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EDITORIAL: O fim da pandemia na política brasileira  

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

Pelo	 quarto	 mês	 consecutivo	 em	 2020	 manifesta-

mos	nossa	satisfação	em	apresentar	o	Boletim	do	Núcleo	de	

Estudos	Sobre	a	Democracia	Brasileira	 (NUDEB),	no	qual	

damos	continuidade	à	pesquisa	sobre	como	a	polıt́ica	bra-

sileira	reagiu	à	pandemia	da	Covid-19.	Mas	é	também	o	úl-

timo	desta	série,	infelizmente	não	porque	a	pandemia	aca-

bou	de	fato,	mas	sim	porque	ela	chegou	ao	/im	na	polıt́ica	

brasileira.		

Nesta	quarta	edição	temos,	pela	última	vez,	o	resul-

tado	da	pesquisa	das	e	dos	estudantes	de	graduação	em	ci-

ências	sociais	do	IFCS/UFRJ	durante	o	mês	quatro	de	vigên-

cia	da	pandemia,	entre	12	de	junho	e	11	de	julho.	Agrade-

cemos	a	cada	uma/um	que	contribuiu	com	a	pesquisa,	lem-

brando	sempre	que	vivemos	tempos	inéditos,	para	os	quais	

não	estávamos	preparados	e	que	nos	impactou	nas	mais	di-

ferentes	esferas	da	vida.			

Na	 edição	 derradeira,	 analisamos	 os	 seguintes	 te-

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

o	ministério	do	governo	(3);	os	militares	do	governo	(4);	o	

Congresso	Nacional	(5);	os	governadores	de	Estado	(6);	a	

mıd́ia	empresarial	(7);	o	debate	intelectual	entre	economis-

tas	(8);	o	empresariado	(9);	os	evangélicos	(10);	os	movi-

mentos	sociais	(11);	e	a	mobilização	dos	entregadores	dos	

aplicativos	(12).			

Em	 todo	 esse	 perıódo	 buscamos	 responder	 às	 se-

guintes	questões:	qual	foi	o	desenvolvimento	dos	con/litos	

1



	
2 

que	identi/icamos	na	polıt́ica	brasileira	no	terceiro	mês	da	

pandemia?	 Tiveram	 algum	 desfecho?	 Radicalizaram-se?	

Houve	alguma	mudança	substancial?	Nosso	objetivo	sem-

pre	foi	o	de	seguir	contribuindo	tanto	com	a	análise	mais	

imediata	da	conjuntura	quanto	com	as	re/lexões	de	fundo	

sobre	a	crise	da	democracia	brasileira	iniciada	com	o	pro-

cesso	de	questionamento	das	eleições	de	2014	e	que	levou	

ao	golpe	parlamentar	de	2016.		

Nossa	conclusão	nesse	quarto	mês	é	que	as	relações	

de	poder	na	polıt́ica	brasileira	se	estabilizaram	de/initiva-

mente	neste	quarto	mês	da	pandemia.	O	con/lito	entre	de-

mocracia	e	bolsonarismo	que	mapeamos	e	analisamos	se-

gue	aberto,	porém	está	estabilizado,	esperando	novos	pro-

cessos	para	se	desenvolver.	Pode	ser	tanto	uma	dinâmica	

externa,	tal	qual	a	eleição	presidencial	nos	EUA,	ou	uma	di-

mensão	interna,	como	as	eleições	municipais	em	2020,	a	re-

novação	do	STF	também	em	2020	ou	a	eleição	para	o	co-

mando	do	Congresso	no	começo	de	2021,	entre	outras.			

A	 pandemia	 segue	 ceifando	 vidas	 de	 brasileiras	 e	

brasileiros	 e	 o	 governo	Bolsonaro	 segue	 sabotando	qual-

quer	 ação	 que	 poderia	 evitar	 essas	 mortes.	 Ao	 mesmo	

tempo,	a	democracia	brasileira	segue	ameaçada,	ainda	que	

no	momento	o	presidente	pareça	“domesticado”.		

	Seguiremos,	no	NUDEB,	pesquisando	os	con/litos,	as	

instituições	e	os	atores	polıt́icos	que	agem	a	favor	de	uma	

redemocratização	 ou	 pelo	 aprofundamento	 do	 autorita-

rismo.	No	segundo	semestre	de	2020	apresentaremos	no-

vidades,	 com	nosso	boletim	abarcando	novas	 temáticas	e	

dinâmicas.			
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O fim da pandemia e as quatro hipóteses para a política 

brasileira        
	

JOSUÉ MEDEIROS  
 

A	pandemia	chegou	ao	/im	na	polıt́ica	brasileira.	Não	

obstante	as	90	mil	mortes	alcançadas	no	/inal	de	julho,	as	

instituições	seguem	funcionando	"normalmente”.		

O	Congresso	Nacional	já	vota	pautas	não	relaciona-

das	ao	combate	contra	a	Covid-19,	tal	qual	o	Marco	Legal	do	

Saneamento,	que	promete	investimentos	com	privatização;	

o	judiciário	regula	os	con/litos	alheios	ao	novo	coronavıŕus,	

como,	por	exemplo,	o	Habeas	Corpus	para	Fabrıćio	Queiroz	

ou	a	suspensão	das	redes	sociais	bolsonaristas;	os	governa-

dores	 retomam	suas	dinâmicas	de	gestão	 rotineira,	 entre	

elas	as	operações	policiais	nas	periferias;	o	empresariado	

cobra	mais	apoio,	a	mıd́ia	cobra	mais	reformas.		

Todos	 comemoram	um	Bolsonaro	 domesticado	 na	

questão	da	democracia	–	sabe-se	lá	até	quando	–	ao	preço	

de	tolerar	e	aceitar	as	pregações	negacionistas	e	a	persis-

tência	da	pandemia	na	vida	das	pessoas.		

O	silêncio	do	presidente	se	fez	às	custas	do	cerco	ju-

rıd́ico	 que	 ele	 enfrenta.	 Nossa	 pesquisa	mostrou	 que,	 no	

terceiro	mês	da	pandemia,	 a	 única	 frente	de	 con/lito	que	

permanecia	aberta	entre	Bolsonaro	e	as	instituições	era	o	

STF.	De	fato,	as	investigações	em	torno	das	fake	news	foram	

um	duro	golpe	para	o	Bolsonarismo.	Em	compensação,	 o	

mandatário	ganhou	de	presente	do	STJ	a	prisão	domiciliar	

de	 Queiroz.	 Em	 paralelo,	 sua	 popularidade	 se	 estabiliza,	
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com	todos	a	espera	do	próximo	passo	do	governo	na	polı-́

tica	social,	com	a	manutenção	ou	não	de	uma	renda	básica	

que	pode	tornar	essa	popularidade	sustentável.	

A	pandemia	chegou	ao	/im	na	polıt́ica	brasileira,	mas	

não	os	con/litos	que	se	radicalizaram	desde	março	de	2020.	

A/irmamos,	durante	nossa	pesquisa,	que	a	postura	de	Bol-

sonaro	em	negar	a	gravidade	da	Covid-19	e	priorizar	a	eco-

nomia	 em	 detrimento	 da	 vida	 das	 pessoas	 não	 criou	 ne-

nhum	con/lito	novo	nas	relações	de	poder,	mas	radicalizou	

uma	crise	existente,	desde	sua	posse,	entre	a	democracia	e	

o	autoritarismo	que	ele	defende.	No	mesmo	sentido,	a	na-

turalização	 da	 tragédia	 humanitária	 e	 sanitária	 causada	

pelo	novo	coronavıŕus	não	encerra	essa	crise	nem	resolve	

esse	con/lito.		

A	polıt́ica	brasileira	está	agora	em	banho-maria	e	a	

nossa	 democracia	 em	quarentena.	 Enquanto	 isso,	 fervem	

nas	águas	dos	con/litos	sociais	e	polıt́icos,	alguns	processos	

eleitorais	decisivos:	a	eleição	para	presidente	dos	EUA	em	

dezembro	de	2020	(nossa	dependência	desse	processo	ex-

terno	é	ilustrativa	de	nossa	condição	periférica);	as	eleições	

municipais	 de	 novembro	 de	 2020;	 e	 a	 sucessão	 do	 Con-

gresso	em	fevereiro	de	2021.	Além	disso,	Bolsonaro	nome-

ará	um	ministro	do	STF	em	novembro	deste	ano	e	outro	em	

2021.		

A	 soma	desses	processos	pode	 fortalecer	 uma	das	

quatro	 hipóteses	 que	 destrinchamos	 a	 seguir:	 a	 hipótese	

autoritária;	a	hipótese	da	direita	liberal	sem	a	constituição	

de	88;	a	hipótese	da	esquerda	com	a	constituição	de	88;	e,	

por	/im,	a	hipótese	de	uma	renovação	da	esquerda	com	e	

para	além	da	Constituição	de	88.		
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 A	hipótese	autoritária		

	

A	 hipótese	 autoritária	 é	 aquela	 impulsionada	 por	

Bolsonaro	e	pelo	bolsonarismo.	 Sua	expressão	mais	pura	

apareceu	no	vıd́eo	da	reunião	ministerial	de	22	de	abril,	a	

qual	causou	a	demissão	de	Sérgio	Moro.		

Nessa	hipótese,	o	presidente	dobra	o	Congresso	e	o	

STF	de	um	lado	e	mobiliza	a	sociedade	por	outro,	impulsio-

nando	assim	uma	agenda	de	reformas	reacionárias	e	vio-

lentas.	As	instituições,	nessa	hipótese,	primeiro	se	quebram	

por	dentro	–	controle	do	Supremo	com	os	novos	ministros,	

controle	do	Congresso	com	a	eleição	de	um	aliado	para	a	

presidência	da	Câmara.	Já	a	sociedade	seria	mobilizada	por	

um	tridente:	empresariado	radicalizado	contra	os	direitos,	

armamento	generalizado	da	população	e	coesão	nos	seto-

res	evangélicos.		

Tudo	 isso	 seria	 uni/icado	 e	 organizado	 no	 movi-

mento	de	tipo	fascista	Aliança	Pelo	Brasil,	que	se	fortalece-

ria	com	a	adesão	de	parlamentares	e	prefeitos.		

Os	militares	 teriam	como	 função	 tanto	organizar	a	

gestão	quanto	os	valores	pelas	escolas	cıv́ico-militares	e	en-

quadramento	das	universidades	e	intelectuais.		

A	execução	de	Marielle	 é	o	exemplo	mais	doloroso	

das	consequências	de	ser	oposição	nesta	con/iguração.	Ou-

tro	movimento	representativo	desta	hipótese	foi	o	motim	

dos	policiais	contra	o	governador	do	Ceará,	Camilo	Santana	

do	PT.			

Esse	cenário	pressupõe	uma	reeleição	de	Trump	nos	

Estados	 Unidos,	 que	 em	 um	 segundo	mandato	 terá	mais	

condições	de	apoiar	seus	principais	aliados	–	Brasil	e	Co-

lômbia	–	na	região.	Uma	intervenção	militar	na	Venezuela	
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entraria	na	ordem	do	dia.	Um	cerco	econômico	à	Argentina	

também.		

No	roteiro	 tıṕico	da	extrema-direita,	 tal	hipótese	 é	

preparada	para	um	segundo	mandato,	quando	a	reeleição	

funciona	 como	 um	 referendo	 para	 o	 projeto	 autoritário.	

Esse	era	também	o	plano	de	Bolsonaro,	que	foi	atropelado	

pela	pandemia.	Assim,	ele	antecipou	a	radicalização	e	 foi,	

momentaneamente,	 derrotado	 nesse	 projeto.	 Contudo,	

conserva	não	só	sua	posição	de	poder	como	também	força	

social.	A	depender	dos	resultados	eleitorais	dos	EUA,	das	

cidades	e	do	Congresso,	pode	avançar	novamente.		

Bolsonaro	tem	a	seu	favor	a	disposição	das	elites	em	

mantê-lo	no	poder	em	troca	da	famigerada	agenda	de	refor-

mas.	Esta	é	a	próxima	hipótese	que	analisamos.		

 
A	hipótese	liberal	sem	a	Constituição	de	88	

 
Bolsonaro	não	era	o	candidato	a	presidente	do	bloco	

de	poder	que	impulsionou	o	golpe	de	2016:	empresariado	

tradicional	 (FIESP),	 Rede	 Globo,	 sistema	 polıt́ico	 (PSDB,	

PMDB	e	DEM),	Judiciário,	Lava-Jato,	Forças	Armadas,	clas-

ses	médias	urbanas	do	sul	e	sudeste.		

Com	Temer,	o	plano	deste	bloco	de	poder	/icou	nı-́

tido	 desde	 o	 primeiro	 momento:	 reorganizar	 o	 ordena-

mento	polıt́ico	e	 jurıd́ico	brasileiro	de	modo	a	 cancelar	o	

sentido	dos	direitos	e	cidadania	inscrito	na	Constituição	de	

1988.		

O	próprio	impeachment	tem	essa	caracterıśtica	em	

sua	essência:	tratou-se	de	um	golpe	neoliberal	com	o	obje-

tivo	de	criminalizar	qualquer	polıt́ica	econômica	contrária	

a	austeridade.	A	sequência	de	ações	deste	bloco	do	poder	
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radicalizou	 a	 destruição	 da	 Constituição	 Cidadã:	 Teto	 de	

Gastos	em	2016,	Reforma	Trabalhista	em	2017,	Interven-

ção	Militar	no	Rio	de	Janeiro	em	2018.	Bolsonaro	deu	con-

tinuidade	a	 esse	processo	 com	a	Reforma	da	Previdência	

em	2019.	E	teria	feito	mais	em	2020	se	não	fosse	a	pande-

mia.		

A	expectativa	das	elites	é	que	o	governo	Bolsonaro	

não	passe	de	um	interregno,	um	mero	acidente	de	percurso	

que	prepare	o	terreno	para	o	retorno	da	direita	liberal	ao	

poder	em	2022,	seja	com	Dória,	com	Sérgio	Moro	ou	com	

Luciano	Huck.		

A	 garantia	 deste	 desfecho	 se	 daria	 por	 uma	 dupla	

chave.	Por	um	lado,	mantendo	Bolsonaro	domesticado,	seja	

pelos	processos	contra	sua	famıĺia,	seja	pela	desmontagem	

da	estrutura	de	redes	do	bolsonarismo.	A	eleição	de	Biden	

nos	EUA	será	fundamental	para	viabilizar	esse	controle	do	

presidente.	

	Por	outro,	trata-se	de	manter	a	esquerda	proscrita	

do	jogo	polıt́ico.	A	prisão	de	Lula	foi	a	expressão	mais	radi-

cal	desse	movimento.	Mas	há	outras	dinâmicas,	tais	como	a	

criminalização	dos	movimentos	sociais,	o	enfraquecimento	

/inanceiro	dos	partidos,	a	seletividade	da	justiça,	as	cons-

tantes	ameaças	de	cassação	do	registro	do	PT.		

No	atual	interregno,	a	direita	liberal	almeja	“usar”	o	

bolsonarismo	 tanto	 para	 fazer	 as	 reformas	 quanto	 para	

pressionar	as	esquerdas.	Alguns	setores	menosprezam	os	

riscos	que	existem	em	conviver	com	Bolsonaro,	outros	não	

se	importam.		

	Já	 as	 esquerdas,	não	por	 acaso,	 se	 veem	divididas	

entre	se	a/irmar	em	um	cenário	antidemocrático	ou	se	abrir	

para	construções	mais	amplas	em	defesa	de	democracia.		
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A	hipótese	das	esquerdas	em	defesa	da	Constituição	de	

88	

 
Embora	 sigam	 divididas,	 as	 esquerdas	 convergem	

para	o	diagnóstico	de	que	a	atual	conjuntura	é	regressiva,	

com	uma	hegemonia	da	direita	e	com	um	viés	autoritário.	

Nesse	 contexto,	 defender	 a	 Constituição	 de	 1988	 em	 seu	

sentido	democrático	 e	de	direitos	 é	 a	prioridade	numero	

um.		

A	divisão	aparece	nas	táticas	para	chegar	a	esse	ob-

jetivo:	frente	ampla	versus	frente	de	esquerda;	aliança	com	

setores	liberais	versus	mobilização	de	rua,	em	geral	um	mix	

dessas	alternativas.		

O	PT,	ainda	o	maior	partido	de	esquerda	do	paıś	e	

Lula,	a	maior	liderança	popular	da	história	brasileira,	insis-

tem	em	a/irmar	sua	posição	hegemônica	no	campo	progres-

sista	 como	 condição	 para	 discutir	 os	 caminhos	 unitários.	

Sua	antıt́ese	está	no	processo	liderado	por	Ciro	Gomes,	do	

PDT,	que	busca	organizar	um	polo	cujo	objetivo	é	derrotar	

e	ultrapassar	o	lulismo.	Entre	eles,	quem	desponta	como	li-

derança	 é	o	governador	do	Maranhão,	Flávio	Dino,	com	a	

proposta	de	uma	saıd́a	pelo	meio,	um	caminho	a	la	Cristina	

Kirchner,	 no	qual	 a	 principal	 /igura	 (Lula)	 abriria	 espaço	

para	um	quadro	aliado.	E,	por	fora	desse	jogo,	há	o	PSOL,	

apostando	em	uma	estratégia	de	mobilização	das	ruas	que	

pressionam	as	instituições,	mesmo	que	isso	custe	a	possi-

bilidade	de	alianças	para	governar,	como	ocorreu	com	Mar-

celo	Freixo	no	Rio	de	Janeiro.		

As	eleições	municipais	serão	decisivas	para	a	de/ini-

ção	do	 futuro	destas	disputas.	Até	 lá,	 o	que	as	esquerdas	

têm	feito	–	de	um	modo	relativamente	uni/icado	–	é	a	luta	
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parlamentar	 de	 resistência	 e	 o	 apoio	 às	mobilizações	 de	

rua.	O	problema	é	que	o	pleito	municipal	até	aqui	se	apre-

senta	duro	para	o	campo	progressista:	no	sul	e	sudeste,	não	

há	perspectiva	concreta	de	vitória	em	nenhum	capital.	Pior,	

é	possıv́el	projetar	que	os	segundos	turnos	nas	grandes	ci-

dades	serão	protagonizados	pelas	direitas.		

Algumas	surpresas	podem	vir	com	a	candidatura	de	

Manuela	D'	Avilla	em	Porto	Alegre,	Martha	Rocha	no	Rio	de	

Janeiro,	Guilherme	Boulos	em	São	Paulo	e	Ao urea	Carolina	

em	Belo	Horizonte.	E	mesmo	no	Nordeste,	bastião	da	es-

querda	nas	eleições	presidenciais,	o	quadro	 é	complicado	

em	capitais	importantes	como	Salvador,	Recife	e	Fortaleza.		

Diante	de	um	cenário	devastador	nas	urnas,	a	uni-

dade	das	 esquerdas	 pode	 /inalmente	 acontecer.	 Contudo,	

nos	 atuais	marcos,	 tal	 unidade	pode	 ser	 inócua	e	 infértil,	

sem	conseguir	/incar	raıźes	na	base	da	sociedade.	Apenas	a	

defesa	da	Constituição	de	1988	não	está	 sendo	su/iciente	

para	mobilizar	 as	pessoas,	 como	vimos	nos	processos	da	

Reforma	Trabalhista,	da	Previdência	e	do	Saneamento.	

Para	isso	isso,	é	preciso	que	se	fortalece	o	que	esta-

mos	chamando	aqui	de	quarta	hipótese	da	polıt́ica	brasi-

leira.			

 
A	 hipótese	 da	 renovação	 das	 esquerdas	 com	 e	 para	

além	da	Constituição	de	88:	municipalismo,	novas	lide-

ranças,	novas	agendas	e	pautas		

 

 Em	que	pese	todo	o	quadro	negativo	 imposto	pela	

existência	do	governo	Bolsonaro,	é	possıv́el	identi/icar,	nos	

últimos	dois	anos,	mobilizações	e	dinâmicas	novas	na	base	
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da	sociedade,	as	quais	se	dão	sem	o	protagonismo	dos	par-

tidos	de	esquerda,	mas	que	não	ocorrem	contra	essas	agre-

miações,	o	que	nos	permite	vislumbrar	alianças	e	mesmo	

novas	composições	orgânicas.		

Primeiro,	o	15	de	Maio	de	2019,	quando	centenas	de	

milhares	de	pessoas	foram	as	ruas	para	defender	a	educa-

ção	pública.	Foi,	até	aqui,	a	primeira	e	única	mobilização	de	

massa	 que	 abalou	 projetos	 governamentais	 do	 bolsona-

rismo.	Em	seguida,	em	agosto	daquele	ano,	a	revolta	gene-

ralizada	com	as	queimadas	na	Amazônia,	que	bateram	re-

cordes	com	o	bolsonarismo.		

Já	em	2020,	podemos	citar	movimentos	que,	embora	

não	sejam	massivos,	apontam	para	rearticulações	e	mobili-

zações	 com	 potencial:	 as	 torcidas	 antifascistas,	 o	 movi-

mento	Vidas	Negras	Importam,	as	greves	dos	entregadores	

dos	aplicativos.		

Atravessando	todos	esses	movimentos,	há	o	debate	

sobre	desigualdade	e	renda	universal.	O	sucesso	polıt́ico	e	

social	do	Auxıĺio	Emergencial	colocou	essa	bandeira	em	ou-

tro	patamar,	com	um	nıv́el	de	aceitação	enorme	na	socie-

dade	e	à	espera	de	um	movimento	que	organize	essa	pauta	

para	além	das	redes	sociais.		

Por	 /im,	 voltamos	 ao	 movimento	 da	 educação:	 a	

aprovação	 do	 FUNDEB,	 caso	 seja	 con/irmada	 no	 Senado,	

signi/icará	 o	 primeiro	 direito	 conquistado	 pela	 cidadania	

desde	o	golpe	de	2016.	Não	é	algo	menor	e	é	preciso	enten-

der	e	reforçar	as	dinâmicas	que	levaram	a	essa	vitória.		

O	 que	 caracterizou	 tanto	 as	 pressões	 pelo	 Auxilio	

Emergencial	quanto	as	 lutas	pelo	FUNDED?	Ambas	se	es-

truturam	de	um	modo	horizontal	e	amplo,	 com	uso	ativo	
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das	redes	sociais	para	além	da	bolha,	mobilizando	youtu-

bers	e	celebridades	em	conjunto	com	lideranças	orgânicas	

que	 tratam	do	 tema	 e	 com	pressão	 ativa	 (e-mails,	 posta-

gens,	comentários	nos	per/is,	petições)	sobre	parlamenta-

res,	governos,	mıd́ia,	empresários.	Ninguém	consegue	ser	

dono	dessas	movimentações	e,	ao	mesmo	tempo,	o	sentido	

progressista	delas	é	inequıv́oco.	

O	caminho	parece	ser,	portanto,	a	ativação	das	pau-

tas	de	baixo	para	cima,	sem	abrir	mão	de	densidade	progra-

mática	–	o	centro	tem	que	ser	o	combate	às	desigualdades	

e	violências	–	porém	sem	limitar	as	alianças	e	parcerias.		

No	cenário	pós-pandemia,	é	urgente	contaminar	as	

candidaturas	progressistas	com	essa	estratégia,	a	partir	de	

um	municipalismo	orgânico	que	fale	e	busque	resolver	pro-

blemas	concretos	das	pessoas	nos	bairros	e	territórios,	tais	

como	violência	policial,	acesso	a	cultura,	saúde	e	educação	

e	bem	viver.	E	isso	só	pode	se	viabilizar	se	novas	lideranças	

tiverem	espaço	e	condições	de	atuar	e	se	fortalecer.		

Talvez	esse	municipalismo	não	evite	derrotas	eleito-

rais,	 mas	 certamente	 constituirá	 um	 novo	 terreno	 social	

para	dar	vida	às	movimentações	institucionais	da	esquerda.		
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Análise das redes sociais de Bolsonaro: Um aceno a pacifica-

ção sob ótica das redes sociais 
 

DANIEL SOUSA E NATHALIA HARCAR1 

	

O	presente	texto	conclui	a	análise	das	redes	sociais	

do	presidente	Jair	Bolsonaro	diante	da	pandemia	da	Covid-

19.	 Nossa	 pesquisa	 se	 iniciou	 em	 11	 de	março	 de	 2020,	

quando	a	OMS	decretou	a	pandemia	internacional,	e	acom-

panhou	mês	a	mês	o	modo	como	o	presidente	usou	as	mı-́

dias	 sociais	 para	 sustentar	 sua	 posição	 de	 negar	 a	 gravi-

dade	da	doença	e	priorizar	a	economia.		

Dessa	forma,	este	boletim	se	propõe	a	compreender	

de	que	maneira	o	surgimento	de	novos	con/litos	e	as	varia-

ções	polıt́icas,	durante	o	perıódo	de	11	de	junho	até	11	de	

julho,	puderam	contribuir	para	uma	mudança	de	postura	

do	mandatário	 em	 relação	 aos	meses	 anteriores.	 Junto	 a	

esse	objetivo,	nos	dispomos	a	um	estudo	/inal	sobre	a	 in-

/luência	da	COVID-19	no	campo	polıt́ico,	no	qual	foi	obser-

vado	a	continuidade	de	uma	linha	discursiva	negacionista	

ao	isolamento	social	com	o	lema:	"O	Brasil	não	pode	parar",	

fomentada	pelas	redes	sociais	presidenciais.	

Durante	 o	mês	 de	 análise	 identi/icamos	 um	 clima	

polıt́ico	mais	 ameno	em	comparação	 aos	 tensionamentos	

constantes	que	o	presidente	se	propunha	a	fomentar,	como	

já	apresentado	em	boletins	anteriores.	Esse	clima	não	ocor-

reu	 por	 uma	 uma	 diminuição	 dos	 con/litos	 polıt́icos.	 Ao	

																																																								
1		Daniel	Souza	e	Nathalia	Harcar	são	graduandos	em	ciências	sociais	do	4o	período	e	pesquisadores	do	
NUDEB		
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contrário,	eventos	como	a	prisão	de	Queiroz,	a	demissão	de	

Abraham	Weintraub,	o	inquérito	das	fake	news	e	a	crise	do	

coronavıŕus	ainda	muito	presente	são	alguns	exemplos	de	

disputas	e	crises	que	sucederam-se	durante	o	perıódo.		

Assim,	a	hipótese	deste	texto	é	que	há	uma	nova	pos-

tura	 adquirida	 por	 Bolsonaro	 diante	 dos	 con/litos,	 o	 que	

contribuiu	para	acalmar	o	ambiente	nas	redes	sociais.	Com	

base	nas	pesquisas	realizadas	pela	DAPP-FGV2	sobre	a	evo-

lução	dos	campos	polıt́icos	via	twitter,	do	dia	11	até	o	dia	

23	de	junho,	ocorreu	uma	administração	da	base	de	direita	

e	pequenas	variações	da	base	de	oposição,	diferindo-se	dos	

meses	anteriores	nos	quais	encontramos	signi/icativos	pi-

cos	de	crescimento	da	base	de	oposição.			

No	boletim	anterior	nós	veri/icamos	a	hipótese	de	

um	radicalismo	proporcional	ao	crescimento	da	oposição	

ao	 governo,	 no	 entanto	 neste	 perıódo	 encontramos	 uma	

mudança	 abrupta	 desse	 formato	 polıt́ico	 perceptıv́el	 em	

suas	 redes	 sociais.	 Posto	 isso,	 construıḿos	 esse	 boletim	

respaldados	na	hipótese	de	uma	drástica	mudança	de	tom	

de	 Jair	 Bolsonaro	 tanto	 no	 âmbito	 discursivo,	 quanto	 no	

âmbito	das	ações	polıt́icas,	sendo	assim,	suas	redes	sociais	

se	dão	como	palco	para	essa	observação	

	

Crise	do	coronavírus	

	

No	 quarto	mês	 de	 análise	 sobre	 o	 panorama	 polı-́

tico/social	gerado	pela	crise	do	coronavıŕus,	identi/icamos	

uma	constância	na	posição	polıt́ica	de	Bolsonaro	diante	da	

																																																								
2	 https://observademocraciadigital.org/posts/apos-marca-de-1-milhao-de-infeccoes-relatos-de-famili-
ares-de-vitimas-ganham-espaco-no-facebook/	
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pandemia.	 Essa	 continuidade	 caracteriza-se	 principal-

mente	pelo	descrédito	das	medidas	de	isolamento	social	em	

virtude	de	questões	econômicas	e	o	desalinhamento	com	a	

OMS	marcado	 pelo	 insistente	 apoio	 dado	 a	 hidroxicloro-

quina.	Do	ponto	 de	 vista	 discursivo,	 contudo,	 no	 perıódo	

que	o	presente	boletim	se	propõe	a	compreender,	identi/i-

camos	uma	signi/icativa	atenuação	do	tom	polıt́ico	e	na	in-

corporação	de	uma	propaganda	polıt́ica	com	base	no	auxi-

lio	emergencial.	Eo 	fundamental	entender	que	essa	diminui-

ção	do	tom	não	implica	em	uma	mudança	do	conteúdo	ne-

gacionista	da	postura	do	presidente.	Isso	se	evidencia	por	

dois	temas:	economia	e	cloroquina.		

Neste	último	mês	de	análise,	Bolsonaro	trans/igura	

parcialmente	seu	discurso	de	deslegitimação	do	isolamento	

social,	demonstrado	nos	outros	meses	um	tom	mais	agres-

sivo	e	em	alguns	casos	ameaçador.	Essa	recon/iguração	se	

dá	pelo	o	uso	de	forma	mais	intensa	do	lema	"O	Brasil	não	

pode	parar",	no	qual	 faz	referência	a	paralisação,	promo-

vida	com	respaldo	polıt́ico	dos	governadores	e	respaldo	ci-

entı/́ico	 da	 OMS,	 de	 diversos	 setores	 da	 economia	 como	

forma	de	proteção	da	massa	trabalhadora	ao	vıŕus.	No	twit-

ter,	Bolsonaro,	durante	todo	o	mês	pública	diversos	posts	

sobre	obras	em	andamento	por	todo	o	paıś.	No	dia	21e	23	

de	junho	são	dois	exemplos	de	vıd́eos	postados	no	twitter	

presidencial	que	fazem	alusão	a	obras	de	infraestruturas	e	

que	são	vinculadas	textualmente	por	Bolsonaro	ao	slogan	

mencionado	acima.	3	

																																																								
3	 	 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1274713591342653440	 e	 https://twitter.com/jairbolso-
naro/status/1274994625338621957	

14



	
15 

Junto	a	esse	contexto,	a	propagação	do	uso	da	hidro-

xicloroquina	continua	nas	redes	sociais	do	presidente.	No	

dia	16de	junho	o	mandatário	publica	no	twitter	um	vıd́eo	

de	Donald	Trump	sobre	a	regulamentação	da	cloroquina	no	

EUA.4	Já	no	dia	22	de	junho	posta,	também	via	twitter,	um	

vıd́eo	de	Alexandre	Garcia	(@alexandregracia)	abordando	

o	tema	da	politização	do	uso	do	medicamento.	5		Por	/im,	no	

dia	07	de	julho,	após	ter	o	diagnóstico	positivo	para	coro-

navıŕus,	Bolsonaro	compartilha	através	de	seu	per/il	no	Fa-

cebook,	um	vıd́eo	de	caráter	publicitário	 sobre	seu	 trata-

mento	 usando	 a	 droga	 aqui	 citada.	 6	 Esses	 são	 algumas	

exempli/icações	que	traçam	o	breve	panorama	sobre	a	in-

sistente	tentativa	de	se	apoiar	politicamente	uma	narrativa	

positiva	 em	um	 contexto	 pandêmico	 de	 incertezas	 a	 res-

peito	de	um	tratamento	assertivo.	

Por	 /im,	a	menção	constante	 sobre	o	auxıĺio	emer-

gencial	se	destaca	também,	principalmente	para	o	caráter	

apelativo	que	o	presidente	usa-se	de	tal	demanda	social	em	

um	contexto	de	pandemia,	em	suas	redes	sociais.	Nos	dias	

27	e	29de	junho,	o	mandatário	posta,	via	twitter,	vıd́eos	en-

viados	por	 famıĺias	carentes	agradecendo	o	auxıĺio	emer-

gencial7	e	escrevendo	a	seguinte	legenda:	"De	tudo,	dentro	

do	possıv́el,	o	@govbr	está	fazendo	para	garantir	a	mıńima	

dignidade	do	povo!"8		personi/icando,	assim,	o	auxıĺio	a	/i-

gura	de	poder	do	presidente	e	não	a	uma	questão	de	neces-

																																																								
4	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1272985282904801286	
5		https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1275054007531307008	
6	https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/723015191608243/	
7	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1277647967860768775	
8	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1276852517364776962	
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sidade	conjuntural.	Dessa	forma,	o	viés	adotado	pelo	o	man-

datário	 é	extremamente	conjuntural	uma	vez	baseia	 todo	

seu	governo	e	suas	polıt́icas	públicas	em	ideologias	neoli-

berais,	ou	seja,	contrárias	a	qualquer	dimensão	mais	con-

sistente	de	proteção	social.				

	

No	âmbito	das	investigações		

	

Felipe	Nunes,	cientista	polıt́ico	e	sócio	da	consultoria	

Quaest,	Bolsonaro	a/irma	que		Bolsonaro	é	“o	primeiro	pre-

sidente	digital	da	história	brasileira”.	Faz-se,	assim,	neces-

sário	considerar	os	 impactos	sofridos	no	que	diz	respeito	

ao	inquérito	das	fake	news	e	das	manifestações	antidemo-

cráticas,	como	condição	sine	qua	non	para	a	compreensão	

do	quadro	polıt́ico	no	qual	Bolsonaro	se	situa,	uma	vez	que	

esses	processos	intensi/icaram-se	de	tal	maneira	que	fami-

liares	e	aliados	da	rede	presidencial	estão	potencialmente	

envolvidos.		

Além	 da	 tensão	 exercida	 pela	 justiça	 brasileira,	 a	

rede	bolsonarista	foi	pressionada	pelo	Facebook	pelo	que	a	

empresa	chamou	de	"Redes	de	comportamento	inautêntico	

coordenado".	A	Atlantic	Council’s	Digital	Forensic	Research	

Lab	(DFRLab)9,	indicou	que	administradores	dessas	redes	

estavam	 diretamente	 ligados	 aos	 gabinetes	 dos	 /ilhos	 do	

presidente,	Eduardo	e	Flávio	Bolsonaro	e	a	outros	deputa-

dos	 do	 Partido	 Social	 Liberal	 (PSL)10.	 Posteriormente	 ao	

prognóstico,	 foram	 excluıd́os	 73	 per/is:	 14	 páginas	 e	 35	

																																																								
9https://medium.com/dfrlab/facebook-removes-inauthentic-network-linked-to-bolsonaro-allies-
5927b0ae750d	
10https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/155040-entenda-facebook-relacionou-fake-news-fa-
milia-bolsonaro.htm	
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contas	pessoais	no	Facebook,	juntamente	a	38	páginas	no	

Instagram.	O	comportamento	sistematizado	desses	per/is	é	

observado	desde	as	eleições	de	2018.	De	acordo	com	o	Fa-

cebook,	a	rede	de	páginas	usava	uma	"combinação	de	con-

tas	duplicadas	e	contas	falsas"	para	driblar	os	termos	e	po-

lıt́icas	de	uso.	Nessa	linha,	outro	grande	expoente	da	New	

Right	 ou	 direita	 populista,	 o	 presidente	 dos	 EUA	 Donald	

Trump	também	foi	alvo	de	exclusões	recentes	do	facebook	

ao	fazer	uma	postagem	que	induzia	ao	nazismo11		

Até	 a	presente	data,	o	perıódo	analisado,	 foi	 forte-

mente	marcado	por	uma	mudança	no	comportamento	dos	

usuários	 inclinados	 a	 direita	 no	 que	 se	 refere	 ao	 apaga-

mento	de	diversos	de	seus	conteúdos.	Segundo	o	Monitor	

do	Debate	Polıt́ico	no	Meio	digital,	projeto	da	Universidade	

de	São	Paulo	(USP),	que	analisa	a	polarização	nas	discus-

sões	polıt́icas	nas	redes12,	observou	algumas	exclusões	em	

massa	deste	tipo	de	conteúdo.	Ele	mapeou	cerca	de	1.873	

vıd́eos	bolsonaristas	que	faziam	menções	ao	Supremo	Tri-

bunal	Federal	em	abril	e	maio	deste	ano.	A	somatória	dos	

dez	principais	vıd́eos	apagados	atinge	a	marca	de	7.617.222	

visualizações	no	YouTube.		

O	desaparecimento	das	publicações	acontece	na	es-

teira	 das	 investigações	 contra	 blogueiros,	 empresários	 e	

parlamentares	aliados	ao	presidente,	autorizadas	pelo	mi-

nistro	Alexandre	de	Moraes,	do	STF.	As	investigações	ocor-

rem	 no	 contexto	 do	 chamado	 "inquérito	 das	 fake	 news",	

com	o	objetivo	de	apurar	ataques	à	membros	da	Corte	no	

																																																								
11https://www.theguardian.com/technology/2020/jun/18/facebook-removes-trump-re-election-ads-
that-feature-a-nazi-symbol	
12https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53165486	
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Supremo	Tribunal	Federal,	e	no	inquérito	sobre	as	manifes-

tações	antidemocráticas,	que	ocorreram	a	partir	de	abril,	

tendo	 como	seus	principais	manifestantes,	 defensores	do	

fechamento	do	congresso	e	da	volta	do	AI-5.		

Segundo	 Pablo	Ortellado,	 coordenador	 do	Monitor	

do	Debate	Polıt́ico	no	Meio	Digital,	"Não	sabemos	se	foi	com	

essa	intenção,	mas	o	fato	de	as	exclusões	estarem	maiores	

com	a	aproximação	das	investigações	nos	leva	a	acreditar	

que	foram	para	esconder	provas,	escapar	da	investigação".		

Na	contramão,	o	ministro	Alexandre	de	Moraes,	determi-

nou	que	parlamentares	investigados	não	apagassem	conte-

údo	 que	 envolvessem	 manifestações	 antidemocráticas	 a	

/im	de	não	obstruir	judicialmente	os	inquéritos.		

No	 âmbito	 das	 operações,	 na	 manhã	 da	 segunda-

feira,	 	 dia	 15	 de	 junho,	 como	 parte	 da	 investigação	 que	

apura	o	 /inanciamento	e	a	coordenação	de	manifestações	

antidemocráticas,	a	extremista	Sara	Winter,	do	grupo	300	

do	Brasil,	 foi	 presa	preventivamente.13	A	prisão	 foi	 reali-

zada	no	dia	seguinte	ao	atentado	do	ataque	com	fogos	de	

artifıćio	ao	STF.	Na	ocasião,	manifestantes	reivindicavam	o	

fechamento	da	suprema	corte	e	volta	do	AI-5.		

Também	ligado	a	investigação	que	apura	manifesta-

ções	antidemocráticas,	no	dia	16	de	junho,	a	PF	cumpriu	26	

mandados	de	busca	e	apreensão	em	5	estados	e	no	Distrito	

Federal.	Dentre	os	alvos,	estavam	um	publicitário	e	um	em-

presário	ligados	ao	Aliança	pelo	Brasil,	partido	anunciado	

por	Jair	Bolsonaro,	além	de	Deputados	do	PSL-RJ,	e	o	sena-

dor	Arolde	de	Oliveira	(PSD-RJ).14	

																																																								
13	https://br.noticias.yahoo.com/ministro-stf-na-pris%C3%A3o-o-175308479.html	
14	 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/16/policia-federal-cumpre-mandados-em-brasi-
lia.ghtml	
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De	acordo	com	pesquisas	recentes15,	cresce	adesão	a	

outras	redes	sociais	inclinadas	à	direita,	como	Gab	-	Em	co-

municado	enviado	no	inıćio	de	junho	pela	empresa	aos	usu-

ários	“Nas	últimas	semanas,	Gab	experimentou	o	maior	au-

mento	de	crescimento	em	quase	quatro	anos	de	história”.	

Segundo	o	coordenador	do	Centro	de	Tecnologia	e	Socie-

dade	(CTS)	da	FGV,	Ivar	Hartmann,	o	relativo	sucesso,	se	dá	

pela	conjuntura	polıt́ica	atual.	Em	suma,	balizados	pela	li-

berdade	de	expressão16,	entre	os	representantes	prevalece	

a	narrativa	de	censura.	No	entanto,	as	plataformas	alegam	

que	discurso	de	ódio	violam	os	termos	de	uso.		

Posto	esse	cenário	polıt́ico	e	 jurıd́ico,	ambos	os	 in-

quéritos	se	relacionam	por	meio	de	uma	unidade	entre	os	

investigados,	essa	identidade	se	dá	pela	aliança	aos	ideais	

extremistas	 de	 Jair	 Bolsonaro.	 Sendo	 assim,	 diante	 desse	

contexto	de	fragilização	de	um	sistema	via	redes	sociais	que	

vinham	funcionando	com	extrema	e/icácia	desde	o	perıódo	

eleitoral,	 Bolsonaro	 se	 vê	 perante	 a	 possibilidade	 de	 um	

desmantelamento	deste	esquema.	

	

Demissão	de	Abraham	Weintraub	

	

O	ex-ministro	da	Educação	Abraham	Weintraub,	que	

também	é	investigado	no	inquérito	das	Fake	News,	repre-

senta,	 devido	 a	 sua	 exoneração,	 um	 possıv́el	 aceno,	 por	

parte	de	Jair	Bolsonaro,	a	uma	paci/icação	com	o	STF.		

																																																								
15https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/28/interna_politica,1160671/cresce-ade-
sao-a-rede-social-de-extrema-direita.shtml	
16https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/e-liberdade-de-expressao-diz-bolsonaro-sobre-su-
posto-esquema-de-fake-news-ligado-ao-/ilho.shtml	
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Durante	a	seu	mandato,	a	atuação	de	Weintraub	foi	

fortemente	marcada	por	polêmicas	envolvendo	seus	opo-

nentes	e	suas	atuações	perniciosas.	Seu	desgaste	se	inten-

si/icou	no	mês	analisado,	onde,	se	reuniu	com	militares	e	

fez	alusão	a	sua	fala	chamando	os	ministros	de	“vagabun-

dos”	e	se	encerrou	quando	tentou	acabar	os	incentivos	de	

cotas	na	pós-graduação.		Interlocutores	do	governo	a/irma-

vam	que	nos	bastidores,	sua	demissão	foi	fruto	de	pressão	

dos	ministros	do	STF.		Assim,	a	mudança	de	tom	do	manda-

tário	representou	no	âmbito	polıt́ico	parte	de	um	conjunto	

de	gestos	para	o	distensionamento	no	congresso	com	obje-

tivo	de	paci/icação".	

Após	deixar	o	de	deixar	o	MEC	no	dia	18	de	julho	em	

direção	aos	EUA	no	dia	20,	sucedeu	a	nomeação	do	Ministro	

Carlos	Decotelli,	que	sinalizava	um	aceno	a	ala	tecnocrática-

militar	 e	 um	 potencial	 distanciamento	 da	 ala	 ideológica-

olavista	do	governo.	Decotelli	deixou	o	cargo	sem	ser	em-

possado	por	diversas	polêmicas	envolvendo	seu	currıćulo	

lattes,	dentre	as	quais,	seu	doutorado	sem	tese	na	argentina	

e	seu	pós-doutorado	na	alemanha.	O	cargo	foi	ocupado	por	

Milton	Ribeiro,	teólogo	de	formação	e	doutor	em	educação,	

no	dia	10	de	julho	de	2020	no	diário	o/icial.	

	

Prisão	de	Fabrício	Queiroz	

	

Na	esteira	desses	acontecimentos,	houve	a	prisão	de	

Fabrıćio	Queiroz,	ex-assessor	do	senador	Flávio	Bolsonaro	

que	ocorreu	na	manhã	de	18	de	junho,	na	casa	do	advogado	

da	 famıĺia	 do	presidente	 da	República,	 Frederick	Wassef.	

Queiroz,	 é	alvo	de	investigações	envolvendo	Flávio	Bolso-

naro.	O	recrudescimento	desta	operação	resultou	na	prisão	
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domiciliar	de	Queiroz,	que	foi	concedida	pelo	STJ		no	dia	9	

de	julho	de	2020	

Nas	 redes	 sociais,	 sua	prisão	 foi	 recebida	 com	um	

grande	silêncio,	tom	que	se	assemelha	ao	do	presidente	no	

perıódo,	 rendendo	apenas	um	breve	 comentário	 em	uma	

live	em	suas	redes	sociais	no	dia	19	de	junho,	ao	dizer	que	

foi	 “uma	 prisão	 espetaculosa”.	 Pedro	 Barciela,	 em	 seu	

blog17,	apontou	que	nas	redes	sociais,	a	presença	bolsona-

rista	em	resposta	a	prisão	de	queiroz	foi	“extremamente	pı-́

/ia,	/icando	com	menos	de	18%	do	total	dos	usuários	anali-

sados”	O	que	indica	que	uma	forte	desmobilização	foi	cau-

sada	pela	prisão	do	ex	assessor	da	famıĺia	Bolsonaro.		

	

Conclusão			

	

Existem	dois	aspectos	que	reforçam	a	tese	de	que	a	

mudança	de	tom	do	presidente	representa	um	aceno	em	di-

reção	a	uma	potencial	paci/icação.	A	primeira	é	de	que	in-

tensi/icação	das	investigações	vão	de	encontro	a	aliados	po-

lıt́icos	de	sua	base.	A	segunda	é	do	que	o	possıv́el	cercea-

mento	de	seus	/ilhos	pela	justiça.			

Diante	disso,	as	exclusões	recentes	do	facebook	en-

fraquecem	a	narrativa	de	aliados	e	do	próprio	presidente	

de	perseguição	do	poder	legislativo.	Eo 	provável	que	as	re-

des	bolsonaristas	sintam	um	forte	impacto,	mas	não	acre-

ditamos	que	cessem,	pois	existe	uma	complexa	rede	de	co-

municação.	Contudo,	consideramos	que	haja	mais	cautela.	

																																																								
17https://essatalredesocial.com.br/2020/06/19/baixo-engajamento-e-falta-de-coesao-bolsonarista-
em-cenario-pos-prisao-de-queiroz/	
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Por	/im,	sua	postura	nas	redes	sociais	frente	à	pan-

demia	 obedece	 determinados	 arquétipos	 que	 se	 consoli-

dam	ao	longo	de	seu	diagnóstico	para	covid-19.	A	manuten-

ção	do	discurso	“O	Brasil	não	pode	parar”	/ica	evidente	na	

forma	com	que	exibiu	em	suas	redes	as	obras	realizadas	e	

concluıd́as,	 juntamente	 a	 capitalização	 polıt́ica	 do	 auxıĺio	

emergencial.	 Em	 paralelo	 a	 utilização	 de	 seu	 diagnóstico	

para	propaganda	da	hidroxicloroquina.	

Concluıḿos,	dessa	forma,	que	a	abrupta	mudança	da	

postura	do	mandatário	levantada	como	hipótese	de	nosso	

boletim,	se	respalda	em	um	comparativo	com	os	três	meses	

anteriores	de	análise	do	contexto	pandêmico	vivenciado	no	

âmbito	polıt́ico-social.	Atribuıḿos	a	atenuação	do	discurso	

a	iminência	do	desmantelamento	do	esquema	con/igurado	

como	de	comportamento	atıṕico	pelo	facebook	ou	de	teor	

criminoso	pela	justiça	brasileira,	encerrando	assim	o	ciclo	

de	 análises	 iniciada	 com	a	pandemia	do	 covid-19.	Busca-

mos	 fundamentar,	por	meio	de	dados	oriundas	das	redes	

sociais	e	especialistas,	nossos	boletins.	Os	padrões	de	com-

portamento	encontrados	se	manifestaram	de	acordo	com	a	

leitura	 contextual	 e	 situacional	 das	 demandas	 polıt́icas,	

sendo	assim,	ferramenta	fundamental	para	atingir	seus	ob-

jetivos,	onde,	em	suas	redes	sociais,	puderam	ser	um	prolı-́

/ico	palco	de	visualização.	
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O processo de “bolsonarização” dos Ministérios durante a pan-

demia 	
 

LUIZA SOARES18  

	

Este	boletim	tem	a	intenção	de	analisar	as	mudanças	

que	 ocorreram	 nos	 Ministérios	 do	 governo	 Bolsonaro,	

desde	que	a	pandemia	da	COVID-19	foi	decretada	pela	Or-

ganização	Mundias	 da	 Saúde	 (OMS),	 em	 11	 de	março	 de	

2020,	ponto	inicial	desta	pesquisa.	O	NUDEB,	desde	então,	

vem	analisando	as	mudanças	no	governo	e	seus	impactos,	

provocados	por	ações	do	Presidente	da	República.		

Em	nosso	primeiro	boletim,	de	março	a	abril,	além	

do	Ministro	da	 Saúde,	Henrique	Mandetta,	 analisamos	os	

três	 “superministros”	 do	 governo:	 Paulo	 Guedes,	 Sérgio	

Moro	 e	Abraham	Weintraub.	Constatamos	 em	nossa	pes-

quisa	que	Guedes	e	Moro,	dada	a	repercussão	negativa	do	

presidente,	passaram	a	não	se	alinhar	publicamente	às	suas	

ações.	O	único	que	se	manteve	alinhado	foi	Weintraub.	Já	no	

segundo	boletim,	de	abril	a	maio,	os	con/litos	se	tornaram	

mais	evidentes,	na	medida	em	que	os	ministros	perderam	

autonomia	e	protagonismo	à	frente	de	seus	cargos.			

Na	presente	análise,	feita	do	dia	11	de	junho	a	12	de	

julho,	levantamos	a	hipótese	de	que	houve	um	processo	de	

“bolsonarização”	dos	ministérios,	ou	seja,	a	transformação	

de	ministérios	anteriormente	mais	amplos	e	mais	técnicos,	

em	 uma	 nova	 con/iguração,	 aparelhada	 por	 militares	 e	

																																																								
1 Luiza	Soares	é	mestranda	em	ciência	polıt́ica	no	IESP/UERJ,	graduada	em	ciências	sociais	na	UFRJ	e	
pesquisadora	do	NUDEB		
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membros	ligados	à	igreja	evangélica.	Hipótese	essa	que	vai	

na	contramão	de	análises	que	acenam	para	uma	certa	“mo-

deração”	do	governo	desde	a	prisão	de	Fabrıćio	Queiroz.	19	

 
O	combate	à	pandemia	sem	ministro	da	Saúde		

	

Com	a	saıd́a	de	Nelson	Teich	do	Ministério	da	Saúde,	

Eduardo	 Pazuello	 passou	 a	 ocupar	 o	 cargo	 temporaria-

mente,	até	a	nomeação	de	um	novo	ministro	titular.	Como	

abordado	 em	nosso	 último	 artigo,	 Pazuello	 seria	 o	 nome	

mais	cotado	para	assumir	efetivamente	o	cargo.	O	que	ocor-

reu,	no	entanto,	foi	sua	o/icialização	como	ministro	interino	

vinte	dias	após	sua	entrada	na	pasta.			

Pazuello	se	graduou	na	AMAN	(Academia	Militar	das	

Agulhas	Negras)	e	é	militar	especializado	em	tarefas	admi-

nistrativas	ou	logıśticas.	Sem	qualquer	conhecimento	ou	es-

pecialização	na	área	da	Saúde,	é	o	nono	ministro	de	origem	

militar	que	assume	um	cargo	no	governo	Bolsonaro.	No	dia	

20	de	maio,	o	presidente	declarou	que	o	ministro	interino	

ainda	“/icaria	por	muito	tempo”20	no	comando	da	pasta	e	

a/irmou	que	o	general	 seria	auxiliado	por	uma	equipe	de	

médicos.		

Entretanto,	 desde	 sua	 nomeação	 para	 secretário-

executivo	 do	 Ministério	 da	 Saúde	 (ainda	 durante	 o	 co-

mando	de	Teich),	o	governo	Bolsonaro	já	ampliava	a	parti-

cipação	de	militares	na	administração	da	pasta,	em	detri-

mento	de	técnicos.		

																																																								
19	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/em-tregua.shtml	
20	https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/20/bolsonaro-a/irma-que-pazuello-/ica-por-muito-
tempo	-no-ministerio-da-saude.ghtml		
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Em	meio	a	uma	das	maiores	crises	sanitárias	atra-

vessadas	 pelo	 Brasil,	 o	 Presidente	 da	 República	 a/irmou	

“não	ter	pressa”21	para	a	contratação	de	um	novo	ministro.	

Pazuello	 é	 o	 interino	 com	 a	 permanência	 mais	 longa	 no	

cargo	e	sua	postura	passiva	é	o	que	o	mantém	no	Ministério.	

Quem	dá	as	diretrizes	na	pasta	da	Saúde	é	o	presidente,	en-

quanto	 o	ministro	 apenas	 segue	 as	 ordens,	 sem	protago-

nismo	ou	autonomia.			

Há	quase	dois	meses	à	frente	da	Saúde,	Pazuello	acu-

mula	escândalos	e	insatisfações.	Além	de	se	posicionar	fa-

vorável	ao	uso	de	Hidroxicloroquina,	debate	que	provocou	

a	saıd́a	dos	dois	ministros	médicos,	Henrique	Mandetta	e	

Nelson	Teich,	que	se	opuseram	ao	uso	do	medicamento	por	

não	haver	comprovações	cientı/́icas	de	sua	e/icácia,	Pazu-

ello	assumiu	a	pasta	e	declarou	seu	alinhamento	com	o	Pre-

sidente,	que	defendera	desde	o	inıćio	o	uso	do	remédio.			

No	dia	5	de	junho,	o	portal	de	divulgação	de	dados	

do	Ministério	da	Saúde	/icou	fora	do	ar	e	os	resultados	das	

contaminações	e	óbitos	também	não	foram	divulgados	no	

horário	 habitual,	 às	 17h00.	 O	 general	 também	 mudou	 a	

forma	de	contabilização	das	vıt́imas	da	COVID-19	(voltando	

à	metodologia	inicial	por	pressão	da	Imprensa)	e	o	Presi-

dente	da	Câmara,	Rodrigo	Maia,	cobrou	transparência	nos	

dados,	demonstrando	o	descontentamento:			
“Chegamos	ao	ponto	em	que	temos	o	parlamento	tra-
balhando	para	organizar	os	dados	e	o	STF	dando	limi-
nar	para	obrigar	o	senhor	a	reproduzir	o	banco	de	da-
dos	que	vinha	sendo	divulgado	desde	a	gestão	do	mi-
nistro	Mandetta”	22	

																																																								
21	h#ps://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2020/06/09/coronavirus-pazuello-faz-bolsonaro-sem	-

pressa-para-escolher-ministro-saude.htm		
	
22	https://www.camara.leg.br/noticias/667981-maia-cobra-de-pazuello-transparencia-em-dados-do-minist	

erio-da-saude/		

25



	
26 

	

No	dia	23	de	junho,	após	pressão	por	parte	de	polı-́

ticos	e	de	uma	representação	formal	para	explicações	a	res-

peito	de	Airton	Soligo,	conhecido	como	“Cascavel”,	Pazuello	

nomeou	o	ex-deputado	ao	cargo	de	assessor	especial	do	seu	

gabinete.	O	 empresário	 e	 agropecuarista	 que	 nada	 tem	 a	

ver	 com	a	 área	da	Saúde,	no	entanto,	 atuava	na	pasta	há	

quase	três	meses.			

Cascavel	é	uma	/igura	temida	dentro	do	Ministério	e	

antes	mesmo	de	ser	nomeado	já	fazia	negociações	e	orien-

tava	o	corpo	técnico.	Servidores	relataram	que	o	ex-depu-

tado	in/luenciava	também	na	veri/icação	das	redes	sociais	

de	todos	que	trabalham	na	pasta,	ameaçando	punir	todos	

que	 /izessem	crıt́icas	ao	 sistema	de	 saúde	e	 à	 atuação	do	

Executivo	no	combate	a	COVID-19.	Além	disso,	o	corpo	téc-

nico	atribui	a	uma	ordem	do	Planalto	a	máxima	redução	de	

divulgação	dos	casos	de	Coronavıŕus.		

		

O	novo	aliado	ideológico	de	Bolsonaro		

	

Após	o	rompimento	cercado	por	dissidências	do	ex-

ministro	Sérgio	Moro	e	Jair	Bolsonaro,	André	Mendonça	as-

sumiu	o	Ministério	da	Justiça	prometendo	alinhamento	to-

tal	ao	presidente.	Antes	do	rompimento	o/icial	 com	o	go-

verno,	Moro	foi	peça	fundamental	para	viabilizar	a	vitória	

de	Bolsonaro	e,	durante	seu	tempo	no	cargo,	segundo	o	pró-

prio	presidente,	 teria	 tido	 ‘’carta	branca’’23	para	atuar	no	

Ministério.	

																																																								
23	h#ps://g1.globo.com/poliDca/noDcia/2019/08/24/da-carta-branca-ao-quem-manda-sou-eu-o-que-mud	

ou-na-relacao-de-bolsonaro-e-moro.ghtml		
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André	 Mendonça,	 no	 entanto,	 se	 con/igura	 como	

mais	um	ministro	sem	protagonismo	e	sem	autonomia,	sub-

serviente	 às	decisões	do	presidente	e	empenhado	em	de-

fendê-lo:		
“O	presidente	Bolsonaro	priorizou	nomes	técnicos	na	montagem	de	seu	

ministério.	E	mesmo	os	nomes	com	indicações	polıt́icas,	que	são	legıt́i-

mas	e	é	bom	que	existam,	passaram	por	rıǵidos	critérios	de	avaliação	

curricular”24	

Essa	 a/irmação,	 entretanto,	 não	 corresponde	 às	

ações	de	Bolsonaro,	haja	vista	o	processo	analisado	neste	

boletim	que	reitera	a	militarização	e	substituição	de	técni-

cos	por	representantes	que	estejam	alinhados	às	decisões	

do	presidente.	Prova	disso,	foi	a	nova	indicação	articulada	

pelo	 próprio	 André	 Mendonça	 junto	 à	 ala	militar	 do	 go-

verno,	que	teve	como	indicação	para	ocupar	a	pasta	da	Edu-

cação,	Milton	Ribeiro,	também	pastor	presbiteriano.			

	

Um	pastor	à	frente	da	Educação		

	

Milton	Ribeiro	tem	62	anos,	é	militar	da	reserva	do	

Exército,	pastor	presbiteriano	e	ex-vice-diretor	da	Univer-

sidade	Presbiteriana	Mackenzie.	Eo 	o	quarto	ministro	a	ocu-

par	o	Ministério	da	Educação	em	um	ano	e	meio.	Seus	ante-

cessores	foram	Ricardo	Vélez,	Abraham	Weintraub	e	Carlos	

Alberto	Decotelli.		

A	saıd́a	de	Weintraub	do	Ministério	da	Educação	já	

era	aguardada	nos	últimos	dias.	Com	aproximação	de	Bol-

sonaro	com	o	 ”centrão”	e	o	desgaste	do	ex-ministro	após	

																																																								
24	h#ps://veja.abril.com.br/paginas-amarelas/acusacoes-de-moro-contra-bolsonaro-foram-injustas-diz-an	

dre-mendonca/		
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sua	fala	contra	o	STF	(que	veio	a	público	com	a	divulgação	

do	vıd́eo	com	a	divulgação	do	vıd́eo	da	reunião	ministerial	

de	22	de	abril),	Weintraub	deixou	o	cargo	sem	dar	explica-

ções	sobre	o	motivo	de	sua	saıd́a	e	salientou	apenas	que	es-

taria	indo	trabalhar	no	Banco	Mundial,	nos	Estados	Unidos.	

Sua	saıd́a	foi	comemorada	por	setores	da	oposição	e	

também	bastante	criticada	e	questionada,	pois	sua	ida	re-

pentina	para	outro	paıś	 revela	 também	seu	medo	em	ser	

alvo	de	processos	judiciais,	fugindo	de	enfrentar	o	Supremo	

Tribunal.		

Após	a	nomeação	de	Decotelli	e	os	escândalos	sobre	

seu	 currıćulo,	 permeado	 por	 informações	 falsas,	 nomes	

como	o	de	Renato	Feder,	secretário	de	Educação	do	Paraná,	

também	 foram	 levantados.	Todavia,	 também	não	 agrada-

ram	ao	setor	ideológico	do	governo.	Sendo	assim,	Milton	Ri-

beiro	foi	a	indicação	ideológica	que	deteve	o	apoio	tanto	da	

ala	militar	quanto	da	ala	evangélica.	

Ainda	 não	 se	 sabe	 profundamente	 a	 respeito	 do	

novo	ministro,	 que	 tomou	posse	 com	um	discurso	 apazi-

guador.	No	entanto,	em	um	vıd́eo	de	2018,	o	ministro	de-

clara	que	“o	mundo	foi	perdendo	a	referência	do	que	é	certo	

e	o	que	é	errado	em	termos	de	conduta	sexual.	[...]	Essa	é	a	

nossa	sociedade,	é	isso	que	eles	estão	ensinando	para	nos-

sos	/ilhos	na	universidade.	Eo 	um	valor	da	nossa	sociedade	

contemporânea.	Eu,	você,	os	nossos	/ilhos,	sobretudo,	estão	

sofrendo	esse	tipo	de	pressão",25	rea/irmando	assim	seu	ca-

ráter	ideológico	e	conservador.			

	

																																																								
25https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/07/12/novas-universidades-ensi-
nam-sexo-sem-limite-disse-ministro-da-educacao-em-2018.htm	
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A	crise	crônica	da	economia		

	

Guedes	 é	 o	 único	 dos	 três	 “superministros”	 que	

ainda	permanece	no	governo.	No	entanto,	sua	permanência	

se	mantém	incerta.	Suas	promessas	de	rápida	recuperação	

da	crise	não	se	consolidaram	nem	tampouco	passam	segu-

rança	ao	mercado.	A� 	vista	disso,	Bolsonaro	aumentou	as	co-

branças	ao	ministro	da	Economia	com	expectativa	de	boas	

notıćias.26		

Durante	uma	transmissão	ao	vivo	com	o	presidente,	

Guedes	disse	que	a	economia	do	Brasil	já	atingiu	o	“fundo	

do	poço”.	Segundo	ele,	o	Brasil	irá	“surpreender	o	mundo”	

e	a/irmou	também	que	a	previsão	do	FMI,	de	9,1%	de	con-

tração	do	PIB	(Produto	Interno	Bruto),	não	irá	ocorrer.27		

Dessa	forma,	a	visão	de	que	Guedes	 é	o	tecnocrata	

que	 resiste	 a	 um	 governo	 amplamente	 ideológico,	 acaba	

por	ser	contraditória.	Paulo	Guedes	nega	as	projeções	esta-

tıśticas	e	promete	retomadas	em	forma	de	“V”,	que	não	são	

possıv́eis,	uma	vez	que	Estados	e	Municıṕios	precisam	al-

ternar	as	/lexibilizações	até	uma	possıv́el	vacina.	Eo 	ilusório	

pensar	que	a	pandemia	será	a	saıd́a	para	a	crise	econômica	

do	paıś.			

Além	disso,	há	uma	demanda	pela	aprovação	de	uma	

renda	 básica	 universal	 que	 dê	 continuidade	 ao	 auxıĺio	

emergencial.	 Como	 isso	 irá	 se	 desenrolar?	 O	 que	 Guedes	

																																																								
26	https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/23/internas_economia,86601	

4/crise-e-cerco-a-bolsonaro-aumentam-pressao-sobre-paulo-guedes.shtml		
27	h#ps://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/06/745093-guedes--fmi-esDmou-qued	

a-de-9-para-o-pib-do-brasil-em-2020-acho-que-vao-errar.html		
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fará	pós	pandemia	quando	a	economia	não	demonstrar	me-

lhora?			

Com	novas	alianças	e	prioridades,	o	“centrão”	e	a	ala	

militar	passam	ser	primordiais.	O	Brasil	já	está	na	maior	re-

cessão	econômica	de	sua	história.28	Sendo	assim,	não	con-

seguindo	 cumprir	 o	 que	 prometera,	 Paulo	 Guedes	 e	 seu	

plano	 liberal	de	economia,	possivelmente	serão	descarta-

dos	para	dar	espaço	a	novos	planos	econômicos	de	supera-

ção	da	crise.			

	

Conclusão			

	

Em	nosso	primeiro	boletim	destacamos	a	importân-

cia	que	o	presidente	atribuıá	a	sua	escolha	técnica	de	minis-

térios.	 Durante	 toda	 sua	 campanha	 à	 Presidência,	 a	 pro-

messa	era	de	não	distribuir	cargos	por	pressão	polıt́ica	ou	

alianças,	mas	nomear	somente	por	preceitos	técnicos.		No	

entanto,	o	que	analisamos	desde	março	é	que	a	constante	

troca	de	ministros	no	governo	provocou	uma	mudança	na	

sua	 própria	 con/iguração	 inicial.	 A	 necessidade	 do	 presi-

dente	de	controlar	todas	as	esferas	polıt́icas,	o	processo	de	

militarização	e	a	distribuição	de	cargos	com	a	proximidade	

do	chamado	“centrão”	(partidos	de	centro	no	Congresso),	

somado	a	sua	constante	necessidade	de	manter	e	aumentar	

o	apoio	da	base	evangélica	no	parlamento,	 in/luenciou	as	

novas	escolhas	para	os	ministérios.	Para	delegado	Waldir,	

deputado	pelo	PSL	de	Goiás,		

																																																								
28	h#ps://economia.uol.com.br/noDcias/redacao/2020/05/19/brasil-caminha-para-maior-crise-economica	-

de-sua-historia.htm		
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“O	governo	viu	que	tem	a	necessidade	de	dobrar	os	jo-
elhos	para	o	centrão,	porque	não	vai	conseguir	convi-
ver	sem	o	centrão,	e	para	isso	tem	disponibilizado	es-
paços	estratégicos,	onde	se	administra	alguns	milhões.	
Eo 	uma	mudança	de	postura”29		

	

A	crise	sanitária	no	Brasil	chegou	a	70	mil	mortes	no	

dia	10	de	julho.	Apesar	disso,	o	presidente	Jair	Bolsonaro	

foi	a	público	elogiar	Eduardo	Pazuello	e	salientou	que	o	mi-

nistro	interino	não	/icaria	no	cargo	pós	pandemia,	mas	que	

em	três	meses	“já	deixou	uma	ótima	contribuição”.	30	

Para	um	ministro	conseguir	 se	manter	no	cargo,	 é	

necessário	que	esteja	alinhado	com	o	presidente.	Isso	sig-

ni/ica	obedecer	às	suas	decisões	sem	discordâncias,	assim	

dizendo,	sem	qualquer	autonomia	para	tomar	decisões	téc-

nicas.	Deve-se	agradar	aos	militares,	ao	Centrão,	manter	o	

apoio	dos	evangélicos	na	Câmara	e	seguir	a	linha	ideológica.	

Dessa	forma,	o	processo	de	mudança	de	discurso	de	Bolso-

naro	é	evidente	em	suas	articulações	e	em	sua	nova	con/i-

guração	de	governo.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
29	h#ps://www.brasildefato.com.br/2020/05/29/por-que-bolsonaro-busca-alianca-com-centrao-grupo-qu	

e-considerava-o-que-ha-de-pior		
30https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/07/07/interna_poli-
tica,870155/bolso	naro-pazuello-deu-excelente-contribuicao-mas-nao-/icara-pra-sem.shtml		
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Depois da tempestade, a (tímida) “calmaria” verde-oliva 
	

VICTOR PIMENTEL31 
 

O	 presente	 relatório	 tem	 como	 principal	 objetivo	

dar	continuidade	 às	análises	 iniciadas	em	abril	a	respeito	

das	relações	entre	importantes	parcelas	do	setor	militar	e	

o	governo	Bolsonaro	durante	a	pandemia	do	novo	corona-

vıŕus.	 	Assim	como	nos	outros	três	 textos	dessa	série32,	o	

método	de	nossa	investigação	se	baseia	na	observação	crı-́

tica	de	diversas	matérias	e	reportagens	de	diferentes	 jor-

nais	e	portais	de	notıćia	sobre	as	movimentações	da	ala	mi-

litar	ao	longo	do	perıódo	mencionado.	Prosseguimos	traba-

lhando	com	a	mesma	hipótese:	em	direção	contrária	à	tra-

dicional	caracterização	empreendida	por	grande	parte	da	

mıd́ia,	 argumentamos	 que	 o	 setor	militar	 não	 constitui	 a	

“ala	técnica”	do	governo,	uma	vez	que	suas	ações	-	manifes-

tadas,	sobretudo,	por	importantes	parcelas	do	mesmo	setor	

(como	os	fardados	palacianos)	-	são	pautadas	por	crenças	e	

valores	 polıt́icos	 e	 ideológicos	 que	 informam	 sua	 identi-

dade	de	grupo.	

Assim,	 o	 presente	 texto	 se	 debruça	 sobre	 quatro	

acontecimentos	de	grande	relevância	polıt́ica	ocorridos	no	

último	mês	(junho)	-	a	saber,	a	breve	passagem	de	Carlos	

Alberto	Decotelli	pelo	Ministério	da	Educação;	a	aprovação	

de	medidas	que	promovem	um	considerável	 aumento	do	

soldo	do	alto	o/icialato;	o	incremento	de	articulações	explı-́

citas	empreendidas	pelos	militares	em	relação	ao	Centrão	e	

																																																								
31	Pesquisador	do	NUDEB	e	graduando	em	Ciências	Sociais	(IFCS/UFRJ)	do	8º	período.	
32	Para	ter	acesso	aos	demais	textos,	basta	acessar	o	site	do	NUDEB:	https://nudebufrj.com/	
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ao	STF;	e,	por	/im,	a	publicação	de	uma	carta	de	apoio	a	Bol-

sonaro	escrita	por	praças	e	militares	da	reserva.	 	A	partir	

da	análise	crıt́ica	sobre	tais	episódios,	argumentamos	que	a	

escalada	de	autoritarismo	explıćito	por	parte	do	grupo	mi-

litar,	iniciada	em	março,	encontrou	seu	pico	em	maio	e	di-

minuiu	signi/icativamente	entre	os	meses	de	junho	e	julho,	

evidenciando	uma	maior	tentativa	de	articulação	dos	mili-

tares	com	demais	setores	polıt́icos	a	/im	de	manter	sua	base	

de	apoio	e	construir	uma	situação	de	possıv́el	estabilidade	

para	os	próximos	meses.	

Por	essa	razão,	defendemos	que	os	acontecimentos	

elencados	acima	parecem	evidenciar	duas	coisas.	Por	um	

lado,	em	um	sentido	imediato,	há	uma	tıḿida	amenização	

dos	discursos	do	presidente	e	das	manifestações	de	apoio,	

por	parte	dos	militares,	aos	arroubos	autoritários	da	gestão	

governamental.	Por	outro,	de	acordo	com	uma	visão	mais	

processual	-	que	tenta	recuperar	o	desenrolar	dos	eventos	

polıt́icos	de	março	até	agora	-	há	fortes	indıćios	de	que	os	

profundos	 impactos	 sociais	 decorrentes	 da	 pandemia	 fo-

ram	"normalizados"	pela	máquina	estatal.	Como	demons-

tram	os	professores	e	coordenadores	do	NUDEB	Josué	Me-

deiros	e	Pedro	Lima	no	editorial	do	boletim	de	 junho,	os	

con/litos	que	atravessam	atualmente	o	governo	já	não	guar-

dam	mais	relações	tão	estreitas	com	a	pandemia,	mas	sim	

com	diversos	impasses	existentes	antes	da	emergência	da	

disseminação	do	novo	coronavıŕus.	

	

A	breve	passagem	de	Decotelli	

	

Em	meados	 do	mês	 passado,	 Abraham	Weintraub	

pediu	demissão	do	Ministério	da	Educação,	comandado	por	
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ele	durante	pouco	mais	de	um	ano.	A	saıd́a	do	até	então	mi-

nistro	foi	precedida	por	uma	série	de	aparições	e	manifes-

tações	polêmicas	do	mesmo,	como	xingamentos	proferidos	

aos	chineses	e	insultos	dirigidos	aos	ministros	do	STF	em	

reunião	do	governo33.	Alguns	dias	depois	da	demissão	de	

Weintraub,	no	dia	25	de	junho,	houve	a	divulgação	de	que	

o	professor	e	o/icial	de	reserva	da	Marinha	Carlos	Alberto	

Decotelli	assumiria	o	posto34.	Curiosamente,	apenas	cinco	

dias	depois	-	quando	ainda	não	havia	sido	devidamente	em-

possado	-	Decotelli	 já	não	era	mais	ministro	da	Educação,	

tendo	tido	uma	passagem	relâmpago	pela	pasta35.	

Se	Weintraub	era	considerado	um	forte	nome	da	su-

posta	“ala	ideológica”,	a	nomeação	de	Decotelli	para	o	Mi-

nistério	da	Educação	foi	recebida	por	grande	parte	da	mıd́ia	

como	uma	importante	movimentação	da	ala	“rival”	àquela:	

o	setor	militar.	Devido	a	sua	trajetória	dentro	do	ambiente	

da	 caserna,	 o	 o/icial	 de	 reserva	da	Marinha	 representava	

mais	um	braço	dos	militares	na	gestão	governamental,	con-

solidando	uma	verdadeira	militarização	do	governo	Bolso-

naro,	que	 já	conta	 -	até	o	presente	momento	-	com	2.390	

militares	ocupando	cargos	nos	Três	Poderes36.	

Desta	 forma,	 o	 nome	 de	 Decotelli	 para	 assumir	 a	

pasta	contava	com	forte	apoio	do	setor	militar	em	geral,	in-

																																																								
33 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/18/ministro-da-educacao-abraham-weintraub-
anuncia-saida-do-cargo-em-video-com-bolsonaro.ghtml 
34  https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53186682 
35
	https://oglobo.globo.com/sociedade/carlos-alberto-decotelli-pede-demissao-deixa-ministerio-da-educa-

cao-1-24507870	

	
36
	https://www.poder360.com.br/governo/militares-da-ativa-ocupam-2-930-cargos-nos-tres-poderes/	
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/lando	esperanças	dos	mesmos	de	uma	possıv́el	estabiliza-

ção	do	tão	conturbado	Ministério	da	Educação37.	Inclusive,	

segundo	 o	 jornal	 Folha	 de	 S.Paulo,	 o	 professor	 obteve	

grande	 respaldo	 na	 /igura	 do	 almirante	 palaciano	 Flávio	

Rocha	 (Secretaria	 de	Assuntos	Estratégicos),	 assim	 como	

gozava	de	grande	ligação	com	o	alto	o/icialato38.	Contudo,	a	

despeito	da	aposta	em	seu	desempenho,	Decotelli	perma-

neceu	 apenas	 cinco	 dias	 como	 ministro,	 uma	 vez	 que	

grande	parte	da	mıd́ia	não	enfrentou	grandes	di/iculdades	

em	descobrir	 inconsistências	em	sua	trajetória,	 tais	como	

falsi/icações	em	seu	próprio	currıćulo	e	graves	plágios	em	

sua	dissertação	de	mestrado.	

Apesar	da	breve	duração,	o	episódio	de	nomeação	e	

saıd́a	de	Alberto	Decotelli	do	Ministério	da	Educação	repre-

senta	mais	um	claro	exemplo	a	favor	de	nossa	hipótese.	De	

acordo	com	a	caracterização	que	desenha	os	militares	como	

a	 “ala	 técnica”	 da	 atual	 gestão	 governamental,	 não	 seria	

exagero	esperar	que	qualquer	indicação	realizada	por	este	

grupo	seguisse	parâmetros	de	rigor	técnico	pautados	sobre	

uma	avaliação	racional	a	respeito	do	desempenho	e	da	ido-

neidade	 pro/issionais	 do	 candidato	 em	questão.	 Conside-

rando	a	rapidez	da	descoberta	de	dados	controversos	pre-

sentes	no	currıćulo	de	Decotelli,	pode-se	presumir	que	tais	

informações	não	se	encontravam	tão	distantes	do	alcance	

de	breves	pesquisas	que	se	debruçassem	sobre	as	realiza-

ções	declaradas	do	o/icial	reservista	da	Marinha.	

																																																								
37
	https://www.agazeta.com.br/es/politica/escolha-do-ministro-da-educacao-vira-guerra-entre-alas-do-go-

verno-bolsonaro-0720		
38
	https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/escolha-para-o-mec-e-derrota-da-ala-militar-para-a-

politica-tradicional.shtml	
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Neste	sentido,	torna-se	evidente	que	a	nomeação	de	

Alberto	Decotelli	para	o	Ministério	da	Educação	teve	como	

bases	fundamentais	a	ligação	pessoal	e	a	boa	circulação	do	

ex-ministro	pelo	alto	o/icialato	das	Forças	Armadas.	Desta	

forma,	a	suposta	“ala	técnica”	do	governo	Bolsonaro	nova-

mente	deixou	de	lado	critérios	técnicos	e	pragmáticos	e	op-

tou	por	atuar	a	partir	de	estratégias	claramente	corporati-

vistas,	reforçando	a	valorização	da	in/luência	e	atuação	po-

lıt́icas	de	seu	próprio	grupo	dentro	das	movimentações	da	

atual	gestão	governamental.	

	

O	aumento	nos	rendimentos	do	alto	oSicialato	

	

No	primeiro	dia	do	mês	de	julho,	militares	que	fazem	

parte	do	seleto	grupo	de	o/iciais	das	Forças	Armadas	tive-

ram	um	reajuste	em	seus	rendimentos	mensais.	Aprovada	

pouco	antes	de	maio,	a	medida	apoiada	por	Bolsonaro	in-

cide	sobre	um	dos	“penduricalhos”	que	compõem	o	soldo	

do	alto	o/icialato	fardado.	Para	se	ter	uma	ideia,	estes	mili-

tares	-	cujos	salários	brutos	podem	chegar	até	a	50	mil	reais	

-	receberam	um	aumento	que	pode	atingir	o	valor	de	1600	

reais39.	 Com	o	nome	de	 “adicional	 de	 habilitação”,	 a	 pro-

posta	foi	criada	no	governo	FHC	como	forma	de	bene/iciar	

aqueles	 que	 realizaram	 cursos	 ao	 longo	de	 sua	 trajetória	

militar.	Tal	reajuste	constitui	a	primeira	etapa	de	um	con-

junto	de	quatro	outras	aprovadas	por	Bolsonaro	com	vistas	

a	empreender	uma	alteração	de	até	73%	sobre	o	soldo	de	

sua	categoria.	

																																																								
39https://www.cartacapital.com.br/politica/em-meio-a-recessao-economica-bolsonaro-permite-au-
mento-adicional-a-militares/	 	
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Desta	 forma,	valendo	 tanto	para	militares	da	ativa	

quanto	da	reserva,	tal	medida	cria	uma	situação	na	qual	um	

general	de	quatro	estrelas,	por	exemplo,	que	representa	o	

topo	hierárquico	das	três	Forças,	passa	a	adicionar	o	valor	

de	R$	5.600	por	mês	a	seu	soldo	original	de	R$	13.40040.	

Além	disso,	muitos	dos	militares	do	alto	o/icialato	contam	

com	diversos	outros	benefıćios	relacionados	a	fatores	tais	

como	tempo	de	serviço,	local	de	trabalho,	etc.	que	promo-

vem	 signi/icativos	 acréscimos	 aos	 seus	 respectivos	 salá-

rios41.	De	acordo	com	o	portal	de	notıćias	Terra42,	em	cinco	

anos	serão	gastos	dos	cofres	públicos	R$	26	bilhões	devido	

ao	reajuste	empreendido	pela	gestão	de	Bolsonaro.	

Além	do	altıśsimo	valor	onerado	do	governo	a	longo	

prazo,	a	medida	chama	atenção	pelo	contexto	no	qual	ela	é	

efetivada:	 a	 grave	 crise	 social,	 econômica	 e	 sanitária	 ori-

unda	dos	profundos	impactos	sociais	da	pandemia	do	novo	

coronavıŕus.	Na	situação	atual,	milhões	de	brasileiros	 so-

frem	com	as	inúmeras	di/iculdades	econômicas	geradas	pe-

las	rápida	disseminação	e	alto	risco	de	contaminação	pela	

Covid-19	-	seja	na	esfera	do	desemprego	advindo	dos	pro-

fundos	 cortes	 de	 gastos	 que	 estão	 sendo	 realizados	 nos	

mais	diversos	setores	da	economia43,	ou	no	âmbito	do	mi-

croempreendedorismo,	 que	 também	 atravessa	 momento	

dramático	devido	à	impossibilidade	de	abertura	de	estabe-

lecimentos	 comerciais	 (ou	 então	 a	 di/iculdade	 de	 ter	 os	

																																																								
40https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/bolsonaro-eleva-penduricalhos-para-atender-mi-
litares,96da89c40b42c7678e3a270fa51c03cce71u9g6j.html 	
41	Idem	
42	https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/apos-ameaca-governo-negocia-com-militares-de-
baixa-patente,b5a381a1466c8d4209e3b7b6512b3869a7fynpeu.html	
43https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/30/desemprego-sobe-para-129percent-em-
maio.ghtml	
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mesmos	 rendimentos	do	perıódo	anterior	 à	pandemia)44.	

Diante	de	tal	cenário	catastró/ico,	o	governo	tem	apresen-

tado	poucas	medidas	consistentes	que	estejam	à	altura	dos	

desa/ios	 econômicos	 atuais,	 apoiando-se	 em	um	precário	

auxıĺio	emergencial	de	600	reais	aos	 trabalhadores	 infor-

mais,	cuja	tendência	parece	dar	indıćios	de	redução	no	va-

lor	dispendido	para	os	próximos	meses45.	

Neste	sentido,	levando	em	consideração	os	desesti-

mulantes	dados	a	respeito	da	situação	econômica	brasileira	

presente,	não	é	exagero	a/irmar	que	a	medida	de	reajuste	

salarial	de	uma	privilegiada	parcela	dos	militares	aparece	

como	 uma	 ação	 polıt́ica	 extremamente	 inadequada.	 Por	

essa	razão,	o	Ministério	Público,	junto	ao	Tribunal	de	Con-

tas	da	União	(TCU),	entrou	com	uma	representação	na	corte	

de	contas	para	suspender	tal	aumento	no	soldo	de	alguns	

membros	da	caserna.	Segundo	o	subprocurador-geral	res-

ponsável	 por	 essa	 ação,	 tal	medida	 é	 ilegal,	 uma	 vez	 que	

desrespeita	a	lei,	aprovada	em	maio,	“que	congelou	aumen-

tos	 em	 todo	 o	 funcionalismo	 público	 até	 o	 /im	 de	 2021,	

como	medida	de	enfrentamento	à	pandemia	do	novo	coro-

navıŕus”46.		

Assim,	um	reajuste	salarial	de	impactos	tão	signi/i-

cativos	 nas	 /inanças	 governamentais	 em	 curto,	 médio	 e	

longo	prazos,	realizado	em	momento	tão	economicamente	

																																																								
44https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/07/04/9-em-cada-10-mi-
croempreendedores-perderam-renda-durante-a-pandemia.ghtml 	
45https://www.cartacapital.com.br/politica/em-meio-a-recessao-economica-bolsonaro-permite-au-
mento-adicional-a-militares/ 	
46https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/07/01/interna_politica,1161663/mp-de-con-
tas-pede-suspensao-de-aumento-no-adicional-de-militares.shtml		
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conturbado,	carece	profundamente	de	 justi/icativas	técni-

cas.	Ainda	que	não	tenha	partido	publicamente	de	setores	

militares,	tal	medida	incide	fortemente	sobre	o	alto	o/icia-

lato	-	cıŕculo	composto,	inclusive,	por	diversos	fardados	pa-

lacianos.	Dessa	forma,	a	ausência	de	manifestações	destes	

atores	a	respeito	da	modi/icação	salarial	que	certamente	al-

tera	seus	rendimentos	e	a	falta	de	argumentos	do	campo	da	

e/icácia	ou	do	pragmatismo	a	respeito	do	reajuste	em	ques-

tão	rea/irmam	o	compromisso	de	importantes	parcelas	do	

setor	militar	com	valores	polıt́icos	e	estratégias	corporati-

vas	que	têm	como	objetivo	o	incremento	da	in/luência	polı-́

tica	e	econômica	de	seus	pares.	

	

As	articulações	políticas	com	o	Centrão	e	o	STF	

	

O	agravamento	da	crise	acarretada	pelos	graves	im-

pactos	sociais,	polıt́icos,	econômicos	e	sanitários	da	pande-

mia	do	novo	coronavıŕus	colaborou	para	que	a	atual	gestão	

governamental	realizasse	um	movimento	bastante	contra-

ditório	com	a	campanha	que	levou	Bolsonaro	à	presidência	

-	 a	 saber,	 articulações	polıt́icas	de	vinculação	 com	o	 con-

junto	de	partidos	polıt́icos	do	 “centro”,	 o	Centrão.	 Comu-

mente	identi/icado	como	o	representante	/idedigno	da	“ve-

lha	polıt́ica”,	o	Centrão	foi	alvo	de	diversas	crıt́icas	e	acusa-

ções	por	parte	de	Bolsonaro	em	sua	caminhada	rumo	ao	Pa-

lácio	 do	 Planalto.	 Hoje,	 o	 ex-capitão	 do	 Exército	 não	 só	
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busca	se	aproximar	gradativamente	deste	conjunto	de	par-

tidos,	como	também	lança	mão	de	importantes	parcelas	do	

setor	militar	a	/im	de	efetivar	tal	vinculação47.	

Dessa	maneira,	diversas	movimentações	de	articula-

ção	polıt́ica	estão	sendo	empreendidas	pelos	fardados	pa-

lacianos	em	uma	clara	missão	de	tentar	“salvar”	o	governo	

e	 garantir	 uma	 mıńima	 estabilidade	 institucional	 para	 a	

atual	 gestão48.	 Diante	 dos	 últimos	 acontecimentos	 envol-

vendo	a	/igura	do	presidente	-	como	a	descoberta	do	para-

deiro	de	Queiroz	na	casa	de	Wassef,	 advogado	da	 famıĺia	

Bolsonaro49	-,	os	partidos	do	centro,	fazendo	juz	à	sua	pe-

cha	 de	 “partidos	 /isiológicos”,	 indicaram	 que	 o	 atual	 go-

verno	possui	seu	apoio	enquanto	persistirem	as	cessões	de	

cargos	importantes50	e	a	liberação	de	dinheiro	para	as	suas	

bases	eleitorais51.	

Além	do	Centrão,	os	militares	também	têm	buscado	

uma	aproximação	mais	pacı/́ica	com	o	STF52,	uma	vez	que	

seus	ministros	 conduzem	 atualmente	 dois	 processos	 que	

podem	ter	impacto	devastador	no	governo	Bolsonaro:	um	

é	relacionado	à	disseminação	em	massa	de	notıćias	falsas	

pelo	“gabinete	do	ódio”,	e	o	outro	está	 ligado	ao	/inancia-

mento	de	manifestações	antidemocráticas	por	parte	de	in-

tegrantes	da	atual	gestão.	Desta	maneira,	no	/inal	de	junho,	

																																																								
47https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/escolha-para-o-mec-e-derrota-da-ala-militar-
para-a-politica-tradicional.shtml 	
48https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/22/interna_politica,1158930/militares-
montam-operacao-de-guerra-para-salvar-governo-bolsonaro.shtml 	
49https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/22/como-mp-descobriu-que-queiroz-
estava-em-atibaia.htm	
50https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/22/interna_politica,1158930/militares-
montam-operacao-de-guerra-para-salvar-governo-bolsonaro.shtml		
51https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-20/prisao-de-queiroz-deixa-militares-reticentes-sobre-bol-
sonaro-enquanto-centrao-aumenta-preco-de-apoio.html		
52https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/22/interna_politica,1158837/stf-e-forcas-
armadas-buscam-pacificacao.shtml		
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os	militares	colocaram	em	prática	a	ideia	de	um	encontro	

entre	três	emissários	do	governo	e	o	ministro	Alexandre	de	

Moraes,	em	uma	clara	tentativa	de	pavimentar	bases	para	

uma	 convivência	mais	 harmoniosa	 entre	 o	 Executivo	 e	 o	

STF53.	Como	demonstrado	no	último	relatório54,	as	relações	

entre	essas	duas	esferas	têm	sido	atravessadas	por	uma	sé-

rie	de	desavenças.	Outro	exemplo	desse	tipo	de	aproxima-

ção	pode	ser	encontrado	na	reunião	realizada	no	Setor	Mi-

litar	Urbano	por	Gilmar	Mendes,	ministro	do	STF,	e	o	gene-

ral	Edson	Leal	Pujol,	 comandante	do	Exército.	 Segundo	o	

jornal	O	Estado	de	Minas,	na	conversa	em	questão	“Gilmar	

indicou	que	o	Supremo	não	tem	intenção	de	interromper	o	

mandato	de	Bolsonaro”	e	Pujol	“deu	a	entender	a	existência	

de	um	mal-estar	nas	Forças	Armadas	com	posições	de	mi-

nistros	da	Corte	em	relação	ao	Planalto”55,	em	mais	uma	de-

monstração	explıćita	de	tentativa	de	construção	de	um	diá-

logo	não	violento	ou	beligerante	entre	Executivo	e	STF.	

Nos	dois	exemplos	de	movimentação	polıt́ica	elen-

cados	 acima	 (militares	 e	 Centrão;	 militares	 e	 STF),	 não	

houve	 a	 explicitação	 de	 qualquer	 tipo	 de	 argumento	 do	

campo	da	 técnica	ou	e/icácia	administrativas	que	pautas-

sem	tais	ações	empreendidas	por	importantes	parcelas	do	

setor	militar.	Assim,	/ica	evidente,	mais	uma	vez,	que	as	atu-

ações	dos	fardados	são	informadas,	sobretudo,	por	valores	

ideológicos	e	preocupações	polıt́icas	quanto	a	sustentação	

do	governo	Bolsonaro.	Segundo	outra	matéria	do	jornal	O	

																																																								
53https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/22/interna_politica,1158930/militares-
montam-operacao-de-guerra-para-salvar-governo-bolsonaro.shtml 	
54https://nudebufrj.com/2020/06/15/para-a-crise-altas-doses-de-cloroquina-e-farde-verde-oliva/	
55https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/22/interna_politica,1158837/stf-e-forcas-
armadas-buscam-pacificacao.shtml	
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Estado	de	Minas,	alguns	militares	inclusive	acreditam	que	

se	Bolsonaro	conseguir	adotar	um	“discurso	mais	ameno”	e	

promover	menos	embates	com	o	Congresso	e	o	Judiciário,	

ele	“poderá	atrair	de	volta	boa	parte	dos	eleitores	que	ele	

perdeu	depois	que	tomou	posse”,	evidenciando	um	explı-́

cito	 interesse	no	desempenho	eleitoral	do	possıv́el	candi-

dato	em	eleições	vindouras56.	

	

A	carta	de	apoio	dos	“504	Guardiões	da	Nação”	

	

Em	meados	de	 junho,	um	grupo	de	militares	 -	que	

contava	com	o/iciais	das	 três	 forças	e	praças	 -,	 junto	com	

outros	civis,	assinaram	uma	carta	de	apoio	ao	presidente	

Jair	 Bolsonaro	 e	 de	 “enérgico	 repúdio”	 aos	 ministros	 do	

STF57.	 Intitulando-se	 como	 “504	 Guardiões	 da	 Nação”,	 o	

grupo,	que	também	se	de/iniu	como	os	"verdadeiros	desti-

natários	e	guardiões	da	Constituição	Federal",	buscava	cau-

sar	 alvoroço	 com	a	publicações	 de	 seus	posicionamentos	

manifestamente	 contrários	 ao	 que	 eles	 identi/icam	 como	

ameaças	a	nação	-	isto	é,	as	ações	supostamente	“limitado-

ras”	do	STF	em	relação	a	diversas	ações	de	Bolsonaro58.	A	

carta	teve	pouca	repercussão	devido	ao	fato	de	que	sua	pu-

blicação	ocorreu	no	mesmo	dia	da	prisão	de	Fabrıćio	Quei-

roz,	fato	que	monopolizou	toda	a	repercussão	midiática	na-

quele	momento.	

																																																								
56https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/26/interna_politica,1160245/para-milita-
res-se-tiver-juizo-bolsonaro-reeleito-no-primeiro-turno.shtml	
57https://www.defesa.tv.br/504-guardioes-da-nacao-militares-da-reserva-divulgam-manifesto-de-
energico-repudio-aos-ministros-do-stf/		
58	https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2020/06/19/em-mais-um-manifesto-militares-da-
reserva-so-enxergam-erros-de-um-lado.htm	
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Na	 carta,	 é	 possıv́el	 observar	 os	 autores	 se	 colo-

cando	em	uma	posição	de	autoridade	frente	aos	juıźes	do	

STF.	Tal	posicionamento	remete	fortemente	a	uma	declara-

ção	outrora	proferida	pelo	próprio	presidente	em	uma	en-

trevista	à	rede	Band	de	televisão	-	a	saber,	a	de	que	ele	e	as	

Forças	Armadas	“não	aceitariam	o	resultado	de	um	‘julga-

mento	polıt́ico’”,	 em	clara	 referência	 à	 ação	que	 corre	no	

TSE	contra	a	chapa	que	o	elegeu59.	Desta	maneira,	é	como	

se	Bolsonaro	 tivesse	colocado	a	si	mesmo	e	aos	militares	

mais	próximos	de	sua	gestão	em	uma	posição	de	“juıźes	dos	

juıźes”60.	Não	é	difıćil	ver	os	ecos	e	a	in/luência	de	tal	decla-

ração	na	carta	posteriormente	publicada	pelos	“504	Guar-

diões	da	Nação”.	

Ainda	que	sobre	ele	tenha	recaıd́o	pouca	repercus-

são	midiática,	escolhemos	tal	episódio	recente	da	polıt́ica	

brasileira	atual	como	mais	um	exemplo	de	posicionamento	

público	de	importantes	parcelas	do	setor	militar	que	não	se	

baseou	em	qualquer	tipo	de	postulado	técnica	ou	pragmá-

tico.	O	conteúdo	da	carta	de	apoio	ao	Bolsonaro	e	de	denún-

cia	a	diversas	ações	do	STF	teve	como	motivação	claros	va-

lores	 ideológicos	 conservadores	e	princıṕios	polıt́icos	ex-

tremamente	 autoritários,	 evidenciando	 novamente	 a	 ine-

xistência	da	“máscara	técnica”	comumente	atribuıd́a	ao	se-

tor	militar.	

	

Considerações	Sinais	(e	um	balanço	até	aqui)	

	

																																																								
59https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/no-brasil-de-bolsonaro-militares-estao-no-cen-
tro-da-crise			
60https://noticias.uol.com.br/colunas/reinaldo-azevedo/2020/06/16/ministros-repudiam-fala-de-
bolsonaro-que-poe-militares-como-juizes-do-stf.htm	
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No	presente	texto,	prosseguimos	trabalhando	com	a	

hipótese	postulada	desde	o	primeiro	relatório	-	a	saber,	o	

fato	de	que,	diferentemente	do	discurso	tradicionalmente	

adotado	pela	maior	parte	da	mıd́ia,	a	ala	militar	pauta	as	

suas	atuações	e	manifestações	públicas	tendo	como	alicer-

ces	fundamentais	valores	ideológicos	e	princıṕios	polıt́icos	

que	informam	sua	identidade	de	grupo,	sintetizados,	sobre-

tudo,	 na	 supervalorização	 da	 hierarquia,	 na	 preocupação	

com	a	 conservação	de	uma	dada	 “ordem”	social	 e	 econô-

mica,	na	defesa	de	pautas	conservadoras,	no	endosso	a	ar-

roubos	autoritários,	na	aproximação	estratégica	em	relação	

ao	aparato	estatal,	na	crıt́ica	às	supostas	interferências	do	

Legislativo	em	suas	práticas,	na	atenção	devotada	à	questão	

eleitoral,	etc.	

Tendo	em	vista	os	relatórios	produzidos	de	abril	até	

o	presente	momento,	é	possıv́el	tecermos	algumas	conside-

rações	 /inais.	Acreditamos	que	a	gradativa	agudização	da	

crise	do	coronavıŕus,	iniciada	em	março,	também	acarretou	

um	crescente	processo	de	abandono	da	“máscara	técnica”	

por	parte	do	setor	militar,	em	especial	no	que	diz	respeito	

aos	posicionamentos	dos	fardados	palacianos.	Se	no	relató-

rio	de	abril	ainda	era	possıv́el	identi/icar	uma	valorização	

mais	ou	menos	tıḿida,	por	parte	de	importantes	parcelas	

do	grupo	militar,	dos	valores	polıt́icos	e	ideológicos	que	in-

formam	a	identidade	de	seu	grupo,	nos	relatórios	de	maio	

e	junho	torna-se	evidente	um	apoio	cada	vez	mais	consis-

tente	 (e,	 nesse	 sentido,	 “desavergonhado”)	 dos	 militares	

em	 relação	 aos	 arroubos	 autoritários	 do	 presidente,	 evi-

denciando	uma	indistinção	crescente	entre	a	ala	militar	e	a	

suposta	“ala	ideológica”.	
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Diante	 dos	 fatos	 apresentados	 acima,	 parece-nos	

que	os	fardados	palacianos	-	pelo	menos	no	perıódo	menci-

onado	(entre	meados	de	junho	e	julho)	-	começaram	a	dar	

mais	atenção	não	tanto	aos	posicionamentos	explıćitos	de	

apoio	às	diferentes	manifestações	do	presidente,	mas	sim	

às	movimentações	“dos	bastidores”	-	isto	é,	às	articulações	

polıt́icas	necessárias	para	garantir	um	mıńimo	de	estabili-

dade	 ao	 governo	nos	 próximos	meses	 e,	muito	 provavel-

mente,	até	o	/inal	do	mandato.	Se	no	último	mês	ainda	po-

demos	ver	claras	crıt́icas	à	atuação	do	STF	por	parte	de	im-

portantes	parcelas	do	setor	militar,	vale	notar	que	tais	po-

sicionamentos	de	denúncia	não	partiram	dos	ministros	da	

caserna	-	muito	pelo	contrário,	enquanto	outros	militares	

estavam	redigindo	um	documento	para	manifestar	a	manu-

tenção	de	seu	repúdio	às	ações	do	Supremo,	os	fardados	pa-

lacianos	 estavam	mobilizando	 diferentes	 atores	 polıt́icos	

para	encontros	com	ministros	do	STF	e	reuniões	com	re-

presentantes	do	Centrão.	Este	tipo	de	comportamento	ado-

tado	pela	porção	da	caserna	mais	estreitamente	associada	

à	 gestão	 governamental	 não	 é	 incomum	 se	 levarmos	 em	

consideração	os	prejuıźos	auferidos	pelo	governo	no	último	

mês	-	a	prisão	de	Queiroz,	a	revelação	de	ligação	de	Queiroz	

com	o	advogado	da	famıĺia	Bolsonaro,	a	indeterminação	em	

relação	ao	Ministério	da	Educação,	os	processos	que	circu-

lam	no	STF	e	no	TSE	em	relação	ao	presidente	e	à	chapa	que	

o	elegeu,	etc.	

Inclusive,	no	que	tange	ao	caso	Queiroz,	não	deixa	de	

ser	curiosa	a	ausência	de	manifestações	por	parte	dos	mili-

tares	em	relação	às	fortes	evidências	de	ligação	da	famıĺia	
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Bolsonaro	com	atuações	de	milıćias	cariocas61.	Das	possı-́

veis	interpretações	para	o	“silêncio”	dos	fardados	em	rela-

ção	a	este	assunto,	uma	forte	(e	bastante	provável)	alterna-

tiva	é	que	os	membros	da	caserna	decidiram	assumir	uma	

postura	aquiescente	no	que	diz	respeito	às	espúrias	cone-

xões	de	Bolsonaro	com	milicianos,	compactuando	acintosa-

mente	com	a	forte	in/luência	de	uma	espécie	de	“sub-má/ia”	

na	 gestão	 governamental62.	 Não	 seria	 esse	 cenário	 mais	

uma	 consistente	 comprovação	 do	 caráter	 ideológico	 das	

ações	dos	militares	na	situação	polıt́ica	atual?	

Neste	 sentido,	 como	 adiantado	 na	 introdução	 do	

texto	presente,	 o	balanço	dos	 relatórios	 até	 agora	parece	

evidenciar,	a	princıṕio,	dois	aspectos	de	relevante	potencial	

re/lexivo.	 Por	 um	 lado,	 em	um	 sentido	mais	 imediato,	 há	

uma	tıḿida	amenização	dos	discursos	do	presidente	e	das	

manifestações	de	apoio,	por	parte	dos	militares,	aos	arrou-

bos	autoritários	da	gestão	governamental,	de	onde	pode-

mos	 depreender	 que	 após	 as	 “tempestades”	 dos	 últimos	

meses,	os	membros	do	grupo	militar	apostaram,	ainda	que	

temporariamente,	em	um	tipo	de	atuação	polıt́ica	um	pouco	

mais	 “paciente”	 e	menos	 “efusiva”,	 excetuando-se,	 obvia-

mente,	algumas	importantes	parcelas,	como	os	autores	da	

carta	analisada	acima.		

Por	outro	lado,	partindo	de	uma	visão	mais	proces-

sual	-	que	tenta	recuperar	o	desenrolar	dos	acontecimentos	

de	março	até	agora	-,	há	fortes	indıćios	de	que	os	profundos	

impactos	 sociais	 decorrentes	 da	 pandemia	 foram,	 de	 al-

guma	 forma,	 "normalizados"	 pela	máquina	 estatal.	 Como	

																																																								
61	https://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/o-silencio-retumbante-dos-militares-agora-associa-
dos-a-queiroz/	
62	https://piaui.folha.uol.com.br/materia/milicos-e-milicias/	
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demonstram	os	professores	e	coordenadores	do	NUDEB	Jo-

sué	Medeiros	e	Pedro	Lima	no	boletim	do	mês	de	junho,	os	

con/litos	que	atravessam	atualmente	o	governo	já	não	guar-

dam	mais	relações	tão	estreitas	com	a	pandemia,	mas	sim	

com	diversos	impasses	existentes	antes	da	emergência	da	

disseminação	do	novo	coronavıŕus.	Neste	sentido,	em	vez	

de	colaborar	para	a	emergência	de	novos	problemas,	a	crise	

atual	 parece	 apenas	 intensi/icar	 dilemas	 já	 existentes	 na	

polıt́ica	brasileira	contemporânea,	sobretudo	aqueles	refe-

rentes	ao	desenvolvimento	da	democracia	em	nosso	paıś.	

Em	um	governo	que	parece	utilizar	o	caos	como	método63	

e,	por	essa	razão,	sempre	realiza	um	movimento	de	"dobrar	

as	apostas"64,	não	causa	tanta	surpresa	que	o	"chacoalha-

mento"	promovido	pela	pandemia	da	Covid-19	tenha	sido	

incorporado	 ao	modo	de	 funcionamento	 normal	 da	 atual	

gestão	governamental.	

Dessa	forma,	as	questões	erigidas	nos	últimos	rela-

tórios		-	como	aquelas	referentes	às	complexas	relações	en-

tre	bolsonarismo	e	militarismo	-	continuam	pertinentes	e,	

somadas	 às	 re/lexões	 elaboradas	 neste	 último,	 compõem	

importantes	 perguntas	 que	 provavelmente	 ainda	 deman-

darão	um	tempo	relativamente	longo	de	análise	polıt́ica	até	

que	seja	possıv́el	explicitar	resoluções	consistentes	em	re-

lação	às	mesmas.	Neste	sentido,	esperamos	que	os	relató-

rios	 produzidos	 nos	 últimos	meses	 possam	 colaborar	 na	

construção	de	investigações	crıt́icas	a	respeito	das	atuações	

de	 diferentes	 atores	 polıt́icos	 que	 compõem	 o	 confuso	 e	

conturbado	governo	Bolsonaro.	

																																																								
63	NOBRE,	Marcos.	O	caos	como	método.	piauí,	p.	151,	2019.	 	
64MEDEIROS,	Josué.	Por	que	Bolsonaro	desafia	a	Pandemia.	Horizonte	ao	Sul,	2020.	
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O Congresso Nacional durante a pandemia 
 
NÍVEA BALTAR65	

	

O	presente	texto	é	o	quarto	de	uma	série	de	boletins	

publicados	 com	 o	 objetivo	 de	 analisar	 a	 relação	 do	 Con-

gresso	Nacional	com	o	presidente	Jair	Bolsonaro	neste	con-

texto	de	pandemia	de	covid-19.	Lançados	mensalmente	a	

partir	 de	 abril	 de	 2020,	 o	 primeiro	 boletim	 veri/icou	 um	

forte	protagonismo	do	Congresso	no	desenvolvimento	de	

medidas	que	amenizassem	os	danos	à	população	neste	pe-

rıódo,	além	de	se	colocar	em	con/lito	aberto	com	Bolsonaro.	

O	segundo	boletim	captou	uma	reorganização	em	curso,	es-

pecialmente	 com	 a	 aproximação	 de	 Alcolumbre	 e	 Bolso-

naro,	e	um	recolhimento	de	Maia.	O	terceiro,	do	mês	de	ju-

nho,	 apesar	 de	 mostrar	 atritos	 pontuais,	 evidenciou	 um	

maior	diálogo	e	convergência	entre	Maia,	Alcolumbre	e	Bol-

sonaro.	

Neste	mês,	em	que	a	análise	se	concentra	no	perıódo	

de	12	de	junho	a	11	de	julho	de	2020,	a	hipótese	apresen-

tada	é	que	Maia	e	Alcolumbre	buscam	a/irmar	uma	pauta	

própria	diante	de	Bolsonaro,	apesar	de	não	realizarem	um	

enfrentamento	direto	a	ele,	visto	que,	por	exemplo,	não	vo-

taram	a	derrubada	de	vetos	feitos	pelo	presidente.	Por	ou-

tro	lado,	Maia	e	Alcolumbre	focaram	em	tentar	aprovar	im-

portantes	projetos	no	Congresso,	 como	a	prorrogação	do	

auxıĺio	emergencial,	do	adiamento	das	eleições	e	do	PL	das	

fake	news.		

																																																								
65	Nıv́ea	Baltar	é	graduanda	de	ciências	sociais	do	5º	perıódo	e	pesquisadora	do	Nudeb.		
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Protagonizado	 pelos	 presidentes	 da	 Câmara,	 Ro-

drigo	Maia	e	do	Congresso	e	Senado,	Davi	Alcolumbre,	este	

boletim	utiliza	como	fontes	o	site	do	Congresso	em	foco,	da	

Câmara,	do	Senado,	o	twitter	dos	presidentes	e	demais	sites	

de	circulação	na	internet.			

	

O	protagonismo	no	auxílio	emergencial	

	

Já	 no	 primeiro	 boletim	 foi	 falado	 sobre	 o	 auxıĺio	

emergencial	que	 seria	destinado	aos	 trabalhadores	 infor-

mais	 e	 desempregados	 na	 tentativa	 de	 mitigar	 os	 danos	

econômicos	da	população	mais	precarizada	durante	a	pan-

demia	de	covid-19.	A	proposta	inicial	do	governo	foi	no	va-

lor	 de	 R$	 200,00,	 que	 em	 decorrência	 das	 discussões	 no	

Congresso	Nacional	foi	ampliado	para	R$	600,00.	O	projeto	

foi	sancionado	no	dia	2	de	abril	e	determinou-se	que	o	valor	

seria	pago	pelo	perıódo	de	três	meses.			

Contudo,	 ao	 /inal	 deste	 perıódo,	 a	 discussão	 em	

torno	da	necessidade	de	se	prolongar	o	auxıĺio	fez-se	pre-

sente.	Para	o	presidente	da	Câmara	a	prorrogação	do	auxı-́

lio	seria	um	consenso,	sendo	necessário	apenas	debater	o	

valor,	o	que	foi	con/irmado	pelo	presidente	da	república	no	

dia	05	de	junho,	após	este	a/irmar	que	iria	prorrogar	o	au-

xıĺio.	O	con/lito,	no	entanto,	aparece	no	que	tange	ao	valor,	

uma	vez	que	Maia	defendeu	a	continuidade	do	valor	de	R$	

600,0066	 por	mais	 dois	 ou	 três	meses	 e	Bolsonaro	 junta-

mente	com	sua	equipe	econômica	argumentaram	a	favor	da	

																																																								
66https://oglobo.globo.com/economia/maia-defende-prorrogacao-de-auxilio-emergencial-de-600-por-
ate-3-meses-24490840	
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diminuição	do	valor	para	R$	300,0067.	Com	o	passar	do	mês	

de	 junho,	Maia,	deputados	e	senadores68	seguiram	defen-

dendo	o	valor	de	R$	600,00,	mas	Bolsonaro	mudou	sua	pos-

tura,	a/irmando	em	live	do	dia	25	que	prorrogaria	o	auxıĺio	

por	mais	três	parcelas	com	diminuição	gradual,	ou	seja,	R$	

500,00,	R$	400,00	e	R$	300,0069.	Mesmo	inclinado	a	dimi-

nuir	o	valor	aos	poucos,	visando	o	/im	do	auxıĺio,	Bolsonaro	

foi	pressionado	pelo	legislativo	e	pela	população	a	assinar	

a	prorrogação	por	mais	dois	meses	no	valor	de	R$	600,00,	

o	que	aconteceu	em	cerimônia	no	Palácio	do	Planalto	no	dia	

30	de	junho70.		

Bolsonaro,	apesar	de	ter	sido	contra	a	prorrogação	

do	auxıĺio	no	valor	atual,	como	já	a/irmado	anteriormente,	

tem	buscado	atrelar	sua	imagem	ao	planejamento	e	desen-

volvimento	 desse	 programa.	Maia	 e	 Alcolumbre,	 por	 sua	

vez,	tentam	não	permitir	que	o	presidente	tome	o	protago-

nismo	deste	projeto	fundamental	para	a	população	durante	

a	pandemia,	reforçando	em	suas	redes	sociais	que	o	“pro-

jeto	nasceu	no	Parlamento”71	e	que	o	“Congresso	Nacional	

sempre	defendeu	o	auxıĺio	emergencial.”72		

Para	 além	 desta	 questão,	 o	 presidente	 Bolsonaro	

teve	ainda	algumas	outras	derrotas,	como	será	analisado	a	

seguir.		

	

																																																								
67https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/05/internas_econo-
mia,861218/auxilio-emergencial-guedes-defende-r-300-mas-congresso-quer-aumenta.shtml	
68https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/26/senadores-defendem-prorrogar-auxi-
lio-emergencial-de-r-600-ate-dezembro	
69https://oglobo.globo.com/economia/auxilio-emergencial-bolsonaro-diz-que-novas-parcelas-parce-
las-devem-ser-de-500-400-r-300-24499722	
70https://revistaforum.com.br/politica/maia-contraria-bolsonaro-e-rea/irma-que-auxilio-emergencial-
foi-criado-pelo-congresso/	
71https://twitter.com/RodrigoMaia/status/1278091140407926787	
72https://twitter.com/davialcolumbre/status/1278067302399905794	
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PL	das	fake	news	e	o	adiamento	das	eleições	

	

O	projeto	de	lei	que	visa	instituir	a	Lei	Brasileira	de	

Liberdade,	Responsabilidade	e	Transparência	na	 Internet	

(PL	2630/2020)	foi,	como	sugerido	no	último	boletim,	tema	

discutido	 frequentemente	nas	 últimas	 semanas.	Ainda	no	

inıćio	do	mês	de	junho,	empresas,	organizações,	parlamen-

tares	e	entidades,	tais	como	Facebook,	Google,	WhatsApp,	

entre	outras,	pediram	o	adiamento	da	votação	do	projeto	

argumentando	que	este	apresentava	falhas,	ameaçava	à	li-

berdade	de	expressão	e,	devido	às	sessões	remotas,	haveria	

uma	maior	di/iculdade	em	realizar	um	debate	necessário.73		

Com	forte	resistência,	dentro	e	fora	do	legislativo,	a	

votação	do	projeto,	que	seria	realizada	inicialmente	no	Se-

nado,	foi	por	várias	vezes	postergada.	No	dia	25	de	junho,	o	

presidente	desta	casa	defendeu	o	projeto,	a/irmando	no	seu	

twitter	 que	 “o	Parlamento	 jamais	 apoiará	 ato,	 projeto	 ou	

proposta	que	/ira	a	liberdade	de	expressão	ou	que	prejudi-

que	o	livre	pensamento.	Nós	estamos	buscando	aperfeiçoar	

a	legislação	brasileira,	protegendo	os	cidadãos	de	notıćias	

falsas	e	criminosas.”74	Depois	foi	a	vez	do	presidente	da	Câ-

mara	marcar	seu	posicionamento	a	favor	da	pl,	a/irmando	

que	 “a	 lei	 precisa	 responsabilizar	 aquilo	 que	 cabe	 para	

qualquer	um,	 sempre	 respeitando	 a	 liberdade	de	 expres-

são,	 que	 é	 fundamental	 e	 seria	 inconstitucional	 entrar	

nisso.	(...)	As	plataformas	não	querem	ter	nenhum	tipo	de	

responsabilidade	no	Brasil.”75	

																																																								
73https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/facebook-e-entidades-pressionam-contra-votacao-
do-pl-das-fake-news/	
74	https://twitter.com/davialcolumbre/status/1276296267468079109	
75https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/maia-defende-prorrogacao-de-auxilio-
emergencial-de-r-600-por-mes	
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As	polêmicas	em	torno	do	texto	se	deram,	principal-

mente,	em	relação	a	exigência	de	documento	de	identidade	

e	número	de	celular	para	cadastro	em	redes	sociais	e	o	ras-

treamento	de	mensagens	em	aplicativos.	Um	novo	projeto	

foi	então	apresentado	e	aprovado	no	Senado,	com	um	pla-

car	acirrado	de	44	favoráveis	e	32	contrários76,	nele	foi	re-

formulado	 a	 necessidade	 da	 identi/icação,	 sendo	 pedida	

apenas	no	 caso	de	denúncias,	 quando	houver	 indıćios	de	

contas	inautênticas,	automatizadas	ou	ainda	por	ordem	ju-

dicial.	Já	a	questão	da	rastreabilidade	foi	mantida.				

Depois	 de	 aprovada	 no	 Senado,	 o	 projeto	 seguiu	

para	a	Câmara,	onde	encontra	maior	resistência.	Além	da	

oposição	 de	 alguns	deputados,	 o	 projeto	 é	 criticado	 tam-

bém	por	Bolsonaro,	que	chegou	a	a/irmar	para	apoiadores	

na	manhã	do	dia	primeiro	de	julho	que,	apesar	de	achar	que	

o	projeto	não	iria	“vingar”,	caso	fosse	aprovado	na	Câmara	

cabia	a	ele	a	possibilidade	do	veto.77	Dois	pontos	parecem	

incomodar	Bolsonaro	diretamente,	o	primeiro	diz	respeito	

a	proibição	das	contas	falsas	ou	automatizadas	(geridas	por	

robôs).	Isso	porque	os	indıćios	de	que	Bolsonaro	se	utiliza	

de	contas	falsas	para	atingir	interesses	polıt́icos	e	atacar	ad-

versários	 se	 torna	 cada	 vez	mais	 evidente,	 visto	 a	derru-

bado	pelo	Facebook	de	uma	rede	de	contas	e	per/is	falsos	

ligados	 a	 integrantes	 do	 gabinete	 do	 presidente.78	 O	 se-

gundo	é	a	determinação	de	que	os	agentes	polıt́icos	/icam	

proibidos	de	restringirem	o	acesso	de	outras	contas	às	pu-

																																																								
76https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/ao-vivo-senado-analisa-pl-das-fake-news/	
77https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/bolsonaro-diz-que-pl-das-fake-news-nao-deve-vin-
gar-e-sinaliza-veto/	
78https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,facebook-derruba-rede-de-per/is-falsos-ligada-a-funci-
onarios-dos-gabinetes-da-familia-bolsonaro,70003357673	
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blicações	feitas	em	sua	rede	social	ou	naquela	que	é	utili-

zada	 o/icialmente	 para	 seu	mandato,	 no	 caso	 do	 polıt́ico	

possuir	mais	de	uma	conta.79	Isso	pode	ser	analisado	como	

um	dos	motivos	da	 insatisfação	e	 crıt́ica	de	Bolsonaro	ao	

projeto,	visto	que	ele,	por	inúmeras	vezes,	bloqueou	usuá-

rios	em	suas	redes	sociais.		

Maia,	 durante	webconferência	 no	 dia	 05	 de	 julho,	

saiu	em	defesa	do	projeto	como	forma	também	de	desco-

brir	 e	 punir	 aqueles	 que	 atacam	 constantemente	 o	 Con-

gresso	e	Supremo	Tribunal	Federal,	a/irmando	que	coloca-

ria	a	pl	em	discussão	na	Câmara	naquela	semana,	o	que	não	

aconteceu	até	o	/inal	da	formulação	deste	boletim.		

Este	projeto	conhecido	como	pl	das	fake	news	será	

aqui	relacionado	com	a	proposta	de	emenda	à	Constituição	

de	adiamento	das	eleições,	uma	vez	que	há	suspeitas	de	que	

os	presidentes	da	Câmara	e	do	Senado	tenham	pressa	em	

aprová-lo	para	que	possa	vigorar	ainda	nas	eleições	deste	

ano.80	Isso	justi/icado	pelo	fato	de	que	as	fake	news	[notı-́

cias	falsas]	afetam	diretamente	o	andamento	justo	e	demo-

crático	das	eleições.		

A	PEC	18/2020	que	visa	o	adiamento	das	eleições	

municipais,	 foi	 intensamente	 debatida	 no	 último	 mês,	

tendo	o	apoio	de	Maia	e	Alcolumbre	e	uma	movimentação	

inicial	de	oposição	por	parte	dos	deputados	do	centrão.	No	

dia	23	de	junho,	o	Senado	aprovou	o	adiamento	para	os	dias	

15	e	29	de	novembro	(anteriormente	as	eleições	estavam	

																																																								
79https://www.camara.leg.br/noticias/673694-projeto-do-senado-de-combate-a-noticias-falsas-chega-
a-camara/	
80https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/para-intervozes-pl-das-fake-news-pode-violar-direi-
tos-e-criminalizar-usuarios/	
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marcadas	para	os	dias	4	e	25	de	outubro).81	Depois	de	apro-

vada	nesta	casa,	a	PEC	seguiu	para	a	Câmara,	que	no	enten-

der	do	presidente	desta	casa,	seria	um	local	onde	encontra-

ria	maior	resistência,	visto	que	os	deputados	são	mais	pres-

sionados	pelos	prefeitos	que,	por	sua	vez,	desejam	manter	

a	calendário	original.		

Deputados	do	centrão,	que	correspondem	a	aproxi-

madamente	200	dos	513	deputados	da	Câmara	são	impor-

tantes	para	que	a	aprovação	da	PEC,	que	precisa	de	308	vo-

tos,	aconteça	e	não	seja	derrubada.	Contudo,	como	falado	

acima,	eles	sofrem	pressão	dos	prefeitos	que	visam	reelei-

ção,	uma	vez	que,	segundo	eles,	o	adiamento	em	um	mês	

das	eleições	pode	prejudicá-los.	Adiar	as	eleições,	neste	mo-

mento	de	pandemia	onde	os	desgastes	se	ampliam	e	os	in-

vestimentos	nesta	reta	/inal	estão	escassos	di/iculta	a	ges-

tão	dos	atuais	prefeitos	e	pode	acabar	bene/iciando	a	opo-

sição.			

A	inclinação	contrária	destes	deputados	começou	a	

mudar	no	 /inal	do	mês	de	 junho,	 como	pode	ser	visto	no	

tweet	do	vice-presidente	da	Câmara	e	presidente	do	Repu-

blicanos,	Marcos	Pereira,	 em	que	a/irma	 ter	 sido	conven-

cido	de	que	o	adiamento	para	novembro	é	a	melhor	decisão	

a	ser	tomada.82	A	discussão	da	MP	938	que	trata	sobre	re-

passes	federais	para	estados	e	municıṕios	é	visto	como	um	

																																																								
81https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/maia-defende-prorrogacao-de-auxilio-
emergencial-de-r-600-por-mes	
82https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/centrao-recua-e-decide-apoiar-pec-que-adia-elei-
cao-para-novembro/	
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dos	fatores	que	tem	provocado	tal	mudança	de	posiciona-

mento	 dos	 deputados,	 apesar	 de	 Maia	 discordar	 disso	 e	

a/irmar	que	a	MP	já	existia	desde	antes	da	PEC.83			

Adiada	por	várias	vezes,	a	PEC	foi	colocada	em	vota-

ção	e	aprovada	em	dois	turnos	pela	Câmara	no	dia	primeiro	

de	 julho,	mantendo	 o	 texto	 do	 Senado,	 o	 que	 con/igurou	

uma	certa	vitória	e	retomada	da	liderança	de	Maia	dentro	

do	legislativo	da	Câmara.	Por	ser	uma	proposta	de	emenda	

à	Constituição	não	precisou	passar	por	sanção	presidencial,	

sendo	 promulgada	 em	 sessão	 solene	 no	 dia	 2	 de	 julho	 e	

transformou-se	na	Emenda	Constitucional	107/2020.84				

	

Medidas	do	Congresso	e	os	vetos	de	Bolsonaro	

 

Como	vem	sendo	relatado	desde	o	primeiro	boletim,	

o	Congresso	Nacional	manteve	grande	parte	do	seu	foco	em	

discutir,	votar	e	aprovar	medidas	necessárias	para	auxiliar	

os	 brasileiros	durante	 a	 pandemia	de	 covid-19.	Neste	 úl-

timo	mês	vários	projetos	desenvolvidos	pelo	legislativo	fo-

ram	 sancionados	 enquanto	 outros	 no	 sofreram	 vetos	 do	

presidente,	alguns	dos	quais	serão	analisados	a	seguir.		

O	PL	1194/2020	que	trata	sobre	a	doação	de	exce-

dentes	de	alimentos	por	parte	de	restaurantes,	supermer-

cados	e	outros	estabelecimentos,	foi	relatado	no	boletim	do	

mês	anterior	e	aguardava	sanção	do	presidente,	que	o/icia-

lizou	a	 lei	de	número	14.016	no	dia	23	de	 junho.85	Outro	

																																																								
83https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/camara-avanca-em-acordo-para-adiamento-de-elei-
cao-municipal/	
84https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/ao-vivo-congresso-promulga-pec-que-adia-eleicos-
para-novembro/	
85http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pa-
gina=2&data=24/06/2020	
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importante	projeto	de	lei	foi	o	de	número	1291/2020,	que	

trata	sobre	o	enfrentamento	da	violência	doméstica	e	fami-

liar	contra	mulheres,	crianças,	adolescentes,	pessoas	idosas	

e	com	de/iciência	durante	este	perıódo	de	pandemia	de	co-

ronavıŕus.	 O	 projeto,	 discutido	 desde	 o	 /inal	 do	 mês	 de	

maio,	foi	sancionado	pelo	presidente	no	dia	07	de	julho,	tor-

nando-se	a	lei	de	número	14.022.86	

Para	além	desses	exemplos	de	sanções	sem	vetos,	é	

importante	destacar	também	alguns	projetos	que	sofreram	

vetos	 do	 presidente,	 matérias	 importantes	 como	 a	 PL	

1562/2020	que	trata	da	obrigatoriedade	do	uso	de	másca-

ras	em	espaços	públicos	e	privados	acessıv́eis	ao	público.	

Bolsonaro	sancionou	o	projeto	que	tornou-se	a	 lei	de	nú-

mero	14.019,	porém	realizou	uma	série	de	vetos.87	Inicial-

mente	 vetou	 a	 obrigatoriedade	 do	 uso	 de	 máscaras	 em	

shoppings,	 lojas,	 templos	 religiosos,	 estabelecimentos	 de	

ensino,	entre	outros,	vetando	também	as	multas	aplicáveis	

a	pessoas	sem	máscaras.88	Não	bastando	tais	vetos,	dias	de-

pois,	Bolsonaro	vetou	também	a	obrigatoriedade	do	uso	de	

máscara	em	presıd́ios	e	unidades	de	cumprimento	de	me-

didas	socioeducativas,	retirando	também	a	necessidade	de	

órgãos	e	estabelecimentos	a/ixarem	cartazes	informativos	

sobre	a	forma	de	uso	correto	das	máscaras.89	O	veto	é	criti-

cado	por	polıt́icos	e	médicos,	uma	vez	que	a	máscara	é	fun-

																																																								
86http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pa-
gina=3&data=08/07/2020	
87http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pa-
gina=2&data=03/07/2020	
88https://www.camara.leg.br/noticias/673689-parlamentares-se-articulam-para-derrubar-vetos-de-
bolsonaro-a-lei-sobre-uso-obrigatorio-de-mascaras/	
89https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/bolsonaro-amplia-vetos-a-lei-das-mascaras-e-desobriga-
uso-em-presidios/	
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damental	para	a	diminuição	do	contágio.	Apesar	de	sua	uti-

lização	ter	sido	fonte	de	muita	controvérsia	nesses	quatro	

meses	de	pandemia	no	Brasil,	inicialmente	sendo	indicado	

apenas	para	aqueles	que	estavam	infectados,	hoje	é	identi-

/icada	pela	Organização	Mundial	da	Saúde	como	parte	fun-

damental	da	prevenção	do	coronavıŕus,	aliado	ao	distanci-

amento	social	e	a	lavagem	das	mãos.90			

Outro	importante	projeto	que	recebeu	vetos	do	pre-

sidente	foi	o	que	trata	de	medidas	de	proteção	social	para	

prevenção	do	contágio	e	da	disseminação	da	covid-19	nos	

territórios	 indıǵenas.	 Sancionada	 no	 dia	 7	 de	 julho,	 tor-

nando-se	 a	 lei	 de	número	14.02191,	 recebeu	vetos	para	 a	

exigência	do	 fornecimento	de	 água	potável	e	distribuição	

gratuita	de	materiais	de	higiene	e	limpeza	para	aldeias.	O	

presidente	vetou	também	a	obrigatoriedade	do	governo	de	

instalar	internet	nas	aldeias,	distribuir	cestas	básicas	e	fa-

cilitar	 aos	 indıǵenas	 e	 quilombolas	 o	 acesso	 ao	 auxıĺio	

emergencial.92		

Os	 vetos	 do	 último	 mês,	 somados	 aos	 anteriores,	

como	por	exemplo	a	decisão	do	governo	de	não	destinar	a	

repasse	de	8,6	bilhões	para	estados	e	municıṕios	combate-

rem	o	coronavıŕus	(tema	pautado	no	último	boletim),	não	

foram	 su/icientes	 para	 que	 o	 Congresso	 Nacional	 articu-

lasse	uma	sessão	para	análise	desses	vetos	e	dessa	forma	

viabilizar	a	sua	derrubada.	Uma	sessão	para	votar	os	vetos	

																																																								
90https://noticias.uol.com.br/videos/afp/2020/06/05/oms-destaca-importancia-do-uso-das-masca-
ras-contra-a-covid-19.htm	
91http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pa-
gina=1&data=08/07/2020	
92https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-veta-internet-e-auxilio-facilitado-para-proteger-indigenas-
08072020	
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do	presidente	até	chegou	a	ser	marcada	para	o	dia	17	de	

junho,	porém	foi	cancelada	antes	da	sua	realização.93		

	

Conclusão	

	

Neste	 quarto	mês	 de	 pandemia	 no	 Brasil,	 e	 igual-

mente	de	análises	do	Congresso	Nacional,	/icou	perceptıv́el	

que,	apesar	do	esforço	em	votar	matérias	que	bene/icias-

sem	 a	 população	 neste	 contexto	 pandêmico,	 o	 legislativo	

não	possui	mais	como	foco	unicamente	a	luta	contra	os	da-

nos	provocados	pelo	 coronavıŕus.	 Como	observado	neste	

boletim,	 o	 que	 permeou	 o	 último	mês	 foram	 as	 eleições	

deste	 ano,	 a	 pl	 das	 fake	news	 e	 a	 prorrogação	do	 auxıĺio	

emergencial.	Mesmo	com	o	esforço	de	Maia	e	Alcolumbre	

em	a/irmar	uma	pauta	própria	que	se	destaque	de	Bolso-

naro,	este	não	foi	amplamente	criticado	e	seus	vetos	não	fo-

ram	revisados	nem	derrubados	pelo	legislativo.			

Mesmo	com	um	número	de	mortos	diários	próximo	

de	mil	pessoas	(dias	superiores	e	dias	inferiores)	e	um	total	

de	70	mil	mortos	con/irmados	no	dia	10	de	 julho94,	o	go-

verno	brasileiro,	tanto	legislativo	quanto	executivo,	não	pa-

recem	mais	 focados	nesta	 tragédia.	Eo 	possıv́el	a/irmar	 in-

clusive	que	nos	próximos	meses	a	questão	da	luta	contra	o	

coronavıŕus	será	apenas	mais	um	tema	presente,	não	cor-

respondendo	ao	principal	foco	polıt́ico	brasileiro.	Isso	pode	

ser	visto	também	nas	falas	de	Rodrigo	Maia	em	live	promo-

vida	pela	Câmara	de	Comércio	França-Brasil	no	dia	23	de	

																																																								
93https://www.camara.leg.br/noticias/669363-CONGRESSO-CANCELA-SESSAO-PARA-VOTAR-VETOS-
PRESIDENCIAIS	
94https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/numero-de-mortos-pela-covid-19-no-
brasil-passa-de-70-mil.shtml	
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junho,	onde	propôs	um	pacto	entre	os	três	poderes	visando	

a	recuperação	da	economia	pós	pandemia.	Ou	seja,	apesar	

das	reformas	não	terem	sido	pautadas	neste	último	mês	de	

análises,	a	inclinação	é	para	que	nos	próximos	meses	inten-

si/iquem-se	as	discussões	em	torno	desta	pauta.	Dessa	ma-

neira,	será	importante	perceber	em	quais	temáticas	Maia	e	

Alcolumbre	se	reaproximarão	de	Bolsonaro	e	como	se	da-

rão	as	eleições	deste	ano. 
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Acordos e disputas entre os governadores durante a pandemia 
 
Maíra Tura Pereira95	

	

O	presente	texto	analisa	o	modo	como	os	governa-

dores	de	alguns	estados	reagiram	ao	desenvolvimento	da	

Covid-19	 no	 Brasil	 nos	 últimos	 quatro	meses	 de	 alastra-

mento	da	pandemia	em	contraponto	ao	Governo	Federal.		

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	Cai-

ado	(GO),	Mauro	Mendes	(MT),	Hélder	Barbalho	(PA),	Edu-

ardo	Leite	(RS)	e	Ratinho	Jr	(PR).	Levantamos,	entre	os	dias	

12	de	junho	até	12	de	julho	notıćias	sobre	os	governadores	

nos	portais	o	Globo,	Exame,	Brasil	de	Fato,	Maranhão	para	

todos,	UOL,	Poder	360	e	Correio	Braziliense,	e	nos	sites	do	

Ministério	da	Saúde	e	do	Senado	Federal.	

A	hipótese	que	trabalhamos	no	texto	é	de	que	a	mai-

oria	dos	governadores,	três	meses	depois	de	a	Organização	

Mundial	de	Saúde	(OMS)	declarar	o	covid-19	como	pande-

mia,	não	está	mais	aplicando	os	parâmetros	internacionais,	

conforme	diretrizes	prescritas	pela	OMS.	Nota-se,	por	outro	

lado,	que	o	con/lito	entre	muitos	deles	e	Bolsonaro	segue	

em	aberto.	Tal	disputa	não	começou	com	a	pandemia,	pois	

o	 presidente	 já	 vinha	 atacando	 vários	 dos	 governadores	

desde	que	tomou	posse	em	2019,	como	já	foi	exposto	nos	

																																																								
95		Graduanda	de	Ciências	Sociais	no	6º	perıódo	e	pesquisadora	do	NUDEB.	
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boletins	anteriores.	A	dinâmica	de	con/lito	entre	os	gover-

nadores	permanece	ainda	que	todos	tenham	se	rendido	à	

abertura	da	economia,	evidenciando:	1	–	Que	Bolsonaro	re-

cuperou	 terreno	 e	 não	 houve	 uma	 oposição	 que	 conse-

guisse	ter	voz	e	ação	e/icaz;	2	–	Que	os	projetos	distintos	

dos	governadores	para	as	eleições	de	2022	in/luenciam	no	

discurso	e	nas	alianças	com	mais	nitidez	nesse	momento.	

Buscamos	trabalhar	a	hipótese	por	meio	de	uma	re-

trospectiva	com	base	na	ação	dos	governadores	diante	da	

pandemia.		

	

Retrospectiva	da	ação	dos	governadores	e	conSlitos	en-

tre	eles	e	o	presidente	durante	a	pandemia		

	

No	dia	11	de	março,	a	OMS	declarou	a	pandemia	do	

novo	coronavıŕus.96	A	primeira	morte	no	Brasil	ocorreu	no	

dia	16	de	março,	em	São	Paulo:	um	homem	de	62	anos	com	

histórico	de	diabetes,	hipertensão	e	hiperplasia	prostática.	

Até	 este	 momento	 havia	 304	 casos	 con/irmados	 da	 do-

ença.97	Após	4	meses	da	declaração	da	OMS,	o	Brasil	possui	

1.839.850	casos	con/irmados	de	covid-19	e	uma	média	de	

mais	de	mil	óbitos	por	dia.98	Eo 	importante	ver	os	dados	da	

evolução	da	doença	no	paıś	para	conseguir	tirar	melhores	

conclusões	 sobre	 como	 ocorreu	 a	 dinâmica	 dos	 con/litos	

																																																								
96https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coro-
navirus.ghtml	
97https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/17/estado-de-sp-tem-o-primeiro-caso-de-
morte-provocada-pelo-coronavirus.ghtml	
98https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/brasil-registra-mais-1071-mortes-por-co-
vid-19-nas-ultimas-24-horas	
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entre	os	governadores	e	o	presidente	e	as	ações	que	os	che-

fes	de	 executivos	 tiveram	que	 tomar	 independentemente	

do	governo	federal.	

Os	governadores	desde	março	agiram	rapidamente	

e	em	convergência	aplicando	os	parâmetros	internacionais,	

decidindo	pela	limitação	da	circulação	dos	transportes	pú-

blicos	e	pela	campanha	de	isolamento	social.	Além	disso,	to-

maram	medidas	para	auxiliar	a	população	 independente-

mente	das	omissões	do	governo	federal. Ibanes	Rocha	no	

mesmo	dia	em	que	a	OMS	decretou	a	pandemia	do	novo	co-

ronavıŕus	suspendeu	aulas	e	eventos	públicos.99	Em	16	de	

março,	Flávio	Dino	suspendeu	todos	os	eventos	públicos	e	

privados	que	necessitavam	de	licença	do	corpo	de	bombei-

ros,	além	de	orientar	os	restaurantes	a	assegurar	2	metros	

de	distância	entre	as	mesas.100	No	mesmo	mês	os	estados	

do	Ceará,	Goiás,	Bahia,	Pernambuco,	Pará,	Rio	de	 Janeiro,	

São	 Paulo,	Minas	 Gerais	 e	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 seguiram	 a	

mesma	linha,	decretando	estado	de	calamidade	e	fechando	

o	comércio,	escolas	da	rede	pública	e	privada,	restringindo	

a	circulação	nas	praias	e	mantendo	os	funcionários	de	mais	

de	60	anos	em	regime	de	home	of5ice	.101	

Já	no	mês	de	abril	e	maio,	os	chefes	de	executivos	di-

vergiram	entre	propor	um	isolamento	social	mais	brando,	

como	ocorreu	em	São	Paulo,	ou		mais	rıǵido,	como	o lock-

down do	Maranhão.102		Além	disso,	no	dia	24	de	abril,	o	ex-	

juiz	Sérgio	Moro	pediu	demissão	do	cargo	de	Ministro	da	

																																																								
99https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/11/ibaneis-a/irma-que-vai-suspender-au-
las-e-eventos-por-cinco-dias-por-conta-do-coronavirus.ghtml	
100https://exame.abril.com.br/brasil/periodo-de-isolamento-comeca-a-valer-nesta-terca-no-estado-
de-sao-paulo/	
101https://www.brasildefato.com.br/2020/04/01/quais-sao-as-medidas-adotadas-por-cada-estado-
brasileiro-contra-o-coronavirus	
102	https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/09/saiba-onde-ja-foi-decretado-o-lockdown-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola	
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Justiça	do	governo	Bolsonaro	 sob	a	 justi/icativa	de	que	o	

presidente	não	apresentou	uma	justi/icativa	para	a	troca	do	

comando	da	PF	e	que	descumpriu	a	promessa	de	autonomia	

da	PF	assumida	perante	ele	no	momento	de	sua	posse.103	

Esse	 acontecimento	 provocou	 reações	 divergentes	 entre	

governadores	de	direita	e	de	esquerda.	Enquanto	os	de	di-

reita	a/irmaram	que	o	Moro	foi	essencial	para	a	história	do	

Brasil,	no	que	diz	respeito	ao	combate	à	corrupção,	e	que	

sua	 demissão	 foi	 uma	 grande	 perda,	 os	 de	 esquerda	 não 

acreditam que  a saída de Moro em si tenha sido o problema, 

mas sim pelas coisas que ele expôs em seu pronunciamento de 

demissão.104 

No mês de junho se iniciou a abertura gradual da eco-

nomia na maioria dos estados mesmo sem a diminuição da con-

taminação ou a diminuição do número de óbitos em todo o país. 

Mesmo assim os conflitos entre o presidente e os governadores 

continuaram.105 Desde o início do quarto mês da pandemia,	a	

cada	 semana	 são	 liberadas	 novas	 atividades	 econômicas	

com	base	na	divisão	de	fases	propostas	por	cada	chefe	de	

executivo já que eles tem autonomia de decisão desde o início 

da pandemia. A reabertura da economia está sendo gradual em 

todos os estados: enquanto o sudeste já está em uma fase mais 

avançada da abertura, o norte e nordeste estão indo mais deva-

gar e no sul está acontecendo a volta de algumas medidas mais 

rígidas de isolamento por conta de um aumento rápido de nú-

mero de casos.106 

																																																								
103https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/moro-ministro-da-justica-deixa-
governo-bolsonaro-motivos.htm?cmpid=copiaecola	
104	https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/governadores-se-manifestam-sobre-demissao-de-sergio-moro-veja-declaracoes/	

105	https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/saiba-como-estados-brasileiros-est%C3%A3o-retomando-a-atividade-economica	

106	https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/saiba-como-estao-os-planos-de-retomada-economica-em-cada-estado	
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Apesar disso, continuam as cobranças dos governado-

res para mais verba e equipamentos de proteção individual e 

uma maior presença do Ministério da Saúde no combate à Co-

vid com a interiorização da pandemia. Hoje o ministério conti-

nua sem ministro e coordenado provisoriamente por um militar 

sem formação médica, mesmo com o número de óbitos eleva-

dos que já passam de 71 mil vítimas.107	

	

Conclusão	

	

Durante	os	últimos	4	meses	percebemos	que	Bolso-

naro	manteve	uma	postura	inadequada	levando	em	conta	o	

cargo	que	exerce.	Negligenciou	desde	o	inıćio	a	pandemia	e	

tratou	o	 covid-19	 como	uma	 “gripezinha”.	Nem	mesmo	o	

aumento	explosivo	de	mortos	e	infectados	no	Brasil	fez	com	

que	ele	mudasse	sua	postura.	O	Brasil	chegou	à	marca	de	

mais	de	71	mil	mortes,	o	que	equivale	a	um	Maracanã	lo-

tado.	 	As	mortes	 foram	naturalizadas	e	a	vida	parece	que	

voltou	ao	“normal”	para	boa	parte	da	população.		

Os	chefes	do	executivo,	lá	em	março,	agiram	rapida-

mente	e	em	convergência	aplicando	os	parâmetros	interna-

cionais.	Ao	fazerem	isso,	agiram	contra	o	presidente	e	ocu-

param	o	espaço	que	normalmente	seria	do	governo	federal.	

Durante	os	meses	de	março,	abril	e	maio,	a	maioria	esma-

gadora	dos	governadores	andaram	na	contramão	do	presi-

dente	 e	 adotaram	as	medidas	de	 isolamento	 social	 assim	

como	recomendado	pela	OMS.	A	 única	diferença	entre	os	

estados	 foi	a	adoção	de	um	 isolamento	social	mais	rıǵido	

																																																								
107	https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/12/casos-mortes-coronavi-
rus-12-julho.htm	
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como	o	lockdown	ou	mais	brando,	vimos	também	uma	di-

ferença	 do	 quanto	 a	 população	 de	 cada	 estado	 do	 Brasil	

comprou	a	ideia	da	importância	de	/icar	em	casa.	Ademais,	

tomaram	medidas	para	ajudar	a	população	 independente	

do	governo	federal,	como	a	distribuição	de	cestas	básicas	e	

máscaras.	Além	disso,	muitos	governadores	entraram	com	

ações	contra	o	governo	federal	na	justiça	e	isso	foi	o	pon-

tapé	para	entender	como	o	con/lito	entre	os	governadores	

e	o	presidente	caminhou	durante	a	pandemia	do	CODIV-19.	

O	con/lito	entre	os	chefes	do	executivo	e	o	governo	

federal	não	começou	com	a	pandemia,	o	presidente	não	ti-

nha	uma	boa	relação	com	grande	parte	dos	governadores	

desde	que	tomou	posse	em	2019.	Bolsonaro	perdeu	popu-

laridade	nos	primeiros	dois	meses	da	pandemia,	mas	foi	re-

cuperando	terreno	aos	poucos	e	os	projetos	distintos	dos	

governadores	para	as	eleições	de	2022	in/luenciam	no	dis-

curso	e	nas	alianças	ao	longo	desse	perıódo.	

O	presidente	conseguiu	a	reabertura	econômica	de-

pois	de	tanto	pressionar	o	Congresso,	o	Senado,	o	STF	e	os	

governadores	 pela	 /lexibilização	 das	 medidas	 de	 isola-

mento.	A	maioria	dos	estados	relaxou	a	quarentena	em	ju-

nho,	sem	alternativas	diante	da	pressão	de	grandes	empre-

sários	que	fazem	o	capitalismo	girar.	No	mês	de	julho,	a	re-

abertura	da	economia	continua	a	todo	vapor	e	as	ruas	das	

cidades	estão	cheias	novamente,	ao	mesmo	tempo	em	que	

a	interiorização	da	pandemia	está	ocorrendo.	A	pandemia	

está	longe	do	/im,	a	vacina	não	parece	chegar	ainda	esse	ano	

e	 o	 con/lito	 entre	os	 governadores	 e	 o	presidente	parece	

que	irá	se	estender	por	um	longo	tempo.	Isso	tende	a	se	in-

tensi/icar	e	/icar	mais	evidente	com	a	proximidade	das	elei-

ções	municipais	em	todo	o	paıś	que	ocorrem	em	novembro.	
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A mídia brasileira em tempos de Covid-19: interesses e posici-

onamentos 

 
ISABELA NEVES108 

 
Esse	 texto	 tem	 como	 intuito	 dar	 continuidade	 à	

análise	de	como	a	mıd́ia	reagiu	à	chegada	da	Covid-19	no	

Brasil	em	seu	quarto	mês	de	pandemia,	além	de	trazer	uma	

abordagem	conclusiva	do	perıódo	de	quatro	meses	em	que	

aqui	se	analisou	o	posicionamento	da	grande	mıd́ia	no	Bra-

sil	 frente	 a	 esse	 contexto.	 O	 negacionismo	 do	 presidente	

Bolsonaro,	desde	o	primeiro	mês	de	pandemia,	evidenciou	

ainda	mais	a	importância	do	papel	dos	meios	de	comunica-

ção	na	função	de	conscientizar	a	sociedade	civil.	A	mıd́ia	ob-

teve	um	protagonismo	inerente	à	função	de	comunicadora,	

que	ocorre	em	meio	ao	con/lito	com	Bolsonaro	e	alguns	se-

guidores.	 Portanto,	 se	 faz	 necessário	 o	 acompanhamento	

dos	 interesses	 e	 posicionamentos	 da	 grande	mıd́ia	 nessa	

crise	e	nesse	embate.	

Como	 veri/icado	 nos	 Boletins	 anteriores,	 haveria	

uma	ambiguidade	da	Imprensa	em	tratar	das	questões	po-

lıt́icas	em	relação	à	agenda	econômica.	A	hipótese	que	este	

presente	 texto	pretende	defender	 é	 que,	 assim	 como	nos	

outros	 três	 meses	 de	 pesquisa,	 essa	 contradição	 perma-

nece.		

Isso	se	deve	ao	fato	de	que,	se	por	um	lado	os	jor-

nais	O	Globo	e	Folha	de	São	Paulo	são	combativos	em	seus	

																																																								
108
	Isabela	Neves	é	graduanda	de	ciências	sociais	no	6

o
	período	e	pesquisadora	do	NUDEB.	
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editoriais	às	agressões	à	imprensa,	prezam	pela	polıt́ica	de	

isolamento	 social	 e	 fazem	 crıt́icas	 contundentes	 a	minis-

tros,	apoiadores	do	presidente	e	outros	personagens	vincu-

lados	a	Bolsonaro;	por	outro,	a	agenda	econômica	neolibe-

ral	vem	sendo	apoiada	pelo	setor.	Isso	se	expressou	nos	me-

ses	anteriores	através	do	apoio	a	medidas	de	austeridade	

/iscal,	que	se	opõem	aos	gastos	públicos	para	a	recuperação	

econômica	 e	 amparo	 dos	 trabalhadores.	 Portanto,	 cabe	 a	

esse	texto	realizar	uma	análise	da	totalidade	do	papel	que	

desempenha	a	grande	mıd́ia,	apontando	toda	a	sua	homo-

geneidade	de	posicionamento	ao	 longo	dos	quatro	meses	

de	pandemia.	

Para	 trabalhar	 essa	hipótese	 foi	 feito	um	mapea-

mento	dos	principais	assuntos	dos	editoriais	da	Folha	de	

São	Paulo	e	do	jornal	O	Globo	no	perıódo	de	um	mês,	com-

preendido	entre	12	de	junho	a	13	de	julho,	e	um	resgate	dos	

editoriais	e	observações	dos	demais	meses	de	pesquisa.	

	

A	mídia	e	Bolsonaro:	acordos	nas	pautas	econômicas	e	

conSlitos	nos	temas	políticos	

	

Como	mencionado,	desde	que	a	pandemia	se	 ins-

taurou	no	Brasil,	foram	identi/icadas	contradições	nos	po-

sicionamentos	 dos	 jornais	 pesquisados	 ao	 longo	 da	 pes-

quisa.	 Essa	 ambiguidade	 operou	 sempre	 pela	 adesão	 da	

agenda	econômica	governamental	e	oposição	a	algumas	nu-

ances	polıt́icas.	Eo ,	por	sua	vez,	a	adesão	à	agenda	econômica	

que	evidencia	que	a	mıd́ia	age	sobre	o	crivo	de	interesses	

de	classe,	e	defende	sua	própria	classe:	a	empresarial.	

Nos	 meses	 passados	 isso	 foi	 manifestado	 pela	

constante	preocupação	dos	editoriais	em	tratar	da	questão	
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da	austeridade	 /iscal.	No	primeiro	mês,	 isso	se	 inseriu	no	

debate	sobre	o	auxıĺio	emergencial.	No	segundo	e	terceiro	

mês	o	foco	foi	no	apoio	ao	teto	de	gastos	e	às	reformas	libe-

rais,	sobretudo	a	reforma	administrativa	no	terceiro	mês	de	

quarentena.	 Vimos	 um	 compromisso	 tanto	 de	 O	 Globo	

quanto	da	Folha	de	São	Paulo	em	defender	a	ideologia	neo-

liberal	que	reside	no	modelo	econômico	adotado	pelo	mi-

nistro	da	Economia	Paulo	Guedes.	

Nesse	mês,	o	movimento	da	sociedade	civil	se	ma-

nifestou	contra	o	trabalho	exploratório	que	exercem	os	en-

tregadores	 de	 aplicativos.	 Para	 esse	 caso,	 a	 imprensa	 se	

mostrou	omissa.	

Como	de	costume,	O	Globo	e	a	Folha	permanece-

ram	defendendo	a	liberdade	de	imprensa	e	a	polıt́ica	de	iso-

lamento	social,	bem	como	ainda	se	posicionam	a	favor	das	

reformas	liberais.	Porém,	além	de	mais	do	mesmo,	no	âm-

bito	polıt́ico,	os	debates	se	voltaram	para	a	saıd́a	do	já	an-

teriormente	bastante	criticado	pelos	jornais,	Weintraub,	e	

quanto	ao	caso	Queiroz.	

Ao	mesmo	tempo,	o	debate	econômico	incorporou	

o	sucessivo	assentimento	da	grande	mıd́ia	ao	setor	privado,	

dessa	vez	pelo	apoio	a	lei	aprovada	pelo	Senado	Federal,	re-

ferente	a	um	avanço	da	estratégia	de	privatização	do	sane-

amento.	

	

O	 oposicionismo	 midiático:	 críticas	 a	 Weintraub	 e	 o	

caso	Queiroz	

	

Nos	primeiros	meses	de	pesquisa,	os	temas	polıt́icos	

principais	giravam	em	torno	das	crıt́icas	ao	negacionismo	

68



	
69 

do	presidente	em	seus	pronunciamentos	e	da	defesa	da	li-

berdade	de	imprensa.	O	primeiro	debate,	se	apresentou	nos	

outros	 meses	 por	 exemplo	 no	 editorial	 de	 tıt́ulo	 “Presi-

dente,	retire-se”109,	de	26	de	março	na	Folha,	ou	no	editorial	

“Bolsonaro	 minimiza	 a	 epidemia	 e	 coloca	 Brasil	 em	

risco”110,	de	25	de	março,	em	O	Globo.	Com	isso,	a	repercus-

são	 dos	 pronunciamentos	 veio	 junto	 com	 a	 preocupação	

desses	canais	com	a	polıt́ica	sanitária	de	isolamento	social.	

	Já	no	texto	passado,	a	preocupação	com	as	medidas	

sanitárias	apareceu	por	outro	moDvo;	desta	vez,	o	debate	so-

bre	isolamento	social	esteve	atrelado	à	/lexibilização.	As	opi-

niões	de	ambos	os	 jornais	 foram	negativas	quanto	a	 isto,	

tanto	no	editorial	nomeado	“Flexibilização	precoce	poderá	

levar	a	aumento	de	casos	de	coronavıŕus”111,	de	O	Globo	em	

2	de	junho,	como	na	Folha,	no	editorial	“Devagar	com	o	an-

dor”112,	de	6	de	junho.	

Na	 análise	 desse	 mês,	 entre	 junho	 e	 julho,	 igual-

mente	houve	a	preocupação	 com	o	 isolamento	 social	por	

conta	 da	 /lexibilização.	 O	 editorial	 de	 tıt́ulo	 “Alıv́io	 a	

vista”113,	de	18	de	junho,	na	Folha	de	São	Paulo,	falou	sobre	

o	declıńio	numérico	de	mortes	por	Covid-19	em	São	Paulo,	

no	entanto	criticou	a	abertura	de	centros	de	compras	na	ca-

pital	 e	 na	 Grande	 São	 Paulo,	 que	 poderia	 acabar	 rapida-

mente	com	esse	declıńio.	No	jornal	O	Globo,	em	30	de	junho,	

um	editorial	intitulado	“Eo 	preciso	ter	mais	cautela	no	ritmo	

																																																								
109	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/03/presidente-retire-se.shtml	
110	https://oglobo.globo.com/opiniao/bolsonaro-minimiza-epidemia-poe-brasil-em-risco-24326172	
111	https://oglobo.globo.com/opiniao/flexibilizacao-precoce-podera-levar-um-aumento-de-casos-de-
covid-19-1-24456851	
112	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/devagar-com-o-andor.shtml	
113	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/alivio-a-vista.shtml	
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de	/lexibilização	das	atividades”114	sugeriu	que	a	/lexibiliza-

ção	fosse	feita	de	forma	a	seguir	algumas	precauções	que	

evitem	aglomerações,	citando	a	realidade	dos	transportes	

públicos	lotados	no	Rio	de	Janeiro	que	não	se	inserem	nessa	

organização.	

Já	a	pauta	de	liberdade	de	imprensa	no	primeiro	mês	

se	deveu	ao	intento	do	presidente	de	colocar	em	execução	

a	medida	provisória	que	limita	a	amplitude	da	Lei	de	Acesso	

à	 Informação.	Uma	espécie	de	censura	que	foi	descartada	

pelo	STF	e	criticada	pelos	editoriais	“Coronavıŕus	é	usado	

pelo	autoritarismo”115	em	O	Globo,	do	dia	29	de	março,	e	

“Vıŕus	autoritário”116	na	Folha,	em	2	de	abril.	

	Desde	o	 segundo	 texto	da	pesquisa,	 as	manifesta-

ções	pró	Bolsonaro	em	frente	ao	Palácio	do	Planalto,	que	

começaram	no	/inal	de	maio	e	contaram	com	agressões	 à	

imprensa,	viraram	tema	principal	dentro	dessa	pauta.		Re-

ferente	a	esse	tema,	a	Folha	tornou	público	um	editorial	de	

tıt́ulo	“Marcha	dos	covardes”117,	de	3	de	abril,	e	o	jornal	O	

Globo	expos	seu	posicionamento	em	“Bolsonaro	insiste	na	

desobediência	 institucional”118.	Além	do	 terceiro	 texto	da	

pesquisa	debater	novamente	sobre	as	manifestações,	tam-

bém	trouxe	crıt́icas	contra	a	ocultação	de	casos	pelo	minis-

tério	da	Saúde.	A	Folha	criticou	a	polıt́ica	no	editorial	de	tı-́

tulo	“Golpe	estatıśtico”119,	de	7	de	junho,	e	O	Globo	em	“Eo 	

																																																								
114https://oglobo.globo.com/opiniao/e-preciso-mais-cautela-no-ritmo-de-/lexibilizacao-das-ativida-
des-24505664	
115	https://oglobo.globo.com/opiniao/coronavirus-usado-pelo-autoritarismo-1-24334683	
116	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/virus-autoritario.shtml	
117	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/marcha-dos-covardes.shtml	
118	https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial-bolsonaro-insiste-na-desobediencia-institucional-
24408585	
119	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/golpe-estatistico.shtml	
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grave	a	decisão	de	ocultar	dados	sobre	a	Covid-19”120,	de	8	

de	junho.	

Nesse	mês	de	pesquisa,	o	mesmo	tema	esteve	agre-

gado	novamente	 às	manifestações	da	extrema	direita,	de-

nominada	“300	do	brasil”.	O	acontecimento	principal	que	

levou	a	uma	repercussão	dos	 jornais	 foi	 a	prisão	de	Sara	

Winter,	 ativista	 de	 direita	 e	 fundadora	 desse	movimento	

antidemocrático,	 que	 fez	 ameaças	 explıćitas	 em	 sua	 rede	

social	 ao	ministro	 do	 Supremo	Alexandre	 de	Moraes.	 No	

jornal	O	Globo,	um	editorial	de	tıt́ulo	“Ataque	a	democracia	

não	pode	/icar	impune”121,	de	16	de	junho,	a/irmou	que	Sara	

Winter	estaria	construindo	uma	imagem	para	se	lançar	na	

polıt́ica.	Ainda,	o	editorial	critica	Weintraub	por	ter	rea/ir-

mado	que	queria	prender	os	ministros	da	corte.	A	Folha	não	

repercutiu	o	caso.	

Ademais,	 como	 nos	meses	 passados	 os	 jornais	 re-

percutiram	 a	 saıd́a	 de	 todos	 os	 ministros,	 aconteceu	 o	

mesmo	com	a	saıd́a	de	Weintraub	do	ministério	da	Educa-

ção.	Na	Folha	saiu	um	editorial	dia	19	de	 junho,	denomi-

nado	“Sabujo	expelido”122,	que	considera	que	o	ex-ministro	

teria	enfraquecido	Bolsonaro	e	que	sua	saıd́a	teria	sido	po-

sitiva	para	o	paıś,	como	mencionado	pelo	próprio	editorial,	

“um	alento”.	No	jornal	O	Globo,	em	um	editorial	intitulado	

“Governo	protege	Weintraub,	acusado	de	crime	contra	a	se-

gurança	nacional”123,	de	19	de	junho,	é	destacado	o	desgo-

verno	com	que	o	ex-ministro	conduziu	seu	ministério,	dei-

xando	uma	“folha	em	branco”.	Após	a	saıd́a,	Carlos	Decotelli	

																																																								
120	https://oglobo.globo.com/opiniao/e-grave-decisao-de-ocultar-dados-sobre-covid-19-1-24467491	
121	https://oglobo.globo.com/opiniao/ataque-democracia-nao-pode-/icar-impune-24481064	
122	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/sabujo-expelido.shtml	
123https://oglobo.globo.com/opiniao/governo-protege-weintraub-acusado-de-crime-contra-segu-
ranca-nacional-1-24486838	

71



	
72 

foi	nomeado	ministro	da	Educação,	mas	renunciou	apenas	

cinco	dias	após	a	nomeação.	

Com	a	prisão	de	Fabrıćio	Queiroz	no	dia	18,	ambos	

os	jornais	se	pronunciaram.	Em	O	Globo,	um	editorial	inti-

tulado	“Instituições	funcionam	na	prisão	de	Queiroz”124,	de	

19	de	junho,	a/irma	que	o	Ministério	Púbico,	a	Justiça	e	os	

organismos	policiais	estariam	trabalhando	de	forma	posi-

tiva	nas	investigações	que	envolvem	o	presidente	e	na	pri-

são	do	Queiroz.	No	mesmo	dia,	a	Folha	publicou	um	edito-

rial	 repercutindo	 o	 caso,	 intitulado	 “O	 fator	 Queiroz”125.	

Este,	por	sua	vez,	também	elogia	as	instituições,	destacando	

que	haveria	obviamente	um	desconforto	de	Bolsonaro	com	

o	 caso,	 lembrando	 que	 já	 estaria	 sendo	 investigado	 além	

disso	com	as	fake	news.	

	

As	manifestações	dos	entregadores	de	aplicativos	e	a	

omissão	midiática	

 

Na	quarta-feira,	dia	primeiro	de	julho,	ocorreu	uma	

paralisação	 nacional	 dos	 entregadores.	 Anteriormente,	 já	

estavam	ocorrendo	manifestações	pelo	paıś	que	demanda-

vam	questões	de	segurança	no	trabalho	e	melhorias	salari-

ais	para	os	entregadores	de	aplicativo.		

No	texto	passado,	com	as	manifestações	antirracis-

tas	e	antifascistas,	ambos	os	jornais	foram	omissos	ao	re-

percutir	suas	pautas,	restringindo	as	demandas	da	oposi-

ção	 ao	 autoritarismo	 bolsonarista.	 Como	 ocorreu	 em	 um	

																																																								
124	https://oglobo.globo.com/opiniao/instituicoes-funcionam-na-prisao-de-queiroz-1-24486786	
125	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/o-fator-queiroz.shtml	
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editorial	 da	 Folha	de	 São	Paulo	de	8	de	 junho,	 intitulado	

“Novo	ingrediente”126.	

Nesse	mês,	a	Folha,	no	editorial	de	tıt́ulo	“Breque	

oportuno”127	de	2	de	julho,	reduz	as	demandas	dos	entre-

gadores	a	uma	questão	sanitária	na	pandemia,	deixando	a	

entender	que	a	pauta	estava	 ligada	 à	precaução	para	não	

contração	do	conoavıŕus	no	trabalho.	

Além	disso,	esse	jornal	também	fez	questão	de	des-

vincular	a	paralisação	a	uma	demanda	por	enquadramento	

nas	normas	da	CLT,	alegando	que	engessaria	a	relação	en-

tre	empresas	e	trabalhadores.	O	jornal	O	Globo,	bem	como	

mês	passado,	não	repercutiu	a	manifestação.		

As	demandas	dos	entregadores	de	aplicativo	se	in-

tercruzam	de	forma	direta	com	questões	trabalhistas	que	

estão	em	oposição	aos	interesses	do	grande	empresariado.	

	

A	mídia	e	a	economia:	avanço	no	processo	de	privatiza-

ção	da	água	

	

Desde	o	começo	desses	quatro	meses,	a	mıd́ia	de-

fende	um	estado	forte	ao	estipular	medidas	sanitárias.	Po-

rém,	para	os	temas	econômicos,	a	ideia	de	um	estado	forte	

se	esvai.	Prioriza-se	a	austeridade	/iscal	–	que	ocorre	com	o	

Teto	de	Gastos,	Reforma	da	Previdência,	Reforma	Adminis-

trativa	e	demais	reformas	-	frente	a	crise	da	Covid-19,	que	

evidenciou	o	quanto	são	importantes	os	serviços	públicos	

(sobretudo,	nesse	momento,	os	que	dizem	respeito	à	saúde	

																																																								
126	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/novo-ingrediente.shtml	
127	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/07/breque-oportuno.shtml	
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da	população)	e	a	renda	básica	para	proteção	dos	trabalha-

dores	e	até	mesmo	para	a	economia	girar.	

Esse	aspecto	/icou	claro	primeiramente	no	apelido	

de	 ‘coronavoucher’	 que	os	 jornais	 estavam	adotando	nos	

noticiários,	e	posteriormente	com	a	consecutiva	defesa	da	

agenda	 de	 reformas.	 O	 primeiro	 editorial	 que	 discutiu	

acerca	das	reformas	foi	um	de	O	Globo,	intitulado	“Funcio-

nalismo	tem	que	dar	sua	contribuição”128,	de	20	de	março.	

Mas	essa	defesa	foi	colocada	na	análise	de	todos	os	textos	

da	pesquisa	até	a	aqui.	

Uma	 das	 poucas	 pautas	 econômicas	 ao	 longo	 da	

pesquisa	 que	 gerou	 um	 desacordo	 com	 a	 agenda	 do	 go-

verno	é	a	gestão	do	meio	ambiente.	Nesse	caso,	essa	preo-

cupação	está	ligada	às	relações	exteriores	sob	o	desmonte	

da	polıt́ica	ambiental.	Há	um	editorial	de	O	Globo,	de	tıt́ulo	

“Problema	do	meio	ambiente	/ica	mais	sério”129,	de	9	de	ju-

lho,	e	da	Folha,	intitulado	“Custoso	desgoverno”130,	de	8	de	

julho,	que	debatem	o	tema.	

Tal	qual	mês	passado,	a	mıd́ia	continuou	atacando	

o	funcionalismo	público	com	intuito	de	pressionar	as	refor-

mas	neoliberais.	Em	O	Globo,	por	exemplo,	um	editorial	de	

15	de	 junho	de	 tıt́ulo	 “Governo	pode	cortar	 salários	para	

custear	auxıĺio	aos	pobres	na	crise”131	pressiona	para	a	vo-

tação	do	projeto	na	Câmara	que	proıb́e	os,	chamado	pelo	

jornal,	 “supersalários”	 no	 setor	 público,	mais	 uma	 vez	 se	

utilizando	de	uma	falsa	simetria	em	que	alega	que	o	corte	

																																																								
128	https://oglobo.globo.com/opiniao/funcionalismo-tem-de-dar-sua-contribuicao-1-24316691	
129	https://oglobo.globo.com/opiniao/problema-do-meio-ambiente-fica-mais-serio-1-24522512	
130	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/07/custoso-desgoverno.shtml	
131https://oglobo.globo.com/opiniao/governo-pode-cortar-salarios-para-custear-auxilio-aos-pobres-
na-crise-24476917	
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no	setor	público	será	preciso	para	o	Estado	poder	custear	a	

extensão	do	auxıĺio	para	os	trabalhadores	informais.	Esse	

artifıćio,	bem	como	as	comparações	entre	os	trabalhadores	

do	setor	público	e	privado,	procura	produzir	um	racha	en-

tre	setores	trabalhistas	e	a	mesma	falsa	equivalência	foi	uti-

lizada	anteriormente	em	um	editorial	do	terceiro	texto	de	

análise,	de	O	Globo,	intitulado	“Manobra	aumenta	desigual-

dades	entre	setores	público	e	privados”,	em	30	de	maio.	

A	Folha,	por	sua	vez,	no	editorial	“O	momento	da	

reforma	tributária”132,	de	28	de	junho,	rea/irma	o	amparo	à	

agenda	de	reformas	neoliberais	como	O	Globo.	Porém,	além	

disso,	 falou	 sobre	 um	 dos	 principais	 motivos	 pelo	 qual	

existe	a	preocupação	com	a	austeridade	/iscal:	a	questão	tri-

butária.	A	Folha	visa	o	grande	empresariado	quando	critica	

a	 tributação.	 Eo 	 oportuno	para	 o	 grande	 empresariado	 le-

vantar	 a	 bandeira	 da	 austeridade	 já	 que	 a	 tributação	 o	

atinge	no	processo	de	acumulação	de	riquezas.	

Para	 mais,	 além	 do	 repetitivo	 reforço	 na	 adesão	

das	reformas	 liberais,	 /icou	 também	por	conta	desse	mês	

analisar	o	posicionamento	desses	jornais	frente	a	aprova-

ção	pelo	Senado	da	nova	lei	do	setor	de	saneamento.	Nessa	

nova	regra,	a	contratação	por	serviços	será	feita	por	licita-

ções	e	com	isso	empresas	públicas	não	poderão	ser	contra-

tadas	diretamente.			

Nos	 editoriais	 dos	 dois	 jornais	 apareceu	 o	 pleno	

apoio	a	lei.	E,	como	interesses	bem	alinhados,	ambos	se	re-

feriram	à	medida	como	uma	“modernização”	do	serviço.	Em	

O	Globo,	em	um	editorial	de	tıt́ulo	“Saneamento	pode	abrir	

																																																								
132	https://oglobo.globo.com/opiniao/o-momento-da-reforma-tributaria-1-24501175	
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ciclo	de	 investimentos”133,	de	26	de	 junho,	são	apontadas	

problemáticas	na	distribuição	do	saneamento,	que	o	jornal	

atribui	 à	estatização	do	serviço.	Há	também,	como	consta	

em	muitos	temas	que	levam	em	conta	o	desmantelamento	

do	 serviço	 público,	 uma	 falsa	 preocupação	 com	questões	

trabalhistas.	 Alega-se	 que	 a	 privatização	 é	 uma	 possibili-

dade	de	geração	de	empregos,	sem	considerar	como	serão	

as	condições	de	trabalho	e	o	acesso	a	direitos	em	um	sis-

tema	privado.		

A	Folha,	por	seu	turno,	se	utilizou	de	argumentos	

muito	parecidos.	Em	um	editorial	intitulado	“Hora	do	sane-

amento”134,	de	21	de	junho,	em	que	se	chama	a	gestão	pú-

blica	do	saneamento	básico	de	um	“mal	serviço”	a/irmando	

que	 existiria	 um	 Tabu	 ideológico	 contra	 a	 privatização.	

Além	disso,	bem	como	O	Globo,	a	Folha	exerce	um	discurso	

de	preocupação	com	a	democratização	do	acesso	ao	sanea-

mento,	que	é	contraditório,	levando	em	conta	todo	o	apoio	

a	polıt́icas	neoliberais	que	pressupõe	o	Estado	mıńimo	e	be-

ne/iciam	somente	alguns	grupos.	

Deve-se	resgatar	que,	no	primeiro	texto	dessa	pes-

quisa,	de	forma	inédita,	se	analisou	na	imprensa	discursos	

que	valorizassem	o	SUS,	como	no	editorial	de	 tıt́ulo	“Paıś	

precisa	/ixar	a	ciência	e	o	SUS	como	prioridade”135,	de	30	de	

março,	em	O	Globo.	Porém,	isso	só	se	deveu	ao	fato	de	es-

tarmos	em	um	contexto	extremo.	O	modo	como	o	serviço	

púbico	é	estigmatizado	pela	mıd́ia	como	ine/iciente	voltou	

com	força	no	debate	sobre	o	Saneamento	Básico.		

	

																																																								
133	https://oglobo.globo.com/opiniao/saneamento-pode-abrir-ciclo-de-investimentos-24499893	
134	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/06/hora-do-saneamento.shtml	
135	https://oglobo.globo.com/opiniao/pais-precisa-fixar-ciencia-o-sus-como-prioridades-1-24334088	
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Conclusão	

	

Existiu,	de	fato,	um	papel	e/iciente	da	grande	mıd́ia	

em	conscientizar	a	população	e	pressionar	as	medidas	sa-

nitárias.	A	mesma	agiu	também	se	opondo	ao	autoritarismo	

bolsonarista	–	como	o	oposicionismo	a	manifestação	deno-

minada	“300	do	brasil”,	além	de	se	opor	à	lei	que	restringiu	

o	acesso	à	informação.	Por	outro	lado,	os	jornais	pesquisa-

dos	 estão	 alinhados	 à	 agenda	 neoliberal	 do	 governo,	 ao	

passo	que	as	principais	pautas	discutidas	acerca	da	econo-

mia	defendem	a	austeridade	/iscal,	mesmo	em	um	contexto	

em	que	a	intervenção	do	Estado	seja	crucial,	dada	a	possıv́el	

crise	do	neoliberalismo	que	a	pandemia	evidenciou.	

Eo 	possıv́el	concluir,	portanto,	que	a	grande	mıd́ia	

seleciona	bem	discursos,	substitui	pautas	e	demoniza	seto-

res.	A	mıd́ia	seleciona	discursos	quando	se	utiliza	da	pala-

vra	modernização	para	se	referir	a	privatização.	Substitui	

pautas	referentes	às	duas	manifestações	da	sociedade	civil.	

Demoniza	o	serviço	público,	culpando	gestores	e	servidores	

por	problemas,	e	não	a	falta	de	verba.	Colocando	esses	tra-

balhadores	como	vilões	através	de	falsas	simetrias	entre	o	

trabalhador	do	setor	privado	e	até	mesmo	com	relação	 à	

polıt́ica	de	renda	básica	emergencial.	

Finalmente,	 ao	 longo	 desses	 quatro	 meses	 /icou	

evidente	que	o	oposicionismo	midiático	quanto	a	temas	po-

lıt́icos	em	alguns	momentos	se	intensi/icou,	porém,	não	fo-

ram	su/icientes	para	que	a	mıd́ia	deixasse	de	apoiar	o	pro-

jeto	 econômico	 bolsonarista,	 que	 é	 subserviente	 justa-

mente	aos	interesses	da	grande	mıd́ia:	a	empresarial.		
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A dívida pública pós-pandemia e as regras do nosso 

regime fiscal 
 
PEDRO GUERRA136 

O	 presente	 trabalho	 tem	 por	 objetivo	 discorrer	

acerca	dos	debates	 intelectuais	que	vêm	ocorrendo	entre	

economistas	sobre	as	polıt́icas	econômicas	do	governo	di-

ante	da	pandemia	do	Covid-19.	Os	economistas	aqui	anali-

sados	são:	Nelson	Barbosa,	Laura	Carvalho,	Marcos	Lisboa	

e	Samuel	Pessôa.	Os	dois	primeiros	representam	a	ala	hete-

rodoxa	e	os	dois	últimos,	a	ala	ortodoxa.	O	objeto	desta	pes-

quisa	é	o	que	se	segue:	a	questão	da	dıv́ida	pública	pós	pan-

demia,	a	possibilidade	de	instauração	da	renda	básica	uni-

versal,	a	situação	do	nosso	regime	/iscal,	os	problemas	do	

sistema	tributário	brasileiro	e	os	programas	de	reconstru-

ção	do	paıś	no	pós-crise.		

A	investigação	tomou	como	fontes	os	artigos	publi-

cados	por	estes	economistas	no	jornal	Folha	de	São	Paulo,	

além	de	podcasts,	vıd́eos	do	Youtube,	portais	de	notıćias	va-

riados	e	sites	de	opinião.	O	perıódo	abarcado	pelo	estudo	

compreende	o	intervalo	que	vai	de	12	de	junho	de	2020	a	

12	de	julho	de	2020.	

Nossa	hipótese	é	a	de	que	os	economistas	ortodoxos	

acreditam	em	três	premissas:	1)	nosso	sistema	tributário	

possui	uma	série	de	regras	mal	formuladas	que	prejudicam	

o	crescimento	econômico;	2)	a	renda	básica	deve	privile-

giar,	no	momento,	os	mais	pobres	e	3)	o	setor	público	é	ine-

/iciente,	em	grande	parte,	para	alocar	os	recursos.	

																																																								
136	Pedro	Guerra	é	graduado	em	ciências	sociais	e	pesquisador	do	NUDEB		
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	Já	 os	 economistas	 heterodoxos	 compartilham	 das	

seguintes	 teses:	 1)	 o	 setor	 público	 deve	 ser	 o	 principal	

agente	de	reconstrução	do	paıś	após	a	pandemia,	através	

do	investimento	público;	2)	é	necessário	rever	algumas	re-

gras	do	nosso	regime	/iscal	e	3)	é	fundamental	aumentar	os	

gastos	sociais	para	reduzir	a	desigualdade.		

Por	 isso,	 dividimos	o	 texto	 em	 três	 partes:	 na	pri-

meira	falaremos	sobre	a	visão	ortodoxa,	exposta	por	Mar-

cos	Lisboa	e	Samuel	Pessôa;	na	segunda	esclareceremos	a	

opinião	heterodoxa	de	Nelson	Barbosa	e	Laura	Carvalho	e	

na	terceira	faremos	uma	conclusão	expondo	os	pontos	mais	

importantes	levantados	pelos	economistas.				

	

A	ineSiciência	do	setor	público,	a	renda	mínima	e	o	sis-

tema	tributário	

	

Marcos	 Lisboa,	 economista	 e	 atual	 presidente	 do	

Insper	 (Instituto	 de	 Ensino	 e	 Pesquisa),	 argumenta	 que	

apesar	do	debate	econômico	estar	assentado	na	dicotomia	

entre	desenvolvimentistas	–	que	defendem	uma	maior	par-

ticipação	do	Estado	-	e	liberais	–	que	acusam	tal	interferên-

cia	-,	ele	é	contraproducente	uma	vez	que	não	re/lete	a	e/i-

ciência	do	setor	público137.		

Lisboa,	para	sustentar	a	tese	de	que	o	setor	público	

é,	em	grande	parte,	ine/icaz,	cita	exemplos	da	educação,	da	

carga	tributária,	da	situação	dos	estados	e	da	decisão	polı-́

tica	dos	Tribunais	de	Justiça.	A	despesa	com	a	educação	au-

mentou	de	3,9%	do	PIB	em	2000	para	6,2%	em	2015,	mas	

																																																								
137https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/06/gastamos-muito-mas-gastamos-
mal.shtml	

79



	
80 

continuamos	 com	 baixos	 indicadores	 de	 aprendizado	 no	

ensino	médio;	a	carga	tributária	subiu	de	24%	do	PIB	em	

1991	para	33%	em	2018	e	permanecemos	com	a	maior	dı-́

vida	pública138;	o	aumento	contıńuo	da	carga	tributária	nos	

estados	 pode	 ser	 entendido	 mediante	 os	 benefıćios	 por	

tempo	de	 serviço	 e	 aposentadorias	 precoces.	 “A	 sua	des-

pesa	com	pessoal	subiu	de	50%	da	receita	corrente	lıq́uida	

em	 2008	 para	 63%	 em	 2017139,	 com	 salários	 em	média	

31%	maiores140	do	que	recebem	pessoas	com	formação	se-

melhante	 no	 setor	 privado,	 sem	 contar	 a	 aposentadoria	

mais	benevolente”.		

Ademais,	 o	 economista	 menciona	 os	 exemplos	 de	

Minas	Gerais,	que	atrasa	pagamentos	de	salários	e	do	Rio	

de	Janeiro,	que	não	tem	dinheiro	para	lidar	com	a	saúde	e	

que	não	cumpre	os	acordos	com	a	União.	Por	/im,	alude	à	

decisão	do	Tribunal	de	Justiça	que	se	vale	de	auxıĺios	e	in-

denizações	que	garantem	recebimentos	maiores	que	o	teto	

constitucional,	além	de	determinar	que	salários	de	servido-

res	não	sejam	reduzidos141.		

Uma	das	maneiras	de	o	setor	público	agir	de	forma	

efetiva,	segundo	ele,	passa	pelo	estabelecimento	da	renda	

mıńima142.	 Para	 isso,	 sugere	 duas	 maneiras	 de	 /inancia-

mento:	a	primeira	é	fazer	com	que	a	classe	média	e	os	mais	

																																																								
138https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/deficit-pode-ir-a-r-12-tri-com-divida-acima-de-
100-do-pib-por-mais-de-uma-decada-diz-estudo.shtml	
139http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9277/1/cc41_nt_indicadores_bimestrais_dos_gas-
tos_com_pessoal.pdf	
140https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/publication/brazil-expenditure-review-report>.	
141https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/stf-proibe-corte-salarial-de-servidores-e-veta-
reducao-de-repasse-do-executivo-a-outros-poderes.shtml	
142https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-lisboa/2020/06/renda-minima.shtml	
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ricos	paguem	mais	impostos,	mas	que	ao	mesmo	tempo	re-

cebam	o	auxıĺio	governamental143,	 e	a	 segunda	 é	 tributar	

menos	e	garantir	a	renda	mıńima	apenas	para	os	mais	po-

bres.		

Lisboa	explica	que	ambos	os	caminhos	são	e/icazes,	

sendo	o	maior	dos	nossos	problemas	as	regras	que	estrutu-

ram	o	 sistema	 tributário,	 necessitando,	 portanto,	 de	uma	

reforma	tributária	urgente.	Além	disso,	aponta	alguns	ca-

minhos	que	não	devem	ser	adotados	como	é	o	caso	de	au-

mentos	 “atabalhoados”	 de	 impostos	 que	 ampliam	 a	 desi-

gualdade144	e	a	tributação	sobre	o	lucro.		

No	caso	da	segunda	distorção,	a/irma	que	no	Brasil	

confunde-se	o	tamanho	da	empresa	com	o	do	acionista,	já	

que	o	lucro	/iscal	destinado	aos	pensionistas	é	tributado	em	

34%,	mesmo	que	cada	um	receba	R$10	mil	por	mês;	e	o	lu-

cro	dos	cotistas	que,	por	exemplo,	recebem	acima	de	R$	100	

mil	 é	 tributado	 em	 cerca	de	10%.	 “O	melhor	 seria,	 como	

ocorre	na	maioria	dos	paıśes	relevantes,	reduzir	a	tributa-

ção	sobre	o	lucro	das	empresas.	A	renda	familiar,	incluindo	

os	 dividendos,	 seria	 tributada	progressivamente,	 descon-

tando-se	o	imposto	pago	na	empresa”.		

Samuel	Pessôa,	em	artigo	publicado	na	Folha	de	São	

Paulo,	 no	 dia	 6	 de	 junho	 de	 2020,	 intitulado	 “Quanto	

																																																								
143https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/guedes-diz-a-deputados-que-vai-renomear-
bolsa-familia-para-renda-brasil-e-incorporar-informais-no-pos-pandemia.shtml	
144https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/05/brasil-escolheu-incluir-pobres-sem-tocar-
em-privilegios-da-elite-diz-marta-arretche.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_cam-
paign=topicos	
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Custa?”	145,	fala	sobre	as	duas	maiores	vantagens	da	imple-

mentação	da	renda	básica	de	cidadania,	que	são	a	elimina-

ção	da	pobreza	e	a	redução	da	desigualdade146.		

Dessa	maneira,	por	meio	da	cobrança	de	alıq́uota	li-

near	de	35,7%	de	imposto	sobre	todas	as	rendas	e	pela	eli-

minação	integral	das	deduções	do	IRPF147,	o	programa	irá	

sustentar-se.	 Além	 disso,	 a/irma	 que	 a	 função	 do	 econo-

mista	não	 é	 exercer	um	 juıźo	de	valor	sobre	a	 “oportuni-

dade”	da	renda	básica	-	sua	atribuição	se	restringe	a	calcu-

lar	a	qualidade	do	programa	em	termos	de	custo/benefıćio	

-,	deixando	o	debate	da	aprovação	ou	não	para	a	esfera	po-

lıt́ica	(Congresso	Nacional).		

Contudo,	apesar	de	concordar	com	a	implantação	da	

medida,	assevera	que	não	se	pode	minimizar	o	impacto	de	

programas	 sociais	 sobre	 o	 Orçamento148,	 tendo	 em	 vista	

que	“do	ponto	de	vista	do	bem-estar	dos	mais	vulneráveis,	

a	 desorganização	 macroeconômica	 é	 o	 pior	 dos	 males”,	

pois,	do	ângulo	econômico,	nosso	sistema	opera,	na	média,	

com	excesso	de	demanda	sobre	a	oferta,	ou	em	uma	situa-

ção	de	“pressão	estrutural	de	demanda”.		

O	exemplo	que	o	especialista	expõe	é	o	perıódo	da	

história	brasileira	que	vai	de	2004	à	2014:	“em	2003,	havia	

um	superávit	externo	de	2%	do	PIB.	Absorvemos	2%	do	PIB	

a	menos	do	que	produzimos.	Em	2014,	o	dé/icit	externo	foi	

de	4%	do	PIB.		

																																																								
145https://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2020/06/quanto-custa.shtml	
146https://temas.folha.uol.com.br/desigualdade-global/brasil/super-ricos-no-brasil-lideram-concen-
tracao-de-renda-global.shtml	
147https://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2020/05/o-buraco-e-fundo.shtml	
148https://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2020/06/escassez-a-norma-brasi-
leira.shtml	

82



	
83 

Ou	seja,	ao	longo	dos	11	anos	de	2004	a	2014,	pas-

samos	a	exportar	seis	pontos	percentuais	(pp)	do	PIB	a	me-

nos	de	poupança	(ou,	por	outra	forma,	fomos	de	exportação	

de	2	pp	do	PIB	para	importação	de	44	pp).		

Se	a	conta	for	feita	a	preços	constantes,	a	virada	foi	

de	7	pp.	Foi	a	contribuição	da	oferta	externa	em	7	pp	do	PIB	

de	bens	e	serviços	que	permitiu	que	convivêssemos	mais	de	

uma	década	com	excesso	de	demanda	sem	grandes	acelera-

ções	 da	 in/lação”.	 Por	 isso,	 assegura	que	 é	 necessário	 to-

marmos	conta	da	questão	/iscal.		

Outro	ponto	tocado	pelo	economista	é	a	falta	de	li-

derança	por	parte	do	Poder	Executivo,	o	que	deixa	o	Con-

gresso	sensıv́el	a	interesses	particulares,	o	“ativismo	legis-

lativo”	149,	como	é	o	caso	do	projeto	de	lei	1.328	que	pos-

terga	o	pagamento	das	parcelas	do	crédito	consignado	por	

120	dias150,	inclusive	a	suspensão	a	trabalhadores	ativos	e	

pensionistas	que	não	tiveram	perda	de	renda,	de	forma	que	

tal	decisão	reduz	a	qualidade	da	renda	do	salário,	elevando	

o	custo	para	o	tomador.		
“Uma	 das	 di/iculdades	 que	 temos	 tido	 no	 enfrenta-
mento	da	epidemia	e	no	desenho	das	polıt́icas	públicas	
é	a	falta	de	liderança	da	Presidência	da	República.	Ao	
não	 exercer	 essa	 liderança,	 o	 Executivo	 deixa	muita	
responsabilidade	 ao	 Congresso	 Nacional,	 que,	 de	
forma	 descentralizada,	 vai	 tomando	 decisões	 sem	
olhar	as	polıt́icas	públicas	de	enfrentamento	do	estado	
de	calamidade	social	de	forma	integrada”.	

	

	

	

	

																																																								
149https://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2020/06/ativismo-legislativo.shtml	
150https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/senado-aprova-projeto-que-suspende-paga-
mentos-de-emprestimos-consignados.shtml	
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A	reconstrução,	a	dívida	pública	e	o	regime	Siscal	

	

Nelson	Barbosa,	em	artigo	publicado	na	Folha	de	São	

Paulo,	no	dia	19	de	junho	de	2020,	chamado	“O	/inal	do	co-

meço”	151,	a/irma	que	é	urgente	um	programa	de	reconstru-

ção	do	paıś	no	pós-crise	Covid-19,	de	forma	que	o	Estado	

exerça	este	papel	de	restauração,	assim	como	acontece	na	

China,	Alemanha,	França	e	Estados	Unidos.		

Na	China,	há	medidas	de	investimento	em	desenvol-

vimento	 sustentável	 com	 inclusão	 social	 (através	 do	 em-

prego);	na	Alemanha	e	na	França	há	um	programa	de	500	

bilhões	de	euros,	 reforçando	o	 sistema	de	 saúde,	 recupe-

rando	emprego	e	renda,	valorizando	a	economia	digital	e	

sustentável	e	dando	maior	autonomia	industrial;	e	nos	Es-

tados	Unidos	discutem-se	diversos	planos:	por	um	lado,	o	

governo	republicano	menciona	o	programa	de	US$	1	trilhão	

e,	por	outro,	os	democratas	elaboram	uma	proposta	de	in-

vestimento	em	infraestrutura,	reforma	da	saúde	e	transfe-

rência	de	renda	aos	mais	pobres,	assim	como	aconteceu	em	

1930	com	Roosevelt.		

“E	no	Brasil?	Por	enquanto	nosso	programa	de	re-

construção	é	não	ter	programa	de	reconstrução.	Continua-

mos	apostando	que,	em	2021,	o	retorno	ao	arrocho	/iscal	

produzirá	expansão	espontânea	do	“PIB	privado”	sem	ne-

cessidade	de	qualquer	outra	ação	por	parte	do	governo”.	

																																																								
151https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/06/o-final-do-comeco.shtml	
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Ademais,	 ainda	neste	contexto	pós-pandemia,	Bar-

bosa	assegura	que	o	pagamento	do	aumento	da	dıv́ida	pú-

blica	decorrente	da	 “guerra	 contra	o	vıŕus”152	 gerou	uma	

demanda	por	tributação	progressiva.		

Contudo,	somente	fará	sentido	o	aumento	de	nossa	

tributação	direta153	se	for	direcionada	à	redução	das	desi-

gualdades	 de	 oportunidades	 sofridas	 pelos	 mais	 pobres.	

Somado	a	 isso,	 é	 necessário	 também	 reformular	 algumas	

regras	do	nosso	sistema	tributário,	dado	que	a	classe	média	

paga	uma	parcela	maior	que	os	ricos	para	o	Estado.		

Por	 isso,	 para	 que	 estes	 dois	 caminhos	 se	 tornem	

produtivos	é	necessário	que	o	aumento	do	imposto	sirva	à	

geração	de	emprego	e	redução	da	desigualdade	e	que	haja	

uma	aliança	polıt́ica	entre	a	classe	média	e	os	mais	pobres	

para	aumentar	a	tributação	sobre	os	mais	ricos.		

Além	disso,	assim	como	Marcos	Lisboa,	Nelson	Bar-

bosa	declara	que	o	Brasil	enfrenta	grandes	problemas	tri-

butários,	como	por	exemplo,	a	tributação	sobre	a	folha	de	

pagamento154.	Segundo	ele,	é	urgente	uma	reforma	tributá-

ria	 que	 reveja	 todos	os	 encargos	 sobre	 a	 folha,	 adotando	

contribuições	sobre	o	valor	adicionado	para	reduzir	o	custo	

relativo	do	trabalho.	Ou	seja,	defende	que	a	contribuição	so-

bre	a	folha	de	pagamento	deve	ser	substituıd́a	por	uma	con-

tribuição	sobre	o	faturamento,	da	mesma	forma	como	ocor-

reu	durante	o	Governo	Dilma.		

																																																								
152https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/07/quando-democracias-taxam-os-
ricos.shtml	
153https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/sem-orcamento-extra-novo-bolsa-familia-so-
redistribui-dinheiro-entre-os-mais-pobres.shtml	
154https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2020/07/desoneracao-da-folha-de-paga-
mento.shtml	
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Laura	Carvalho,	em	podcast	intitulado	“Entretanto”,	

abordou	alguns	aspectos	interessantes	da	nossa	realidade	

econômica.	 Em	 episódio	 postado	 no	 dia	 16	 de	 junho	 de	

2020,	denominado	 “Direitos	LGBTs	e	a	nova	proposta	de	

meta	para	a	dıv́ida	pública”155,	Carvalho	fala	sobre	a	ques-

tão	da	dıv́ida	pública	pós	pandemia	e	a	proposta	da	equipe	

Guedes	que	prevê	redução	da	dıv́ida,	com	venda	de	patri-

mônio	e	reservas	internacionais156.		

Neste	sentido,	a/irma	que	as	regras,	as	leis	e	as	metas	

orçamentárias	brasileiras,	principalmente	a	partir	do	Go-

verno	Michel	Temer	(Emenda	Constitucional	n°	95)	em	di-

ante,	tiram	das	mãos	da	sociedade	a	negociação	sobre	o	or-

çamento	público	e	criam	uma	tradição	de	prioridades	para	

o	gasto	público,	de	maneira	que	se	o	teto	de	gastos	é	des-

cumprido,	o	governo	é	obrigado	a	não	reajustar	os	salários	

dos	servidores,	não	realizar	concursos	e	etc.		

A	 proposta	 de	 Guedes,	 diz	 Carvalho,	 destoa	 total-

mente	da	 literatura	 internacional	e	do	recomendado	pelo	

FMI.	Além	disso,	a/irma	que	nossa	regra	de	resultado	pri-

mário	é	prejudicial	na	medida	em	que	o	governo	corta	gas-

tos	primários,	gera	problemas	de	contingenciamento	e	blo-

queia	recursos	ao	longo	do	ano,	já	que	ele	precisa	cumprir	

a	regra.		

Da	mesma	maneira,	a	regra	de	teto	de	gastos	vai,	ao	

longo	do	tempo,	restringindo	os	recursos	para	o	que	a	po-

pulação	crescente	precisa,	como	é	o	caso	do	SUS.	Todavia,	

a/irma	 que	 nem	 todas	 as	 regras	 de	 gastos	 são	 negativas,	

elas	podem	ser	positivas	se	os	gastos	expandirem	conforme	

																																																								
155https://www.listennotes.com/podcasts/entretanto/16-direitos-lgbts-e-a-nova-B5gH8CyYovr/	
156https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/equipe-de-guedes-quer-criar-meta-para-divida-
publica.shtml	
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o	crescimento	da	economia,	como	acontece	em	alguns	paı-́

ses	da	Europa.		

Na	verdade,	elas	não	precisam	ser	previstas	para	dez	

ou	vinte	anos,	o	ideal	seria	em	média	uns	quatro	ou	cinco.	

A	meta	não	deve	ser	rıǵida	a	ponto	de	paralisar	o	setor	pú-

blico,	é	necessário	criar	uma	/lexibilidade.		

Outro	assunto	importante	tocado	por	Laura	Carva-

lho,	e	que	vai	ao	encontro	do	tema	do	regime	/iscal,	é	a	ques-

tão	das	barreiras	à	expansão	dos	gastos	sociais	no	Brasil157.	

A	austeridade	está	relacionada	ao	enxugamento	dos	

gastos	públicos,	porém,	no	caso	brasileiro,	o	aumento	dos	

gastos	do	governo	no	campo	social	reduz	as	desigualdades.	

Nesta	perspectiva,	a	diminuição	do	espaço	para	os	gastos	

sociais	 impede	 que	 os	 recursos	 bene/iciem	 a	 população	

mais	pobre	que	necessita	dos	serviços	públicos.		

Isto	tudo	é	causado	pelo	teto	de	gastos,	o	qual	 /ica	

cada	 vez	mais	 restritivo.	 Na	 prática,	 o	 teto	 não	 pode	 ser	

cumprido.	Pesquisas	realizadas	pela	Instituição	Fiscal	Inde-

pendente	(IFI)	apontam	que	o	teto	de	gastos	corre	risco	de	

rompimento	 em	2021158;	 caso	 isto	não	ocorra,	 faltará	 di-

nheiro	para	o	funcionamento	da	máquina	pública,	para	os	

ministérios,	para	o	pagamento	de	luz	e	etc.	

	

Conclusão		

	

		Passados	quatro	meses	desde	o	começo	da	prolife-

ração	do	Covid-19	no	Brasil,	um	dos	paıśes	mais	atingidos	

																																																								
157https://www.listennotes.com/podcasts/entretanto/18-o-espa%C3%A7o-para-expandir-rTo-
zCDXbLE-/	
158https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/18/ifi-aponta-risco-de-rompimento-do-
teto-de-gastos-em-2021	
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pela	pandemia,	ultrapassamos	a	marca	de	72.000	óbitos159.	

Isto	signi/ica	que	precisamos	continuar	com	os	envios	de	

recursos	por	parte	da	União	para	os	estados	e	municıṕios	

para	 o	 /inanciamento	 das	 atividades	 públicas	 de	 saúde,	

como	é	o	caso	do	SUS.		

Como	bem	frisou	Nelson	Barbosa,	o	paıś	precisa	ur-

gentemente	 de	 um	 plano	 de	 restauração	 econômica	 pós-

pandemia	e,	como	em	momentos	de	crise	surgem	possibili-

dades	de	transformação	produtiva,	é	necessário	que	o	Es-

tado	invista	em	infraestrutura,	de	modo	que	impulsione	o	

desenvolvimento	 econômico	 via	 inclusão	 social,	 gerando	

emprego	e	renda.	Para	isso,	o	setor	público	precisa	ter	mais	

seriedade	 na	 alocação	 de	 seus	 recursos	 para	 possibilitar	

maior	e/iciência	do	Estado	na	retomada	do	crescimento.		

Eo 	 crucial	 que	 se	 /lexibilize	o	 teto	de	gastos,	 já	 que	

emperra	grande	parte	dos	gastos	sociais	que	poderiam	es-

tar	sendo	direcionados	para	a	população	mais	pobre;	além	

da	 adoção	 da	 renda	mıńima	 como	 polıt́ica	 pós-crise.	 Por	

/im,	acredito	que	a	dıv́ida	pública,	que	pode	chegar	a	90%	

do	PIB160	ainda	neste	ano,	não	será	um	grande	problema,	

visto	que	todos	os	paıśes	do	mundo	deverão	observar	esse	

choque	e	a	existência	de	capacidade	ociosa	e	elevado	de-

semprego	permitem	uma	recuperação	bastante	rápida	no	

nıv́el	de	atividade	econômica.		

	

  

 

																																																								
159https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-12/ao-vivo-a-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-e-a-
crise-politica-no-brasil.html	
160http://brasildebate.com.br/pos-pandemia-como-retomar-o-crescimento-mantendo-a-divida-pu-
blica-sustentavel/	
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Empresariado brasileiro e a pandemia e o pacto com com 

Bolsonaro pela retomada da economia    
	

BRUNO CECCHETTI161		

	

O	presente	artigo	é	uma	análise	das	interações	mais	

relevantes	 noticiadas	 entre	 a	 classe	 empresarial	 e	 o	 go-

verno	 Bolsonaro	 nos	 últimos	 quatro	meses,	 desde	 que	 a	

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

março.	O	objetivo	do	texto	é	traçar	as	mudanças	signi/icati-

vas	nas	dinâmicas	desses	grupos	com	o	governo	e	suas	for-

mas	de	se	manifestarem,	juntamente	com	uma	breve	expla-

nação	da	conjuntura	do	momento	analisado.	Pretendemos,	

com	isso,	ensaiar	uma	panorama	sobre	o	modo	como	o	em-

presariado	brasileiro	se	comportou	diante	dos	con/litos	po-

lıt́icos	da	pandemia.	

Aqui	retomamos	dois	conceitos	usados	no	primeiro	

boletim	do	Nudeb:	 “novo	 empresariado”	 que	 é	 composto	

principalmente	 por	 varejistas	 que	 faziam	 parte	 do	 Brasil	

200;	e	“empresariado	tradicional”	composto	por	represen-

tantes	de	grupos	industriais	como	a	Federação	das	Indús-

trias	de	São	Paulo	(Fiesp)	e	a	Federação	das	Indústrias	do	

Rio	de	Janeiro	(Firjan).	

Na	primeira	parte	será	possıv́el	observar	que	o	novo	

empresariado	sofre	uma	ruptura	em	seu	grupo	Brasil	200		

com	a	saıd́a	do	Sérgio	Moro	do	governo.	O	duro	golpe	no	

governo	Bolsonaro	re/letiu	no	movimento	empresarial	e	o	

																																																								
161	Bruno Cecchetti é graduando em ciências sociais do 6º período e pesquisador do NUDEB e do LAP-
PCOM	
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fragmentou	de	forma	substancial	o	fazendo	perder	sua	ca-

racterıśtica,	um	verdadeiro	esvaziamento.	E	por	/im,	na	se-

gunda	parte	buscou	tornar	evidente	o	enfraquecimento	do	

Bolsonaro	e	como	o	empresariado	tradicional	consegue	se	

aproveitar	de	um	Presidente	enfraquecido.	

	

Ruptura	Brasil	200	e	inquérito	das	fake	news		

 
A	 ruptura	dentro	do	 “novo	empresariado”	 começa	

com	a	demissão	de	Sérgio	Moro	em	24	de	abril,	fazendo	com	

que	o	 Instituto	Brasil	200	anunciasse	o	 rompimento	com	

Presidente	Jair	Bolsonaro.	Gabriel	Kanner,	sobrinho	do	Flá-

vio	Rocha	e	agora	presidente	do	grupo,	em	seu	twitter	diz	

que	“Todos	que	acreditaram	no	discurso	do	combate	à	cor-

rupção	se	sentem	traıd́os”	e	a/irmou	que	o	“Brasil	200	não	

pode	ser	chapa	branca”.162	

Luciano	Hang	agradeceu	Moro	pela	sua	participação	

no	governo	mas	manteve	seu	apoio	ao	Presidente	sem	qual-

quer	 crıt́ica.163	 Flávio	 Rocha	 foi	 outro	 empresário	 deste	

grupo	 que	 se	 manteve	 totalmente	 a	 favor	 do	 presidente	

apesar	de	também	lamentar	a	saıd́a	do	Moro,	e	por	discor-

dar	da	posição	do	Brasil	200,	grupo	que	ele	fundou,	anun-

ciou	sua	saıd́a	no	dia	5	de	maio	e	através	de	uma	carta	pu-

blicada	no	dia	10	ele	expôs	com	mais	detalhes	sua	insatis-

fação	com	o	rumo	do	grupo:	
O	tempo	passou,	e	o	movimento	ganhou	estrutura	formal,	
transformando-se	no	Instituto	Brasil	200.	Originalmente	um	
think	tank	centrado	em	análises	macroeconômicas	sobre	o	

																																																								
162https://www.poder360.com.br/governo/presidente-do-instituto-brasil-200-anuncia-rompimento-
com-governo-bolsonaro/	
163A	conta	do	Luciano	Hang	no	twitter	foi	suspensa	após	uma	decisão	do	ministro	Alexandre	de	Moraes,	
do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 (STF).	 Dessa	 forma	 impossibilitando	 a	 referência	
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/24/contas-bolsonaristas-em-redes-sociais-sao-retira-
das-do-ar-apos-decisao-de-moraes.ghtml		
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futuro	do	capitalismo	e	das	nações,	o	instituto	viu-se	recente-
mente	envolvido	no	debate	da	polıt́ica	miúda,	aquele	que	se	
escreve	com	“p”	minúsculo.164	

  

A	 gota	 d'água	 para	 outros	 empresários,	 suposta-

mente,	teria	sido	uma	live	com	o	Vice-presidente	Hamilton	

Mourão	no	dia	7	de	maio,	quando	o	tema	do	impeachment	

ainda	era	debatido	nas	mıd́ias	no	calor	do	momento	cau-

sado	pelas	denúncias	do	Sérgio	Moro.	Outros	nome	de	peso	

como	 Edgard	 Corona	 (Bio	 Ritmo),	 João	 Appolinário	 (Po-

lishop)	 e	 Sebastião	 Bom/im	 (Centauro)	 saıŕam	 do	 grupo	

alegando	as	mesmas	insatisfações	que	o	proprietário	da	Ri-

achuelo.	

Já	 fragmentados	 pelas	 divergências	 empresários	

como	Lucioano	Hang	e	Edgard	Corona	estão	sendo	investi-

gado	no	inquérito	das	fake	News:	ambos	são	suspeitos	por	

impulsionarem	ataques	virtuais	e	notıćias	falsas.	Corona	te-

ria	enviado	uma	mensagem	ao	grupo	de	WhatsApp	nome-

ado	“Brasil	200	Empresarial”	em	que	dizia	estar	precisando	

de	 mais	 dinheiro	 para	 impulsionar	 mensagens	 contra	 o	

Presidente	da	Câmara,	Rodrigo	Maia	(Democratas-RJ).165	

Kanner,	de	acordo	com	a	revista	Veja,	tenta	desven-

cilhar	o	Brasil	200	das	ações	dos	integrantes	e	ex-integran-

tes.166	Mas	mesmo	que	consiga	desvencilhar,	o	movimento	

que	antes	parecia	ascender,	agora	sofre	com	a	partida	de	

suas	/iguras	mais	próximas	ao	Bolsonaro	como	Flávio	Ro-

cha,	e	com	o	silêncios	dos	seus	capitães	investigados.	A	fra-

gmentação	aparenta	ter	custado	a	relevância	no	debate	pú-

blico	 uma	 vez	 que	 eles	 voltaram	 com	 a	 postura	 chapa-

																																																								
164http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/brasil-200-uma-despedida/479504	
165https://veja.abril.com.br/politica/presidente-do-brasil-200-a/irma-que-grupo-nao-apoia-fake-
news/	
166Ibid.		
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branca	em	suas	redes	sociais,	mesmo	com	o	Presidente	se-

guindo	uma	postura	escancaradamente	/isiológica	com	in-

tuito	de	salvar	sua	famıĺia	investigada	e	a	si	mesmo	do	im-

peachment.167	

Ressaltamos	que	o	 inquérito	das	 fake	news	não	só	

enfraqueceu	o	empresariado	bolsonarista	mas	também	ou-

tros	setores	do	bolsonarismo.	O	cofundador	do	Aliança	pelo	

Brasil	 Luıś	 Felipe	 Belmonte	 dos	 Santos,	 Daniel	 Silveira	

(Partido	 Social	 Liberal	 -	 RJ),	 Robertor	 Jefferson	 (Partido	

Trabalhista	 Brasileiro),	 Allan	 dos	 Santos	 (Terça	 Livre),	 a	

criminosa	agora	em	prisão	domiciliar	Sara	Winter	e	o	ex-

ministro	e	 fugitivo	Abraham	Weintraub	são	outros	exem-

plos	de	bolsonaristas	investigados	no	inquérito.	

	

Empresariado	tradicional	e	Bolsonaro	sob	pressão	

	

A	relação	do	empresariado	tradicional	com	o	presi-

dente	Bolsonaro	não	é	linear.	Nas	eleições	de	2018,	esse	se-

tor	 estava	 com	 os	 candidatos	 dos	 partidos	 tradicionais	

(PSDB,	 PMDB).	 No	 segundo	 turno,	 apoiaram	 Bolsonaro	

contra	o	PT	e	passaram	o	ano	de	2019	tentando	se	aproxi-

mar	do	governo.	O	caso	do	presidente	da	FIESP,	Paulo	Scaf,	

é	exemplar	desta	aproximação.		

O	problema	é	que	o	ataque	às	instituições	organiza-

dos	pelo	bolsonarismo	e	apoiados	pelo	presidente	são	tam-

bém	um	ataque	a	estrutura	jurıd́ica	e	polıt́ica	que	é	funda-

mental	para	a	manutenção	das	posições	de	poder	deste	se-

tor	do	empresariado.	

																																																								
167https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-28/saida-de-sergio-moro-in/laciona-preco-cobrado-por-
centrao-para-blindar-bolsonaro-de-impeachment-ou-acao-penal.html	
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	No	primeiro	momento	da	pandemia,	com	a	escalada	

de	 manifestações	 contra	 o	 Congresso,	 presidido	 por	 Ro-

drigo	Maia	(DEM-RJ)	e	Davi	Alcolumbre	(DEM-AP),	e	contra	

o	Supremo	Tribunal	Federal,	esse	empresariado	se	somou	

às	vozes	em	defesa	das	instituições	democráticas.	

Além	disso,	FIESP	e	FIRJAM	se	mobilizaram	em	fa-

vor	das	polıt́icas	apresentadas	pelo	governo	nas	MP	927	e	

a	MP	936	que	propuseram	a	/lexibilização	as	relações	tra-

balhistas	e	desoneração	da	folha	de	pagamentos	de	deter-

minados	setores.	Mas,	passado	esse	primeiro	momento,	o	

empresariado	tradicional	e	seus	representantes	têm	mos-

trado	 uma	postura	mais	 ativa,	 isso	 é,	 não	 só	 defendendo	

instituições,	mas	exigindo	ainda	mais	reformas.		

Essa	postura	resulta	da	sequências	de	revezes	insti-

tucionais	 do	 presidente	 desde	 abril:	 Bolsoanaro	 perdeu	

cinco	ministros	nos	quatro	 últimos	meses	(Luiz	Henrique	

Mandetta,	 Sérgio	 Moro,	 Nelson	 Teich,	 Regina	 Duarte	 e	

Abraham	 Weintraub).	 Seus	 /ilhos	 sãos	 investigados	 por	

corrupção	 com	 os	 esquema	 de	 rachadinhas,	 funcionários	

fantasmas	 e	 também	 pelo	 disparo	 de	 fake	 news.168	 Além	

disso,	Bolsonaro	também	está	tendo	sua	chapa	investigada	

pelo	TSE.169	

E	ainda	houve	uma	signi/icativa	queda	de	populari-

dade	com	aumento	do	ıńdice	de	reprovação	de	abril	até	ju-

nho	em	mais	de	dez	pontos.170	E	a	estabilização	dos	ıńdices	

apresentada	no	 /inal	 de	 junho	provavelmente	 se	 deve	 ao	

auxıĺio	 emergencial,	 que	 o	 governo	 receia	 em	 prolongar,	

																																																								
168	https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52419855	
169https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/barroso-assume-tse-em-meio-a-acoes-que-miram-
chapa-bolsonaro-mourao.shtml	
170https://www.poder360.com.br/datapoder360/41-aprovam-e-50-desaprovam-governo-bolsonaro-
diz-datapoder360/	
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que	atende	os	mais	pobres,	onde	o	Presidente	foi	mais	bem	

avaliado.171	Temos	então	um	presidente	se	aproximando	da	

impopularidade,	sem	um	quadro	estável	de	funcionários	e	

com	sua	famıĺia	suspeita	de	estar	envolvida	em	diversos	es-

quemas	de	corrupção.		Por	/im,	é	preciso	registrar	Rodrigo	

Maia	já	recebeu	48	denúncias	e	pedidos	de	impeachment.	

A	 situação	 delicada	 de	 Bolsonaro	 exige	 do	 Presi-

dente	uma	postura	mais	passiva	e	comportada	como	pode-

mos	ver	em	seu	twitter	após	a	prisão	do	seu	amigo	Fabrıćio	

Queiroz.172	Mas	antes	disso	o	presidente	já	se	mostrava	an-

sioso	 para	 negociar	 com	 o	 empresariado	 tradicional,	 e	 o	

empresariado	 estava	 disposto	 a	 ouvir	 o	 Presidente,	 pois	

tanto	o	mandatário	quanto	os	empresários	se	uni/icam	na	

pressão	para	que	a	atividade	econômica	retome.			

No	 dia	 7	 de	 maio	 Bolsonaro	 caminhou	 até	 o	 STF	

junto	 com	empresários	 da	Coalizão	 Indústria	 e	ministros	

para	 ter	 uma	 conversar	 não	 agendada	 o/icialmente	 com	

Dias	Toffoli,	nela	os	empresários	buscaram	expor	suas	a/li-

ções	ao	ministro	com	a	economia	prejudicada	pelas	medi-

das	de	 isolamento.	Bolsonaro	 também	se	comprometeu	a	

ampliar	o	rol	de	atividades	essenciais	e	de	fato	o	fez,	inclu-

indo	inclusive	os	indispensáveis	salões	de	beleza	e	acade-

mias	sem	consultar	Teich	o	seu	ministro	da	época.173	

No	dia	14	de	maio,	ainda	em	guerra	com	os	governa-

dores,	Bolsonaro	em	videoconferência	com	cerca	de	50	re-

presentantes	 da	 indústria	 pediu	 a	 classe	 “jogue	 pesado”,	

																																																								
171https://www.poder360.com.br/datapoder360/bolsonaro-mantem-aprovacao-estavel-em-41-
mesmo-depois-de-prisao-de-queiroz/	
172https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/no-twitter-novo-bolsonaro-deixa-
criticas-e-ataques-de-lado.html	
173https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/07/bolsonaro-atravessa-praca-dos-tres-poderes-a-
pe-e-vai-ao-stf-acompanhado-de-ministros.ghtml	
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isso	é,	pressionando	os	governadores	e	prefeitos	a	não	ade-

rirem	as	medidas	apropriadas	de	isolamento	para	maior	se-

gurança	 da	 população.	 Paulo	 Skaf,	 presidente	 da	 Fiesp,	

disse	que	as	forças	produtivas	estavam	a	disposição	do	pre-

sidente	e	que	o	setor	“está	alinhado	com	a	polıt́ica	econô-

mica	do	governo”.	O	empresário	também	se	comprometeu	

a	conversar	com	outras	lideranças	do	congressos	para	faci-

litar	as	coalizões.174		

Na	mesma	 reunião	 Bolsonaro	 se	 exalta	 e	 critica	 o	

Maia	por	colocar	um	deputado	Orlando	Silva	(Partido	Co-

munista	do	Brasil	-	SP)	na	relatoria	da	MP	936.	Horas	de-

pois	da	reunião	com	os	representantes	Bolsonaro	encontra	

Rodrigo	Maia	no	Palácio	do	Planalto	e	após	encontro	o	Pre-

sidente	a/irmou	que	eles	/izeram	as	pazes	e	“voltaram	a	na-

morar”.175	

O	verdadeiro	desa/io	do	Presidente	é	conseguir	rea-

lizar	a	coalizão	que	ele	tanto	rejeitava.	No	dia	7	de	julho	Bol-

sonaro,	 seguindo	 conselho	 do	ministro	 da	 Economia	 que	

teme	pelo	impacto	sobre	os	cofres	públicos,	vetou	o	ponto	

da	MP	936	que	prorroga	a	desoneração	a	desoneração	da	

folha	 para	 17	 setores	 da	 economia.	 A	 intenção	 de	 Paulo	

Guedes	é	realizar	uma	desoneração	ampla	através	de	uma	

reedição	da	impopular	CPMF.176		

Obviamente	os	setores	bene/iciados	e	que	também	

geram	mais	emprego	/icaram	descontentes	e	já	estão	se	ar-

ticulando	para	derrubar	o	veto	do	Presidente.	Maia	a/irma	

																																																								
174https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/15/interna_poli-
tica,855008/bolsonaro-faz-apelo-a-empresarios-para-jogarem-pesado-contra-governa.shtml	
175https://oglobo.globo.com/brasil/apos-ataque-de-bolsonaro-maia-vai-ao-planalto-1-24427034	
176https://veja.abril.com.br/economia/por-que-bolsonaro-vetou-a-desoneracao-de-folha-na-sancao-
da-mp-do-emprego/		
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que	há	possibilidade	do	veto	ser	derrubado.177	Caberá	ao	

Bolsonaro	articular	com	os	lıd́eres	e	outros	atores	para	vi-

abilizar	a	proposta	do	Guedes	de	forma	atraente	e	e/iciente.	

Ou	restará	convencer	o	Paulo	Guedes	de	que	é	inviável	um	

novo	 CPMF.	 De	 qualquer	 forma	 o	 Presidente	 sofrerá	 um	

desgaste	tentando	agradar	empresários	e	ministros	ainda	

correndo	o	risco	de	aprovar	uma	reforma	ine/iciente	e	até	

mesmo	prejudicial	a	economia,	assim	custando	a	sua	popu-

laridade.	Enquanto	a	contrapartida	ao	empresariado	tradi-

cional,	se	houver,	é	apenas	um	intervalo	maior	até	a	apro-

vação	de	novas	reformas.	

	

Conclusão	

	

A	base	Bolsonarista	estava	de	fato	muito	amparada	

no	 lavajatismo	de	Moro,	 e	 a	 saıd́a	 do	 ex-ministro	 acabou	

desmoralizando	o	presidente,	gerando	um	con/lito	interno	

dentro	do	seu	grupo,	o	Instituto	Brasil	200,	o	que	o	presi-

dente	Gabriel	Kanner	não	contava	era	que	as	/iguras	mais	

expoentes	do	grupo	não	abandonariam	o	Bolsonaro	e	ainda	

sairiam	do	instituto	com	o	anúncio	do	rompimento	do	Bra-

sil	 200	 com	Bolsonaro.	Assim	demonstrando	um	enorme	

desconhecimento	da	relevância	da	parcela	bolsonarista	no	

seu	próprio	movimento	 supostamente	anti-corrupção,	 ou	

então	um	probreza	estratégica	que	resultou	na	perda	de	es-

paço	no	campo	polıt́ico	que	estava	crescente	antes	da	saıd́a	

do	ex-ministro.	

																																																								
177https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/07/08/internas_econo-
mia,870272/empresarios-e-congressistas-se-unem-contra-veto-de-bolsonaro-na-mp-936.shtml	
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Já	empresariado	tradicional	demonstra	se	fortalecer	

com	as	derrotas	de	Bolsonaro,	assim	fazendo	mais	pressão	

para	mais	reformas	como	as	propostas	da	MP	927	e	936.	

Demonstrou	também	estar	bem	representado	no	congresso	

haja	vista	que	suas	pautas	tem	sido	prioridade	na	câmara	

liderada	por	Rodrigo	Maia	e	Davi	Alcolumbre.	E	não	obs-

tante	 a	mudança	 de	 postura	 do	 Presidente	 da	 República	

para	uma	mais	razoável	e	disposta	ao	diálogo	com	os	em-

presário	e	seus	representantes,	 seus	vetos	continuam	so-

frendo	crıt́icas	por	irem	de	encontro	ao	interesse	do	empre-

sariado	e	provavelmente	serão	derrubados.	Se	 for	o	caso,	

estaremos	evidenciando	a	predominância	desta	classe	no	

campo	polıt́ico	e	especialmente	no	congresso.	

Eo 	notável	que	o	mar	de	crises	do	Bolsonaro	re/lete	

na	sua	base,	assim	perdendo	a	popularidade	que	o	sustenta	

e	perdendo	também	seu	poder	de	barganha	no	congresso.	

A	menos	que	o	projeto	do	governo	bolsonaro	seja	somente	

a	ocupação	da	presidência,	não	parece	que	o	governo	 faz	

coalizões	em	prol	da	realização	de	um	projeto	de	interesse	

nacional,	e	sim	concessões	para	que	Bolsonaro	possa	sobre-

viver	em	seu	cargo	até	a	próxima	eleição.		

 

 

 

 

 

 

97



	
98 

Bolsonaro e evangélicos na política institucional: Uma 

aliança ainda mais estreita diante da pandemia 
	

RENNAN PIMENTEL178 

	

O	presente	texto	tem	por	objetivo	analisar	a	relação	

entre	Bolsonaro	e	lıd́eres	evangélicos	diante	dos	con/litos	

que	dominaram	a	polıt́ica	brasileira	desde	que	a	Covid-19	

foi	decretada	pandemia	pela	OMS	em	11	de	março	de	2020.	

Desde	então	o	presidente	Jair	Bolsonaro	tem	combatido	as	

recomendações	cientı/́icas	para	mitigar	a	disseminação	do	

novo	coronavıŕus	e	atacado	as	instituições	que	seguiram	as	

orientações	da	OMS.	

Nesse	processo,	uma	permanente	e	grave	crise	polı-́

tica	se	somou	às	crises	sanitária	e	econômica	decorrentes	

da	pandemia.	Bolsonaro	viu	sua	popularidade	diminuir	e	/i-

cou	isolado,	perdeu	ministros	e	foi	cercado	juridicamente.	

A	questão	de	pesquisa	deste	texto	foi	investigar	de	que	ma-

neira	 as	 lideranças	 polıt́icas	 evangélicas	 se	 comportaram	

nesta	 crise.	 Nossa	 hipótese	 é	 que	 Bolsonaro	 e	 lideranças	

evangélicas	 pentecostais	 e	 neopentecostais	 estão	 estrita-

mente	alinhados	na	 campanha	do	presidente	de	negacio-

nismo	cientı/́ico	na	pandemia	e	de	ataque	às	instituições.		

Para	tal	estudo,	 foram	analisados	posicionamentos	

publicados	nas	redes	sociais	o/iciais	das	principais	lideran-

ças	evangélicas	do	Brasil	como	Silas	Malafaia,	Edir	Macedo	

e	RR	Soares,	além	de	matérias	publicadas	em	sites	jornalıś-

																																																								
178	Rennan	Pimentel	é	bacharel	em	Relações	Internacionais,	graduando	em	ciências	sociais	na	UFRJ,	
membro	da	diretoria	do	CACS/UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	e	do	NEPS.	
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ticos	como	Grupo	Globo,	Uol,	Nexo	Jornal,	Carta	Capital,	en-

tre	outros,	além	de	sites	o/iciais	do	governo	federal	e	do	le-

gislativo.		

	

Contexto	 político:	 As	motivações	 que	 aglutinaram	 os	

evangélicos	ao	Bolsonarismo	

	

Antes	de	tecer	sobre	a	relação	entre	Bolsonaro	e	li-

deranças	evangélicas	durante	a	pandemia,	se	faz	necessário	

compreender	as	motivações	que	o	 tornaram	 tão	atraente	

para	este	grupo,	a	ponto	de	o	considerarem	como	o	candi-

dato	divino.	O	processo	que	forjou	esta	aliança	foi	constru-

ıd́o	por	ambas	as	partes	distintamente	e	culminou	nas	elei-

ções	de	2018.		

Este	processo	se	construiu	através	de	dois	vieses:	o	

primeiro	ligado	à	insatisfação	dos	lıd́eres	polıt́icos	evangé-

licos	com	as	polıt́icas	progressistas	abraçada	pela	esquerda	

como	 legalização	 do	 casamento	 entre	 pessoas	 do	mesmo	

sexo,		polıt́icas	de	igualdade	de	gênero,	combate	à	homofo-

bia	e	 à	discriminação	religiosa	(principalmente	de	matriz	

africana),	defesa	das	liberdades	individuais	e	sexuais	e	ga-

rantia	do	Estado	laico.		O	segundo	viés	está	ligado	estratégia	

polıt́ica	e	eleitoral	de	Bolsonaro,	que,	ao	perceber	a	in/luên-

cia	que	este	grupo	vinha	exercendo	nas	eleições	brasileiras,	

forjou-se	uma	estratégia	de	aproximação.		

Em	 sua	 maioria,	 os	 evangélicos	 são	 guiados	 por	

questões	morais,	principalmente	ligadas	à	famıĺia	e	sexua-

lidade179,	do	qual	repudiam	temas	ligados	a	homossexuali-

dade	 e	 transsexualidade,	 legalização	 do	 aborto,	 métodos	

																																																								
179https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2020/05/evangelicos-bolsonaro-criticas/	
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contraceptivos,	liberdade	sexual,	legalização	das	drogas,	fe-

minismo.	Estes	temas	estão	associados	diretamente	a	polı-́

ticas	progressistas	assumidas	pela	esquerda	brasileira	e	é	

vista	como	uma	ameaça	à	famıĺia	tradicional	e	a	toda	uma	

ideologia	fundada	pela	religião	cristã.	Ao	cingir-se	a	pautas	

mais	humanistas	e	de	justiça	social,	a	esquerda	passou	a	ser	

rejeitada	pelos	evangélicos,	principalmente	o	PT	–	Partido	

dos	Trabalhadores,	viso	que	governou	o	paıś	por	13	anos.	

Bolsonaro	se	conectou	a	esta	insatisfação	para	anga-

riar	votos	dos	evangélicos	e	investiu	num	simbolismo	tıṕico	

relacionado	ao	uso	fundamentalista	da	Bıb́lia.180	Engendra-

se	então	a	/igura	do	presidente	“divino”:	 	endossa	a	pauta	

moral	 ultraconservadora	 junto	 com	a	 frente	 parlamentar	

evangélica	e	critica	a	agenda	de	direitos	humanos.	Apesar	

de	declaradamente	católico,	se	batiza	no	Rio	Jordão,	em	Is-

rael	(Terra	sagrada	para	as	religiões	monoteıśtas),	mesmo	

rio	 em	que	 Jesus	Cristo	 fora	batizado,	 /igurando-se	 como	

um	polıt́ico	ungido.		

Outros	fatores	também	foram	determinantes:	como	

até	mesmo	o	próprio	sobrenome	Messias, que	signi/ica	“un-
gido”	e	é	/igura	chave	da	Bıb́lia,	onde	Messias	era	o	salvador	

prometido	por	Deus,	que	viria	para	mudar	o	mundo.	Jesus	

é	 o	 Messias	 anunciado	 pelo	 Antigo	 Testamento.	 E	 nessa	

analogia,	Bolsonaro	seria	o	prometido	de	Deus	para	mudar	

o	Brasil	e	nos	livrar	do	comunismo	e	suas	pautas	imorais.		

O	atentado	durante	a	campanha	eleitoral,	em	que	foi	

atingido	por	uma	facada,	permitiu	a	Bolsonaro	trabalhar	a	

																																																								
180https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2019/O-bolsonarismo-evang%C3%A9lico-e-o-mal-estar-
que-ele-gera	
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imagem	de	um	mártir	cujo	inimigo	estaria	tentando	matar	

para	impedir	a	promessa	polıt́ica	de	mudança	desta	nação.		

A	frase	“Brasil	acima	de	tudo,	Deus	acima	de	todos”	

colocou	Bolsonaro	diretamente	como	o	candidato	cristão.	

Além	 disso	 era	 preciso	 criar	 um	 inimigo	 imaginário	 que	

ameaçasse	todo	o	ideal	religioso,	e	nesse	caso,	a	esquerda	e	

suas	polıt́icas	progressistas	foi	escolhida	para	assumir	essa	

posição.		

Todo	esse	processo	de	construção	de	um	polıt́ico	di-

vino	foi	extremamente	exitoso,	onde	se	construiu	forte	ali-

ança	 com	 as	 principais	 lideranças	 eclesiásticas	 do	 Brasil,	

como	exposta	nas	palavras	do	Pastor	Bezerra,	Presidente	

da	Assembleia	de	Deus:	 “De	 todos	os	 candidatos,	o	 único	

que	fala	o	idioma	do	evangélico	é	Bolsonaro,	Não	podemos	

deixar	a	esquerda	voltar	ao	poder”181.	O	apoio	evangélico	e	

a	concepção	de	uma	/igura	que	defende	a	famıĺia	e	a	moral	

fundamentada	 em	 simbolismos	 religiosos	 esconderam	

todo	um	histórico	autoritário	e	de	ideais	anticristão,	culmi-

nando	em	 sua	 eleição	 e	 condução	 a	presidência	da	 repú-

blica	em	2018.	

Após	eleito,	Bolsonaro	buscou	estreitar	essa	aliança	

e	concedeu	pastas	ministeriais	à	evangélicos,	como	o	Minis-

tério	da	Mulher,	da	Famıĺia	e	dos	Direitos	Humanos	à	Pas-

tora	Damares	Alves,	Ministério	da	Cidadania	à	Onyx	Loren-

zoni182,	Ministério	do	Turismo	à	Marcelo	Ao lvaro	e	a	Secre-

taria	de	Governo	a	Luiz	Eduardo	Ramos,	além	de	diversos	

cargos	no	2°	escalão	do	governo183.	

																																																								
181https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-se-tornou-candidato-dos-evangelicos-23126650	
182	Antes	de	gerir	o	Ministério	da	Cidadania,	Lorenzoni	foi	Ministro-chefe	da	Casa	Civil	de	1°	de	janeiro	
de	2019	a	14	de	fevereiro	de	2020.	
183https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/evangelicos-conservadores-sao-hoje-priori-
dade-no-governo-bolsonaro/	
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Aliança no negacionismo diante da pandemia 

	

A	pandemia	intensi/icou	a	aliança	de	Bolsonaro	com	

as	 lideranças	 evangélicas	 [neo]pentecostais	 expondo	 que	

estão	 estritamente	 alinhados	 na	 campanha	 ao	 negacio-

nismo	cientı/́ico,	uma	vez	que	ambas	as	partes	minimiza-

ram	a	gravidade	da	pandemia	da	Covid-19	e	criticaram	as	

recomendações	cientı/́icas	para	mitigar	a	disseminação	do	

novo	coronavıŕus	e	atacaram	as	instituições	que	seguiram	

as	orientações	da	OMS.		

Neste	âmbito,	destaca-se	o	Pastor	Silas	Malafaia,	lı-́

der	da	Assembléia	de	Deus	Vitória	em	Cristo,	amigo	ıńtimo	

de	Bolsonaro,	Malafaia	 é	um	crıt́ico	 ferrenho	de	qualquer	

posicionamento	 contrário	 aos	 preceitos	 religiosos, onde	

além	do	púlpito	de	sua	Igreja,	utiliza	suas	redes	sociais	para	

expressar	seu	posicionamento	polıt́ico.	

Silas	Malafaia	minimizou	a	pandemia	e	se	recusou	a	

fechar	 templos,	 alegou	que	 as	 Igrejas	devem	permanecer	

abertas	pois	são	um	refúgio	para	os	/iéis	e	declara	inconsti-

tucionalidade	 na	 ordem	 de	 fechamento	 dos	 templos.	 Em	

seu	canal	no	Youtube,	pontuou:	“A	nossa	igreja	aqui	vai	5icar	

de	portas	abertas...	A	igreja	tem	que	ser	o	último	reduto	de	

esperança	para	o	povo.	Eu	vou	estar	aqui,	como	pastor”184	

E	ainda	acrescentou	que	a	 forma	como	a	mıd́ia	re-

percute	a	pandemia	no	paıś,	é	de	completa	histeria,	termo	

também	usado	pelo	presidente:	"Nós	não	estamos	subesti-

mando	nada.	A	doença	é	real,	o	vírus	é	real.	Temos	que	estar	

																																																								
184https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/14/silas-malafaia-diz-que-
nao-vai-fechar-igreja-por-causa-do-coronavirus.htm	
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antenados.	Mas	você	tem	que	tomar	muito	cuidado	para	não	

entrar	numa	“neura	louca”".185	

E	completa	alegando	que	a	oração	e	a	fé	divina	são	

armas	poderosas	no	combate	ao	coronavıŕus:	
"Um	bichinho	desgraçado	que	a	gente	não	vê	nem	a	olho	
nu	 causa	 uma	 balbúrdia	 no	 mundo,	 na	 economia.	 As	
pessoas	5icam	apavoradas.	Nós	cremos	que	Deus	está	no	
controle	de	todas	as	coisas.	E	nós	cremos	no	poder	da	
oração.	Porque	essa	é	a	nossa	arma,	gente!	É	o	que	nós	
temos!"186	

		 	

Inicialmente	resistiu-se	ao	fechamento	dos	templos	

orientado	pelo	Governo	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	sob	o	

decreto	nº	46.973	de	16	de	março	de	2020187,	do	qual	pro-

ibia	a	realização	de	eventos	e	atividades	com	presença	de	

público	 e	 seguiu	 normalmente	 seus	 cultos.	 No	 dia	 18	 de	

março,	criticou	o	isolamento	social	nas	redes	sociais	desa-

/iando	as	instituições	no	twitter:	“Querem	fechar	as	igrejas	

que	sou	pastor?	Recorram	à	Justiça”.	Entretanto,	no	dia	20	

de	março,	apesar	da	tentativa	de	evitar	o	esvaziamento	das	

Igrejas,	a	Justiça	do	Rio	de	Janeiro	proibiu	a	celebração	dos	

cultos	e	as	116	igrejas	comandadas	por	ele,	suspenderam	

as	cerimônias.188	

Outros	 lıd́eres	 também	minimizaram	 a	 pandemia,	

RR	 Soares,	 lıd́er	 da	 Igreja	 Internacional	 da	 Graça,	 alegou	

que	o	coronavıŕus	era	obra	do	diabo	e	por	esse	motivo	os	

evangélicos	não	deveriam	temer,	pois	Deus	os	livrarão:	
"A	primeira	palavra	que	quero	dar	hoje	é	para	o	povo	
de	Deus	não	5icar	com	medo	deste	vírus	que	está	vindo	
por	 aí,	 chamado	 coronavírus.	 Ele	 é	 a	 coroa	 do	 diabo,	
mas	temos	a	coroa	de	Jesus	sobre	nós.	Não	tem	que	ter	

																																																								
185	ibidem	
186ibidem	
187	https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTAyMjI%2C	
188https://apublica.org/2020/04/o-lobby-dos-evangelicos-contra-o-fechamento-das-igrejas/	

103



	
104 

medo	 algum,	 já	 houve	 outras	 ameaças	 à	 humani-
dade".189	

	

O	Bispo	Edir	Macedo,	presidente	da	Igreja	Universal	

do	 Reino	 de	 Deus	 e	 proprietário	 da	 RecordTV,	 seguiu	 a	

mesma	linha	arguindo	que	o	vıŕus	seria	obra	maligna	para	

promover	o	medo	na	nação:	
"Meu	amigo	e	minha	amiga,	não	se	preocupe	com	o	co-
ronavírus.	Porque	essa	é	a	tática,	ou	mais	uma	tática,	de	
Satanás.	Satanás	trabalha	com	o	medo,	o	pavor.	Traba-
lha	com	a	dúvida.	E	quando	as	pessoas	5icam	apavora-
das,	com	medo,	em	dúvida,	as	pessoas	5icam	fracas,	dé-
beis	 e	 suscetíveis.	 Qualquer	 ventinho	 que	 tiver	 é	 uma	
pneumonia	para	elas".190	

	

O	sociólogo	Clemir	Fernandes,	doutor	em	Ciências	

Sociais	pelos	UERJ	e	pesquisador	do	Instituto	de	Estudos	da	

Religião	(ISER),	avalia	este	posicionamento	de	demoniza-

ção	ao	isolamento	social	praticado	pelas	lideranças	religio-

sas,	como	uma	questão	de	instinto	de	negócios,	onde,	assim	

como	 os	 empresários	 perdem	 seus	 lucros	 com	 o	 fecha-

mento	de	seus	negócios,	as	grandes	Igrejas	como	uma	espé-

cie	 de	 “instituição	 /inanceira”	 deixam	 de	 arrecadar	 com	

ofertas	e	dıźimos	com	o	fechamento	dos	templos.191	

Isto	exposto,	preocupados	com	a	perda	na	arrecada-

ção	 de	 dıźimos	 e	 ofertas,	 lıd́eres	 evangélicos	 pressionam	

governos	estaduais	e	municipais	contra	o	fechamento	das	

Igrejas	e	templos,	alegando	que	a	religião	tem	papel	de	su-

porte	espiritual	e	psicológico	diante	das	adversidades	e	que	

limitar	os	 /iéis	de	exercer	 sua	 fé	poderia	 contribuir	a	um	

caos	social.			

																																																								
189https://www.rtp.pt/noticias/covid-19/covid-19-igrejas-evangelicas-dividem-se-entre-minimizar-
pandemia-e-cancelar-cultos-no-brasil_n1212588	
190	idibem	
191https://www.dw.com/pt-br/evang%C3%A9licos-fazem-coro-com-bolsonaro-e-negam-riscos-do-
coronav%C3%ADrus/a-53000050	
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A	bancada	evangélica,	representada	pela	Frente	Par-

lamentar	Evangélica,	emitiu	nota	no	dia	18	de	março	solici-

tando	a	reabertura	dos	templos	religiosos	com	a	justi/ica-

tiva	de	enfrentamento	da	pandemia	a	partir	do	exercıćio	da	

fé.	Prontamente,	no	dia	20	de	março,	o	presidente	Jair	Bol-

sonaro	saiu	em	defesa	da	pauta:	
“O	que	eu	vejo	no	Brasil,	não	são	todos	(governadores),	
mas	muita	gente,	para	dar	 satisfação	para	 seu	eleito-
rado,	toma	providências	absurdas,	fechando	shoppings.	
Tem	gente	que	quer	fechar	igreja,	o	último	refúgio	das	
pessoas”.192	

	

Assim	 sendo,	 a	 aliança	 negacionista	 exercida	 por	

Bolsonaro	e	lideres	evangélicos	diante	da	pandemia	expõe	

o	elevado	grau	de	alinhamento	ideológico,	onde	ambos	mi-

nimizam	a	gravidade	da	covid-19	e	evidencia	que	os	inte-

resses	 privados	 estão	 a	 frente	 dos	 interesses	 públicos,	

apresentando	 um	 certo	 baralhamento	 nas	 relações,	 onde	

de	um	lado	a	Igreja	não	quer	deixar	de	arrecadar,	mesmo	

que	isso	leve	/iéis	à	morte.		

	Por	outro	lado,	Bolsonaro	busca	medidas	para	não	

perder	apoio	polıt́ico	frente	a	crise	econômica	e	do	corona-

vıŕus.		

Diante	disto,	no	dia	25	de	março,	a	Presidência	da	

República	baixou	decreto	que	colocava	as	Igrejas	com	sta-

tus	de	atividade	essencial	na	pandemia,	o	que	permitiu	que	

voltassem	a	receber	/iéis.		

Esse	decreto	foi	questionado	na	justiça,	porém	para	

o	presidente	ele	cumpriu	a	função	de	reforçar	a	aliança	com	

os	evangélicos.		193	

	

																																																								
192https://apublica.org/2020/04/o-lobby-dos-evangelicos-contra-o-fechamento-das-igrejas/	
193http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm	
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Apoio a Bolsonaro no auge da crise 
	

A	pandemia	gerou	uma	crise	no	governo	Bolsonaro	

que	provocou	demissões	de	ministros,	perda	de	populari-

dade	e	perda	de	apoio	polıt́ico	com	uma	parcela	da	opinião	

pública	 abandonando	 o	 governo	 devido	 ao	 negacionismo	

no	 combate	 à	 pandemia	 e	 a	 saıd́a	 de	 Sergio	Moro	do	 go-

verno	sob	denúncias	de	tentativas	de	interferência	na	Polı-́

cia	Federal.		

A� 	 vista	 disso,	 Bolsonaro	 buscou	 estreitar	 os	 laços	

com	 sua	 base	 polıt́ica	 criando	 cargos,	 liberando	 verbas	 e	

concedendo	mais	poder	a	estes	grupos.		

Mirando	em	estreitas	o	apoio	das	lideranças	evangé-

licas,	o	Governo	Federal	gastou	R$31,3	milhões	em	campa-

nhas	vinculadas	a	empresas	de	 rádios	e	TV’s	de	pastores	

que	apoiam	Bolsonaro,	a	maior	parte,	aproximadamente	29	

milhões,	direcionado	ao	grupo	que	administra	a	Rede	Re-

cordTV,	vinculado	à	Igreja	Universal	do	Reino	de	Deus,	pre-

sidida	por	Edir	Macedo194.	O	valor	equivale	a	quase	10%	de	

tudo	que	a	Secretaria	de	Comunicação	gastou	desde	o	inıćio	

do	governo	Bolsonaro.	Além	de	apoio	/inanceiro,	Durante	a	

pandemia,	com	a	crise	institucionalizada	e	diante	da	saıd́a	

de	Sergio	Moro	e	Abraham	Weintraub,	então	ministros	da	

Justiça	e	Educação	respectivamente,	seus	cargos	foram	ocu-

pados	por	evangélicos,	no	caso	André	Mendonça	(inclusive	

cotado	para	ser	o	ministro	evangélico	do	STF)	no	Ministério	

da	Justiça	e	Segurança	Pública	e	o	Pastor	Milton	Ribeiro	no	

																																																								
194https://apublica.org/2020/06/governo-gastou-r-30-milhoes-em-radios-e-tvs-de-pastores-que-
apoiam-bolsonaro/	
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Ministério	da	Educação,	ampliando	ainda	mais	a	participa-

ção	dos	evangélicos	no	1º	escalão	do	governo.		

Os	 evangélicos	 já	 vinham	ganhando	 espaço	no	 go-

verno	desde	o	mandato	de	Dilma	Rousseff,	porém	foi	no	go-

verno	de	Jair	Bolsonaro	que	ganharam	grande	destaque.	A	

ala	cristã	desbancou	o	grupo	Olavista195	e	passaram	a	divi-

dir	o	poderio	com	os	militares,	que	ocupam	de	 forma	ex-

pressiva	e	hegemônica	vários	cargos	do	primeiro	escalão.	Eo 	

nıt́ido	que	além	do	grupo	militar,	os	evangélicos	conserva-

dores	são	prioridade	no	governo,	expondo	de	forma	clara,	

a	construção	de	um	governo	expressivamente	militarizado	

e	fundamentalista	cristão.		

Diante	das	crescentes	crises	sanitária,	econômica	e	

polıt́ica,	11	lıd́eres	evangélicos	pentecostais	e	neopentecos-

tais	/izeram	um	ato	de	apoio	ao	presidente,	com	uma	oração	

coletiva	no	Palácio	do	Planalto	contra	a	“baderna”	ocorrida	

pela	sequência	de	protestos	contra	o	governo,	os	pedidos	

de	impeachment	no	Congresso,	a	queda	de	popularidade,	o	

levado	número	de	mortos	pela	pandemia	da	covid-19,	além	

de	 problemáticas	 sociais.196 Estiveram	 presentes	 na	 reu-
nião	os	pastores:	Abner	Ferreira	da	Assembleia	de	Deus	em	

Madureira;	Eduardo	Bravo,	representando	a	Igreja	Univer-

sal	do	Reino	de	Deus	de	Edir	Macedo;	RR	Soares	da	Igreja	

Internacional	da	Graça	de	Deus;	Renê	Terra	Nova	do	Minis-

tério	 Internacional	 Renovação;	 Cesar	 Augusto	 da	 Igreja	

Apostólica	Fonte	da	Vida;	JB	Carvalho	da	Comunidade	das	

																																																								
195	Que	seguem	o	/ilósofo	autodidata	Olavo	do	Carvalho	
196https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/bolsonaro-recebe-lideres-evangelicos-e-ora-
contra-baderna,6805389047d21c9730480133031e140275d1hx8z.html	
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Nações,	 Silas	Malafaia	 da	Assembléia	 de	Deus	Vitória	 em	

Cristo,	entre	outras.	

Os	 religiosos	 se	 manifestaram	 contra	 a	 chamada	

“convulsão	social	e	institucional”	que	se	fundou	diante	da	

pandemia	 e	 rea/irmaram	 que	 o	 governo	 de	 Bolsonaro	 é	

abençoado	por	Deus.	Malafaia	pontuou:	
-"O	povo	brasileiro	 é	um	povo	pací5ico,	não	é	povo	de	
quebra-quebra,	nem	de	baderna.	A	marca	do	povo	bra-
sileiro	é	o	povo	do	verde	e	amarelo",	"Esse	País	não	vai	
ser	Venezuela,	não	vai	ser	destruído	por	ninguém.	Esse	
País	não	vai	falir.	Este	país	pertence	a	Deus"197	
-	“Toda	autoridade	constituída	é	permissão	de	Deus.	Ele	
põe	e	Ele	tira,	é	Ele	quem	faz	isso.	Não	é	jogo	corrupto,	
bandido	 de	 homens	 que	 por	 interesses	 escusos	 de	 ga-
nância	e	de	poder	que	vai	trazer	caos	para	essa	nação.	
Que	Deus	livre	o	Brasil	dessa	praga	e	dessa	pandemia,	
que	esse	espírito	de	morte	seja	repreendido	da	nossa	na-
ção"198	

	

  RR	Soares	segui	o	mesmo	pensamento:	
"O	Senhor	colocou	o	presidente	Bolsonaro	para	ser	pas-
tor	aqui	durante	quatro	anos"	 ...	 "os	que	 são	contra	o	
País	 respeitem	a	decisão	do	povo"..."Oramos	para	que	
todo	 o	Brasil	 entre	 num	acordo.	 Amarramos	 todas	 as	
forças	espirituais	contrárias	a	Tua	vontade".199	

	

Os	pastores	ungiram	Bolsonaro	e	pediram	interces-

são	divina	em	favor	da	nação	e	da	harmonia	entre	os	três	

poderes,	 fechando	 a	 oração	 com	 o	 slogan	 da	 campanha:	

“Brasil	 acima	 de	 tudo,	 Deus	 acima	 de	 todos”.	 Bolsonaro	

agradeceu	a	presença	das	lideranças	evangélicas	e	alegou	

que	sua	eleição	foi	um	milagre	divino,	assim	como	ter	so-

brevivido	 ao	 atentado	 durante	 a	 campanha	 eleitoral	 de	

2018,	a/irmando	que	todas	as	problemáticas	serão	supera-

das	e	que	Deus	conduzirá	a	nação	a	um	“porto	seguro”.200	

																																																								
197https://jovempan.com.br/noticias/brasil/encontro-bolsonaro-pastores-evangelicos.html	
198ibidem	
199	ibidem	
200ibidem	
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Conclusão 

	

O	 apoio	 das	 lideranças	 evangélicas	 a	 Bolsonaro	

ajuda	a	explicar	a	resiliência	polıt́ica	do	presidente.	Mesmo	

diante	de	todas	as	polêmicas,	denúncias	e	queda	na	popu-

laridade,	o	mandatário	segue	livre	de	uma	ameaça	de	impe-

achment	e	capaz	de	reorganizar	seu	governo.	A	Frente	par-

lamentar	evangélica	ou	popularmente,	bancada	evangélica,	

é	composta	por	195	deputados,	que	representam	38%	do	

total	de	deputados	no	Congresso	Federal.201	Permanecendo	

este	grupo,	/iel	a	Bolsonaro,	é	impossıv́el	uma	aprovação	de	

impeachment	na	Câmara	do	Deputados	e	por	este	motivo	

que	o	governo	confere	a	eles	tanto	destaque.		

Em	suma,	a	bancada	evangélica	exerce	papel	deci-

sivo	na	manutenção	de	poder	de	Bolsonaro,	por	dois	moti-

vos:	é	uma	bancada	relativamente	forte	no	Congresso	e	po-

dem	ser	decisivos	em	votações	e	pelo	fato	de	ser	um	grupo	

conservador	com	pauta	ligada	a	defesa	da	moral	e	da	famı-́

lia,	ideologia	pela	qual	Bolsonaro	se	elegeu	e	está	extrema-

mente	conectado.	A	aliança	do	presidente	com	este	grupo	

proporciona	 garantia	 de	 maior	 governabilidade	 e	 até	

mesmo	a	permanência	na	Presidência	da	República.		

Conforme	evidenciado,	a	crise	polıt́ica	agravada	pela	

pandemia	da	Covid-19	e	o	posicionamento	negacionista	do	

governo	serviram	para	reforçar	a	aliança	entre	Bolsonaro	e	

lideranças	evangélicas.	Bolsonaro	liberou	verbas,	concedeu	

ministérios	(Justiça	e	Educação)	e	ampliou	a	in/luência	dos	

																																																								
201	https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bancada-evangelica-e-13-mais-gover-
nista,70003011090	
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evangélicos	no	governo	a	/im	de	os	aglutinar	e	impedir	de-

bandadas.	 A	 aliança	 desempenha	 uma	 relação	 de	 mútua	

troca	 de	 interesses,	 onde	 Bolsonaro	 busca	 aval	 para	 seu	

desgoverno	e	os	evangélicos	buscam	ampliação	de	seu	po-

derio	e	in/luência	nas	tomadas	de	decisões.		

Eo 	interessante	analisar	esta	relação,	que	ilustra	não	

apenas	uma	simples	aliança	para	governança,	mas	sim,	um	

projeto	ideológico	de	polıt́ica	e	poder	de	nıv́el	mundial	cu-

nhado	pela	extrema-direita	que	visa	a	instrumentalização	

do	cristianismo,	desfrutando	de	sıḿbolos	e	valores	cristãos	

como	 estratégia	 polıt́ica	 com	 objetivo	 de	 combater	 qual-

quer	grupo	ou	“inimigo	imaginário”	que	produza	ameaça	a	

trindade	“Deus,	pátria	e	famıĺia”.202	A	sociedade	deve	/icar	

atenta	a	esses	movimentos,	pois	a	história	 já	demonstrou	

que	governos	autoritários	de	ruptura	democrática	nascem	

em	momentos	de	crise	e	se	fundam	em	ideais	puritanos	e	

cristãos,	na	defesa	da	famıĺia	e	do	cidadão	de	bem,	do	qual	

intrinsecamente,		não	estão	nada	alinhados	à	estes	valores	

e	apenas	usufruem	dele	para	ascender	ao	poder	e	atender	

aos	interesses	de	um	determinado	grupo.	

 
 

	

	

	

																																																								
202	https://theintercept.com/2020/07/27/entrevista-direita-populista-usa-cristianismo-para-criar-
sentido-comum-e-respeitabilidade/	
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Os movimentos sociais e a pandemia 
CELLO LATINI203 

	

Em	nosso	núcleo	de	estudos,	a	iniciativa	de	pesqui-

sar	intensivamente	o	desenvolvimento	de	movimentos	so-

ciais	nacionais	no	contexto	da	pandemia	do	covid-19	se	es-

tendeu	desde	abril	até	julho,	reunindo	quatro	boletins	e	di-

versas	fontes	de	informação.	Em	abril,	encontramos	movi-

mentos	sociais	altamente	mobilizados,	redes	de	solidarie-

dade	massivas	direcionadas	à	população	com	menos	recur-

sos	de	sobrevivência.	Também	encaramos	as	articulações	

de	 grupos	 grandes,	 como	 Frente	 Brasil	 Popular	 e	 Frente	

Povo	Sem	Medo,	a	elaboração	de	propostas	e	o	crescimento	

da	desunião	entre	movimentos	sociais	de	esquerda,	diante	

de	discordâncias	em	relação	à	luta	anti-bolsonaro.	

	Em	maio,	a	hipótese	inicial	se	manteve:	as	ações	dos	

movimentos	 sociais	 se	 dividiram	 em	 duas	 dimensões,	

sendo	um	referente	à	manutenção	das	redes	de	solidarie-

dade	já	consolidadas,	e	outra	referente	à	elaboração	de	pro-

postas	para	enfrentar	a	pandemia.	Tais	medidas	envolve-

ram	confrontos	entre	os	grupos	e	associações	envolvidos,	

considerando	a	pluralidade	de	demandas	e	alianças.	As	mo-

vimentações	se	mantiveram	/irmes	de	um	mês	para	o	outro.	

	Já	em	nosso	terceiro	boletim,	presenciamos	o	nascimento	

de	protestos	organizados	por	torcidas	de	futebol,	organiza-

ções	antifascistas	e	pelo	movimento	negro,	em	reação	a	epi-

sódios	de	racismo	que	tomaram	atenção	mundial.	A	oposi-

ção	ao	governo	Bolsonaro	cresceu	radicalmente	ao	se	aliar,	

																																																								
203	Cello	Latini	é	graduando	do	5º	período	de	Ciências	Sociais	na	UFRJ.	
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em	parte,	a	manifestações	antirracistas,	especialmente	no	

meio	virtual.	Contudo,	ainda	assim	houve	discordâncias	so-

bre	a	condução	das	manifestações	e	dos	posicionamentos	

políticos.	As	posturas	dos	movimentos	de	esquerda	não	fo-

ram	 unânimes,	 e	 o	 movimento	 negro	 precisou	 lutar	 por	

protagonismo	dentro	de	uma	pauta	que	lhe	pertence.	

Em	continuidade,	o	presente	boletim	busca	analisar	

a	situação	dos	movimentos	sociais	no	contexto	da	pande-

mia	durante	um	perıódo	que	se	estende	de	14	de	junho	até	

11	de	julho.	Observamos	que	a	continuidade	das	movimen-

tações	pela	democracia	e	contra	o	governo	Bolsonaro	so-

mou	novamente	as	forças,	tendo	como	principais	organiza-

ções	as	Frente	Povo	Sem	Medo	e	Brasil	Popular	e	grupos	de	

esquerda,	 como	MST,	CUT	e	CTB.	Manifestações	 contra	o	

governo,	 organizadas	 também	por	 torcidas	de	 futebol,	 se	

chocaram	com	manifestações	a	favor.	

As	torcidas	organizadas	continuaram	tendo	expres-

sividade	polıt́ica	e	fomentando	manifestações	contra	o	go-

verno.	As	manifestações	dos	movimentos	negros	não	cessa-

ram.	Porém,	o	auge	das	mobilizações	se	deu	durante	o	mês	

de	junho,	enfraquecendo	no	começo	de	julho,	o	que	não	sig-

ni/ica	que	não	possam	retomar	força	no	segundo	semestre.	

	A	organização	de	manifestações	de	entregadores	de	

aplicativos	 recebeu	apoio	de	organizações	 sindicais	e	ou-

tros	grupos	de	mobilização	trabalhista.	A	greve	dos	entre-

gadores	 ganhou	 destaque	 nas	 redes	 sociais,	 por	meio	 de	

hashtags	e	de	campanhas	pela	não-utilização	dos	aplicati-

vos	de	entregas.	Mas,	para	além	disso,	sua	força	nas	ruas	foi	

massiva.	
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	Neste	quarto	mês	de	pesquisas,	novamente	as	redes	

de	solidariedade	formaram	um	elo	dos	movimentos	sociais	

com	a	oposição	ao	governo.		

Nossa	hipótese	é	que,	assim	como	nos	meses	prece-

dentes,	os	movimentos	sociais	de	esquerda	não	consegui-

ram	manter	sua	inicial	unidade	a	respeito	de	pautas	diver-

sas,	tais	como	o	apoio	a	manifestações	nas	ruas.	Isso	ocor-

reu	com	o	texto	assinado	pelo	senador	Jaques	Wagner	(PT),	

no	qual	se	a/irma	que	“não	tendo	o	paıś	ainda	superado	a	

pandemia	(...)	precisamos	redobrar	os	cuidados	sanitários	

e	ampliar	a	comunicação	com	a	sociedade	em	prol	do	dis-

tanciamento	 social”,	 pedindo	 que	 a	 população	 não	 saıśse	

para	protestar.		

Além	 de	Wagner,	 o	 texto	 foi	 assinado	 e	 divulgado	

por	senadores	do	PSB,	PDT,	Rede	e	Cidadania.	O	posiciona-

mento	de	Wagner	contradiz	a	resolução	do	próprio	PT,	que	

depois	divulgou	uma	nota	defendendo	o	direito	do	povo	de	

se	manifestar.204	Apesar	das	discordâncias,	as	organizações	

mantiveram	posicionamentos	 semelhantes	 em	 relação	 ao	

movimento	“Fora	Bolsonaro”.	Entendemos	que	a	continui-

dade	da	situação	pandêmica	acarreta	na	continuidade	e	no	

agravamento	desses	con/litos,	que	caminham	para	o	cresci-

mento	da	oposição	já	existente	e	das	redes	já	articuladas.	

Utilizamos,	nesse	boletim,	fontes	de	sites	de	notıćias	

e	 organizações,	 como	 Correio	 Braziliense,	 Rede	 Brasil	

Atual,	A	Crıt́ica,	G1,	Uol,	O	Povo,	SP	Bancários,	 JM	Online,	

Diário	do	Litoral,	Metro	Jornal	e	Mundo	Sindical.	

	

																																																								
204	https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/06/05/interna_poli-
tica,861379/pt-e-partidos-de-esquerda-divergem-sobre-manifestacoes-de-domingo.shtml	
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Mobilizações	solidárias	e	oposição	

	

Desde	o	agravamento	da	pandemia	no	Brasil,	obser-

vamos	movimentos	sociais	organizando	redes	de	solidarie-

dade	e	apoio	mútuo	para	impedir	que	grupos	vulneráveis	

se	expusessem	ao	covid-19.	Em	São	Paulo,	por	exemplo,	o	

Movimento	Sem	Teto	do	Centro	(MSTC)	se	mobiliza	desde	

março	para	impedir	que	os	perigos	do	coronavıŕus	atinjam	

moradores.		

O	 fornecimento	 de	 itens	 de	 higiene,	 alimentação,	

máscaras	e	luvas	está	sendo	garantido	pelas	lideranças	de	

movimentos	independentes,	por	meio	de	iniciativas	solidá-

rias	e	doações.205	Possuindo	ou	não	o	apoio	de	prefeituras	

e	instituições	governamentais,	essas	organizações	tendem	

a	se	posicionar	contra	o	governo	Bolsonaro,	especialmente	

em	relação	à	postura	de	Bolsonaro	diante	na	pandemia.	As-

sim	como	percebemos	em	maio,	movimentos	sociais	em	fa-

velas	continuam	sendo	prejudicados	pela	violência	policial	

e	pelo	descaso	do	governo.	

Com	isso,	as	forças	de	oposição	se	mobilizaram	no-

vamente	em	 junho	e	 julho.	Em	14	de	 junho,	no	centro	da	

cidade	de	São	Paulo,	ocorreu	um	ato	convocado	por	apoia-

dores	de	Bolsonaro.	Contudo,	o	ato	não	ganhou	força.	Em	

contraste,	na	Avenida	Paulista,	um	ato	convocado	por	tor-

cidas	organizadas	contra	o	governo	conseguiu	fechar	o	vão	

do	Masp.206	Isso	mostra	que	as	torcidas	organizadas	conti-

nuam	se	mobilizando.	

																																																								
205https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/06/nas-ocupacoes-movimentos-sociais-en-
frentam-a-pandemia-com-solidariedade/	
206https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2020/06/14/esvaziado--ato-pro-bolsonaro-vira-cri-
tica-a-doria--paulista-recebe-opositores.html	
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Diante	da	amplitude	que	as	manifestações	paulistas	

tomaram,	 o	 Ministério	 Público	 de	 São	 Paulo	 determinou	

que	 manifestações	 não	 podem	 mais	 ocorrer	 na	 Avenida	

Paulista,	o	que	fez	com	que	movimentos	contra	e	pró	Bol-

sonaro	se	reunissem	virtualmente	para	organizar	suas	ma-

nifestações	em	outras	localidades.	Reuniram-se	os	grupos	

de	oposição	MTST,	Frente	Povo	Sem	Medo	e	Movimento	So-

mos	Democracia,	juntamente	com	grupos	favoráveis	ao	go-

verno,	 como	Deus,	 Pátria	 e	 Família,	 Patriotas	 do	 Brasil	 e	

amas	de	Aço.	Determinou-se	o	revezamento	do	uso	da	Ave-

nida	Paulista.207	

Já	em	Brasília,	ao	fim	de	junho,	manifestações	contra	

e	a	favor	de	Bolsonaro	se	encontraram,	forçando	a	Polícia	a	

montar	um	cordão	de	isolamento.	As	ações	de	oposição	ao	

governo	 reuniram	 o	Movimento	 Vidas	Negras	 Importam,	

contra	a	violência	polícial	e	as	torcidas	antifascistas,	que	se	

fizeram	presentes	durante	junho	e	maio	em	fortes	manifes-

tações	de	oposição.208		

Em	30	de	junho,	na	cidade	de	Aracaju,	manifestantes	

se	reuniram	para	protestar	contra	o	afrouxamento	de	me-

didas	para	o	covid-19,	prevista	pelo	governo	local.	A	mani-

festação	contou	com	o	apoio	da	Central	Única	dos	Trabalha-

dores,	da	Frente	Brasil	Popular,	da	Frente	Povo	Sem	Medo,	

da	CTB,	da	Conlutas	e	da	UGT,	em	defesa	da	manutenção	do	

lockdown.209	

																																																								
207https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/21/maiores-eventos-pro-e-contra-
bolsonaro-ocorrerao-em-cidades-diferentes.htm	
208https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2020/06/torcidas-antifascistas-e-movimentos-soci-
ais-protestam-contra-bolsonaro/	
209https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/06/30/ato-contra-afrouxamento-das-medidas-de-
combate-ao-novo-coronavirus-e-realizado-em-aracaju.ghtml	
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Além	dos	protestos,	também	observamos	iniciativas	

ligadas	aos	meios	de	comunicação.	O	dia	15	de	junho	mar-

cou	a	divulgação	de	uma	parceria	entre	Brasil	de	Fato	e	a	

TV	dos	Trabalhadores,	com	o	programa	Central	do	Brasil,	

que	conta	com	o	apoio	das	Frentes	Brasil	Popular	e	Povo	

Sem	Medo.		

O	programa	objetiva	dar	voz	aos	trabalhadores,	for-

necer	informações	em	perspectiva	diferente	da	grande	mí-

dia	 empresarial	 e	monitorar	 e	 informar	 à	 população	 dos	

mais	 recentes	 acontecimentos	 que	 interfiram	 na	 conjun-

tura.210	

Em	 23	 de	 junho,	 as	 Frentes	 Brasil	 Popular	 e	 Povo	

Sem	Medo,	as	Centrais	Sindicais	e	outras	organizações	soci-

ais	 se	mobilizaram	 pela	 “Campanha	Nacional	 Fora	 Bolso-

naro”,	que	conta	ainda	com	um	Dia	Nacional	de	Mobilização	

Fora	Bolsonaro,	em	10	de	julho,	e	com	a	Plenária	Nacional	

Fora	Bolsonaro,	no	dia	seguinte.211	

Em	29	de	junho,	mais	de	60	organizações,	centrais,	

movimentos	 e	 associações	 se	 articularam	 na	 campanha	

#BrasilpelaDemocracia	e	#BrasilpelaVida,	em	defesa	da	de-

mocracia	e	contrária	à	postura	governamental	perante	a	si-

tuação	da	pandemia.		

Um	 site	 (www.brasilpelademocracia.org.br)	 foi	 or-

ganizado	para	representar	virtualmente	a	campanha	e	ser-

vir	como	ponto	de	partida	das	mobilizações,	além	de	guar-

dar	a	memória	dos	processos.	212	

	

																																																								
210https://spbancarios.com.br/06/2020/programa-central-do-brasil-da-voz-movimentos-populares	
211http://www.mundosindical.com.br/Noticias/46918,Centrais-e-movimentos-sociais-convocam-Dia-
do-Fora-Bolsonaro	
212http://www.acritica.net/editorias/cultura/entidades-e-movimentos-sociais-se-unem-em-defesa-da-
democracia-e-da/460335/	
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Mobilizações	de	entregadores	de	aplicativos	

	

A	greve	dos	entregadores	de	aplicativos	foi	a	grande	

novidade	do	período	pesquisado.	No	contexto	da	pandemia,	

a	paralização	de	diversos	serviços	transformou	os	entrega-

dores	de	aplicativos	em	sujeitos	essenciais	para	a	continui-

dade	 das	 atividades	 comerciais.213	 Contudo,	 as	 condições	

de	 trabalho,	 sem	garantia	 de	 alimentação,	 direitos	 traba-

lhistas	ou	proteção	física	levaram	os	trabalhadores	a	se	or-

ganizar.A	partir	do	dia	primeiro	de	julho,	foi	marcada	uma	

paralização	 de	 entregadores	 de	 aplicativos	 –	 tais	 como	

iFood,	Rappi	e	UberEats	–	em	todo	o	Brasil,	principalmente	

nas	capitais,	para	demandar	condições	dignas	de	trabalho.	

Houve	 protestos	 em	 Aracaju	 (SE),	 São	 Paulo	 (SP),	

Recife	(PE),	Teresina	(PI),	Rio	de	Janeiro	(RJ),	entre	outras.	

Em	Belo	Horizonte,	por	exemplo,	centenas	de	entregadores	

se	organizaram	na	Praça	da	Assembleia	para	 iniciar	uma	

paralização	de	24	horas.214Em	São	Paulo,	as	manifestações	

receberam	o	apoio	do	movimento	sindical,	e	os	trabalhado-

res	levantaram	bandeiras	da	Sindical	dos	Comerciários	e	da	

UGT.215Houve	adesão	do	sindicato	de	mensageiros	motoci-

clistas,	 ciclistas	 e	 mototaxistas	 de	 São	 Paulo	 (Sindimo-

toSP).216Em	Brasília,	a	manifestação	contou	com	o	apoio	do	

Sindicato	 dos	 Enfermeiros	 e	 da	 Associação	 de	Motoboys,	

Autônomos	 e	 Entregadores	 do	 Distrito	 Federal	 (AMAE-

																																																								
213https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/em-protesto-entregadores-se-reunem-na-praca-da-
independencia/135967/	
214https://jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,198274	
215https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/protesto-de-entregadores-comeca-com-cerca-
de-1000-motoboys-na-marginal-pinheiros.shtml	
216http://www.mundosindical.com.br/Noticias/46868,Entregadores-organizam-paralisacao-e-movi-
mento-chega-a-capitais-latinas	
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DF).217	A	mobilização	ganhou	força	nas	redes	sociais,	sob	as	

hashtags	#BrequedosApps	e	#SomosImportantes,	e	campa-

nhas	pela	não-utilização	dos	aplicativos	de	entrega	se	dis-

seminaram.	

Em	São	Paulo,	isso	também	se	estendeu	a	outros	se-

tores:	ainda	no	dia	primeiro,	em	São	Paulo,	motoristas	de	

vans	escolares	pedem	isenção	de	taxas	e	reivindicam	o	au-

xílio	emergencial.	Motoristas	de	ônibus	protestaram	em	re-

ação	à	redução	das	frotas	e	ao	desemprego.218	

	

Conclusão 

	

Esse	boletim	analisa	ações	de	solidariedade,	mobiliza-

ções	de	oposição	ao	governo,	novos	grupos	em	protesto	e	os	

aspectos	que	permaneceram	e	que	mudaram	desde	as	primei-

ras	análises	da	pandemia.	Desde	o	primeiro	boletim,	observa-

mos	a	articulação	de	redes	de	apoio	voluntário,	em	sua	maio-

ria	autônomas	e	sem	vinculo	governamental,	voltadas	especi-

almente	a	grupos	 com	menos	 condições	de	 sobrevivência	e	

autossuficiência	durante	a	pandemia.	A	população	não	se	ca-

lou	diante	da	inicial	impossibilidade	de	se	manifestar	nas	ruas,	

e	 transferiu	 seu	 descontentamento	 massivamente	 para	 o	

meio	virtual.	As	já	consolidadas	forças	de	oposição	e	de	apoio	

ao	 governo	 tiveram	 de	 se	mobilizar	 virtualmente,	 reprodu-

zindo	as	discordâncias	pré-existentes.	

Contudo,	após	um	episódio	de	violência	racial	nos	Es-

tados	Unidos,	 foram	organizados	protestos	não	somente	no	

																																																								
217https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/01/interna_cida-
desdf,868398/paralisacao-reune-entregadores-de-aplicativos-do-df-em-prol-de-direito.shtml	

218https://www.metrojornal.com.br/foco/2020/07/01/sao-paulo-protestos-
quarta-vans-onibus-entregadores.html 
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Brasil,	como	ao	redor	do	mundo.	No	Brasil,	os	protestos	foram	

motivados	 principalmente	 por	 casos	 de	 racismo	 ocorridos	

com	duas	crianças.	As	manifestações	antirracistas	dividiram	a	

esquerda	e	receberam	apoio	de	alguns	movimentos	antifas-

cistas.	 A	 oposição	 ao	 governo	Bolsonaro	 cresceu	 e	motivou	

mobilizações	outras,	como	as	organizadas	por	torcidas	de	fu-

tebol	(anti-bolsonaro	e	pela	democracia)	e	pelos	entregadores	

de	aplicativos	(por	condições	de	trabalho	dignas).	Assim,	o	que	

marcou	esse	período,	na	perspectiva	dos	movimentos	sociais,	

foi	a	força	da	mobilização	coletiva	anti-bolsonaro	e	das	redes	

de	solidariedade;	a	divisão	da	esquerda	no	apoio	a	manifesta-

ções	nas	ruas,	especialmente	às	antirracistas	e	antifascistas,	

que	continuaram	ocorrendo,	ainda	que	com	menos	 força,	e	

com	 forte	apoio	das	 torcidas	de	 futebol;	 e	 a	 insurgência	de	

mobilizações	de	grupos	não	vistos,	dos	entregadores	de	apli-

cativos.	A	 situação	pandêmica	 fez	 com	que	 a	ocorrência	de	

manifestações	nas	ruas	reduzisse,	mas	não	cessasse,	e	os	mo-

vimentos	virtuais	mobilizados	por	“correntes”	e	hashtags	so-

mente	cresceu,	pressionando	os	governantes	por	meio	de	es-

tratégias	alternativas.	
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O breque dos aplicativos de entrega: um olhar sobre ‘uberiza-

ção’ e organização política 	
	

SOFIA GARDEL219  
	

A	chamada	‘uberização	do	trabalho’	não	é	tema	novo	

nas	discussões	das	ciências	sociais.		Diversas	produções	no	

campo	de	estudos	da	sociologia,	da	ciência	polıt́ica	e	da	an-

tropologia	tem	se	debruçado	sobre	as	raıźes	dessa	reorga-

nização	no	mundo	do	trabalho,	seus	desa/ios,	signi/icados	e	

possıv́eis	futuros.	Este	trabalho	se	insere	nessa	seara,	e	pre-

tende	se	debruçar	especialmente	sobre	o	primeiro	breque	

nacional	dos	aplicativos	de	entrega,	que	aconteceu	no	dia	1	

de	 Julho	de	2020.	Buscamos	compreender,	aqui,	não	só	o	

breque	no	contexto	das	mobilizações	de	rua	que	tem	ocor-

rido	durante	a	pandemia	do	coronavıŕus,	desde	meados	de	

Maio	–	mas	principalmente,	 re/letir	 acerca	dos	modos	de	

organização	polıt́ica	destes	trabalhadores.		

Em	outras	palavras,	queremos	nos	perguntar:	o	que	

a	experiência	do	breque	dos	aplicativos	pode	nos	 indicar	

sobre	estratégias	e	possibilidades	de	luta	polıt́ica	e	organi-

zação?	 Em	que	medida	 conectar	 esta	 experiência	 com	 as	

movimentações	recentes	da	oposição	ao	governo,	nas	vias	

institucionais	ou	nas	ruas,	ilumina	questões	gerais	de	dis-

puta	de	sociedade	e	das	correlações	entre	trabalho	e	orga-

nização	polıt́ica?	Eo 	isto	que	pretendemos	pensar.		

																																																								
219		Sofia	Gardel	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	do	4o	período	e	pesquisadora	do	NUDEB		
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Partimos	de	uma	compreensão,	então,	de	que	a	luta	

auto-organizada	dos	 trabalhadores	nas	suas	diversas	 for-

mas	de	organização	é	o	que	pode	elucidar,	no	caso	do	Brasil,	

respostas	ao	bolsonarismo	hoje.	Isso	signi/ica	argumentar	

que	essas	formas,	e	as	diversas	vias	em	que	se	dão,	não	são	

excludentes	 entre	 si,	 mas	 sim	 que	 a	 pluralidade	 polıt́ica	

pode	ser	um	caminho	possıv́el	de	interpretação	de	conjun-

tura.		

Procuraremos,	então,	compreender	melhor	o	que	é	

a	uberização	e	o	seu	impacto	no	mundo	do	trabalho,	para	

conseguirmos	nos	debruçar	sobre	a	experiência	do	dia	pri-

meiro	de	Julho.	Se	a	academia	se	debruça	hoje	cada	vez	mais	

sobre	as	metamorfoses	de	precarização	e	digitalização	no	

mundo	 do	 trabalho	 –	 é	 fundamental	 re/letirmos	 também	

sobre	essas	possıv́eis	mudanças	nas	suas	formas	de	organi-

zação	polıt́ica	correspondentes.	Eo 	nesse	sentido	que	procu-

raremos	nos	voltar	para	os	encontros	e	desencontros,	as	in-

tersecções	 e	 sıńteses	 entre	 a	 experiência	 do	 breque	 dos	

aplicativos	no	Brasil	e	o	caldo	das	diversas	formas	de	lutas	

polıt́icas	em	que	a	oposição	e	a	esquerda	tem	tentado	dar	

respostas	à	conjuntura,	disputar	a	sociedade	e	enfrentar	o	

bolsonarismo.	

	

A	uberização	do	trabalho:	o	que	é,	o	que	a	diferencia	e	

o	que	implica	em	termos	de	organização	política?	

	

A	 de/inição	 de	 uberização	 se	 refere	 a	 uma	 nova	

forma	de	gestão,	organização	e	controle	do	trabalho	que	se	

a/irma	 como	 tendência	 global	 no	mundo	 	 (Abilio,	 2017	 e	

2018a).	A	 empresa	Uber	 em	 si	 chega	no	Brasil	 em	2014,	

mas	o	processo	de	crescente	digitalização	e	precarização	do	
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trabalho	possui	um	trajeto	ulterior.	De	modo	geral,	desde	a	

crise	de	2009,	cada	vez	mais	o	modelo	de	organização	do	

trabalho	que	se	alastra	mundo	afora	é	o	da	economia	de	pla-

taforma	(através	de	dados,	novas	tecnologias	e	aplicativos)	

como	alternativa	à	superação	da	crise	de	acumulação	(AN-

TUNES,	2008)	 .	As	problemáticas	que	envolvem	esse	mo-

delo	giram	em	torno	principalmente	da	falta	de	legislação	e	

garantias	trabalhistas	que	amparem	esses	motoristas,	mo-

toboys	e	ciclistas	por	parte	das	empresas	–	essa	 lacuna	 é	

justi/icada	pelas	empresas	por	uma	suposta	 ‘inexistência’	

da	própria	relação	de	trabalho,	uma	vez	que	elas	se	enxer-

gam	não	como	prestadores	de	serviços	em	si	(sejam	eles	de	

entregas,	 transporte	 particular	 ou	 qualquer	 outra	 coisa),	

mas	 como	 simplesmente	 mediadoras;	 como	 uma	 ponte,	

deslocada	e	abstrata,	entre	aqueles	que	ofertam	um	serviço	

e	aqueles	que	o	demandam.		

Como	argumenta	Abilio	(2019),	a	uberização	do	tra-

balho	se	estrutura	na	esteira	de	uma	série	de	processos	de	

transformações	 na	 organização	 do	 capitalismo	 global,	 na	

organização	 da	 economia	 e	 da	 produção	 no	 Brasil	 e	 no	

mundo	–	que	envolvem	desde	a	implementação	e	hegemo-

nia	 do	 neoliberalismo,	 até	 processos	mais	 especı/́icos	 de	

terceirização,	desmonte	de	 legislação	trabalhista	e	cresci-

mento	do	setor	de	serviços	e	trabalho	informal	de	um	modo	

geral.	Num	breve	panorama,	isso	abarca	o	que	se	convenci-

onou	chamar	de	pós-fordismo	e	reestruturação	produtiva.	

Nessa	 seara,	 entra	um	cenário	 global	 concomitante	de	 /i-

nanceirização	 sistêmica	do	 capitalismo,	 e	 de	 avanços	das	

Tecnologias	da	Informação	e	de	diversos	meios	tecnológi-

cos.		
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Eo 	 isso	que	nos	 interessa	aqui:	Compreender	que	 i)	

Essas	 empresas-aplicativo	 dependem	 fundamentalmente	

do	mercado	/inanceiro	para	se	capitalizar	e	ii)	O	que	hoje	se	

chama	 de	 ‘uberização	 do	 trabalho’	 possui	 trajetória	 em	

todo	o	processo	de	trabalho	/lexıv́el	(just	in	time,	terceiri-

zados,	subcontratados,	part-time,	etc).		Isso	parece-nos	im-

portante	para	traçar	uma	contextualização	breve	desse	fe-

nômeno,	para	dar	sentido	às	suas	formas	de	organização.	Eo 	

nesse	cenário	que	visamos	estruturar	nosso	argumento,	da	

seguinte	maneira:	de	um	modo	geral,	para	pensar	trabalho,	

e	principalmente	pensar	as	constantes	e	diversas	modi/ica-

ções	no	mundo	do	trabalho,	é	fundamental	analisar	igual-

mente	 as	 transformações	 na	 estrutura	 produtiva/econô-

mica	e	de	como	esses	sujeitos	se	organizam.		

Eo 	importante	notar,	nisso,	que	a	precarização	e	a	fa-

lácia	argumentativa	de	que	essas	pessoas	não	seriam	traba-

lhadores	 são	 fatores	 fundamentais	 para	 compreender	

como	se	deu	e	como	ainda	podem	se	dar	suas	subsequentes	

formas	de	organização.	Nossa	tentativa	de	apresentar	uma	

trajetória	é	também	a	de	enraizar	e	contextualizar	o	traba-

lho	por	aplicativos.	

 

Financeirização:	o	que	tem	a	ver?	

 

Eo 	recorrente	nesse	contexto	a	tese	de	que	determi-

nadas	 transformações	 no	mundo	 do	 trabalho	 levariam	 à	

perda	de	centralidade	do	trabalho	em	nossa	sociedade	(AN-

TUNES,	2008).	Essa	formulação	serve	como	pano	de	fundo	

retórico	 à	 argumentação	 das	 empresas-aplicativo	 como	

meras	plataformas	mediadoras	–	e	ignora,	não	só	o	que	é	o	
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trabalho,	mas,	principalmente,	a	estrutura	produtiva	e	eco-

nômica	que	organiza	as	formas	de	trabalho	e	que	engendra	

e	sustenta	transformações	no	mundo	do	trabalho.		No	caso	

da	uberização,	essa	estrutura	vem	na	esteira	do	avanço	do	

neoliberalismo	e	se	con/igura	na	/inanceirização	do	sistema	

capitalista.		

Um	 primeiro	 olhar	 sobre	 a	 /inanceirização	 do	 sis-

tema	nos	indica	uma	mudança	óbvia:	a	priorização	da	apli-

cação	de	capital	no	próprio	sistema	/inanceiro,	em	contra-

ponto	a	produção	de	uma	mercadoria.	Eo 	a	 ideia,	de	modo	

raso,	de	fazer	dinheiro	através	do	dinheiro.	O	cientista	po-

lıt́ico	Edemilson	Paraná	(2016)		explica:		

Tal	processo	se	 inicia	em	meados	da	década	de	70	

nos	paıśes	centrais	e	se	expande,	provocando	uma	reestru-

turação	produtiva	global,	deslocando	a	produção	industrial	

do	ocidente	para	a	Ao sia,	intensi/icando	o	desenvolvimento	

tecnológico	para	economia	de	 tempo,	 trabalho	e	matéria-

prima,	 ampliando	 fortemente	 o	 setor	de	 serviços	 etc.	 Tal	

processo	liberalizante	para	os	capitais	recon/igura	também	

a	função	do	Estado,	a	quem	é	incumbido	a	tarefa	de	corte	de	

gastos	sociais,	redução	de	impostos	sobre	capital	e	grandes	

fortunas,	 /lexibilização	 do	 câmbio	 e	 da	 legislação	 traba-

lhista,	elevação	da	 taxa	de	 juros,	privatizações	etc.	Refor-

mas	com	o	intuito	de	gerar	um	cenário	mais	atrativo	ao	ca-

pital	/inanceiro	(Ibid,	p.	66-9).	

Isso	já	nos	indica,	de	modo	breve,	um	panorama	do	

contexto	da	uberização	do	trabalho:	a	Uber	entra	no	mer-

cado	de	ações	com	venda	de	dados	em	2019	,	e	se	sustenta	

até	ali	a	partir	da	expectativa	de	investimentos.	O	Uber,	em	

si,	não	dá	lucro	–	a	empresa	cresce	desde	2009	em	cima	da	
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aposta	de	investimentos.	Esse	é	o	cenário	também	da	im-

portância	dos	dados	e	das	tecnologias	da	informação:	a	ve-

locidade	é	fator	essencial	nas	apostas.	Cada	vez	mais	nesse	

processo,	o	tempo	utilizado	no	fechamento	de	negócios	nas	

bolsas	foi	passado	a	ser	contabilizados	não	mais	por	minu-

tos,	mas	sim	por	segundos.	O	papel	das	tecnologias,	então,	

é	o	papel	da	velocidade	e	da	informação	no	mundo	do	mer-

cado	/inanceiro	–	apesar	de	não	se	restringir	apenas	a	isto.	

A	ideia	de	inovação	e	informação	constantes	é	essencial	en-

tão,	para	movimentar	esse	mercado	e	justamente	também	

para	 justi/icar	 a	 aura	 de	 ‘plataforma	mediadora’,	 de	 par-

ceira	e	não	de	empresa,	de	algo	que	rompe	barreiras	e	pa-

radigmas.	Assim,	a	precarização	do	trabalho,	e	inclusive	a	

retórica	de	que	não	haveria	trabalho	como	um	todo,	porque	

esses	entregadores	seriam	‘autônomos’	é	a	lógica	que	sus-

tenta	 o	mercado	 dessas	 empresas-aplicativo;	 é	 o	 que	 ga-

rante	seu	sucesso	no	mercado	/inanceiro,	e	dos	acionistas	

desses	aplicativos.	

	

A	trajetória	do	trabalho	Slexível	e	da	precarização	

	

Nesse	segundo	ponto,	existem	uma	série	de	proces-

sos	históricos,	polıt́icos	e	sociais	que	contextualizam	a	cres-

cente	mundial	do	setor	de	serviços,	o	/im	do	binômio	taylo-

rismo/fordismo	e	a	automação	do	trabalho.	Não	pretende-

mos	nos	alongar	nisso	,	mas	apenas	apontar	que	esse	qua-

dro	de	crise	foi	o	que	engendrou	a	busca	por	“novas”	formas	

de	produção	através	da	introdução	de	inovações	técnico-ci-

entı/́icas	 na	 base	 de	 funcionamento	 dos	 instrumentos	 de	

trabalho.	De	modo	geral,	essa	mudança	qualitativa	no	pro-
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cesso	produtivo	se	deu	tanto	pela	competitividade	inter-ca-

pitalista	tanto	quanto	pela	própria	necessidade	de	desorga-

nizar	e	fragmentar	a	classe	trabalhadora	em	um	momento	

pós-queda	 do	 socialismo	 e	 de	 crise	 da	 socialdemocracia		

(ANTUNES,	2001).			

As	diversas	formas	de	/lexibilização	que	passam	a	se	

propagar	então	envolvem	técnicas	como	o	“Kanban”,	o	“just	

in	time”,	as	células	de	produção;	e	a	emergência	de	novos	

elementos	combina-se	com	os	antigos.		Um	exemplo	dessa	

realidade	é	o	trabalho	das	revendedoras	de	cosméticos,	que	

trabalham	 “autonomamente”	 sem	 garantias	 e	 aos	 custos	

dos	lucros	das	empresas,	em	um	esquema	muito	parecido	

com	o	da	uberização	e	anterior	a	ele.	O	trabalho	da	soció-

loga	Ludmila	Costhek	Abıĺio,	já	em	2014	,	indicava	a	traje-

tória	dessa	pro/issão	e	seu	papel	na	acumulação	capitalista.	

Não	somente,	categorizada	na	mesma	condição	de	informa-

lidade	 que	 vendedores	 ambulantes	 (SVD),	 é	 um	 trabalho	

marcado	pela	ausência	de	forma	de/inida	e	de	regulação	pú-

blica.		

De	qualquer	jeito,	as	literaturas	e	discussões	sobre	

os	diversos	tipos	de	 informalidade	e	precarização	são	ex-

tensas	e	não	pretendemos	 /indá-las	aqui.	Apenas	apontar	

que	a	uberização	tem	trajetória;	ainda	que	também,	especi-

/icações.	A	própria	Ludmila	analisa,	já	em	2019	,	que:	“(...)	a	

uberização	conta	com	um	gerenciamento	de	si	que,	entre-

tanto,	 é	 subordinado	 e	 controlado	 por	 novos	meios,	 que	

hoje	operam	pela	automatização	em	dimensões	gigantescas	

de	extração	e	processamento	de	dados;	estão	em	jogo	novas	

formas	de	gerenciamento,	controle	e	vigilância	do	trabalho,	

por	meio	das	programações	algorıt́micas.”.	
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O	contexto	da	pandemia	e	o	breque	dos	aplicativos	

 

Em	Março	de	2020,	o	geógrafo	David	Harvey	alegou	

que	a	crise	da	pandemia	poderia	nos	apontar	para	um	ce-

nário	ainda	mais	acirrado	de	terceirização,	precarização	e	

da	mecanização	no	mundo	do	trabalho	–	uma	vez	que	en-

gendra	desempregos	em	massa	num	sistema	que	tem	em	

suas	principais	engrenagens	o	consumismo	e	a	criação	cı-́

clica	de	dıv́idas.	(HARVEY,	2020)	.	

Essa	tese	não	se	mostrou	equivocada:	não	só	o	es-

copo	de	serviços	exercidos	por	tecnologias	e	aplicativos	au-

mentou,	mas	como	a	intensidade	dos	já	existentes,	também.	

O	serviço	foi	considerado	uma	atividade	essencial	durante	

a	quarentena	e,	no	caso	do	Brasil,	esse	cenário	teve	seu	es-

topim	com	a	mobilização	do	breque	dos	aplicativos	de	en-

trega	(tais	como	ifood,	Rappi,	Loggi,	etc),	no	dia	1o		de	Julho.		

Assim,	 os	 trabalhadores	 de	 aplicativos	 de	 entrega	

realizaram	 a	 primeira	 paralisação	 nacional	 da	 categoria.	

Com	mobilizações	que	se	iniciaram	virtualmente	a	partir	de	

São	Paulo,	o	dia	ganhou	projeção	nacional	na	medida	em	

que	uma	série	de	problemáticas	das	condições	de	trabalho	

dessas	pessoas	foram	denunciadas:	a	falta	de	EPI’s;	a	irre-

gularidade	de	um	horário	/ixo	de	trabalho;	a	desvinculação	

da	responsabilidade	das	empresas	com	a	integridade	fıśica	

cotidiana	dos	entregadores.	Nesse	sentido,	compreender	as	

reivindicações	também	nos	parece	essencial:	a	pesquisa		da	

Rede	de	Estudos	e	Monitoramento	da	Reforma	Trabalhista	

(Remir	Trabalho)	exibiu	que	para	60,3%	dos	entregadores	

ouvidos,	 houve	 queda	 na	 remuneração	 durante	 a	 pande-

mia.	Antes	da	pandemia,	49,9%	diziam	ganhar	acima	de	R$	

2.080,00	por	mês.	Em	meio	à	quarentena,	o	grupo	diminuiu	
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para	25,4%.	Além	disso,	foram	também	pautas	do	breque	o	

direito	 à	 alimentação	 durante	 a	 jornada	 de	 trabalho	 e	 li-

cença	remunerada	em	caso	de	adoecimento;	todos	previs-

tos	pela	legislação	brasileira	na	CLT.	Os	entregadores	tam-

bém	 lutam	por	mudanças	na	polıt́ica	dos	 aplicativos,	 tais	

como	o	/im	do	sistema	de	pontuação	e	o	/im	dos	bloqueios	

e	suspensões	injustos.		

O	breque	se	materializou	não	só	com	a	adesão	à	pa-

ralisação,	mas	 inclusive	 com	manifestações	 em	 inúmeros	

Estados	(São	Paulo,	Rio,	Fortaleza,	Belo	Horizonte,	etc)	–	e	

a	intenção	é	que	essa	mobilização	se	expanda	inclusive	até	

internacionalmente	,	já	também	com	a	data	marcada	da	se-

gunda	paralisação	nacional,	no	dia	25.	Nesse	sentido,	pode-

se	dizer	que	o	breque	foi	bem	sucedido,	inclusive	exercendo	

pressão	no	Congresso	Nacional.		

Isso	 nos	 leva	 ao	 nosso	 terceiro	 ponto:	 o	 que	 isso	

transformou	nos	modos	de	organização	polıt́ica	e	como	in-

serir	isto	no	caldo	das	vias	institucionais	e	das	ruas?		

 
O	que	isso	tem	a	ver	com	outras	formas	de	luta	política?	

A	junção	de	vias	e	o	enfrentamento	ao	bolsonarismo		

 
O	conjunto	de	frases	do	tipo	“a	esquerda	precisa	vol-

tar	a	fazer	trabalho	de	base”	e	“precisamos	chegar	nas	pes-

soas”	conferem	jargões	muito	comuns	mobilizados	por	di-

versos	grupos	e	personalidades	de	esquerda	desde	o	resul-

tado	 das	 eleições	 de	 2018,	 onde	 o	 bolsonarismo	 venceu.	

Aprofundar	as	ideias	presentes	nessas	frases	–	que	não	são	

completamente	falsas,	uma	vez	que	sintetizam	um	cenário	

de	 derrota	 polıt́ica	 –	 signi/ica	 re/letir	 sobre	 quem	 é	 que	
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“chega”	(o	agente)	e	quem	é	o	“atingido”	(no	caso,	pelo	tra-

balho	de	base,	pela	‘conscientização’	ou	como	queira	se	cha-

mar).	Essa	é	uma	questão	de	múltiplas	respostas,	e	não	pre-

tendemos	 /indá-la	 aqui;	mas	 ela	 certamente	 concerne	 ao	

tema	que	estamos	trabalhando.	

Algumas	 análises	 dos	 nossos	 boletins	 expõem	ele-

mentos	importantes.	Nos	contrapor	às	teses	de	que	os	sin-

dicatos	teriam	perdido	sua	centralidade	pois	o	trabalho	tal	

como	o	conhecemos	teria	perdido	sua	centralidade	(como	

já	comentada	anteriormente),	envolve	também	compreen-

der	como	os	tais	partidos,	sindicatos	e	movimentos	sociais	

têm	agido	e	se	articulado	na	oposição	ao	bolsonarismo.	Se	

analisamos,	por	exemplo,	no	boletim	de	Março/Junho		que	

a	situação	de	Bolsonaro	ainda	era	mais	favorável	nas	vias	

institucionais,	 mas	 que	 vinha	 sofrendo	 um	 desgaste	 nas	

ruas	 (principalmente	 por	 partes	 dos	movimentos	 sociais	

antirracistas	e	das	torcidas	organizadas),	o	breque	do	dia	

primeiro	lança	nova	luz	sobre	isso.	Por	um	lado,	evidencia-

se	que	as	vias	institucionais	não	estão	completamente	des-

coladas	das	ruas:	o	avanço	de	propostas	no	Congresso	que	

atendessem	a	algumas	demandas	parciais	dos	entregado-

res	é	um	indicativo	disso.	O	apoio	claro	dos	partidos	da	opo-

sição	(PT,	PSOL,	PCdoB,	etc)	à	greve	também.		

Por	outro,	ele	também	traz	algo	novo:	os	entregado-

res	–	que	não	são	sindicalizados,	mas	representam	uma	ca-

tegoria	–	entram	no	cenário	de	mobilizações	de	rua	nesse	

contexto.	O	breque	não	foi	uma	experiência	clássica	sindi-

cal.		Mas	não	foi	uma	auto-organização	dos	trabalhadores	–	

e	de	algum	jeito,	não	con/lui	tudo	isso?	O	que	isso	pode	nos	

indicar	 sobre	 uma	 convergência	 não	 só	 de	mobilizações,	

mas	de	tipos	de	luta	polıt́ica?	
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O	 diagnóstico	 da	 fragmentação	 das	 lutas	 sindicais	

tem	o	limite	da	centralidade	do	trabalho,	como	já	mostrou	

Antunes.	A	mesma	coisa,	com	os	partidos.	A	pergunta,	en-

tão,	sobre	organização	–	como	nos	organizar,	qual	forma	de	

organização	pode	dar	respostas	ao	bolsonarismo	–	en/im,	

pensar	as	formas	de	organização	que	seriam	táticas	ou	es-

tratégicas	em	um	dado	momento,	 é	pensar	pra	quê	serve	

(ou	 como	 serve)	 a	 auto-organização	 nessas	 diversas	 for-

mas.	Para	responder	a	qualquer	uma	destas	perguntas,	ana-

lisar	quem	está	se	auto-organizando	e	por	que	é	fundamen-

tal,	 para	dar	 sentido	 ao	 como	 estão	 se	 organizando.	 Se	 o	

mundo	do	trabalho	hoje	está	se	transformando,	e	as	formas	

de	auto-organização	também,	isso	não	nos	coloca	automa-

ticamente	um	molde	pronto	ou	pré-determinado	de	solapa-

mento	de	formas	anteriores	ou	mais	tradicionais.	

O	breque	nos	ensinou,	por	exemplo,	como	a	internet	

é	também	um	instrumento	fundamental	da	própria	organi-

zação.	Contudo,	as	lutas	também	/izeram	pressão	no	Con-

gresso.	 As	 diversas	 ‘auto-organizações’	 são	 necessárias,	

mas	 existem	 sujeitos	 comuns	 e	 objetivos	 comuns	 nessas	

formas.	 Até	 porque,	 elas	 não	 são	 abstrações,	 deslocadas	

uma	das	outras	e	prontas	a	serem	hierarquizadas;	mas	sim	

construções	que	tem	como	caldo	uma	transformação	cons-

tante	dos	sujeitos	e	da	realidade	ao	mesmo	tempo	.	Eo 	a	coin-

cidência	da	mudança	do	meio	com	os	diversos	agentes	que	

a	operam	–	e	por	isso	deve	ser	feita	pelos	próprios	sujeitos	

ao	mesmo	tempo	em	que	é	fruto	dela.	Eo 	por	isso	que	argu-

mentamos	aqui	a	/im	de	pensar	modos	de	organização	po-

lıt́ica	hoje	como	con/luentes.		Conseguimos	considerar,	en-

tão,	que	a	pluralidade	polıt́ica,	por	isso	a	junção	de	vias	e	

formas	diversas,	antigas	e	novas,	é	uma	resposta	possıv́el.		
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