participacao-24465218.html
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,partidos-de-oposicao-desencorajam-participacao-em-ato-contra-bolsonaro-em-meio-a-pandemia,70003325216
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,partidos-de-oposicao-desencorajam-participacao-em-ato-contra-bolsonaro-em-meio-a-pandemia,70003325216
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Ainda que as discordâncias entre os partidos sejam possíveis e 

aceitáveis, faz-se necessário debater as consequências que tais 

dissonâncias podem gerar na conjuntura política do país. O ataque às 

instituições democráticas tem se intensificado ao ponto de que, ainda que 

no meio do caos sanitário que vivemos, tenha sido preciso ocupar as ruas 

em defesa da democracia. Em um movimento espontâneo, as torcidas 

organizadas e autointituladas antifascistas, com sua relativa capacidade 

de mobilização, têm conseguido quebrar com a hegemonia bolsonarista 

que vinha se consolidando sobre as ruas, organizando-se também em 

conjunto com movimentos sociais191. Partindo desse pressuposto, nos 

parece pouco interessante que a oposição se posicione de modo contrário 

às manifestações, perdendo a possibilidade de agregar para seu campo 

forças populares de base.   

 

Sobre a composição de frentes eleitorais – Rio de Janeiro, São Paulo e 

Porto Alegre 

 

Em 15 de maio, o atualmente deputado federal pelo Rio de Janeiro, 

Marcelo Freixo renunciou à sua candidatura à prefeitura192. Segundo ele, 

sua desistência se deve ao fato da impossibilidade de elaboração de uma 

frente única composta por partidos de esquerda. Contando apenas com o 

apoio do Partido dos Trabalhadores, apesar das dissonâncias que tal 

amparo gerou internamente no PSOL193, Freixo não obteve sucesso ao 

buscar aliar-se com as seguintes legendas: PC do B, PDT e PSB (também 

entendidos por nós como oposição de esquerda). 

 
191 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/boulos-defende-protestos-se-normalizarmos-ai-5-
agressoes-daqui-pouco-nao-teremos-condicoes-de-dar-as-caras-24462498 
192https://www.cartacapital.com.br/politica/marcelo-freixo-desiste-de-candidatura-a-prefeitura-do-
rio-de-janeiro/ 
193 https://oglobo.globo.com/brasil/freixo-ameaca-retirar-candidatura-apos-psol-resistir-alianca-
com-pt-24299868 

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/boulos-defende-protestos-se-normalizarmos-ai-5-agressoes-daqui-pouco-nao-teremos-condicoes-de-dar-as-caras-24462498
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/boulos-defende-protestos-se-normalizarmos-ai-5-agressoes-daqui-pouco-nao-teremos-condicoes-de-dar-as-caras-24462498
https://www.cartacapital.com.br/politica/marcelo-freixo-desiste-de-candidatura-a-prefeitura-do-rio-de-janeiro/
https://www.cartacapital.com.br/politica/marcelo-freixo-desiste-de-candidatura-a-prefeitura-do-rio-de-janeiro/
https://oglobo.globo.com/brasil/freixo-ameaca-retirar-candidatura-apos-psol-resistir-alianca-com-pt-24299868
https://oglobo.globo.com/brasil/freixo-ameaca-retirar-candidatura-apos-psol-resistir-alianca-com-pt-24299868
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Tanto o PC do B quanto o PDT seguem reafirmando seus pré-

candidatos (Brizola Neto194 Martha Rocha195, respectivamente) para o 

pleito de 2020. Em nota, o deputado federal pelo PSB Alessandro Molon, 

garantiu que seu partido não coloca obstáculos à construção de alianças 

com aqueles comprometidos com a democracia e contradisse as 

alegações de Freixo sobre a impossibilidade de uma reunião com o 

partido196. Por fim, o PT, que inicialmente havia apoiado o pré-candidato 

psolista decidiu, no último dia 5, por lançar Benedita da Silva como líder 

da chapa na disputa197. 

Com a desistência de Marcelo Freixo, candidato apontado como 

segundo nas pesquisas realizadas ainda em 2019 pelo Datafolha198, a 

disputa tende a ocorrer entre o atual prefeito Marcelo Crivella 

(Republicanos) e o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), ainda que seja muito 

cedo para dar o quadro como encerrado. Com isso, para além de perder 

certo protagonismo na disputa com a provável pulverização de 

candidaturas e a consequente minimização de qualquer chance de ir ao 

segundo turno, a esquerda também comprova sua incapacidade na 

construção tão necessária de uma unidade. Nesse sentido, parece claro 

que, apesar das mudanças que a crise sanitária e política exige dos 

agentes de oposição, a superação dos conflitos em prol de uma frente 

única progressista e democrática ainda parece uma utopia distante para 

os cariocas. 

Diferentemente do desarranjo que se firmou nas pré-candidaturas 

para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em Porto Alegre houve 

 
194 https://pcdob.org.br/noticias/brizola-neto-critica-reabertura-do-rio-e-defende-educacao-integral/  
195 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/02/martha-rocha-anuncia-pre-
candidatura-a-prefeitura-do-rio.ghtml  
196 https://oglobo.globo.com/brasil/desistencia-de-freixo-deve-beneficiar-paes-na-eleicao-para-
prefeitura-do-rio-24433693  
197 https://oglobo.globo.com/brasil/pt-decide-lancar-benedita-da-silva-para-prefeitura-do-rio-
24463820 
198https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/crivella-e-reprovado-por-72-no-rio-e-fica-atras-
de-paes-e-freixo-para-2020-diz-datafolha.shtml 

https://pcdob.org.br/noticias/brizola-neto-critica-reabertura-do-rio-e-defende-educacao-integral/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/02/martha-rocha-anuncia-pre-candidatura-a-prefeitura-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/02/martha-rocha-anuncia-pre-candidatura-a-prefeitura-do-rio.ghtml
https://oglobo.globo.com/brasil/desistencia-de-freixo-deve-beneficiar-paes-na-eleicao-para-prefeitura-do-rio-24433693
https://oglobo.globo.com/brasil/desistencia-de-freixo-deve-beneficiar-paes-na-eleicao-para-prefeitura-do-rio-24433693
https://oglobo.globo.com/brasil/pt-decide-lancar-benedita-da-silva-para-prefeitura-do-rio-24463820
https://oglobo.globo.com/brasil/pt-decide-lancar-benedita-da-silva-para-prefeitura-do-rio-24463820
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/crivella-e-reprovado-por-72-no-rio-e-fica-atras-de-paes-e-freixo-para-2020-diz-datafolha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/crivella-e-reprovado-por-72-no-rio-e-fica-atras-de-paes-e-freixo-para-2020-diz-datafolha.shtml
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alguma comoposição, ainda que com muitas dificuldades. A Reunião 

Virtual do Diretório Municipal do PT199, ocorrida em 9 de maio, decidiu 

apoiar a candidatura da ex-deputada Manuela d’Ávila (PC do B). Ao 

indicar Miguel Comassetto (PT) como componente da chapa (vice-

prefeito) articulando uma união que supera certas divergências, ambos 

os partidos reafirmaram o compromisso com a construção de uma Frente 

Ampla de Esquerda.  

No entanto, para o PSOL-RS, a chapa composta por PT e PC do B 

consiste em mais do mesmo – chapa Prato Feito. Alegando que a 

composição não exemplifica, de fato, uma unidade, uma vez que não é 

composta por campos distintos, o partido manterá a candidatura de 

Fernanda Melchionna200. Enquanto o PDT mantém a pré-candidata 

Juliana Brizola, o PSB ainda estuda o lançamento de uma candidatura 

própria, apesar de o presidente estadual, Antônio Elisandro de Oliveira, 

ter dito que o partido segue em debate avançado com a candidata do 

PDT201. Assim, ainda que certa união tenha sido consolidada, o pleito terá 

subdivisões no campo da oposição de esquerda e não será possível 

considerar que a Frente Ampla contou com completa adesão. Ou seja, 

apesar da existência de uma coligação, Porto Alegre também enfrenta 

problemas análogos ao Rio de Janeiro na construção da Frente. 

Na cidade de São Paulo, a última pesquisa realizada pelo Ibope em 

24 de março, apontou os candidatos Celso Russomanno (Republicanos) e 

Bruno Covas (PSDB) nas primeiras colocações na disputa202. Os partidos 

pertencentes ao campo da oposição de esquerda, PT e PSOL, mantém seus 

 
199 https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2020/05/eleicoes-2020-pt-de-porto-alegre-
confirma-miguel-rossetto-como-vice-de-manuela/ 
200 https://fernandapsol.com.br/decisao-de-pt-encerra-a-unidade-o-passado-serve-para-refletir-nao-
para-repetir/  
201 https://guaiba.com.br/2020/03/06/psb-pode-apoiar-chapa-do-pdt-nas-eleicoes-de-porto-alegre/ 
202https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,russomanno-tem-24-e-bruno-covas-18-para-
prefeito-de-sp-diz-ibope,70003243106  

https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2020/05/eleicoes-2020-pt-de-porto-alegre-confirma-miguel-rossetto-como-vice-de-manuela/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2020/05/eleicoes-2020-pt-de-porto-alegre-confirma-miguel-rossetto-como-vice-de-manuela/
https://fernandapsol.com.br/decisao-de-pt-encerra-a-unidade-o-passado-serve-para-refletir-nao-para-repetir/
https://fernandapsol.com.br/decisao-de-pt-encerra-a-unidade-o-passado-serve-para-refletir-nao-para-repetir/
https://guaiba.com.br/2020/03/06/psb-pode-apoiar-chapa-do-pdt-nas-eleicoes-de-porto-alegre/
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,russomanno-tem-24-e-bruno-covas-18-para-prefeito-de-sp-diz-ibope,70003243106
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,russomanno-tem-24-e-bruno-covas-18-para-prefeito-de-sp-diz-ibope,70003243106
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pré-candidatos (Jilmar Tatto203 e Guilherme Boulos204, respectivamente). 

Sem perspectiva de unidade e com a divisão de candidatos no mesmo 

campo, é pouco provável que haja algum protagonismo do campo 

progressista no pleito paulista. 

 

Conclusão  

 

Este texto buscou analisar o modo como a oposição tem se 

comportado e articulado com o crescimento dos casos de coronavírus 

somado ao avanço dos ataques ao regime democrático e suas instituições. 

Diante de tal situação da conjuntura política, objetivou-se argumentar 

que, apesar de a pandemia do novo coronavírus se apresentar como um 

momento propício para a superação de conflitos, uma vez que nada mais 

será como antes205 e a necessidade de mudança se faz indubitável, a 

consolidação de frentes unitárias ainda se apresenta como um projeto 

difícil de ser praticado. Na contramão do jogo democrático, Bolsonaro e 

sua base fiel de apoiadores seguem escolhendo o caminho da 

radicalização. Além disso, segundo aponta a última pesquisa realizada 

pelo Datafolha em 27 de abril206, houve um pequeno aumento na adesão 

ao governo por parte dos segmentos mais pobres – e consequentemente 

mais afetados por uma possível recessão. Ao permitir que Bolsonaro 

angarie apoiadores em virtude da aprovação do auxílio emergencial – 

 
203 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/16/pt-escolhe-jilmar-tatto-como-candidato-
do-partido-a-prefeitura-de-sao-paulo.ghtml 

204
https://www.cartacapital.com.br/politica/com-erundina-vice-boulos-oficializa-pre-candidatura-

a-prefeitura-de-sp/ 

205 https://nudebufrj.com/2020/04/17/editorial-a-politica-brasileira-e-a-pandemia-nada-sera-como-
antes/ 
206 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/rejeicao-a-bolsonaro-bate-recorde-mas-base-se-
mantem-diz-datafolha.shtml  

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/16/pt-escolhe-jilmar-tatto-como-candidato-do-partido-a-prefeitura-de-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/16/pt-escolhe-jilmar-tatto-como-candidato-do-partido-a-prefeitura-de-sao-paulo.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/politica/com-erundina-vice-boulos-oficializa-pre-candidatura-a-prefeitura-de-sp/
https://www.cartacapital.com.br/politica/com-erundina-vice-boulos-oficializa-pre-candidatura-a-prefeitura-de-sp/
https://nudebufrj.com/2020/04/17/editorial-a-politica-brasileira-e-a-pandemia-nada-sera-como-antes/
https://nudebufrj.com/2020/04/17/editorial-a-politica-brasileira-e-a-pandemia-nada-sera-como-antes/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/rejeicao-a-bolsonaro-bate-recorde-mas-base-se-mantem-diz-datafolha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/rejeicao-a-bolsonaro-bate-recorde-mas-base-se-mantem-diz-datafolha.shtml
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hipótese defendida pelo cientista político André Singer207 – a oposição, 

principalmente do campo de esquerda, evidencia mais uma vez que não 

compreendeu seu papel vital na reunião do maior número possível de 

formações políticas contra o bolsonarismo – que também incluem a 

agregação das forças populares de base, os sindicatos e os movimentos 

sociais. 

 

 
  

 
207 https://jornal.usp.br/radio-usp/base-de-apoio-de-bolsonaro-vira-de-cabeca-para-baixo/  

https://jornal.usp.br/radio-usp/base-de-apoio-de-bolsonaro-vira-de-cabeca-para-baixo/
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Eleições municipais em meio ao caos da pandemia 

LUANA CALZAVARA208  

O presente texto analisa as condições para a realização das 

eleições municipais de 2020 em meio ao contexto da pandemia da Covid-

19, com todas as consequências políticas que decorrem da chegada do 

novo coronavírus ao Brasil. No caso brasileiro, além dos conflitos 

causados pela postura negacionista de Bolsonaro, que minimizou a 

gravidade da doença e combateu as políticas de isolamento, estão 

marcadas as eleições para prefeito e vereador em mais de cinco mil 

municípios. Temos previsto, também, para esse ano, o fim das coligações 

para o legislativo municipal.  O texto trata desse pleito a partir de duas 

questões: quando eles ocorreram e quem vai ganhar com isso.  

Nossa principal hipótese é que o pleito não será demasiadamente 

adiado e que contará com uma considerável presença da onda 

bolsonarista. Neste boletim, nos propomos a discutir o cenário e as 

expectativas sobre as eleições deste ano. 

As fontes utilizadas foram artigos da Folha de São Paulo, Jornal O 

GLOBO, Congresso em Foco, Estadão, IBGE e TSE. 

 

Contexto Político  

 

Brasil tem vivido um momento político tensionado desde o 

impeachment em 2016, ano das últimas eleições municipais.  O 

bolsonarismo é tanto um sintoma como um fator agravante deste cenário. 

Desde o início do mandato do atual presidente, presenciamos uma fissura 

se abrir ainda mais no tecido institucional brasileiro, com ameaças 

 
208 Luana Calzavara é mestranda em ciência política no IESP/UERJ, graduada em ciências sociais na 
UFRJ e pesquisadora do NUDEB 
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veladas de golpe e conflitos com outros poderes. O extremismo de direita 

se instaurou no poder e não um dia sem uma polêmica a respeito de atos 

ou omissões do governo. Em uma crise sanitária, não poderíamos esperar 

algo diferente. 

Este ano há um novo fator: a pandemia da Covid-19, decretada 

pela OMS em 11 de março de 2020. O novo coronavírus tem afligido o 

mundo de forma muito intensa. Isso significa que em praticamente todas 

as esferas da vida e relações humanas estão sendo afetadas, e com a 

política não seria diferente. Das eleições marcadas para esse semestre, 64 

foram adiadas, 26 se mantiveram. Dentre esses casos, um em particular 

nos chama a atenção: a Coréia do Sul.  

A experiência sul coreana com o vírus tem sido menos catastrófica 

pela forte resposta governamental a doença, bem avaliada pela 

população. Em abril, eles foram às urnas e o maior vencedor foi o partido 

governista209 . Uma hipótese desta vitória é a resposta positiva diante o 

bom desempenho do governo em meio à crise.  No Brasil, temos um 

governo federal que desqualifica, frequentemente, o drama vivido pelos 

brasileiros neste momento de instabilidade. Basta saber como o 

eleitorado vai se comportar nas eleições municipais. 

Com a Constituição de 1988, os municípios brasileiros passam ter 

grande autonomia administrativa, política e financeira. Como um ente 

federativo, ele tem forte influência sobre o cotidiano dos cidadãos. Ao 

todo, o Brasil tem 5570 municípios, e em sua maioria, de porte pequeno. 

Quase 70% das cidades possuem até 20 mil habitantes e apenas 92 

possuem segundo turno, atendendo o critério de mais de 200 mil 

habitantes 210. Apesar do pleito municipal ter um caráter localista, ele não 

 
209https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/covid-19-eleicoes-municipais-e-a-experiencia-

mundial/ 
210https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-

ibge-divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019 

 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/covid-19-eleicoes-municipais-e-a-experiencia-mundial/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/covid-19-eleicoes-municipais-e-a-experiencia-mundial/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibge-divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibge-divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019
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é desconectado do cenário político nacional. Além disso, a presença forte 

nos municípios é considerada importante para projetar os partidos em 

eleições futuras, em outros níveis federativos. 

Ao analisar o desempenho dos partidos nos últimos ciclos 
eleitorais, podemos observar algumas tendências para a que está por vir. 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-
2016/apuracao/mapas/2turno/partidos/#/estado/sao-paulo/municipio/3550308/sao-paulo. Acesso 
em 13 jun 2020 

 
 Em termos de prefeituras, há uma queda expressiva do PT. Este 

perde em torno de 200 executivos municipais e só conquista uma 

prefeitura de capital, Rio Branco, Acre. PDT e PSB têm um desempenho 

um pouco melhor. Já no outro lado do espectro político, PMDB, PSDB e 

PSD têm juntos quase 43% das prefeituras.  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/apuracao/mapas/2turno/partidos/#/estado/sao-paulo/municipio/3550308/sao-paulo
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/apuracao/mapas/2turno/partidos/#/estado/sao-paulo/municipio/3550308/sao-paulo
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Fonte: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-

dados-eleitorais, acesso em 13 jun 2020. Elaborado pela autora. 

 

Já nas Câmaras Municipais, a maior presença permanece sendo do 

centro e centro-direita. Dez partidos conseguem eleger mais de 2 mil 

vereadores, sendo sete no espectro de centro e direita. O eleitorado 

brasileiro se mostra com uma postura mais conservadora e afirma isso, 

em certo sentido, nas eleições de 2018. Algo que pode repetir e aumentar 

em 2020. 

Em 2017, a Emenda Constitucional 97 pôs fim às coligações para 

as eleições proporcionais211. Isto significa que partidos políticos não 

poderão mais se associar e compor uma única lista para concorrerem às 

eleições. Coligações, geralmente, reuniam partidos de todos os tamanhos, 

tendo cada um, certo benefício. Uma vez coligados, para fins eleitorais, 

eram como um só. O fundo eleitoral e o horário gratuito de propaganda 

são distribuídos conforme o tamanho do partido no Congresso, porém a 

coligação poderia manejar a sua vontade. Em geral, os partidos grandes e 

médios ampliavam seu acesso a recursos financeiros e tempo de 

 
211 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc97.htm 

 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc97.htm
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exposição midiática gratuita, e os menores tinha mais chances de furar a 

barreira do quociente eleitoral coligados. E foi este último, um dos 

principais argumentos para cessar as coligações212 .  

Anteriormente, um partido sozinho poderia lançar 150% de 

candidatos a mais do número de vagas disponíveis para cada casa 

legislativa. E quando em coligação, esta como um todo poderia lançar um 

total de 200% de candidatos213. Isso aumentava as possibilidades da 

coligação, mas restringia a quantidade de candidatos por partido, já que 

o total era a soma de todos postulantes dentro da coligação. Com a nova 

Emenda, permanece somente os 150% por partido, sendo estas, 

candidaturas puras. 

A tendência é que as legendas, então, busquem lançar o máximo 

de candidatos possíveis a vereador, para compensar. Essa medida 

beneficia os partidos que já tem um forte estrutura local, e favorece a  

redução do número de partidos dentro das Câmaras. Outro ponto, é, em 

função, de menor disponibilidade de recurso financeiros, meios menos 

custosos, com a internet, sejam maciçamente utilizados, como observado 

nas últimas eleições. 

Observa-se, também, que os municípios já possuem tendência a 

eleger quadros conservadores. O provável é que isso se intensifique agora 

com Bolsonaro na presidência da república, e se multiplique os 

candidatos de direita. Partidos que compõe a sua base de governo, como 

o PSD, já tem uma presença forte nos municípios. Com a pandemia, um 

momento de instabilidade, é possível que o eleitorado se torne mais 

conservador. 

Cronograma das eleições  

 

 
212 Nicolau, J. M. Representantes de quem? Os (des)caminhos do seu voto da urna à Câmara dos 
Deputados. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. 
213 http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2011/RES233732011.htm 

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2011/RES233732011.htm
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Ao fim de 2019, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o 

calendário das eleições de 2020214. Porém, em função da pandemia, 

Congresso e TSE discutem a necessidade de adiar ou não o pleito. Com o 

isolamento social, não só a organização dos partidos fica prejudicada, 

como as campanhas e a própria realização do sufrágio e o seu preparo. Os 

principais atores interessados discutem três possíveis soluções: manter 

as as datas, adiar algumas semanas ou prorrogar os atuais mandatos até 

2022. 

A princípio, sob a presidência de Rosa Weber, o TSE demonstrava-

se contrário a possibilidade de adiar as eleições, mas havia o debate. Um 

Grupo de Trabalho foi criado no começo de abril para acompanhar a 

doença e discutir essa possibilidade. Com a troca na presidência do 

Tribunal em meados de maio, agora com Luís Roberto Barroso na 

presidência, e Luiz Edson Fachin como vice, um pequeno adiamento é 

sugestão que parece ter maior adesão no Tribunal215. Existe a opção de 

apenas ampliar o horário de funcionamento das urnas, algo que diz 

respeito somente ao próprio Tribunal. Porém, em diálogo com os 

presidentes do Congresso, David Alcolumbre e Rodrigo Maia, Barroso e 

Fachin analisam postergar as eleições. E caso seja adiada, nas palavras de 

Barroso, que seja “pelo prazo mínimo inevitável"216 .  

Nesse cenário, o Congresso precisaria aprovar uma Proposta 

Emenda Constitucional (PEC), já que as datas das eleições são fixadas na 

Constituição: o primeiro turno deve ser realizado no primeiro domingo 

de outubro, e um eventual segundo turno deve ocorrer no último 

domingo do mesmo mês. Para uma PEC ser aprovada, é necessário 

 
214http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Dezembro/publicada-no-dje-resolucao-do-
calendario-eleitoral-2020 
215http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Junho/presidente-e-vice-do-tse-conversam-
com-maia-e-alcolumbre-sobre-eleicoes-municipais 
216https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/politica/2020/05/adiamento-das-eleicoes-
comeca-a-ser-discutido.html 
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maioria qualificada de três quintos das duas casas legislativas, em dois 

turnos, algo não tão simples. Esta ação poderia ganhar mais agilidade 

tanto mais houvesse um engajamento dos líderes partidários neste 

sentido. No entanto, estes precisam chegar a um consenso sobre o 

calendário eleitoral.   

O Congresso vem, desde o início da pandemia estudando o 

adiamento.  Curto, e sem a necessidade de estender os mandatos. A ideia 

do presidente da Câmara é que o pleito ocorra ao final de novembro ou 

começo de dezembro, reduzindo o período entre os turnos 217. Por 

enquanto, as Casas estabeleceram que só irão divulgar uma data precisa 

após uma avaliação da pandemia, marcada para o dia 30 de junho. O 

Ministério Público também se pronunciou contra o adiamento, de forma 

rigorosa, apontando ‘oportunismo’ naqueles que requerem prorrogação 

de dois anos de mandato 218.  

Ao final de maio, a Confederação Nacional dos Municípios(CNM) 

manifestou-se em defesa da prorrogação dos mandatos e adiamento do 

pleito para 2022. Em abril, a CNM se manifestou, por meio de uma nota 

de repúdio, contrário a postura anti-republicana adotada pelo presidente 

Bolsonaro, de desrespeito às medidas de isolamento. Em maio,  divulgou 

uma carta aberta ao Congresso em que argumenta sobre como a 

campanha e o debate poderiam ser afetados, o ‘corpo-a-corpo’ seria 

prejudicado com pelo distanciamento social. Justificam-se pelo falta de 

garantia asseguram-se de candidatos e eleitores e apontam a 

inviabilidade das eleições em 2020. ACM Neto, presidente do DEM e 

prefeito de Salvador, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul 

 
217https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/congresso-estuda-1o-turno-da-eleicao-em-15-de-
novembro-ou-6-de-dezembro-diz-maia.shtml 
218https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/09/ministero-publico-defende-manter-datas-das-
eleicoes-municipais-de-outubro.ghtml 
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pelo PSDB, defendem semelhante proposta 219. A intenção política destas 

propostas é a perpetuação de seus mandatos, podendo chegar a um total 

de seis anos.  

 

No Congresso, líderes do PP e PSL também apresentaram defesas 

no mesmo sentido.  A razão seria não só evitar aglomerações, como 

também redirecionar o fundo eleitoral para o combate ao COVID. 

Superior Tribunal Federal foi acionado, mas tiveram seus pedidos 

negados, porque o órgão julga que esta questão cabe ao Congresso 220. 

 Assim como as datas para o pleito são previstas na Constituição, 

o mesmo ocorre com tempo do mandato. Fora isso, acumularíamos 

muitas disputas em um único pleito. Uma única eleição escolheria todos 

níveis federativos. Este fator por si só poderia tornar mais caótico tanto a 

decisão do eleitor quanto a coordenação dos partidos. Essa é a proposta 

mais extrema e a mais difícil de ocorrer por não encontrar apoio 

significativo no TSE e no Congresso.  

A não-realização nesse ano das eleições é muito polêmica e anti-

democrática. Tal proposta fere os princípios básicos de alternância de 

poder e de regularidade nas votações. Isso significa que em cada 4 anos, 

a população pode penalizar um político por insatisfação com o seu 

trabalho, ou favorecê-lo com uma reeleição, recompensando-o pela boa 

gestão. Ao romper este curso, retiraríamos um dos critérios básicos da 

democracia. E entregaríamos, sem qualquer escrutínio do eleitorado, um 

tempo de meio mandato a mais para políticos que não foram reavaliados 

por seus governados. 

 
219https://congressoemfoco.uol.com.br/coluna-da-samanta-sallum/politicos-defendem-adiamento-
das-eleicoes-municipais-em-debate-da-oab/ 
220https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/stf-rejeita-pedido-de-mudanca-de-prazos-das-
eleicoes-municipais/ 
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Do ponto de vista de bolsonarismo, cremos que a manutenção das 

eleições ainda esse ano possa favorecê-lo. Bolsonaro mantém seu 

governo com polêmicas, disputa entre poderes e atitudes anti-

democráticas. Algo que alimenta seu eleitorado e o conserva ativo, e na 

crise sanitária, seus atos não seriam diferentes. Contudo, é possível que 

esse sistema se desgaste com o tempo. O cenário provável da pós-

pandemia é de uma profunda recessão econômica e alta no desemprego, 

capaz de abalar fortemente o seu governo. Assim, com as eleições 

mantidas esse ano, ele ainda preservaria sua popularidade, com seus 

eleitores engajados, beneficiando seus candidatos. 

 

Partidos e candidatos 

 

Enquanto ainda não há uma definição por datas, os partidos já 

estão discutindo suas ações para o pleito, especialmente com a definição 

dos pré-candidatos. Em janeiro, a Folha de São Paulo já contabilizava 224 

pré-candidatos a prefeitos221. Em fevereiro, o Estadão apurou 71 

possíveis concorrentes entre os grupos ditos de ‘renovação política’ 

suprapartidário, como RenovaBR e Acredito222. 

 Examinemos, então, com as relações de força devem operar 

nessas eleições tendo a posição do governo atual como baliza. Como estão 

se organizando, por ora, a situação bolsonarista, a oposição a direita e a 

oposição a esquerda, nas duas principais capitais do país, São Paulo e Rio 

de Janeiro.  

Em 2019 Jair Bolsonaro deixou o PSL e anunciou a criação de um 

novo partido, o Aliança para o Brasil, que, contudo, não foi legalizado a 

 
221https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/eleicao-de-2020-ja-tem-mais-de-200-pre-
candidatos-a-prefeituras-de-capitais.shtml 
222https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,conheca-movimentos-de-renovacao-politica-que-
vao-atuar-nas-eleicoes-de-2020,70003175682 
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tempo das eleições municipais223. Diante disso, o presidente declarou que 

não apoiará nenhum candidato formalmente, porque ele “não quer se 

‘meter’ em política”. Bolsonaro parece disposto a descumprir mais essa 

promessa. Os protestos antidemocráticos semanais, que contam com a 

presença de Bolsonaro e seu apoiadores, têm servido de plataforma de 

possíveis pré-candidatos224. 

Além disso, seu dois filhos com base eleitoral no Rio de Janeiro, 

Flávio e Carlos Bolsonaro, se filiaram ao Republicanos, partido do atual 

candidato carioca a reeleição Marcelo Crivella225. Ainda antes do fracasso 

de sua própria legenda, mas consciente de sua provável inviabilidade, em 

fevereiro, Bolsonaro celebrou um ‘acordo’ com Edir Macedo. Os 

candidatos bolsonaristas deveriam ser acolhidos pelo Republicanos,  caso 

o Aliança não fosse validade pelo TSE, além do perdão de dívida de 

igrejas. Outra opção seria o PRTB, sigla do vice Hamilton Mourão e de 

Levy Fidelix 226. Na pesquisa Ibope para o Estado, em março, Russomano, 

do Republicanos, aparece em primeiro lugar na intenção de votos para 

prefeito de São Paulo, com 24% 227. O que Bolsonaro e os dois partidos 

têm em comum é o apoio de líderes evangélicos e um eleitorado 

conservador. Observa-se, porém, que Bolsonaro permanece sem partido 

até hoje. 

O PSL, sua antiga legenda, foi de um partido nanico a grande, em 

2018, com um total de 53 deputados. Segundo o Datafolha, este é o 

partido com aumento mais significativo de filiados, de 27%, mesmo sem 

 
223https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/10/alianca-so-conseguiu-16-das-
assinaturas-necessarias-e-apoio-em-13-estados.htm 
224https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/militantes-bolsonaristas-usam-protestos-para-
impulsionar-candidaturas.shtml 
225https://oglobo.globo.com/brasil/nao-pretendo-apoiar-prefeito-em-lugar-nenhum-diz-bolsonaro-
sobre-eleicoes-municipais-1-24458099 
226https://revistaforum.com.br/politica/partido-de-edir-macedo-vai-abrir-candidatos-de-bolsonaro-
nas-eleicoes-municipais/ 
227https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,russomanno-tem-24-e-bruno-covas-18-para-
prefeito-de-sp-diz-ibope,70003243106 
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Bolsonaro228. Fora isso, conta com o segundo maior montante do fundo 

eleitoral, R$193 milhões229. O provável é que a sigla cresça sobre os 

municípios. Em São Paulo, o principal nome na disputa, pelo partido, é de 

Joice Hasselmann. E no Rio, Rodrigo Amorim.   

Na cidade de São Paulo, o vice promovido a prefeito ano passado, 

Bruno Covas (PSDB), buscará a reeleição. Segundo Ibope, ele aparece em 

2° lugar, com 18%. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes, hoje no 

DEM, depois da derrota na disputa como governador em 2018, deverá, 

novamente, concorrer à prefeitura carioca.  

À esquerda, ainda em 2019, o Partido dos Trabalhadores (PT) 

havia anunciado que chegaria às eleições de 2020 com candidaturas 

próprias no máximo de cidades possível. Outro ponto declarado é a 

tentativa de aproximação com o eleitorado evangélico 230. Esse 

posicionamento mais ‘exclusivista’ incomodou alguns partidos de centro-

esquerda, que o acusam de querer formar uma ‘hegemonia’ sobre a 

esquerda. Uma frente progressista tem se formado, então, sem o PT, com 

PDT, REDE, PSB e PV 231. Em São Paulo, Ciro Gomes, PDT, já demonstrou 

apoio ao pré-candidato Márcio França, do PSB, enquanto o PT definiu o 

deputado Federal Jilmar Tatto como pré-candidato e o PSOL caminha 

para escolher o líder sem-teto Guilherme Boulos 232. Já no Rio, temos 

como pré-candidatos a petista Benedita da Silva e Martha Rocha do PDT. 

Marcelo Freixo, do PSOL, recentemente se retirou do páreo em nome da 

 
228 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/psl-e-partido-que-mais-cresce-mesmo-apos-
saida-de-bolsonaro.shtml 
229https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/06/08/tse-divulga-reparticao-dos-r-2-
bilhoes-do-fundo-eleitoral-para-as-eleicoes-municipais.ghtml 

 
230https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/lula-diz-que-pt-precisa-conversar-com-evangelicos-nas-

proximas-eleicoes/ 
231https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/partidos-articulam-frente-progressista-para-disputar-eleicoes-

sem-o-pt/ 
232https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/ciro-apoia-franca-psb-e-pdt-vao-oficializar-chapa-em-sp-na-

quinta-feira/ 
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formação de uma chapa democrática mais ampla para enfrentar o 

bolsonarismo. Ele ficou em segundo, indo para o 2° turno nas eleições 

passadas e sua saída foi um baque no campo progressista, posto que era 

o nome mais competitivo.  

 

Considerações finais 

 

O calendário eleitoral permanece intacto até o momento desta 

publicação. O TSE liberou que as convenções partidárias sejam realizadas 

entre 20 de julho e 5 de agosto, prazo original, só que por meio virtual233. 

O prazo para registro de candidatura, no calendário original, é do dia 15 

de agosto. Por enquanto, não temos muitos candidatos definidos. Até lá, 

os partidos realizarão prévias e estabelecerão alianças para as eleições 

municipais.  

 O presumível, por ora, é que as eleições ocorram até dezembro, 

sem prejuízo para que vereadores e prefeitos tomem posse no dia 1° de 

janeiro. Contudo, a pandemia é capaz de afetar não somente a data do 

pleito, mas a escolha sobre os candidatos.  A decisão do eleitor poderá ser 

influenciada pelas ações tomadas de controle da doença e de assistência 

econômica-social pelo governo. Algo que beneficia os concorrentes à 

reeleição nas prefeituras. Já na arena legislativa municipal, devemos 

observar uma quantidade altíssima de candidatos, em função do fim das 

coligações.  

Consideramos que, em meio a esse cenário de incertezas, haverá 

um aumento do bolsonarismo nos municípios, mesmo com o sentimento 

majoritário de insatisfação registrado nas pesquisas com o modo como 

Bolsonaro agiu na pandemia e com todos os efeitos econômicos desse 

 
233https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/tse-autoriza-convencao-partidaria-virtual-para-escolha-de-

candidatos-a-prefeito-e-vereador.shtml 
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desgoverno. Nossa hipótese é que, apesar de enfraquecido, o presidente 

conta com a fragmentação dos campos à direita e à esquerda e com a 

manutenção da sua base fiel para seguir competitivo nas principais 

cidades.  
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A mídia brasileira em tempos de Covid-19: interesses e 
posicionamentos 

ISABELA NEVES234  

Este texto tem como pretensão dar continuidade a análise de como 

a mídia reagiu a chegada da Covid-19 no país neste terceiro mês da 

pandemia no Brasil. Apontamos, nos textos anteriores, que a necessidade 

de enfrentar o novo coronavírus e a postura de Bolsonaro de minimizar a 

doença e contestar as recomendações da OMS resultou em um 

protagonismo dos veículos de comunicação na função de conscientizar a 

sociedade. Isso se deu em uma crescente dinâmica de confronto com o 

presidente que, conforme analisamos nos dois primeiros textos, não fez 

com que a mídia empresarial deixasse de apoiar as medidas econômicas 

do governo.  

A hipótese aqui desenvolvida é que permanece válida a 

contradição entre o modo como a mídia se relaciona com as medidas 

sanitárias, com a postura do presidente e com as medidas econômicas do 

governo Bolsonaro. Os jornais O Globo e Folha de São Paulo seguem 

criticando o apoio presidencial às medidas de flexibilização do 

isolamento e também combatem as constantes agressões à imprensa, 

especialmente no caso da ocultação dos casos de Covid-19.  

Em contrapartida, foi possível identificar que os jornais 

pesquisados se posicionam favoravelmente à agenda econômica 

neoliberal do bolsonarismo, sempre pautando a análise dessas medidas 

pela austeridade fiscal responsável versus gastos públicos 

irresponsáveis.  

 
234 Isabela Neves é graduanda do curso de ciências sociais no 6º período e pesquisadora do NUDEB. 
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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 maio a 13 de 

junho. Coletamos opiniões desses jornais sobre a política de isolamento, 

medidas econômicas, a questão dos dados referentes aos mortos e total 

de casos, bem como as críticas e elogios às ações dos diversos poderes 

diante da pandemia. Nesse mês, foi importante também registrar o modo 

como a mídia empresarial lidou (ou deixou de lidar) com as 

manifestações de rua organizadas pela sociedade civil, tanto com a pauta 

antifascista quanto com a pauta antirracista.  

 

A mídia e Bolsonaro: acordos nas pautas econômicas e conflitos nos 

temas políticos 

 

Nos boletins anteriores argumentamos que os jornais pesquisados 

agiam sob o crivo de interesses de classe, como alinhados ao seu próprio 

setor: o empresariado. Esse contexto se apresentou em março e abril no 

debate sobre o auxilio emergencial (primeiro mês) e na defesa do teto de 

gastos (segundo mês).  

Na análise desse mês, o debate econômico nos editoriais mirou nas 

reformas liberais novamente, porém com o foco na reforma 

administrativa, que atinge o funcionalismo público, e que pode afetar 

mais alguns setores que outros. Nesse contexto, os dois jornais se 

posicionaram como apoiadores da reforma, além de fazerem um 

comparativo entre trabalhadores do setor público e privado, alegando 

sempre que o primeiro seria beneficiado em relação ao segundo. Esses 

cortes que a reforma administrativa propõe, por sua vez, se inserem na 

filosofia de austeridade fiscal. Isto consta tanto em um editorial de 30 de 

maio do jornal O Globo, intitulado “Manobra aumenta desigualdades 
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entre setores público e privado”235, tanto como em um do dia 6 de junho, 

na Folha de São Paulo, de título “Elite intocada”236. 

 

O oposicionismo midiático: ocultação de casos e ameaças a liberdade 

de imprensa 

 

Em ordem cronológica, o primeiro debate que tomou os editoriais 

foi a saída de Nelson Teich do ministério da saúde, motivado por um 

desalinhamento com o presidente quando este antecipou a decisão de 

liberar o uso da cloroquina a pacientes leves de Covid-19. A Folha de São 

Paulo emitiu um editorial intitulado “A queda”237 de 15 de maio, 

afirmando que as saídas dos, até então, três ministros mostra que o 

presidente nega a impessoalidade em sua administração. E concluiu 

apontando Bolsonaro como “crise a ser enfrentada”. Já O Globo publicou 

um editorial de título “Radicalismo domina Saúde e a Cultura”238 no dia 

21 de maio, que argumenta que o movimento de radicalização que 

Bolsonaro vem tendo afeta a Saúde e a Cultura, e a demissão de dois 

ministros da saúde seria uma evidência disto. 

Em seguida, o tema que mais repercutiu foi o vídeo da reunião 

ministerial do dia 22 de abril, na qual, de acordo com Moro, comprovaria 

que Bolsonaro quis interferir na PF. Mesmo antes do STF autorizar a 

divulgação pública do vídeo, O Globo, no editorial “Vídeo de Bolsonaro 

parece uma confissão”239 de 13 de maio, já atentava para que o mesmo 

capturasse o momento em que o presidente se referiu a intervenção na 

 
235 https://oglobo.globo.com/opiniao/manobra-aumenta-desigualdades-entre-os-setores-publico-
privado-24452616 
236 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/elite-intocada.shtml 
237 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/a-queda.shtml 
238 https://oglobo.globo.com/opiniao/radicalismo-domina-saude-a-cultura-1-24437466 
239 https://oglobo.globo.com/opiniao/video-de-bolsonaro-parece-uma-confissao-24423767 
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https://oglobo.globo.com/opiniao/radicalismo-domina-saude-a-cultura-1-24437466
https://oglobo.globo.com/opiniao/video-de-bolsonaro-parece-uma-confissao-24423767
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PF para proteger seus filhos, conforme apuração dos bastidores da 

política.  

Quando o vídeo veio a público, em 22 de maio, O Globo publicou 

outro editorial denominado “Bolsonaro tem que explicar o projeto 

armamentista”240 que se refere a fala do presidente, onde este havia 

pronunciado que queria que o povo se arme. Para o jornal, essa fala 

pressupõe que o distanciamento social poderia ser quebrado com 

imposições pelo uso de arma, rompendo com a ordem vigente. Esse 

entendimento se sucedeu também com o fato de que, segundo o jornal, o 

ministro da Educação ter feito uma reverência possibilidade de reação 

armada a decisões de prefeitos e governadores. 

Por sua vez, na Folha de São Paulo os editoriais fizeram críticas ao 

ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles e ao ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, alvo constante de crítica dos jornais. Em um 

editorial intitulado “Passar a boiada”241 de 24 de maio, a Folha caracteriza 

o ministro do Meio Ambiente como anti-ambientalista. Em outro 

editorial, de 25 de maio, denominado “A ficha de Weintraub”242, o mesmo 

jornal critica o modo como o ministro se refere ao STF. O Globo também 

repercutiu a fala do ministro do Meio Ambiente no editorial de título 

“Radicalismo antiambiental estimula lobby contra o acordo Mercosul- 

UE” de 3 de junho, que atenta para como o radicalismo antiambientalista 

do governo bolsonaro, e presente na fala de Salles, afeta a economia de 

exportação, que se relaciona a acordos ambientais  

Além disso, o que tem sido tema de muitos editoriais dos dois 

jornais foi a questão da flexibilização, em que ambos se mostram 

contrários. Isso ocorreu por exemplo em um editorial do O Globo de título 

“Flexibilização precoce poderá levar a aumento de casos de 

 
240 https://oglobo.globo.com/opiniao/bolsonaro-tem-de-explicar-projeto-armamentista-1-24445454 

241 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/passar-a-boiada.shtml 
242 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/a-ficha-de-weintraub.shtml 
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coronavírus”243 de 2 de junho. Já a Folha, no editoal “Devagar com o 

andor”244, entende que a flexibilização é prematura, ainda que busque 

amenizar essa crítica com elogios ao governo paulista comandado por 

João Dória.  

Como esperado, a liberdade de imprensa também voltou a pauta. 

A Folha de São Paulo, em editorial de título “Fascismo de segunda”245 no 

dia 26 de maio, que relata as ameaças sofridas por William Bonner por 

setores bolsonaristas, além da ocorrência de uma agressão, em que a 

haste de uma bandeira foi atirada contra uma repórter da BandNews na 

manifestação bolsonarista. Ainda, o editorial, ao repercutir a fala do 

presidente sobre armar a população, compara a um populismo típico do 

que pregava o fascista Benito Mussolini. O conteúdo fez menção, ainda, as 

agressões verbais e o clima de insegurança que a imprensa tem sofrido 

em meio as manifestações bolsonaristas.  

Por fim, o centro do embate entre a mídia empresarial e o governo 

Bolsonaro foi a decisão do Ministério da Saúde de alterar a divulgação de 

casos e mortos. Primeiramente, em 05 de junho, foi estabelecido que a 

divulgação dos casos ocorreria apenas após às 22 horas, para evitar a 

repercussão do crescimento da doença no Jornal Nacional. Em seguida, 

em 06 de junho, o Ministério passou a divulgar somente os casos e óbitos 

registrados nas últimas 24 horas e não o total de casos, o que indicava 

estatísticas bem mais amenas.  

O STF terminou por impor, em decisão liminar, que o governo 

voltasse a divulgar plenamente os casos e mortos246 Além disso, os 

veículos de comunicação organizaram um consórcio para fazer a 

 
243https://oglobo.globo.com/opiniao/flexibilizacao-precoce-podera-levar-um-aumento-de-casos-de-
covid-19-1-24456851 
244 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/devagar-com-o-andor.shtml 
245 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/fascismo-de-segunda.shtml 
246 https://oglobo.globo.com/sociedade/apos-decisao-do-stf-governo-volta-divulgar-dados-totais-da-
covid-19-no-brasil-24470756  
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contabilidade de modo independente, a partir dos dados das secretarias 

estaduais de saúde.247  

Todo esse processo foi duramente criticado pelos jornais. A Folha 

de São Paulo publicou um editorial de título “Golpe estatístico”248 de 7 de 

junho, que, mais uma vez, desprezava o negacionismo do presidente. O 

Globo, no editorial intitulado “É grave a decisão de ocultar dados sobre a 

Covid-19”249 de 8 de junho, argumentou que, com a saída dos dois 

ministros na Saúde, foi se acabando a transparência com informações 

sobre o número de casos da doença. Termina afirmando, que felizmente 

as instituições estariam funcionando e, graças a isto, as tentativas de 

manipulação dos números não surtirão efeito. 

 

A mídia e a economia: reforma administrativa em foco 

 

O foco principal dos jornais na pauta econômica foi o apoio à 

reforma administrativa a partir de uma falsa equivalência entre 

servidores públicos e trabalhadores do sistema privado. A Folha de São 

Paulo publicou um editorial de título “Atraso conivente”250 de 21 de maio, 

em que critica Bolsonaro por ter desautorizado Guedes  no tema da 

suspensão de aumentos para o funcionalismo até 2021. No dia 6 de junho, 

o mesmo jornal emitiu um editorial intitulado “Elite Intocada”251 em que 

se criticava o fato das esferas políticas (o presidente Jair Bolsonaro, os 

presidentes da Câmara dos deputados, ministros do Poder Executivo e 

outros poderes) manifestaram-se contra a ideia de cortes ao próprio 

salário e do funcionalismo público em geral.  

 
247 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-
para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml 
248 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/golpe-estatistico.shtml 
249 https://oglobo.globo.com/opiniao/e-grave-decisao-de-ocultar-dados-sobre-covid-19-1-24467491 
250 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/atraso-conivente.shtml 
251 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/elite-intocada.shtml 
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O jornal O Globo também emitiu um editorial denominado 

“Manobra aumenta desigualdades entre setores público e privados”252 

em 30 de maio, que utiliza “elite do funcionalismo” para se referir aos 

funcionários públicos, mencionando ainda que foi aprovado redução 

entre 25% e 70% do trabalhador do setor privado mas foi rejeitado o 

corte de 30% na área pública, preferindo o congelamento no salário, que 

outrora foi mencionado. O jornal critica Bolsonaro por não avançar nessa 

pauta: em 20 de maio, em um editorial de título “Bolsonaro constrói seu 

estelionato eleitoral”253, O Globo acusa o presidente de abandonar seu 

“disfarce de liberal” ao não lutar contra a "injusta” diferença entre 

segmentos privilegiados do setor público quanto ao setor privado.  

 

A omissão diante das manifestações  

 

O terceiro mês da pandemia foi marcado por manifestações de rua 

contra o governo Bolsonaro, enquanto nos meses anteriores apenas os 

apoiadores do presidente faziam atos públicos. Duas pautas dominaram 

os protestos: a questão racial e a luta antifascista.  A mobilização "Vidas 

negras importam” foi puxada por movimentos negros e de favela 

antirracista e critica a violência policial sistêmica e marcada nesse 

momento pelas mortes de crianças pretas pelo racismo institucional, 

influenciado por manifestações estadunidenses com o assassinato de 

George Floyd. Já os protestos antifascistas foram liderados por torcidas 

organizadas que caracterizam Bolsonaro como fascista.  

Os jornais optaram por minimizar a importância dos protestos. A 

Folha de São Paulo em um editorial dia 8 de junho, intitulado “Novo 

 
252 https://oglobo.globo.com/opiniao/manobra-aumenta-desigualdades-entre-os-setores-publico-
privado-24452616 
253 https://oglobo.globo.com/opiniao/bolsonaro-constroi-seu-estelionato-eleitoral-1-24435411 
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ingrediente”254 sugeriu que o protesto de 7 de junho era apenas uma 

articulação contra os rompantes autoritários de Bolsonaro, reduzindo as 

mobilizações às pautas que já são  defendida pelos jornais, tais como a 

liberdade de imprensa. A Folha alegou ainda que os protestos teriam 

resultados ambíguos ao estimular as pessoas a ocuparem as ruas durante 

a pandemia. Já o Globo, por seu turno, se absteve de opinar sobre o 

protesto 

 

Conclusão 

 

Vimos, portanto, mais uma vez, a lógica de defesa desses jornais 

aos interesses empresariais, e que se manifesta tanto pela omissão e 

redução dos atos de rua antifascistas e antirracistas quanto pela adesão a 

pauta neoliberal da austeridade fiscal e do Estado mínimo, o que se 

evidenciou pela continuidade do ataque ao funcionalismo público. O 

serviço público passa a ser alvo principal, pois o único modo de legitimar 

o teto de gastos é demonizando tudo que é público.  

Já a defesa da democracia por parte dos jornais se limita as pautas 

da liberdade de imprensa e informação. Nos editorais, não há um apoio 

às demandas pelo fim do racismo e da violência policial.  

Para o próximo mês, além de investigarmos como esses jornais 

vão lidar com a continuidade das manifestações, a tendência é que, no 

debate econômico, ganhe espaço a proposta da chamada “Renda Brasil”, 

projeto de Guedes para substituir o Bolsa Família e que será uma renda 

mínima permanente no pós pandemia. Tanto o editorial de título 

“Governo cria seu próprio Bolsa Família”255 no jornal O Globo em 11 de 

junho, quanto o intitulado “Bolsa ou renda”256 de 9 de junho da Folha de 

 
254 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/novo-ingrediente.shtml 
255 https://oglobo.globo.com/opiniao/governo-cria-seu-proprio-bolsa-familia-24473416 
256 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/bolsa-ou-renda.shtml 
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São Paulo, questionam o caráter clientelista da medida. Apesar de não se 

manifestarem contra o projeto, constou, em ambos os editoriais, a 

preocupação com a austeridade fiscal. 
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A descoordenação do governo e o debate econômico 
sobre o financiamento dos gastos sociais 

PEDRO GUERRA257  

O presente trabalho tem por objetivo discorrer acerca dos debates 

intelectuais que vêm ocorrendo entre economistas sobre as políticas 

econômicas do governo diante da pandemia do Covid-19.  

Por isso, dessa vez, selecionamos quatro economistas: Marcos 

Lisboa, Marcos Mendes, Pedro Rossi e Laura Carvalho. A divisão 

ideológica persiste entre ortodoxos (Marcos Lisboa e Marcos Mendes) e 

heterodoxos (Pedro Rossi e Laura Carvalho). O objeto desta pesquisa 

girou em torno dos principais assuntos discutidos por estes especialistas 

no período estudado: a falta de liderança do Executivo para conduzir as 

estratégias de combate à crise; o aumento de tributos e suas 

conseqüências; o modo de financiamento das políticas públicas; a 

proposta dos empréstimos em dólar; a omissão de dados da pandemia 

por parte do Ministério da Saúde; o lockdown e suas implicações; o papel 

do Banco Central e a questão da renda básica universal. A investigação 

tomou como fontes os artigos publicados por estes economistas no jornal 

Folha de São Paulo, além de podcasts, vídeos do Youtube, portais de 

notícias variados e sites de opinião. O período abarcado pelo estudo 

compreende o intervalo que vai de 10 de maio de 2020 a 12 de junho de 

2020.  

Nossa hipótese é a de que os ortodoxos compartilham quatro 

premissas fundamentais: a primeira é criticar a descoordenação e a 

incapacidade do Executivo de lidar com a crise, cuja expressão máxima se 

encontra na figura do presidente; a segunda é apontar os efeitos 

 
257 Pedro Guerra é granduando em ciências sociais e pesquisador do NUDEB  
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perniciosos de um possível aumento dos tributos; a terceira é mostrar 

alguns exageros do Legislativo e do Judiciário; e a quarta é salientar a 

importância das reformas estruturais. Por outro lado, os heterodoxos 

parecem partir de quatro princípios: o primeiro é argumentar contra o 

discurso pró-austeridade, simbolizado no chavão de que “acabou o 

dinheiro”; o segundo é mostrar alternativas sustentáveis para o 

financiamento das políticas públicas; o terceiro é indicar a importância 

econômica, social e jurídica da efetivação da renda básica universal como 

política permanente; e o quarto é revelar o papel crucial que o Banco 

Central pode exercer nesse momento pandêmico 

 

A descoordenação do governo, a tributação e as reformas 

 

  Marcos Lisboa, economista, atual presidente do Insper (Instituto 

de Ensino e Pesquisa) e ex-secretário de Política Econômica do Ministério 

da Fazenda (2003-2005), em artigo publicado na Folha de São Paulo no 

dia 10 de maio de 2020, denominado “Quem semeia vento colhe 

tempestade” 258·, afirma que o presidente parece estar perdido diante da 

crise, não conseguindo lidar com a complexidade do problema e nem 

entendendo o que seus assessores fazem. Além disso, diz que Bolsonaro 

profere frases de efeitos e chavões para o público como se fossem 

verdades absolutas. Perdido no meio de uma falsa polarização de 

botequim entre economia e saúde, o governo descuida de ambas. “Será 

que, em privado, ninguém lhe diz ser constrangedor um presidente saber 

tão pouco do que fala, incluindo as principais negociações conduzidas 

pelos seus mais importantes auxiliares?”. Em outro artigo, publicado no 

mesmo site dia 16 de maio de 2020, chamado “A falência do Estado” 259, 

 
258https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/05/quem-semeia-vento-colhe-

tempestade.shtmll 
259https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/05/a-falencia-do-estado.shtml 
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o economista discorre sobre as conseqüências que esta descoordenação 

do governo causa para a população: “a sociedade assiste atônita à 

ineficiência do poder público, disfuncional e oportunista.” Ademais, 

elenca uma série de problemas tanto no seio do Estado quanto na 

sociedade que potencializam os efeitos danosos da crise: o egoísmo de 

alguns servidores públicos – com salário garantido e estabilidade de 

emprego – que pedem para não pagarem suas dívidas; a 

irresponsabilidade dos tribunais de justiça concedendo novos auxílios 

para aumentar a remuneração de juízes; a não aprovação de reformas da 

previdência dos servidores para reduzir o descontrole com gasto pessoal; 

e o perigo de parte do Legislativo e do Judiciário sucumbirem ao 

populismo à custa de quem trabalha, com pagamentos sendo 

interrompidos por liminares arbitrárias, prejudicando empresas em 

atividade.  

No que diz respeito ao vídeo da reunião ministerial260, Lisboa tece 

duras críticas ao governo261, realçando que a reunião não mostrou os 

resultados das medidas econômicas de combate à crise, como o incentivo 

à concessão de crédito ou as propostas do Legislativo, nem tampouco 

houve diagnóstico detalhado sobre os problemas das opções de política 

econômica. As coisas mais cruciais também não foram discutidas, isto é, 

os caminhos econômicos que devem ser adotados. “Não houve discussão 

estruturada a respeito da grave crise da saúde pública ou dos seus efeitos 

colaterais sobre a renda e a produção”. No dia 6 de junho de 2020, em 

artigo também publicado na Folha de São Paulo, diz que “é inaceitável a 

omissão de dados sobre a pandemia” 262. O Ministério da Saúde do 

governo Jair Bolsonaro apagou do seu site oficial os números que revelam 

 
260 https://www.youtube.com/watch?v=TjndWfgiRQQ 
261 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/05/manifestacoes-do-executivo-sao-
assustadoras.shtml 
262https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/06/e-inaceitavel-a-omissao-de-
dados-sobre-a-pandemia.shtml 
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/06/e-inaceitavel-a-omissao-de-dados-sobre-a-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/06/e-inaceitavel-a-omissao-de-dados-sobre-a-pandemia.shtml
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o alcance do novo coronavírus no Brasil 263, ficando fora do ar toda a 

sexta-feira do dia 5 de junho, somente voltando a ser republicado no dia 

seguinte (sábado), porém, apenas com as notificações registradas nas 

últimas 24 horas. Além disso, houve um sumiço na plataforma do número 

total de pessoas infectadas desde o início da pandemia e do número de 

mortos. Também foram apagadas tabelas que mostravam a curva de 

evolução da doença e gráficos sobre infecções e mortes por estado. O 

economista atesta que mudanças de metodologia são comuns tanto na 

área de saúde como de economia, entretanto, é sempre importante 

preservar o que foi acumulado antes, de maneira que possa haver uma 

continuidade entre o que foi descoberto nas pesquisas precedentes e os 

novos dados. Estas ações – interrupções das estatísticas, omissão de 

dados, mudanças abruptas de metodologia – são típicas de governos 

autoritários, não de democráticos. “Os ingênuos achavam que a 

presidência de Dilma Rousseff tinha sido o fundo do poço. Nada como a 

gestão do Bolsonaro para redimir o malfeito, incluindo a insegurança 

sobre os dados oficiais”.  

Por fim, nos alerta que “propostas às cegas podem resultar em tiro 

no pé” 264, referindo-se ao perigo de se aumentar o tributo, pois pode 

causar efeitos inesperados. Segundo ele, o Congresso baseia-se em dados 

antigos para aumentar a tributação e não sabe medir os impactos para a 

população em geral. A renda do setor privado, com a pandemia, pode cair 

mais de 10%, incluindo o lucro das empresas, o que significa menos 

arrecadação para o Estado. A proposta de aumento de tributos, neste 

momento, não somente atrapalha a recuperação da economia, como 

também não leva em consideração seu efeito indireto sobre a produção. 

O estudo de Rodrigo R. Soares, professor titular adjunto na Escola de 

 
263 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-
covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html 
264https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/06/propostas-as-cegas-podem-
resultar-em-tiro-no-pe.shtml 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/06/propostas-as-cegas-podem-resultar-em-tiro-no-pe.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/06/propostas-as-cegas-podem-resultar-em-tiro-no-pe.shtml
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Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas e professor afiliado 

de Economia na Universidade Columbia e Daniel Haanwinckel, 

pesquisador no Becker Friedman Institute, Universidade de Chicago, e 

doutor em Economia na Universidade da Califórnia, Berkeley, estima que 

cada 1 p.p a mais de contribuição sobre a folha salarial aumenta em 0.27 

p.p o número de trabalhadores sem carteira no Brasil265 e que a redução 

da contribuição tem impacto maior sobre a formalização do emprego do 

que uma transferência de renda para os trabalhadores, como o abono 

salarial. Além disso, segundo estudos266, o aumento da informalidade 

eleva o custo do capital em 30% e reduz a produtividade.  

Nesta perspectiva, Marcos Lisboa nos alerta sobre os cuidados que 

o governo deve tomar para conduzir as políticas públicas na medida em 

que estas podem se transformar em uma catástrofe maior e aponta 

algumas saídas para a crise econômica e sanitária: uma maior 

coordenação por parte do Executivo para enfrentar a crise; maior 

capacidade de negociação de conflitos; não retomar a agenda de 

investimentos liderados pelo setor público (para evitar fracassos 

passados: Dilma e Geisel); não distribuir recursos aleatoriamente; 

aprovar urgentemente reformas da previdência dos servidores públicos 

para não inviabilizar as contas públicas; e fortalecer a agenda das 

instituições, traçando seus limites. 

Marcos Mendes, economista, pesquisador associado do Insper e 

autor de “Por que É Difícil Fazer Reformas Econômicas no Brasil?”, em 

artigo publicado na Folha de São Paulo intitulado “Falta de liderança 

deixa governo e Congresso a deriva de ideais ruins” 267, publicado dia 19 

de maio de 2020, aparenta concordar com a análise de Lisboa dizendo 

que a falta de liderança e a incapacidade do presidente de montar uma 

 
265https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3579086 
266  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4991.2011.00450.x 
267https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-mendes/2020/05/falta-de-lideranca-deixa-
governo-e-congresso-a-deriva-de-ideias-ruins.shtml 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3579086
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4991.2011.00450.x
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-mendes/2020/05/falta-de-lideranca-deixa-governo-e-congresso-a-deriva-de-ideias-ruins.shtml
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estratégia para contornar a dupla crise na saúde e na economia cria um 

vácuo decisório268 que é preenchido por ideias ruins, como o perdão de 

dívidas a devedores que podem pagar e os benefícios aos mais ricos. O 

Legislativo avança com projetos embasados em diagnósticos errados. Um 

exemplo é o de aumentar de R$ 1,9 mil para R$ 5 mil o limite de isenção 

do Imposto de Renda, não levando em consideração que somente os 10% 

de maior renda pagam IR, sendo eles os maiores beneficiários de uma 

queda de arrecadação de mais de R$ 50 bilhões.  

Outro equívoco que aponta nos planos do Poder Legislativo, 

apesar do momento, é a tentativa de suspensão de alguns pagamentos e 

perdões generalizados, como é o caso do Fies269. “Mecanismos de 

renegociação, inclusive com assistência jurídica pública, existem e 

funcionam”. Além disso, no que tange à tributação das “grandes 

empresas”, “grandes fortunas” ou dos dividendos, Mendes declara que 

não adiantará, pois estas empresas estão fortemente afetadas pela crise. 

“Imposto sobre grandes fortunas é um espantalho que nada arrecada. 

Tributação de dividendos já existe, e é feita antes de sua distribuição. 

Tributá-lo após a distribuição requererá uma reforma do modelo atual, e 

não resultará em ganho fiscal relevante”.  

A crise irá se prolongar270 e é necessário dar continuidade aos 

pacotes de ajuda por parte do governo271, contudo, a análise do 

economista é que não será possível prorrogar o conjunto de medidas de 

socorro para todos, ou seja, para as famílias, empresas, estados e 

municípios. “O custo fiscal é muito alto” 272, afirma. Por isso, como o 

 
268https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/bolsonaro-indica-a-aliados-que-pode-
demorar-para-escolher-novo-ministro-da-saude.shtml 
269https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/senado-aprova-suspensao-do-pagamento-do-
fies-durante-calamidade-do-coronavirus.shtml 
270 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/ 
271https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/guedes-admite-prorrogar-auxilio-emergencial-
por-um-ou-dois-meses-mas-com-valor-de-r-200.shtml 
272https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-mendes/2020/05/auxilio-emergencial.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/bolsonaro-indica-a-aliados-que-pode-demorar-para-escolher-novo-ministro-da-saude.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/bolsonaro-indica-a-aliados-que-pode-demorar-para-escolher-novo-ministro-da-saude.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/senado-aprova-suspensao-do-pagamento-do-fies-durante-calamidade-do-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/senado-aprova-suspensao-do-pagamento-do-fies-durante-calamidade-do-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/guedes-admite-prorrogar-auxilio-emergencial-por-um-ou-dois-meses-mas-com-valor-de-r-200.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/guedes-admite-prorrogar-auxilio-emergencial-por-um-ou-dois-meses-mas-com-valor-de-r-200.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-mendes/2020/05/auxilio-emergencial.shtml
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auxílio de 600 reais é a maior categoria dentro do pacote de ajuda (R$ 

142 bilhões, em três meses, maior até que o apoio financeiro aos estados 

e municípios273, que é de R$ 60 bilhões), ele deve ser privilegiado. É nos 

mais pobres que o governo deve focar no momento, gastando 

conscientemente os recursos. Neste sentido, defende uma reforma 

estrutural que viabilize a prorrogação do socorro, extinguindo programas 

como o abono salarial, salário-família, seguro-defeso, canalizando os 

recursos para uma Bolsa Família ampliada; dessa maneira, dando 

continuidade ao auxílio emergencial e evitando desvios e fraudes274.  

O economista acredita que o amparo aos mais pobres via um 

amplo programa de transferência de renda exige definir de onde virá este 

dinheiro275. Uns acreditam em aumentar excessivamente os impostos ou 

em tributar lucros e dividendos (esperando-se arrecadar uns R$ 30 

bilhões ou 40 bilhões), outros apostam no consumo dos pobres para 

aumentar a arrecadação ou dar fim ao BPC (Benefício de Prestação 

Continuada). A saída, segundo Marcos Mendes, é, em conjunto com a 

extinção destes programas citados anteriormente, que o custo seja 

sustentado por pessoas de alta renda, dando fim aos descontos 

permitidos no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), pois os 10% 

mais ricos são responsáveis por 90% da receita de IRPF, extinguindo as 

deduções por dependentes e dos gastos com educação e saúde (o que 

representaria R$ 28 bilhões), acabando com os descontos no IRPF para 

pessoas maiores de 65 anos e com a isenção total para aposentados que 

tem ou tiveram doenças graves (o que daria R$ 25 bilhões) e praticando 

 
273https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/veto-pedido-por-guedes-gera-novo-impasse-
com-governadores-em-plano-de-socorro.shtml 
274 https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2020/05/william-bonner-diz-que-nome-e-cpf-do-filho-
foram-usados-em-fraude-no-auxilio-emergencial.shtml 
275https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-mendes/2020/06/auxilio-aos-pobres-fazendo-
contas.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/veto-pedido-por-guedes-gera-novo-impasse-com-governadores-em-plano-de-socorro.shtml
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um congelamento da folha de pagamento por um ano, sem posterior 

reajuste (o que geraria R$ 14 milhões).  

Tudo somado, contado a despesa da Bolsa Família, chegaríamos a 

R$ 142 bilhões ao ano. “É pouco para programas ambiciosos. Não paga 

três meses de auxílio emergencial. Mas dá para fazer muita coisa (...). Para 

gastar mais que isso, só elevando imposto ou redobrando esforço para 

cortar outros gastos ou benefícios tributários. O essencial é não criar 

programas que não se possa pagar”. 

 

O mito da austeridade, o financiamento das políticas públicas e a renda 

básica universal 

 

Por outro lado, Pedro Rossi, professor doutor do Instituto de 

Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura 

e Política Econômica (CECON), afirma que a tese de que o “dinheiro 

acabou” é balela. O discurso pró-austeridade parece ter caído por terra; 

se antes o Estado brasileiro estava quebrado, ele passou a ser o agente 

mais importante na luta contra o coronavírus, e o dinheiro que tinha 

acabado, reapareceu. “Mitos sobre a questão fiscal caíram por terra e 

dogmas foram deixados de lado diante de uma realidade impositiva. 

Assim, a crise postergou o debate sobre as reformas e criou um “quase 

consenso” entre os economistas de que é preciso gastar com saúde, 

assistência social e apoio às empresas e trabalhadores” 276. Nesta ótica, 

identifica três mitos de alguns discursos neoliberais que estão 

recorrentemente sendo evocados no debate público: 1) o orçamento do 

governo não se assemelha ao orçamento familiar; 2) a procura única e 

exclusiva por fontes orçamentárias, patrimoniais e empréstimos 

 
276https://pedrorossi.org/que-a-austeridade-fiscal-nao-volte-da-quarentena/ 

https://pedrorossi.org/que-a-austeridade-fiscal-nao-volte-da-quarentena/
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externos para financiar o gasto social é insustentável e falsa; 3) não existe 

conta “Coronavírus” a ser paga.  

No que tange ao primeiro mito, há três maneiras de desmistificá-

lo: a) o orçamento familiar não pode equiparar-se ao orçamento do 

governo, pois este último define seu orçamento, determinando o quanto 

ganha, quem paga, quem recebe, quanto paga e quanto recebe. Com as 

famílias isto não ocorre. Significa dizer que o governo é responsável por 

formular suas decisões políticas, as quais servirão para toda a sociedade: 

ele pode escolher, por exemplo, tributar grandes fortunas e bens 

importados para aumentar o investimento em educação, as famílias não 

podem; b) ao contrário das famílias, quando o governo gasta, parte dessa 

renda retorna em forma de impostos.  

Dessa maneira, o gasto público para o combate à crise, como o 

próprio FMI recomendou277, é crucial não apenas do ponto de vista do 

crescimento econômico, mas também da redução do desemprego; c) 

somente o governo (através do BC) pode emitir moeda, títulos (Tesouro 

Nacional) e definir a taxa de juros das dívidas que paga. O segundo mito, 

o da procura exclusiva por fontes orçamentárias, patrimoniais ou 

externas para financiar os gastos públicos, repetida por alguns 

neoliberais, é contraproducente. Rossi publicou em seu site278 um artigo 

chamado “Por Que Não Faz Sentido Financiar O Auxílio Emergencial Com 

Empréstimos Em US$ E Reservas Cambiais?” 279, explicando que tomar 

empréstimos externos para financiar o auxílio emergencial não faz 

sentido nenhum.  

O que o economista quer dizer é que o empréstimo do exterior é 

em dólar e o governo irá gastar em reais, de modo que tal gasto irá 

aumentar a base monetária, gerando uma operação de venda de 

 
277 https://blogs.imf.org/2020/03/16/policy-action-for-a-healthy-global-economy/ 
278 https://pedrorossi.org/ 
279 https://pedrorossi.org/por-que-nao-faz-sentido-financiar-o-auxilio-emergencial-com-
emprestimos-em-us-e-reservas-cambiais/ 

https://blogs.imf.org/2020/03/16/policy-action-for-a-healthy-global-economy/
https://pedrorossi.org/
https://pedrorossi.org/por-que-nao-faz-sentido-financiar-o-auxilio-emergencial-com-emprestimos-em-us-e-reservas-cambiais/
https://pedrorossi.org/por-que-nao-faz-sentido-financiar-o-auxilio-emergencial-com-emprestimos-em-us-e-reservas-cambiais/


115 

 

compromissadas pelo Banco Central, aumentando no final, a dívida 

externa e interna. O governo, porém, pode fazer o movimento contrário: 

vender estes dólares no mercado e gastar em reais, trocando a dívida 

interna pela externa. Rossi ainda nos adverte que a política de venda de 

reservas cambiais com políticas de endividamento externo só aumenta a 

vulnerabilidade externa e causa tragédia. “Esses empréstimos parecem 

mais uma tentativa de reforçar a retórica falsa de que não tem dinheiro 

para gastos sociais e de que é necessário buscar fontes patrimoniais e até 

fontes externas para financiar o gasto social diante da pandemia. Mentira, 

tem dinheiro”. A emissão de moeda vai contra a idéia de que o dinheiro 

acabou, pois apesar de não evitar o aumento da dívida, é o melhor 

caminho para o financiamento dos gastos sociais.  

O terceiro mito é que, após a pandemia, teríamos uma conta a ser 

paga por causa do combate ao Coronavírus. Supostamente toda sociedade 

teria que pagar esta conta, para assim não deixá-la para as gerações 

futuras. Contudo, isto é falso por duas razões: a primeira é que a dívida 

pública não precisa ser reduzida, uma vez que seguindo o padrão das 

dívidas soberanas, dívida pública não se paga, se rola. Um exemplo é o 

que ocorreu na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, quando 

não somente a dívida de 250% do PIB não foi paga, como também ela não 

comprometeu o país de expandir gastos. A segunda razão é que o gasto 

público pode impulsionar o crescimento econômico, pois se o governo 

não gasta, a economia simplesmente desaba; ao gastar, o governo 

aumenta a renda do setor privado e realoca recursos, melhorando a 

eficiência do sistema e elevando os recursos do conjunto da sociedade.  

Outra manifestação interessante do economista apareceu no 

YouTube280, dia 29 de maio de 2020, no canal chamado “DCM” (Diário do 

Centro do Mundo), onde debateu com Eduardo Fagni, também professor 

 
280  https://www.youtube.com/watch?v=YLwOy3D-5iM&t=498s 

https://www.youtube.com/watch?v=YLwOy3D-5iM&t=498s
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da Unicamp, acerca das relações entre economia e  pandemia. Pedro Rossi 

deixou bem claro que um cenário econômico adequado, pós-crise, passa 

pelo abandono da agenda pró-austeridade e pela retomada da 

importância do Estado como coordenador e indutor dos investimentos. 

Passa ainda, pela adoção prolongada da renda básica emergencial¸ em 

virtude da perda de renda da população e da diminuição da produção em 

geral. Além disso, pela manutenção do atendimento às demandas da 

saúde pública, já que será necessário um acompanhamento continuado 

dos pacientes com Covid-19. Por fim, pela estabilização da dívida pública 

via crescimento econômico, afastando-se dos cortes sociais e do aumento 

da carga tributária. 

A última perspectiva a ser analisada é a de Laura Carvalho, doutora 

em economia pela New School for Social Research (N.S.S.R.) e professora 

de economia da USP. Abordando aspectos econômicos da nossa realidade, 

divide um podcast com Renan Quintanilha, professor de direito da 

Unifesp, que aborda os temas jurídicos. No episódio postado dia 12 de 

maio de 2020, intitulado “A emissão de moeda diante da crise e a 

requisição de leitos para o SUS” 281, a economista discute sobre a eficácia 

da emissão de moeda para combater a crise, afirmando que de acordo 

com a legislação brasileira é proibido que o Tesouro Nacional seja 

financiado diretamente pelo Banco Central, o que significa que o BC não 

pode comprar títulos do Tesouro, por conseqüência, bancar os gastos 

públicos.  

O debate público que se apresenta, e que Carvalho defende, é uma 

mudança na legislação para que seja possível ao BC não apenas comprar 

os títulos do TN, como também, eletronicamente, creditar e aumentar o 

saldo na conta única do Tesouro, ampliando a circulação de moeda na 

economia (já que a moeda é criada do nada) e assim dar conta dos gastos 

 
281 https://www.listennotes.com/podcasts/entretanto/10-a-emiss%C3%A3o-de-moeda-diante-
ZtCWsq7OLDJ/ 
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sociais. Muitos acreditam que emitir moeda pode gerar inflação.Estamos, 

todavia, vivendo momentos de deflação282, razão pela qual não há o que 

temer, pois  já ocorre a emissão da dívida pública mediante venda de 

títulos e ela funciona. Em outro episódio denominado “O lockdown e seus 

aspectos jurídicos e econômicos” 283, postado dia 19 de maio de 2020, a 

professora inicia explicando que a origem da crise é a pandemia e não as 

medidas quarentenárias que a combatem; isto parece óbvio, mas é 

importante ressaltar, já que há argumentos que falam ao contrário.  

Esta crise se difere de outras, pois não se dá apenas do ângulo da 

oferta – restaurantes fechando, proibição do turismo, entretenimento, etc 

– mas também do ângulo da demanda, já que a população está com medo 

de sair na rua e consumir. Por isso, afirma que a resolução do problema 

econômico depende diretamente da solução do problema sanitário, 

cabendo aos epidemiologistas e profissionais da área da saúde 

resolverem, de maneira que a decisão pelo lockdown se restrinja ao 

critério dos especialistas da saúde e adotado localmente, respeitando a 

especificidade de cada estado, os quais têm contágio e graus de 

transmissão diferentes entre si; entretanto, parece ficar claro que a não 

adoção de medidas restritivas, como na Suécia284 que terá PIB caindo de 

7% a 10%, não tem gerado situações de crises econômicas mais brandas. 

No tocante ao empréstimo em dólar para financiar os gastos 

sociais, o diagnóstico de Carvalho converge para o de Rossi, pois de 

acordo com informações, os empréstimos são muito supérfluos285 e não 

cobrem nem o auxílio emergencial que levará a um gasto da ordem de R$ 

 
282https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/08/em-meio-a-pandemia-pais-tem-a-deflacao-
de-031percent-abril.ghtml 
283https://podtail.com/pt-BR/podcast/entretanto/-11-o-lockdown-e-seus-aspectos-juridicos-e-
economi/ 
284https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/08/sem-lockdown-suecia-tem-pouco-ganho-
economico.ghtml 
285https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/27/para-pagar-auxilio-emergencial-governo-
busca-emprestimo-de-quase-us-4-bilhoes-no-exterior.ghtml 
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154 bilhões286, em três meses; não faz o menor sentido tomar 

empréstimo do exterior, porque já estamos nos endividando, as regras 

fiscais já estão flexíveis e os investidores continuam querendo comprar 

títulos da dívida. Há a impressão de que este movimento – de tomada de 

empréstimo do exterior - é uma ação política, no sentido de declarar que 

acabou o dinheiro, para paralisar os investimentos em gastos sociais287. 

A renda básica universal (RBU) é outro tema tocado por Laura Carvalho, 

que, se concretizada como política social, exercerá um papel fundamental 

sobre o direito à cidadania, assim como acontece com o SUS. Assim, se por 

um lado, o auxílio emergencial foi bastante amplo, ele difere da RBU, pois 

foi um benefício concedido para quem já estava no “Cadastro Único” de 

políticas sociais do governo, para os informais, os micro empreendedores 

individuais e etc. Havia critérios específicos para as pessoas participarem, 

não cumprindo um parâmetro universal. O ideal seria tributar a 

população para sustentar a renda básica universal, como fazem os países 

que adotam o modelo de Estado de bem-estar social.  

 

Conclusão  

 

Os acontecimentos políticos que abrangem a segunda metade da 

quinzena do mês de maio e o início do mês de junho – período em que a 

pesquisa foi realizada - serviram para revelar de vez os valores anti-

republicanos do governo Bolsonaro, no sentido original da palavra, de 

cuidar do “interesse coletivo” e da “coisa pública”. A falta de liderança e a 

incapacidade do governo em coordenar e conduzir as estratégias de 

 
286 https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/05/ifi-estima-despesa-com-auxilio-
emergencial-em-r-154-bilhoes 
287https://podtail.com/pt-BR/podcast/entretanto/-13-emprestimos-em-dolar-e-o-inquerito-das-fake-
ne/ 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/05/ifi-estima-despesa-com-auxilio-emergencial-em-r-154-bilhoes
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/05/ifi-estima-despesa-com-auxilio-emergencial-em-r-154-bilhoes
https://podtail.com/pt-BR/podcast/entretanto/-13-emprestimos-em-dolar-e-o-inquerito-das-fake-ne/
https://podtail.com/pt-BR/podcast/entretanto/-13-emprestimos-em-dolar-e-o-inquerito-das-fake-ne/
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combate à crise – vide a reunião ministerial e outros episódios288 - e a 

omissão de dados por parte do Ministério da Saúde confirmam nosso 

diagnóstico. No que concerne às medidas econômicas propriamente 

ditas, é indispensável emitir moeda através do BC (assim como o próprio 

Paulo Guedes289 admitiu) para o financiamento das políticas públicas, 

bem como elevar o endividamento, deixando para depois da crise as 

discussões de como reduzir a dívida acumulada. Há também que 

prolongar a RBU como política social pós-crise, em razão do desemprego 

e da perda de renda da população, e não aumentar a carga tributária, 

tendo em vista a queda de produtividade do setor privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
288 http://umbrasil.com/videos/falta-de-coordenacao-estremece-relacao-entre-executivo-e-
legislativo/ 
289 https://oglobo.globo.com/economia/guedes-admite-que-governo-pode-emitir-moeda-para-
financiar-custos-da-crise-24403277 
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Contra a pandemia, contra o Bolsonaro e contra o 
Racismo: os movimentos sociais retornam as ruas  

CELLO LATINI290  

O presente texto analisa ação dos movimentos sociais no terceiro 

mês de vigência da pandemia da Covid-19 no Brasil, abarcando o período 

de 12 de maio a 11 de junho. Nos dois primeiros meses, nossa análise 

mostrou que os movimentos sociais brasileiros reagiram à postura do 

presidente Bolsonaro de minimizar a doença e priorizar o funcionamento 

da economia com redes de solidariedade nas periferias e a ampliação do 

movimento político de oposição ao governo, especialmente com a 

bandeira do Fora Bolsonaro, embora nesse caso algumas divergências 

tenham aparecido. 

Neste terceiro texto, nossa hipótese é que a continuidade da 

postura genocida por parte de Bolsonaro, aliada ao inicio de retorno das 

atividades nos Estados, levou alguns movimentos sociais a retomarem as 

mobilizações, de rua. Foi o caso das torcidas organizadas antifascistas e 

do movimento negro. Com isso, entendemos que a oposição ao governo 

ganhou uma nova dimensão ao recuperar o protagonismo das ruas, indo, 

portanto, além da dinâmica verificada nos dois primeiros meses de redes 

de solidariedade e ações virtuais pelo Fora Bolsonaro.  

A pesquisa usou como fontes notícias de jornais, como Brasil de 

Fato, Diário de Pernambuco, Sul21, O Globo, Jornal Fato, Carta Campinas, 

BNC Amazonas, NE Notícias, Rede Brasil Atual, Nexo Jornal, Veja Rio, 

Diário do Nordeste, do jornal O Povo, El País, Brasil 247, Folha de 

Pernambuco, Tribuna Paraná Online, da página A Tarde, do GaúchaZH e 

do Jornal Estado de Minas. 

 
290 Cello Latini é graduando do 5º período de Ciências Sociais e pesquisador do NUDEB   
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Ações de solidariedade e oposições ao governo 

 

Durante o mês de maio, as ações de solidariedade diante da 

pandemia do coronavírus se mantiveram. Citamos, por exemplo, a 

campanha Mãos Solidárias que realiza a distribuição de cestas básicas, 

assim como a formação de Agentes Populares de Saúde, em Recife.291 Em 

Pernambuco, pescadores tomaram iniciativas para gerar renda e assistir 

comunidades pesqueiras.292 Ações anteriores ao mês de maio de 

distribuição de cestas básicas e kits de higiene permaneceram atuando de 

modo independente ou em parceria com prefeituras. 

Reações de movimentos sociais contra a postura do governo de 

“normalização” da rotina na pandemia também ganharam mais força: no 

dia 13 de maio, movimentos sociais, sindicatos e outras organizações 

elaboraram um documento contendo propostas emergenciais para lidar 

com a pandemia. O documento, já disponível na internet, se chama 

“Plataforma Emergencial do Campo, das Florestas e das Águas, em Defesa 

da Vida e para o enfrentamento da Fome diante da pandemia do 

coronavírus”, e recebeu apoio do PT e de outras 25 organizações.293 No 

Acre, movimentos se manifestaram contra a reabertura do comércio e 

contra Bolsonaro, em reação a uma carreata de empresários demandando 

a reabertura do comércio na capital do estado. 294 

No dia 21 de maio, mais de 400 entidades, incluindo PT, PCdoB, 

PSol e PSTU, assinaram um pedido de impeachment contra Bolsonaro, 

 
291https://www.brasildefato.com.br/2020/05/26/segundo-bairro-de-recife-mais-afetado-por-covid-19-recebe-

acoes-de-solidariedade 
292https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/06/comunidade-pesqueira-distribui-

cestas-basicas-e-refeicoes-em-comunidad.html 
293https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2020/05/movimentos-do-campo-das-florestas-e-das-

aguas-lancam-plataforma-emergencial-em-defesa-da-vida/ 
294https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2020/06/02/empresarios-fazem-carreata-pela-reabertura-do-comercio-

em-rio-branco-e-movimentos-sociais-sao-contra.ghtml 
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devido a alegados crimes de responsabilidade, tanto em relação a sua 

postura perante o coronavírus como em relação ao exercício indevido de 

seus poderes constitucionais.295 

No dia 02 de junho, no Espírito Santo, representantes do 

Movimento Negro, da Unidade Negra Capixaba De Combate À Covid-19, 

reivindicaram a construção de um hospital e o decreto de “Lockdown”. O 

grupo se determinou a entregar as 105 reivindicações, resultantes de 

reuniões virtuais com representantes de mais de 60 organizações, no dia 

4 de maio.296 

Já no Pará, o projeto “Perpetuar – Identidades, Ancestralidades e 

Territorialidades Quilombolas” distribuiu kits de higiene para 120 

famílias quilombolas do Moju, além de oferecer atendimento psicológico 

gratuito por videochamada ou ligação.297 Em Campinas, as redes de 

solidariedade permanecem na ativa, como ocorre pela União Nacional 

LGBT de Campinas, que criou um Banco de Alimentos para apoiar pessoas 

LGBT, priorizando travestis e transexuais. Mais de 150 pessoas já foram 

atendidas, mais de 1000 cestas de alimentos e mais de 1400 máscaras 

foram entregues.298 

As reações não se limitaram a campanhas de solidariedade ou a 

protestos virtuais: no dia 07 de junho, uma carta foi emitida aos poderes 

do Amazonas por movimentos sociais regionais, em relação às ações 

contra o covid. Critica-se o pleno funcionamento das fábricas do polo 

industrial da Zona Franca de Manaus.299 Em Sergipe, mais de vinte 

 
295https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/21/oposio-e-movimentos-sociais-apresentam-
36-pedido-de-impeachment-de-bolsonaro.ghtml 
296https://www.jornalfato.com.br/geral/movimento-negro-exige-implantacao-urgente-do-lockdown-
no-espirito-santo,359952.jhtml 
297https://www.brasildefato.com.br/2020/06/02/quilombolas-do-para-recebem-material-de-higiene-
e-informacao-para-combate-a-covid-19 
298 https://cartacampinas.com.br/2020/06/movimento-lgbt-de-campinas-entrega-cestas-de-
alimentos-durante-pandemia/ 
299https://bncamazonas.com.br/ta_na_midia/movimentos-sociais-do-am-cobram-acoes-urgentes-
pelo-isolamento-social/ 
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sindicatos e organizações (como a CUT, a CTB, a SINERGIA, SINDASSE, 

SINDTIC, entre outros) assinaram uma nota em apoio ao isolamento 

social e em defesa da saúde.300 Os movimentos sociais se organizaram 

para realizar as tarefas que os governantes não estão enfrentando. 

Outro tema de oposição ao governo em maio que repercutiu 

brevemente nas redes sociais foi a luta antimanicomial. O dia 18 de maio 

é conhecido como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O lema “Por 

uma sociedade sem manicômios” repercutiu nas redes, opondo-se à 

Política Nacional de Saúde Mental do governo Bolsonaro, que defende a 

prática de internação.301 Outro alvo de oposição nos meios virtuais foi a 

Medida Provisória (MP) 910, conhecida como “MP da Grilagem”. De 

acordo com os movimentos virtuais, essa Medida defendida pelo governo 

Bolsonaro incentivaria o desmatamento, a ocupação ilegal e conflitos com 

populações locais. A hashtag #MP910NÃO está sendo usada para 

convocar a população contra a proposta governamental.302 

Além disso, lançado ao fim de maio por diversas organizações, o 

manifesto “Estamos Juntos” pede que “os representantes e lideranças 

políticas exerçam com afinco e dignidade seu papel diante da devastadora 

crise sanitária, política e econômica que atravessa o país”.303 O manifesto 

não recebeu apoio de Lula, que afirmou haver “pouca coisa de interesse 

da classe trabalhadora”, mas foi assinado por mais de 200 mil pessoas, 

como Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Fernando Haddad (PT) e 

Marcelo Freixo (PSOL) e a campanha “Somos 70%” recebeu apoio 

indireto de Ciro Gomes.304 

 
300 https://www.nenoticias.com.br/movimentos-sociais-assinam-pacto-pelo-isolamento-social/ 
301www.brasildefato.com.br/2020/05/18/por-uma-sociedade-sem-manicomios-a-resistencia-de-um-

movimento-de-acolhimento 
302https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2020/05/movimentos-sociais-e-ambientalistas-querem-

derrubada-da-mp-da-grilagem-camara-vota-hoje/ 
303https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/30/personalidades-da-esquerda-a-direita-lancam-manifesto-

a-favor-da-democracia.ghtml 
304https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/01/Manifestos-em-s%C3%A9rie-o-que-une-e-o-que-

separa-a-oposi%C3%A7%C3%A3o 
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Contudo, o que mais recebeu atenção foram as ações de 

solidariedade em favelas – como as promovidas pelo AfroReggae e pela 

Frente CDD, que já chegaram a ser interrompidas por conta de invasões 

policiais – e protestos antirracistas e antifascistas. A Coalizão Negra por 

Direitos – resultante da organização de movimentos negros pelo Brasil – 

recolheu mais de 800 assinaturas de outras organizações e mais de 2.000 

assinaturas individuais em repúdio ao assassinato do menino João Pedro, 

vítima da violência policial.305 

 

Mobilizações de Rua do Movimento Negro 

 

No início de junho, em diversos países ocorreram manifestações 

antirracistas organizadas por movimentos negros a partir do assassinato 

brutal de George Floyd, nos Estados Unidos, por um policial. No Brasil, o 

assassinato de João Pedro já havia ocorrido algum tempo antes e foi 

motivo de revolta, mas os protestos organizados não foram tão massivos 

e se concentraram mais nos meios virtuais. Os protestos nas ruas 

organizados no Brasil somente se fortaleceram após as manifestações nos 

Estados Unidos, em revolta ao assassinato de Floyd. 

Com isso, forças de esquerda em todo o mundo coordenaram 

diversas manifestações antirracistas nas ruas e nas redes sociais. No 

Brasil, esses movimentos abarcaram os assassinatos de João Pedro, pela 

polícia, e de Miguel, de cinco anos, pela chefe de sua mãe, em Pernambuco. 

Apesar das políticas de isolamento social, as manifestações ocorreram e 

algumas foram reprimidas pela polícia.306 As movimentações 

antirracistas se somaram à oposição contra o governo Bolsonaro, 

garantindo a adesão de outros grupos.307 

 
305 https://vejario.abril.com.br/blog/william-reis/movimentos-sociais-unem-joao-pedro/ 
306 https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mundo/cruzada-contra-a-discriminacao-1.2950956 
307https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2020/06/02/manifestacoes-contra-fascismo-e-
racismo-ganham-forca-e-engajamento-nas-redes-sociais.html 
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Torcidas organizadas antifascistas  

 

Essas manifestações receberam o apoio não somente de 

movimentos sociais declaradamente antirracistas e/ou partidários, como 

também de torcidas organizadas esportivas, que possuem um histórico 

de militância datado desde os anos 1980, como nos atos das Diretas Já e 

da Democracia Corinthiana.308 

Assim, no dia 31 de maio, em São Paulo, ocorreu a primeira 

manifestação de torcidas organizadas contra o governo Bolsonaro. A 

manifestação, que contou com cerca de 500 torcedores de diversos 

clubes, foi convocada por Danilo Passaro, membro da Gaviões da Fiel 

(Corinthians), que declarou que “Quando vimos as manifestações de 

apologia à ditadura, exaltação à tortura, agressões a jornalistas e 

profissionais da saúde, amadurecemos a ideia de assumir o risco de 

travar esse embate”. Como a Gaviões da Fiel não declarou apoio oficial ao 

ato, a manifestação foi organizada de maneira autônoma pelos torcedores 

do grupo. Houve confronto entre defensores de Bolsonaro, que chegaram 

ao fim do ato, e a polícia.309 

Após esse primeiro ato, outros coletivos organizados de torcidas 

de futebol também se somaram aos protestos em defesa da democracia e 

contra o racismo, em ao menos 15 cidades. A Associação Nacional das 

Torcidas Organizadas apoiou os protestos e assumiu uma posição 

declaradamente antifascista. As torcidas enfrentaram confrontos com 

bolsonaristas, bem como repressão policial, a exemplo das manifestações 

de Curitiba310, e receberam apoio de partidos de esquerda, como PT e 

PSOL. 

 
308 https://www.bbc.com/portuguese/geral-52899944 
309 https://istoe.com.br/membros-de-torcidas-organizadas-se-unem-contra-bolsonaro/ 
310 https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-frente-
da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-52899944
https://istoe.com.br/membros-de-torcidas-organizadas-se-unem-contra-bolsonaro/
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-frente-da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-frente-da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html
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O que vimos então, a partir de junho, foi uma convergência dos 

protestos antirracistas com os protestos antifascistas e em defesa da 

democracia. O dia 02 de junho foi o primeiro grande momento deste 

encontro. Diante das polêmicas que atravessaram a própria esquerda311 

sobre os riscos de fazer esses atos – seja pela curva ainda ascendente da 

Covid-19 no país, seja pelo perigo de Bolsonaro usar os atos como 

pretexto para um golpe – os organizadores intensificaram as orientações 

sanitárias e de segurança. 

Em 02 de junho, Manaus recebeu uma mobilização antifascista e 

antirracista, convocada pela Frente Antifa Manauara e pelo Amazonas 

Pela Democracia, que ocupou a maior avenida do Centro da cidade, com 

faixas “Amazonas pela democracia”, “vidas negras importam” e gritos de 

“Fora Bolsonaro”.312 No protesto antirracista e contra Bolsonaro ocorrido 

no Paraná, a bandeira nacional foi hasteada e queimada por 

manifestantes. Isso gerou comoção entre apoiadores do governo, que 

prometeram organizar uma manifestação em defesa do símbolo nacional. 

Ao fim do primeiro protesto, houve vandalismo e depredação de 

patrimônio público, o que não foi defendido pelos organizadores do 

ato.313 

Na semana seguinte, em 07 de junho, o quadro se repetiu em 

algumas cidades. Na Bahia, atos convocados para o dia 7, pelo grupo 

“Reação Antifascista Salvador”, também se opõem ao governo Bolsonaro 

e são motivados pelos protestos de São Paulo e Rio de Janeiro e pelas 

manifestações antirracistas ao redor do mundo.314 Em Belo Horizonte, 

 
311 
https://folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2020/06/03/NWS,142702,70,1358,NOTICIAS,2190
-CONVOCACAO-PARA-ATOS-PRO-DEMOCRACIA-GANHA-FORCA-MAS-IDEIA-DIVIDE-GRUPOS.aspx 
312 https://www.brasil247.com/brasil/manifestacao-toma-ruas-de-manaus-nesta-terca-feira-por-fora-
bolsonaro-e-contra-o-racismo 
313 https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/quanto-custou-a-bandeira-do-brasil-
trocada-apos-ser-queimada-em-ato-de-vandalismo/ 
314 http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2129148-grupo-marca-manifestacao-
prodemocracia-neste-domingo-em-salvador 

https://folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2020/06/03/NWS,142702,70,1358,NOTICIAS,2190-CONVOCACAO-PARA-ATOS-PRO-DEMOCRACIA-GANHA-FORCA-MAS-IDEIA-DIVIDE-GRUPOS.aspx
https://folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2020/06/03/NWS,142702,70,1358,NOTICIAS,2190-CONVOCACAO-PARA-ATOS-PRO-DEMOCRACIA-GANHA-FORCA-MAS-IDEIA-DIVIDE-GRUPOS.aspx
https://www.brasil247.com/brasil/manifestacao-toma-ruas-de-manaus-nesta-terca-feira-por-fora-bolsonaro-e-contra-o-racismo
https://www.brasil247.com/brasil/manifestacao-toma-ruas-de-manaus-nesta-terca-feira-por-fora-bolsonaro-e-contra-o-racismo
https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/quanto-custou-a-bandeira-do-brasil-trocada-apos-ser-queimada-em-ato-de-vandalismo/
https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/quanto-custou-a-bandeira-do-brasil-trocada-apos-ser-queimada-em-ato-de-vandalismo/
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2129148-grupo-marca-manifestacao-prodemocracia-neste-domingo-em-salvador
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2129148-grupo-marca-manifestacao-prodemocracia-neste-domingo-em-salvador
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artistas e ativistas de movimentos sociais e do movimento negro e 

estudantil se articularam para organizar uma manifestação no dia 07 em 

defesa da democracia e contra o racismo. A articulação foi realizada 

virtualmente, através de um movimento chamado “Vidas Negras 

Importam”, conhecido como “Black Lives Matter” nos Estados Unidos. Os 

organizadores recomendaram que somente pessoas fora do grupo de 

risco participassem do ato e reforçaram a necessidade de se usar 

máscaras e manter distanciamento físico entre si.315 Em São Paulo, 

também no dia 7 de junho, foi convocado um ato pela Frente Povo Sem 

Medo, MTST e UNE, em defesa da democracia e em repúdio ao racismo e 

ao fascismo.316 Este foi o caso de maior presença dos movimentos sociais 

tradicionais, embora nas outras cidades eles também tenham participado 

dos atos, só que sem estar na linha de frente. 

Nas redes sociais, uma campanha para que os usuários postassem 

uma foto com fundo preto, representando o movimento “Black Lives 

Matter”, também chegou com força ao Brasil. 

 

Conclusão 

 

Sendo assim, observamos o crescimento da oposição a Bolsonaro 

manifestando-se em contextos que abarcam a pandemia, a democracia e 

o racismo. O resultado disso foi a continuidade dos protestos virtuais, 

como já ocorrera nos meses de março, abril e maio, porém encorpados 

pela novidade dos protestos presenciais nas ruas das capitais e grandes 

cidades Brasil a fora.  

É preciso registrar que, embora as manifestações de rua tenham 

ocorrido, não há um consenso entre as esquerdas sobre a continuidade e 

 
315https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/06/03/interna_gerais,1153331/nas-redes-
movimentos-contra-racismo-mobilizam-novas-manifestacoes-bh.shtml 
316 https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/06/frente-povo-sem-medo-convoca-para-
ato-na-paulista-ckay5oivy005101pa9kgsha7o.html 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/06/03/interna_gerais,1153331/nas-redes-movimentos-contra-racismo-mobilizam-novas-manifestacoes-bh.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/06/03/interna_gerais,1153331/nas-redes-movimentos-contra-racismo-mobilizam-novas-manifestacoes-bh.shtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/06/frente-povo-sem-medo-convoca-para-ato-na-paulista-ckay5oivy005101pa9kgsha7o.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/06/frente-povo-sem-medo-convoca-para-ato-na-paulista-ckay5oivy005101pa9kgsha7o.html
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as consequências desse tipo de ação. As manifestações físicas 

antirracistas – convocadas por movimentos negros – receberam críticas 

– por parte de organizações majoritariamente brancas – por serem 

pontos de propagação do coronavírus. Já as manifestações antifascistas 

suscitam o medo de confronto violento com a polícia e com apoiadores 

bolsonaristas, o que poderia ser usado pelo governo para reprimir ainda 

mais. Além desta importante divergência, há a discordância sobre as 

dinâmicas de frente ampla, como exemplificado pela rejeição de Lula ao 

manifesto “Estamos Juntos”. 

De todo modo, acreditamos que a oposição ao governo Bolsonaro 

se fortalecerá na medida em que se somar ao repúdio contra as práticas 

estatais racistas, tais como os assassinatos de João Pedro, Miguel e Floyd. 
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O debate da frente ampla: qual democracia queremos?  

SOFIA GARDEL317  

O presente texto tem por objetivo analisar, comparar e debater as 

interpretações e concepções da ideia de democracia dos atores que 

organizam as principais frentes ‘amplas’ compostas no último período 

com o objetivo de combater o governo Bolsonaro. Tais frentes vêm 

ganhando força no último mês, na medida em que a pandemia da Covid-

19 avança no Brasil – o número de mortos já ultrapassou 40 mil – e que o 

presidente mantém sua postura de minimizar a gravidade da doença e 

atacar as instituições.  

Visando compreender em que medida as concepções se 

aproximam ou se afastam entre si, escolhemos analisar aqui quatro 

frentes que tem se organizado em torno de movimentos ou manifestos: a 

campanha Vidas Negras Importam, a coalizão das Torcidas Organizadas 

Antifascistas, o Movimento Estamos Juntos e por fim, o Manifesto Somos 

70%.  

Nosso objetivo com essa análise parte de um pressuposto de que 

o entendimento em torno do que é democracia – as disputas de quais seus 

pressupostos, limites e contornos – pode servir como uma chave de 

análise para um entendimento mais geral dessas diversas organizações 

sobre política de um modo amplo.  

A partir disso, então, a questão que organizou a pesquisa foi qual 

o alcance da compatibilidade entre partidos, figuras públicas, 

movimentos sociais que visam se unificar – de diferentes formas – em 

frentes de enfrentamento ao governo? Em outras palavras – e também a 

fim de pensar criticamente – o quão ampla é proposto que seja e o quão 

 
317 Sofia Gardel é graduanda de Ciências Sociais e pesquisadora do Nudeb  
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ampla pode ser de fato, a “frente ampla” anti-bolsonarista? Este texto 

pretende elucidar algumas questões que nos ajudem a responder isto.  

A composição de ‘frentes’ não é algo novo na história nem na 

política e podemos mesmo dizer que todo processo histórico-político 

passa por alianças, coalizões, unificações – momentâneas ou não, que 

podem ser reativas ou não. A diferença entre se aglutinar “em torno” de 

algo ou “contra” algo – de ter o denominador comum na negação ou na 

proposta – é enorme. Obviamente as alianças propositivas são muito mais 

fortes que as reativas. Principalmente por causa disso, o texto analisa as 

frentes supracitadas em dois blocos: de um lado as torcidas antifascistas 

e o Vidas Negras Importam e do outro, o Somos 70% e o Estamos Juntos.  

 

A resposta das vias institucionais: #Juntos e Somos 70% 

 

No âmbito da mídia empresarial, o manifesto #Juntos e Somos 

70% aparecem como parte do mesmo processo de rejeição aos arroubos 

autoritários do presidente Bolsonaro. São comuns as análises que 

apontam a origem, objetivo e valores similares desses dois movimentos: 

“O presidente e aliados têm feito discursos a favor de uma eventual 

ruptura institucional - e é principalmente em defesa da democracia, da 

Constituição e do Estado de Direito que esses grupos surgiram”³. 

O “Somos 70%” teve sua articulação inicial num debate 

transmitido ao vivo pelo youtube do economista Eduardo Moreira no dia 

28 de maio. Após a pesquisa do Datafolha do dia 22 de maio, Moreira 

argumentou que o amplo espectro da oposição ao Bolsonaro tratava 

muitas vezes sua base radical de apoio como maioria, quando na verdade, 

a pesquisa constatou 70% da população como adversa ao governo. Assim, 

num clima de exaltação à oposição como ‘maior número’, o “Somos 70%” 

surge conseguindo articular desde figuras do PT, até atores como Roberto 
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Requião, Marcelo Freixo, Ciro Gomes, Joice Hasselman, entre outros – em 

torno do Fora Bolsonaro e da defesa do isolamento social.  

O ‘Movimento Estamos Juntos’ surge quase na mesma data e se 

distingue do primeiro principalmente por girar mais em torno de figuras 

públicas (o site tem uma aba própria para os ‘famosos’ que assinam 

embaixo do movimento, que inclui Luciano Huck, Haddad, FHC e Freixo)

 , além de ter um texto mais estruturado, que é o seu manifesto318. Aqui é 

importante notar que apesar de se autodeclarar ‘movimento’, nada além 

do próprio manifesto e de seus assinantes aparenta compor ou unificar o 

que seria o Estamos Juntos. Todas as abas do site convergem apenas para 

o manifesto, explicações sobre ele ou sobre como assiná-lo.   

O manifesto começa apontando que “Somos cidadãs, cidadãos, 

empresas, organizações e instituições brasileiras e fazemos parte da 

maioria que defende a vida, a liberdade e a democracia”. Nossa 

investigação sobre a concepção de democracia já aparece na primeira 

frase. E reaparece de novo no penúltimo parágrafo: “Temos ideias e 

opiniões diferentes, mas comungamos dos mesmos princípios éticos e 

democráticos”.  

Nesse sentido, essa segunda campanha parece explanar de forma 

mais estruturada o que os orienta teoricamente: “Somos a maioria de 

brasileiras e brasileiros que apoia a independência dos poderes da 

República e clamamos que lideranças (...) assumam a responsabilidade de 

unir a pátria e resgatar nossa identidade como nação”. E também: 

“Esquerda, centro e direita unidos para defender a lei, a ordem, a política, 

a ética, as famílias, o voto, a ciência, a verdade, o respeito e a valorização 

da diversidade, a liberdade de imprensa, a importância da arte, a 

preservação do meio ambiente e a responsabilidade na economia”. 

 
318 https://movimentoestamosjuntos.org/ 

https://movimentoestamosjuntos.org/
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Apesar de certas noções abstratas, pode-se compreender o verniz 

em que as duas campanhas colocam as ideias de liberdade e democracia 

que defendem: em torno da valorização de um racionalismo científico; do 

funcionamento das instituições do republicanismo liberal, da repartição 

dos poderes, da Constituição de 88 e as liberdades individuais; e, por fim, 

a defesa de noções morais como ‘ética, famílias, ordem’, etc.  

Nesse sentido, então, o denominador comum aqui seria o Fora 

Bolsonaro como uma pauta restrita basicamente à defesa do modo de 

organização político da democracia representativa liberal e do 

racionalismo no âmbito do conhecimento. 

 

A resposta das ruas: as Torcidas Organizadas e o Vidas Negras 

Importam  

O movimento “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam, em 

inglês) vinha ganhando força no cenário internacional desde 2014, com 

as respostas ao assassinato de Eric Garner – asfixiado por policiais até a 

morte, assim como o caso recente de George Floyd que foi o estopim para 

as mobilizações atuais. Os EUA e o Brasil não são os únicos países onde as 

campanhas reverberaram em ação prática: na Europa como um todo a 

pauta do antirracismo está levando milhares de pessoas as ruas – mesmo 

em tempos de pandemia.  

Além disso, no Brasil, cresce a noção de antifascismo como 

organizador das manifestações de rua (como aconteceu com a explosão 

das bandeirinhas símbolo do antifascismo durante as eleições de 2018), 

principalmente por causa dos atos que as Torcidas Organizadas tem feito 

como confronto aos atos de apoio ao governo. Em um momento em que a 

rua estava vazia – pelo menos para as organizações de esquerda como um 

todo, partidos e movimentos sociais – esses são os dois principais atores 

que aparecem em cena.  
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Ao mesmo tempo, o “Movimento Favelas na Luta”, criado no dia 31 

de maio pelos principais organizadores das manifestações antirracistas 

do Rio de Janeiro, expõe seu manifesto319 que “no Brasil, a população 

negra vive sob o jugo do braço armado do Estado, que age de forma 

genocida entrando com seu poder bélico nas favelas, e não com serviços 

e direitos básicos O Estado não entrou com alimentos e sim, com a morte, 

deixando corpos no chão”.  

Esta intervenção do movimento de favelas aborda o papel do 

Estado por um outro prisma. Este é visto como operacionalizador de 

mortes em massa da população negra e em especial nas favelas cariocas 

e isso é crucial para a nossa questão sobre as concepções de democracia. 

Voltaremos a isso mais adiante.  

As propostas das Torcidas Antifascistas dizem com todas as letras 

“contra o fascismo e em defesa da democracia”, ou como disse a 

Associação Nacional de Torcidas Organizadas (Anatorg), “em oposição a 

movimentos ultraconservadores, supremacistas e fascistas”. Tendo 

começado a ir às ruas no início de Maio, as torcidas organizadas não 

possuem um manifesto público unificado do que os organiza diretamente, 

mas mesmo assim apresentam elementos como as ações dos colorados 

do Inter Antifascista com movimentos negros, feministas e por direitos 

dos trabalhadores, em Porto Alegre. O Palmeiras Antifascista e a 

Esquerda Vascaína são alguns outros exemplos. As Torcidas Organizadas 

comentaram publicamente sobre a importância de engrossar os atos 

antirracistas, conferindo uma correlação tanto teórica quanto prática 

entre antifascismo e antirracismo.  

Para além disso, os dois casos aqui são casos que se organizam em 

tornos de campos políticos com amplo respaldo histórico e teórico – se 

organizam, enfim, em torno de correntes de luta nada circunscritas ao 

 
319 https://www.instagram.com/favelasnaluta/?hl=pt-br 

https://www.instagram.com/favelasnaluta/?hl=pt-br
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Brasil ou ao nosso tempo histórico específico. Essa é uma diferenciação 

importante com o primeiro bloco que analisamos – e talvez seja um pouco 

por causa disso que haja uma retaliação mais direta e específica da 

extrema direita.  Donald Trump se colocou no enfrentamento aos 

protestos antirracistas nos Estados Unidos do mesmo jeito a família 

Bolsonaro sugere classificar coletivos antifascistas como organizações 

terroristas.  

Uma vez feita a análise do conteúdo desses manifestos e 

movimentos, passamos então a analisar qual é a relação destas frentes 

com o bolsonarismo, e também o que as unifica e o que limita a 

convergência desses projetos.  

 

Democracia versus autoritarismo 

 

Se as frentes se juntam de modo reativo, isto é, contra o 

autoritarismo, é preciso entender o que isso significa. No dia 14 de Março 

de 2013, no Espaço Oscar Niemayer, em Goiânia, a filósofa Marilena Chauí 

promoveu uma palestra intitulada “Democracia e sociedade autoritária”, 

onde trava esse debate e expõe os limites de uma organização que 

entende democracia apenas como um regime político (que diz respeito a 

ordem das leis, da repartição de poderes, etc) e da livre organização da 

economia, do livre-mercado. Os fundamentos da democracia, diz Chauí, 

são justamente os seus âmbitos sociais: a soberania popular e o princípio 

republicano da separação entre público e privado:  

 
De fato, com a ideia e a prática de soberania popular, nela se distinguem 
o poder e o governo - o primeiro pertence aos cidadãos, que o exercem 
instituindo as leis e as instituições políticas ou o Estado; o segundo é 
uma delegação de poder, por meio de eleições, para que alguns 
(legislativo, executivo, judiciário) assumam a direção da coisa pública. 
Isso significa, (...) que nenhum governante pode identificar-se com o 
poder e apropriar-se privadamente dele (...) a sociedade  não  é  uma 
comunidade  una  e  indivisa (...) mas, ao contrário, que está 
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internamente dividida, que as divisões são legítimas e devem expressar-

se publicamente320 

 

Nesse sentido, a concepção da liberdade de mercado, da pura e 

simples escolha de representantes, da soberania das instituições, da 

tripartição de poderes e de uma política “técnica”, de especialistas - 

constituem uma concepção limitante de democracia. Chauí continua: 

“Justamente porque opera com o conflito e com a criação de direitos, a 

democracia  não  se  confina  a  um  setor  específico  da  sociedade  no  

qual  a  política  se  realizaria  – o  Estado --, mas determina a forma das 

relações sociais e de todas as instituições, ou seja, é o único regime 

político  que é também a forma social da existência coletiva”.321 

Ainda assim, o que atribui o real sentido e significação a um termo 

é a sua prática, o seu sentido histórico. Se a democracia é baseada na 

participação, na soberania popular e na garantia de direitos, quais são as 

experiências práticas que garantem a aplicação desses pressupostos? 

Garantir algo em lei não garante automaticamente sua prática, do mesmo 

jeito que definir algo teoricamente também não o torna real. Assim, para 

além de ter nos seus fundamentos a soberania e a diversidade, a 

democracia não é uma construção ideal apenas, mas sim prática. Isso 

implica que a organização da democracia vigente no capitalismo é 

dominada não por qualquer tipo de conflito, mas necessariamente por 

conflitos de classe – a contradição fundamental entre capital e trabalho. 

Seja se tratando do Estamos Juntos, do Somos 70% ou das 

Torcidas Antifascistas, enfim, seja a experiência que for, ela se insere 

inevitavelmente numa realidade de disputa de classes. E por isso 

também, ainda que da forma menos consciente possível, representa 

interesses de tal: não só do binômio proletariado X burguesia, mas das 

várias nuances que essa díade, que essa “tese-antítese” encontra hoje.  

 
320 https://www.revistas.ufg.br/ci/article/view/24574/14151 
321 https://www.revistas.ufg.br/ci/article/view/24574/14151 

https://www.revistas.ufg.br/ci/article/view/24574/14151
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 Desse modo, o ponto de similaridade que conforma um campo de 

antiautoritarismo não pode ser observado descolado do cenário 

supracitado.  Isso não inviabiliza a possibilidade de um programa ou 

pauta mínimo comum, mas coloca a necessidade de contextualização 

constante sobre as disputas de pano de fundo, que não cessam de existir 

até mesmo em momentos de conformação de ‘frentes amplas’. 

Assim, as diferenciações de como os projetos que escolhem se aliar 

diferem em si dos modelos autoritários não é um mero detalhe, mas sim 

uma diferença enraizada e estrutural. 

 

O que Bolsonaro ataca? 

 

Dado tudo que foi exposto acima, é importante comentar que 

compreendemos que não é só porque os interesses de classes estão 

sempre colocados que isso anula quaisquer possibilidades de alianças ⁶, 

de suspensão momentânea de conflitos em nome de um programa 

mínimo. As análises mais aprofundadas, que vão além dos consensos 

comuns de ideias abstratas (Ordem, família, etc.) em defesa das frentes 

amplas são válidas e dignas de exposição. Assim, nos atentar para o 

quando isto é estratégico pode nos ajudar com a nossa questão. 

 Nesse sentido, é interessante nos debruçarmos brevemente sobre 

as estratégias do bolsonarismo, quais são seus pontos fracos, 

compreender quem ele ataca, seu inimigo central e afins. De um modo 

geral, os nossos boletins prévios dão conta dessas análises: o texto 

"Bolsonarismo, pandemia e a política brasileira: por que ninguém tem 

maioria?", do boletim de Abril de 2020, escrito por Josué Medeiros322, é 

um bom exemplo de uma análise que apresenta a ‘autoconstrução’, o 

cerceamento das bases sociais (tanto do bolsonarismo, quanto da direita 

 
322 https://www.horizontesaosul.com/single-post/2020/04/22/Bolsonarismo-pandemia-e-a-politica-
brasileira-por-que-ninguem-tem-maioria 

https://www.horizontesaosul.com/single-post/2020/04/22/Bolsonarismo-pandemia-e-a-politica-brasileira-por-que-ninguem-tem-maioria
https://www.horizontesaosul.com/single-post/2020/04/22/Bolsonarismo-pandemia-e-a-politica-brasileira-por-que-ninguem-tem-maioria
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quanto da esquerda) como um terreno fértil para fortalecimento político 

de Bolsonaro. Assim, a expansão, a criação de maioria, a construção no 

sentido de amplitude - no lugar da autoconstrução - seria um caminho de 

freio.  

Para além desse quadro, a ideia de uma defesa à esquerda da 

unificação momentânea em nome de uma base social comum é 

sustentada na literatura em parte por um pano de fundo do chamado 

populismo de esquerda; que tem como um dos seus principais expoentes 

a cientista política belga Chantal Mouffe. Nos valeremos de uma 

exposição rápida sobre isso, uma vez que é uma teoria que dialoga 

imensamente com as formulações de frentes amplas e traz a 

argumentação de qual o papel estratégico delas no atual cenário de 

capitalismo mundial.  

A ideia de populismo de modo muito resumido concentra-se numa 

noção de alargamento da fronteira política pelo discurso. Isso 

significaria, para Mouffe e outros teóricos como Ernesto Laclau, deslocar 

o debate político e organizativo do atual ‘bipartidarismo’ 

(direita/esquerda) para “uma estratégia discursiva de construção de uma 

fronteira política, dividindo a sociedade em dois campos e apelando para 

a mobilização dos “excluídos” contra “aqueles que estão no poder”.323  

Essas ideias e reivindicações abarcariam tanto setores da direita 

(como por exemplo, o caso do FPÖ, na Áustria, e a Frente Nacional, na 

França nos anos 90) quanto da esquerda (o Podemos da Espanha de 2014 

é um bom exemplo). Mouffe continua:  

Para impedir a ascensão dos partidos políticos de direita, é necessário 
conceber (...) uma resposta política através de um movimento político 
de esquerda que aliará todas as lutas democráticas contra a pós-
democracia. Em lugar de excluir a priori os eleitores dos partidos 
políticos de direita, como necessariamente movidos por paixões 
atávicas, (...), é necessário reconhecer o núcleo democrático na origem 
de muitas dessas demandas. (referência) 

 

 
323 https://outraspalavras.net/outrapolitica/a-proposta-singular-do-populismo-de-esquerda/ 

https://outraspalavras.net/outrapolitica/a-proposta-singular-do-populismo-de-esquerda/
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Isso, em alguma medida, é semelhante ao que hoje se diz muito de 

“atrair os eleitores de Bolsonaro, não culpabilizá-los, etc” – apesar de 

existir uma diferença brutal entre eleitores e ideólogos, aqueles que 

produzem e sustentam a ideologia. Assim, Mouffe ainda nota que “os 

populistas de direita não tratam da demanda por igualdade” e “embora o 

populismo de direita articule muitas resistências contra a pós-

democracia, ele não necessariamente apresenta o adversário do povo 

como constituído pelas forças do neoliberalismo”. Ela argumenta ainda 

que "o que se tornou cada vez mais central foi o liberalismo econômico 

com a sua defesa do livre mercado e muitos aspectos do liberalismo 

político foram relegados ao segundo plano ou simplesmente eliminados. 

Isso é o que eu entendo por “pós-democracia”. A ideia seria de uma 

mudança qualitativa de discurso para uma frente com os valores mínimos 

da democracia (principalmente de soberania). A estratégia ao fim e ao 

cabo seria a expansão de discurso em nome de uma recuperação de um 

liberalismo político – ou pelo menos dos ideais genéricos de 

“participação” que rondariam todo o populismo. 

 Mas isso é de fato, possível? Liberalismo político e liberalismo 

econômico podem ser realmente tão desatreláveis assim?  

Em outras palavras, devemos nos perguntar não só se é possível 

escolher a dedo o que queremos do liberalismo; mas principalmente 

contextualizar os elementos a serem ‘escolhidos’ dentro de um sentido 

político mais amplo, inseridos em uma perspectiva geral de projetos.  

Uma coisa é apropriar para si certas ideias de uma corrente de 

pensamento, outra coisa muito diferente é catapultar essas certas ideias 

a partir de uma aliança estruturada de projeto. 

Podemos mobilizar diversos autores para responder que uma 

política econômica sempre mobiliza um discurso correspondente de 

sustentação, e que não pode por isso ser fragmentada em etapas 

estanques. É obvio que isso não equivale a rejeitar qualquer medida de 
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liberalismo em bloco. A questão é ter em norte justamente algo além do 

horizonte aqui chamado de ‘populismo de direita’.  

Acoplar medidas, por exemplo, da liberdade de organização ou 

digamos, da liberdade de imprensa, em um projeto - é diferente de 

acoplar em bloco o liberalismo político, ou mesmo tê-lo como horizonte. 

Nesse caso, liberdade de organização e de imprensa são medidas amplas 

que objetivamente significam apenas que as pessoas podem se organizar 

livremente ou que têm a liberdade de expressar o que pensam sem 

censura. Agora, isso não universaliza a aplicação de tais medidas: elas 

podem ser apenas garantidas na lei e não na prática, podem ser 

garantidas para algumas pessoas e não para outras, etc.  

De todo modo, esse esforço de contextualização é justamente 

também um esforço de compreender que sempre há um sentido para as 

medidas ou pautas inseridas em processos de aliança. Gramáticas 

diversas podem organizar uma mesma medida. Assim, essa perspectiva 

se difere de compreender o liberalismo político como norte organizativo 

de expansão de fronteira de discurso para conquistar maiorias. Aceitar 

princípios não é a mesma coisa que aceitar uma política. A mesma coisa 

acontece com as alianças: tratá-las como se fossem universalizadas e 

findadas em si mesmas, imediatas ou estanques ignora certos limites. 

Ter um olhar minimamente histórico do papel político e 

econômico do neoliberalismo pode nos ajudar nisso. De modo breve, 

traçar uma linha temporal de trajetória comum da política econômica 

neoliberal, seja no começo da década ou hoje, enfim; compreender um 

eixo comum independentemente das metamorfoses que sofre essa 

política, da mais conservadora ao liberalismo mais clássico – implica a 

instabilidade da defesa desses ‘valores mínimos’ da democracia. Isso 

porque existe uma concepção de Estado do liberalismo, e não apenas uma 

concepção de governo – e é justamente a divergência sobre a 
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compreensão do funcionamento do Estado e seu papel que podem tornar 

essas medidas inconciliáveis se formos aprofundá-las.  

Assim, o que unifica, então, o ‘campo’, ‘discurso’, (ou como queira 

se chamar), dos liberais e da esquerda como uma aliança estratégica 

central? Se existe mesmo algo, pode-se dizer que é muito instável e fica 

constantemente por um fio. 

Concepções que são estruturalmente contrárias – como é o caso de 

uma compreensão ampla de democracia, que implique não só medidas ou 

organização de governo, mas também de papel do Estado, de organização 

social, etc. - coloca um limite muito definido sobre até onde as 

conciliações ou concepções comuns podem ir que, sem dúvidas, é um 

limite curto. Pensar em concepções de Estado significa colocar em xeque 

também os objetivos de organização de um Estado; as suas divergências 

e contradições, enfim, uma série de análises políticas, econômicas e 

sociais que possuem objetivos.  

No caso do neoliberalismo, por exemplo, Wendy Brown (2019) 

nos apresentou a ideia de uma concepção filosófica moralista e 

individualista que justifica uma organização econômico-politica e que é 

estruturalmente contra a prática social da democracia – via 

mercantilização da vida, privatização da própria ideia de política, 

primazia da estrutura privada da família ao invés do âmbito público, etc. 

Seja na retórica do ‘populismo’ ou na retórica entre direita e 

esquerda, é na construção de formas de socialização e auto-organização 

emancipatórias que se constrói uma base social potente de luta anti-

neoliberal, como definiu Chauí. Por isso acreditamos que o debate das 

concepções de democracia é importante: porque de fundo há uma série 

de debates sobre Estado, formação de consciência, etc. que saem da tônica 

de “defender um programa mínimo comum” e transpõem, em algum 

nível, para uma tônica de disputa de hegemonia, ou seja, propostas 
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diversas e contraditórias de organização do Estado. Essa contradição é 

econômica, política, cultural, subjetiva, etc.  

Assim, como, em outras palavras, é possível separar o debate da 

democracia de um debate sobre o Estado? Isso se evidencia ainda numa 

crítica que considero fundamental, que apareceu no manifesto citado do 

Vidas Negras Importam, e que está presente nas formulações do conjunto 

de movimentos sociais brasileiros de negritude num modo geral.  

Separar o principal meio de coerção do Estado – nesse caso a 

segurança pública, e especificamente o caráter militarizado e de 

genocídio que organiza a segurança pública brasileira hoje – do seu 

sistema político, da divisão democrática dos poderes, de alguns direitos 

individuais e das representações partidárias é uma incoerência profunda.  

A ideia de que o Estado – e ainda o Estado do capitalismo tardio –  

seria não-coercitivo é incompatível com a realidade principalmente dos 

países da periferia do capitalismo mundial, Brasil incluído. Assim, 

especificamente, como falamos de uma “estabilidade democrática 

universal” atrelada a direitos humanos também de forma única, comum e 

universal, ignorando fator tão latente? 

A resposta ao ‘o que Bolsonaro ataca’ é também uma resposta a 

todas estas perguntas, porque é portanto, também, uma resposta sobre 

disputa de papel e concepção do Estado e também de que democracia 

falamos.  

 

Conclusão 

 

Por fim, compreendemos que a ideia de uma universalidade 

atemporal de uma forma política (a democracia) muitas vezes desloca 

uma contextualização das estruturas por trás desse debate – que 

envolvem contextos históricos, debates sobre Estado, organização social, 

etc.  
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Isso nos delimita um campo de debate sobre democracia que não 

é estritamente sectário ao mesmo tempo que não é tão aberto a qualquer 

tipo de aliança ou conciliação. Isso, efetivamente, não significa ficar ‘em 

cima do muro’ ou nos posicionar contra a importância das frentes no 

combate ao bolsonarismo: mas sim salientar que não se trata só de uma 

escolha voluntária de setores da oposição mais à esquerda de se aliar ou 

não a setores mais do ‘centro’ político; mas sim de uma inviabilização de 

ter isto como estratégia central de longo prazo. Na nossa opinião, a 

concepção de democracia é organizadora de uma política propositiva e 

principalmente estatal, não só governamental. Por isso buscamos 

compreender quais são as disputas de Estado colocadas dentre os eixos 

extrema-direita/esquerda/centro hoje no Brasil, para além das disputas 

de governo. A existência de frentes é fundamental para organizar 

maiorias, como já afirmamos em boletins anteriores.  

Desse modo, não é que frentes entre setores diversos sejam 

inviáveis, mas sim que as possíveis frentes não podem ser organizadas 

por princípios pouco claros, abstratos ou universalizantes. A política não 

se constitui, como já argumentamos, como uma moralidade universal, 

mas sim uma disputa constante.   
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