
	

	

	

Agosto 2020 #5 
 

NUDEB
IFCS-UFRJ 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
0 

ÍNDICE		

	
Editorial	----------------------------------------------------------------------------------------------	p.1	

	

A	polıt́ica	brasileira	e	as	eleições	dos	EUA		-----------------------------------------------------	p.3	

	

As	redes	sociais	de	Bolsonaro		------------------------------------------------------------------	p.10	

	

Legislativo	e	Judiciário		--------------------------------------------------------------------------	p.	17	

	

A	mıd́ia	empresarial	------------------	------------------------------------------------------------p.	28	

	

Os	movimentos	sociais		--------------------------------------------------------------------------p.	35	

	

As	eleições	nos	EUA		------------------------------------------------------------------------------	p.	43	

	

Sobre	o	NUDEB	------------------------------------------------------------------------------------p.	52	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	



	
1 

EDITORIAL: Os conflitos da democracia brasileira no pós-
pandemia 

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

No	segundo	semestre	2020	o	NUDEB	publicará	dos	

boletins	por	mês.	Um	deles	será	Boletim	Eleições,	no	qual	

apresentaremos	 o	 monitoramento	 do	 pleito	 municipal	

deste	 ano.	 ConOira	 o	 editorial	 da	 primeira	 edição	 em	

https://nudebufrj.com/2020/08/18/as-eleicoes-munici-

pais-de-2020-e-a-politica-brasileira/	

O	outro	será	o	Boletim	Democracia,	que	apresenta-

mos	agora,	com	os	seguintes	textos:	uma	análise	geral	da	

polıt́ica	brasileira	(1);	as	redes	sociais	do	presidente	Bolso-

naro	(2),	as	dinâmicas	entre	os	poderes	executivo,	legisla-

tivo	e	judiciário	(3),	o	papel	da	mıd́ia	(4),	o	impacto	das	elei-

ções	dos	EUA	em	nosso	paıś	 (5)	e	os	movimentos	sociais	

(6).	

Trata-se	 do	 acompanhamento	 dos	 conOlitos	 mais	

permanentes	da	polıt́ica	brasileira.		Depois	de	quatro	meses	

pesquisando	a	pandemia	da	Cobid-19	e	os	conOlitos	que	ela	

provocou	nos	atores	sociais	e	nas	instituições,	nós	do	NU-

DEB	 pretendemos	 acompanhar	 a	 continuidade	 daquelas	

disputas,	bem	como	suas	consequências	e	é	para	isso	que	

este	boletim	existe.		

A	pandemia	 continua	 ceifando	vidas	no	Brasil	 –	 já	

atingimos	a	marca	de	130	mil	e	é	tratada	pelo	mandatário	

com	a	mesma	 irresponsabilidade	de	quando	 conhecemos	

os	primeiros	mortos	em	março.		

Do	ponto	de	vista	dos	conOlitos,	contudo,	já	podemos	

falar	em	uma	polıt́ica	brasileira	pós-pandemia:	não	há	mais	
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tensão	entre	Bolsonaro	e	os	governadores;	não	há	mais	mo-

bilização	da	grande	mıd́ia	com	relação	aos	mortos;	não	há	

mais	ação	do	legislativo	e	do	judiciário	contra	o	executivo,	

salvo	exceções	importantes,	tais	como	a	questão	indıǵena,	

porém	isoladas.		

Sem	essa	tensão,	nossa	hipótese	é	que	o	bloco	de	po-

der	 que	 deu	 o	 golpe	 de	 2016	 se	 reuniOicou	 em	 torno	 da	

agenda	 econômica	 neoliberal.	Há	 em	 curso	 uma	 ofensiva	

em	prol	das	"reformas	estruturais"	que	passa	por	uma	su-

posta	domesticação	de	 Jair	Bolsonaro.	Este,	em	 troca,	ga-

nharia	 as	 condições	 tanto	 para	 fazer	 seu	 programa	 de	

transferência	de	renda	permanente	quanto	de	trégua	no	ju-

diciário	 nos	 casos	 de	 corrupção	 seu	 e	 dos	 Oilhos	 e	 das	

fakenews.		

Os	processos	de	resistência	a	essa	dinâmica	estão	vi-

sivelmente	fragilizados:	os	movimentos	sociais	não	conse-

guem	mobilizar,	os	partidos	da	oposição	da	esquerda	não	

conseguem	articular	 frentes	 de	 resistência	 às	 pautas	 que	

retiram	direitos.		

Há,	 por	 Oim,	 o	 impacto	 da	 dinâmica	 internacional,	

com	a	expectativa	das	eleições	para	presidente	dos	Estados	

Unidos	em	dezembro	de	2020.	Ainda	 é	cedo	para	avaliar,	

mas	seguimos	com	a	hipótese	que	uma	derrota	do	Trump	

lá	impactará	o	Bolsonaro	aqui.		

Seguiremos	 acompanhando	 essas	 dinâmicas	 em	

nossos	boletins.	Boa	leitura	e	que	a	resistência	se	fortaleça.	
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A política brasileira pós-pandemia: ofensiva neoliberal e 
expectativa com os EUA 

	
JOSUÉ MEDEIROS (DCP/IFCS) 
 

A	pandemia	da	COVID-19	matou	130	mil	brasileiras	

e	brasileiros.	Apesar	da	tragédia,	as	instituições	e	os	atores	

polıt́icos	não	 tratam	mais	do	novo	Coronovıŕus	como	um	

problema	de	Estado.	A	naturalização	das	mortes	defendida	

por	Bolsonaro	desde	março	em	várias	declarações	e	polıt́i-

cas	de	governo	(a	mais	grave	foi	deixar	o	Ministério	da	Sa-

úde	acéfalo)	foi	aceita	pelo	Congresso,	Judiciário,	Governa-

dores,	mıd́ia,	 empresariado.	 Já	 as	 frentes	de	 resistência	a	

esse	 quadro,	 quer	 nos	 partidos	 de	 oposição	 de	 esquerda	

quer	nos	movimentos	sociais,	têm	se	mostrado	incapaz	de	

alterar	a	correlação	de	forças.			

Neste	sentido,	a	polıt́ica	brasileira	já	entrou	no	perı-́

odo	pós-pandemia,	ainda	que	a	doença	siga	provocando	do-

res	em	nossa	sociedade.	A	Covid-19,	enOim,	não	protagoniza	

mais	nenhum	conOlito	polıt́ico	central	no	Brasil	e	só	 é	as-

sunto	pela	esperança	de	uma	possıv́el	vacina.		

Nessa	polıt́ica	brasileira	pós-pandemia,	além	da	es-

pera	pela	vacina,	há	outros	dois	processos	que	criam	expec-

tativas	para	todos	os	campos	polıt́icos:	primeiro,	as	eleições	

municipais	de	2020,	cujos	sentidos	são	analisados	em	um	

boletim	 próprio	 (ver	 	 https://nudebu-

frj.com/2020/08/18/as-eleicoes-municipais-de-2020-e-a-

politica-brasileira/)	a	ser	publicado	até	dezembro.		

O	outro	é	a	eleição	presidencial	dos	Estados	Unidos,	

na	qual	Donald	Trump	tenta	a	reeleição	e	que	será	o	foco	

desse	texto.		
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Antes,	contudo,	é	importante	registrar	que,	em	meio	

às	expectativas	com	esses	dois	pleitos	(o	brasileiro	e	o	es-

tadunidense)	a	polıt́ica	brasileira	pós-pandemia	está	se	ca-

racterizando	pela	recomposição	do	bloco	de	poder	que	deu	

o	golpe	em	2016	e	que	governou	com	Bolsonaro	em	2019	a	

partir	de	uma	agenda	de	radicalização	do	neoliberalismo.	

Esse	bloco	de	poder,	que	se	quebrou	com	a	pandemia,	con-

seguiu	se	reuniOicar	em	agosto	na	defesa	do	Teto	de	Gastos.	

Mais	 do	 que	 isso,	 dobrou	 a	 aposta	 neoliberal	 com	a	 pro-

posta	de	reforma	administrativa,	enviada	pelo	governo	Bol-

sonaro	ao	Congresso	em	03	de	setembro.	Por	esse	motivo,	

trataremos	dessa	ofensiva	mais	a	fundo	no	próximo	bole-

tim,	com	o	resultado	da	pesquisa	feita	pelo	NUDEB	ao	longo	

do	mês	de	setembro.		

	

	 	 As	eleições	dos	EUA	e	sua	centralidade	para	o	Brasil		

	

Os	Estados	Unidos	são	não	só	a	potência	imperialista	

dominante	 no	 plano	 internacional	 como	 têm	 na	 América	

Latina	 sua	 área	 de	 interesse	 e	 inOluência	 mais	 imediata.	

Para	os	objetivos	geopolıt́icos	estadunidenses,	a	importân-

cia	estratégica	de	ter	governos	latino-americanos	alinhados	

mude	 conforme	 a	 conjuntura:	 no	 auge	 do	 conOlito	 com	 a	

URSS,	controlar	a	região	foi	um	elemento	central;	já	na	con-

juntura	pós-Guerra	Fria,	as	prioridades	imperialistas	volta-

ram-se	para	Oriente	Médio	e	Aj sia,	o	que	abriu	uma	brecha	

histórica	 que	 foi	 traduzida	 pelos	 governos	 progressistas.	

Mas	ainda	assim,	jamais	deixa	de	ter	alguma	centralidade.	

Na	atual	conjuntura,	é	difıćil	precisar	qual	é	o	peso	

dessa	relação	devido	ao	nıv́el	de	divisão	que	a	polıt́ica	dos	
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EUA	apresenta.	Para	Trump,	é	mais	importante	ter	gover-

nos	 alinhados	 ao	 seu	 projeto	 polıt́ico	 especıÓico	 de	 curto	

prazo	do	que	ao	que	podemos	chamar	de	interesses	estatais	

e	 burgueses	 dos	 Estados	 Unidos	 de	 médio	 prazo,	 como	

ocorrerá	caso	Joe	Biden	vença	as	eleições.		

Com	a	reeleição	do	atual	presidente,	haverá	um	ce-

nário	geopolıt́ico	favorável	não	só	para	Bolsonaro	nos	pró-

ximos	anos,	como	também	para	o	crescimento	da	extrema-

direita	na	região:	Guaidó	na	Venezuela,	a	presidente	de	fato	

na	Bolıv́ia	Jeanine	Aj ñez	e	o	recente	movimento	de	policiais	

argentinos	contra	o	presidente	Alberto	Fernandes	serão	al-

guns	dos	atores	polıt́icos	beneOiciados.		

Já	na	hipótese	de	triunfo	democrata,	é	possıv́el	pro-

jetar	na	Venezuela	um	reforço	da	liderança	de	Henrique	Ca-

prilles,	que	defende	a	participação	da	oposição	ao	chavismo	

nas	eleições	legislativas	de	dezembro;	e	também	de	Macri	

na	Argentina	e	mesmo	de	uma	pactuação	na	Bolıv́ia.	Além,	

de	um	fechamento	de	possibilidades	para	o	bolsonarismo.		

Essas	duas	possibilidades	remetem	ao	contexto	de	

crise	do	ciclo	polıt́ico	progressista	na	América	do	Sul	e	da	

consolidação	de	um	novo	ciclo	polıt́ico	neoliberal	a	partir	

de	 2015.	 Tomamos	 esse	 ano	 como	 marco	 devido	 a	 três	

grandes	eventos:	a	vitória	de	Macri,	a	derrota	de	Maduro	

nas	eleições	legislativas	e	a	abertura	do	processo	de	impe-

achment	de	Dilma	na	Câmara	dos	Deputados.	Esses	proces-

sos	se	deram	nas	três	principais	nações	que	sustentavam	o	

ciclo	progressista	sul-americano:	a	Venezuela	com	Chávez	

desde	1998;	o	Brasil	com	os	governos	do	PT	desde	2002	e	

a	Argentina	com	os	governos	Kirchner	desde	2003.		
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O	novo	ciclo	polıt́ico	neoliberal	que	emerge	das	der-

rotas	de	2015	estava	ancorado	nas	elites	polıt́icas	tradicio-

nais	do	continente,	com	seus	partidos	e	lideranças	já	conhe-

cidas,	tais	como	Temer	e	PSDB	no	Brasil,	Caprilles	na	Vene-

zuela	e	Macri	na	Argentina.		

Porém,	a	vitória	de	Trump	no	coração	do	império	al-

terou	o	jogo	de	forças	não	apenas	para	as	forças	progressis-

tas,	mas	 também	para	as	elites	neoliberais.	Ambos	viram	

diante	de	si	o	crescimento	(desigual	em	cada	nação)	de	mo-

vimentos	 fascitizantes,	 com	uso	da	violência	polıt́ica	aco-

plada	 à	 crescente	 violência	 sociais	 no	 continente.	 Bolso-

naro	e	Guaidó	são	os	mais	bem	sucedidos	dessa	nova	dinâ-

mica	polıt́ica	aberta	na	esteira	do	trumpismo.		

Por	 isso,	uma	possıv́el	derrota	de	Trump	terá	uma	

importância	por	si	só.	Trata-se	da	redução	de	possibilida-

des	para	 esses	movimentos	 extremistas	 e	um	duro	 revés	

para	Bolsonaro.		Mas	há	outra	dimensão	que	importa	nessa	

eleição	caso	Trump	não	consiga	a	reeleição:	é	fundamental	

entender	o	modo	como	isso	se	dará.		

Há,	 na	mıd́ia	 empresarial	 brasileira,	 uma	 evidente	

torcida	por	Biden.	Tal	preferência	se	manifestou	já	nas	pri-

marias	Democratas,	quando	Bernie	Sanders	–	liderança	so-

cialista	 apoiada	 por	movimentos	 de	 base	mais	 radicais	 –	

despontava	com	chances	de	vencer	as	eleições	internas.		

Agora,	essa	adesão	serve	para	esconder	toda	a	efer-

vescência	polıt́ica	da	sociedade	norte-americana,	da	qual	a	

onda	de	protestos	de	massa	contra	o	racismo	é	a	principal	

expressão	progressista,	enquanto	o	trumpismo	é	a	ponta	de	

lança	do	ponto	de	vista	do	autoritarismo.		

Apesar	 dessa	 ebulição,	 os	 Democratas	 escolheram	

um	moderado,	 capaz	 de	 agradar	 setores	 amplos	 que	não	
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optam	por	nenhum	dos	lados	da	polarização	(incluindo	aı	́

republicanos	moderados)	e	que	conta	com	o	voto	do	pro-

gressismo	radicalizado	na	lógica	do	"todos	contra	Trump”.	

Não	por	acaso,	Sanders	manifestou	apoio	incisivo	a	seu	co-

lega	de	senado	quando	este	foi	conOirmado	candidato.		

Biden	 é,	 portanto,	 a	 tradução	da	polıt́ica	de	 frente	

ampla	que	é	tão	falada	no	Brasil	como	estratégia	para	der-

rotar	Bolsonaro.	E	que	aqui	está	ainda	distante	de	se	viabi-

lizar.	Como	explicar	essa	diferença?		

	

O	paradoxo	democrático	Brasil-EUA	

	

O	paradoxo	democrático	Brasil-EUA	hoje	é	que	o	sis-

tema	polıt́ico	fechado	e	mercantilizado	dos	EUA	favorece	a	

emergência	 tanto	 de	 uma	 resistência	 de	 baixo	 para	 cima	

quanto	a	formação	de	uma	frente	ampla	entre	as	elites.	Já	o	

sistema	polıt́ico	brasileiro,	mais	aberto	e	público,	atrapalha	

tanto	o	movimento	de	base	quanto	aquele	de	cúpulas,	am-

bos	importantes	para	derrotar	Bolsonaro.		

O	sistema	polıt́ico	dos	EUA	inviabiliza	governos	pro-

gressistas	(entendidos	aqui	como	a	chegada	ao	Estado	de	

setores	da	base	da	sociedade	que	estão	organizados	e	fora	

da	burocracia	estatal).	Talvez	o	último	governo	deste	tipo	

nos	EUA	tenha	sido	Carter	em	1976.	Mesmo	Obama	não	foi	

um	governo	progressista,	embora	represente	energias	or-

ganizadas	na	base	da	sociedade	e	fora	do	aparelho	estatal.	

Já	no	Brasil,	o	atual	sistema	polıt́ico	é	resultado	do	

maior	ciclo	de	lutas	populares	da	nossa	história	(campanha	

pela	Anistia,	greves	operárias	e	camponesas,	redemocrati-
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zação,	diretas	Já,	Constituinte	com	ampla	participação	po-

pular)	e	por	isso	abriu	espaço	para	governos	progressistas	

nacionais	desde	a	primeira	eleição,	em	1989.		

Como	 esta	 diferença	 se	 manifesta	 na	 atual	 conjn-

tura?	A	greve	dos	 jogadores	da	NBA	contra	o	racismo	e	a	

violência	policial	mostra	que	nos	EUA	há	uma	resistência	

organizada	que	vai	da	base	da	sociedade	até	as	elites	polıt́i-

cas,	 econômicas	 e	 culturais	 contra	 a	 lógica	 polıt́ica	 do	

Trump.	Ej 	isso	que	não	temos	no	Brasil	com	Bolsonaro.		

Nos	EUA,	a	resistência	na	sociedade	se	materializa	

nas	massivas	mobilizações	Black	 Lives	 Matter.	 No	 Brasil,	

atos	massivos	mesmo	só	ocorreram	em	maio	de	19	com	a	

pauta	da	educação,	sem	continuidade	posterior.		

Trump	e	Bolsonaro	reagem	do	mesmo	modo	às	mo-

bilizações,	sejam	elas	de	massas	ou	mais	fracas:		dobram	a	

aposta.	 Trump	 politiza	 o	 racismo	 e	 aumenta	 a	 repressão	

para	mobilizar	sua	base.	Bolsonaro	faz	igual	com	qualquer	

crıt́ica.	E	o	que	acontece?	

Nos	EUA,	há	um	levante	das	elites	culturais.	Artistas,	

jogadores,	 jornalistas.	Não	como	indivıd́uos.	Suas	institui-

ções	aderem.	A	NBA	para.	A	mıd́ia	idem.	O	impacto	simbó-

lico	 desses	 movimentos	 é	 enorme,	 mostram	 que	 não	 há	

consenso	em	torno	do	presidente.	Pelo	contrário,	é	visıv́el	

uma	articulação	das	elites	polıt́icas	e	econômicas	contra	o	

trumpismo.	 Grandes	 corporações	 bloqueiam	 as	 fakenews,	

inclusive	organizando	um	boicote	publicitário	contra	uma	

delas,	no	caso	o	facebook.		O	sistema	polıt́ico	abre	o	impe-

achment	contra	Trump.		

Quando	vem	a	eleição	presidencial,	 todas	essas	di-

nâmicas	 (social,	 cultural,	 polıt́ica	 e	 econômica)	 se	 encon-

tram	em	Biden.	O	sistema	polıt́ico	 fechado	de	 lá	 favorece	
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essa	construção.	O	Partido	Democrata	não	representa	nin-

guém	e	por	isso	pode	representar	a	todos:	desde	republica-

nos	moderados	até	a	luta	social	antirracista,	desde	empre-

sas	capitalistas	até	o	Green	New	Deal.	Isso	é	a	frente	ampla.	

Aqui	o	sistema	polıt́ico	mesmo	em	crise	ainda	repre-

senta	parcialmente	a	sociedade	e,	diante	disso,	os	partidos	

só	buscam	manter	a	fatia	que	já	tem	dessa	burocracia.		

Já	as	elites	culturais	pouco	reagem.	Jornalistas	isola-

dos	(o	editorial	da	folha	comparando	Bolsonaro	e	Dilma	é	

ilustrativo);	 jogadores	seguem	calados;	e	os	artistas	só	se	

mobilizam	na	lógica	de	celebridade,	para	se	aproveitar	in-

dividualmente	da	polêmica.	E	as	elites	econômicas	optam	

por	aproveitar	ao	máximo	o	governo	Bolsonaro	para	acabar	

com	os	direitos	e	com	a	Constituição	de	1988.	Contam,	para	

isso,	com	a	cumplicidade	ativa	dos	podres	legislativos	e	ju-

diciário,	o	que	analisaremos	melhor	no	próximo	boletim.		

Em	suma,	não	será	possıv́el	explicar	a	vitória	de	Bi-

den	sem	levar	em	conta	a	colossal	revolta	contra	o	racismo.	

No	mesmo	sentido,	um	futuro	governo	Democrata	não	terá	

sucesso	 se	não	der	uma	 resposta	 estrutural	 a	 esse	movi-

mento.	Já	aqui,	nossa	energia	social	segue	dispersa	e	isso	se	

manifesta	nas	muitas	 resistências	 contra	o	bolsonarismo,	

todas	elas	fragmentadas	e	isoladas.	E	nossa	energia	polıt́ica	

insiste	em	Oicar	presa	nas	divisões	de	2018,	alimentando	a	

fragmentação	e	a	dispersão.		

Uma	possıv́el	vitória	de	Biden	pode	ativar	uma	dinâ-

mica	distinta	não	só	nos	EUA	como	aqui	também.	Mas	para	

isso	será	fundamental	que	o	paradoxo	democrático	seja	po-

liticamente	 quebrado	 pela	 esquerda	 brasileira	 com	 uma	

nova	estratégia	unitária	e	ampla.			
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Análise	das	redes	sociais	de	Bolsonaro:	até	onde	vai	
sua	postura	paciBista?	
	
NATHALIA HARCAR1 

	

	

No	Boletim	de	Agosto	daremos	continuidade	à	aná-

lise	 das	 redes	 sociais	 presidenciais	 contextualizando-as	

com	a	conjuntura	polıt́ica	do	respectivo	perıódo.		

Partindo	de	um	acompanhamento	diário	do	Twitter	

e	do	Facebook	de	 Jair	Bolsonaro,	 o	presente	 texto,	 busca	

compreender	como	o	uso	de	tais	plataformas	expressam	o	

jogo	polıt́ico	do	mandatário.	Durante	o	mês	de	agosto	iden-

tiOicamos	postagens	voltadas	às	ações	do	governo,	ao	apoio	

popular	 e	 alguns	 pontuais	 ataques	 direcionados	 a	 rede	

Globo.	 De	maneira	 geral,	 acreditamos	 que	 essas	 publica-

ções	giram	direta	e	indiretamente	em	torno	de	duas	gran-

des	temáticas	que	caracterizaram	o	mês:	apoio	popular	e	os	

inquéritos	envolvendo	a	famıĺia	Bolsonaro.		

Posto	esse	panorama	geral	acerca	das	redes	sociais	

presidenciais,	 faz-se	 necessário	 esclarecer	 que	 identiOica-

mos	uma	perpetuação	da	postura	adquirida	por	Bolsonaro,	

isto	 é,	no	Boletim	anterior	 levantamos	a	hipótese	de	uma	

atenuação	polıt́ica	frente	aos	questionamentos	feitos	con-

tra	ele	pela	mıd́ia,	pela	oposição	e	por	investigações	na	jus-

tiça2.	Sendo	assim,	o	presente	boletim	parte	da	premissa	de	

manutenção	do	 tom	polıt́ico	mais	 equilibrado	no	que	diz	

respeito	à	maneira	como	Bolsonaro	lida	com	os	conOlitos	e	

																																																								
1	Nathalia	Harcar	é	graduanda	em	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB		
2	h"ps://nudebufrj.com/2020/06/15/as-redes-sociais-de-bolsonaro-durante-a-pandemia-2/	
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suas	decorrentes	ações	polıt́icas,	porém	sai	desse	posto	ao	

ser	questionado	sobre	sua	 famıĺia	e	os	esquemas	escusos	

no	seu	entorno,	tendo	as	redes	sociais	como	palco	dessa	bi-

polar	demonstração.	

	

Apoio	popular	

	

Durante	 o	mês	 identiOicamos	 um	 aprofundamento	

da	abordagem	constatada	no	boletim	anterior,	isto	é,	uma	

investida	de	Bolsonaro	na	construção	de	uma	narrativa	po-

sitiva	de	seu	governo	que	a	todo	custo	tenta	surfar	em	um	

contexto	marcado	pelo	caráter	urgente	do	auxilio	emergen-

cial,	mas	que	 em	nada	 se	 assemelha	 aos	 feitos	 até	 o	mo-

mento	 pré-pandêmico.	 O	mandatário	 tem	 assumido	 uma	

postura	persistente	na	busca	do	tão	desejado	apoio	popular	

gerando,	assim,	uma	fricção	na	relação	com	Paulo	Guedes,	

Oigura	mais	emblemática	do	governo	no	apoio	a	uma	polı-́

tica	econômica	liberal.	

O	 cenário	 no	 qual	 se	 instauram	 durante	 esse	mês	

parte	de	uma	movimentação	polıt́ica	empenhada	no	que	diz	

respeito	 aos	 programas	 de	 auxilio	 social.	 Dessa	 forma,	 a	

mudança	do	subsıd́io	"Minha	casa	minha	vida”	(criado	pelo	

ex-presidente	Lula)	pelo	“Casa	verde	e	amarela”,	a	tentativa	

de	ampliar	o	auxilio	emergencial	até	o	Oinal	do	ano	e,	por	

Oim,	responsável	pelos	maiores	tensionamentos,	a	também	

tentativa	de	substituição	do	programa	“Bolsa	Famıĺia”	pelo	

“Renda	Brasil”,	são	ações	de	Jair	Bolsonaro	que	exempliOi-

cam	esse	aOinco.		

Frente	a	essas	investidas,	o	panorama	nas	redes	so-

ciais	do	presidente	se	expressa	principalmente	em	relação	

aos	 conOlitos	 gerados	 em	 torno	 das	 questões	 levantadas	
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pela	possıv́el	criação	do	projeto	“Renda	Brasil”.	Dado	o	dia	

11	de	agosto,	Paulo	Guedes	assume	uma	postura	extrema	e	

se	 reúne	 com	Davi	 Alcolumbre	 (presidente	 do	 senado)	 e	

Rodrigo	Maia	(presidente	da	câmara	dos	deputados)	para	

garantir	o	cumprimento	do	teto	de	gasto	diante	das	suspei-

tas	de	que	essa	polıt́ica	ameaçada	pela	pressão	de	parte	do	

governo	e	do	próprio	presidente	para	que	ocorresse	a	via-

bilização	do	programa.		

A	partir	desse	dia,	Bolsonaro	inicia	uma	onda	de	pro-

nunciamentos	constante	durante	todo	o	mês	em	suas	redes	

sociais	alegando	seu	total	compromisso	com	o	teto	de	gas-

tos	e	sua	união	com	o	ministro	da	economia.	Nos	dias	123,	

174	e	205	de	agosto	há	algumas	exempliOicações	de	posts	em	

que	tentam	assumir	essa	postura	de	compromisso	com	os	

interesses	 de	 uma	 economia	 voltada	 ao	mercado,	 porém	

não	muito	 convincente	 na	 visão	 da	maioria,	 inclusive	 de	

banqueiros,	que	demonstram	preocupação	em	entrevista	à	

folha	de	São	Paulo	comparando	Bolsonaro	a	ex-presidenta	

Dilma	Roussef6.	

Vinculado	a	esse	contexto	de	incertezas	sobre	o	teto	

dos	 gastos,	 Bolsonaro	 aposta	 também	 na	 elaboração	 de	

uma	narrativa	de	apoio	popular	por	meio	das	mıd́ias	soci-

ais.		No	dia	2	de	agosto	posta	um	vıd́eo	via	twitter	de	Gust-

tavo	 Lima	 (cantor	 sertanejo	 que	 liderava	 o	 ranking	 de	

maior	cachê	do	Brasil	em	20197)	agradecendo	pelo	presi-

																																																								
3	h"ps://twi"er.com/fabiofaria5555/status/1293674173592731648	
4	h"ps://twi"er.com/jairbolsonaro/status/1295511959861956615	
5	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1296405025737056259	
6	https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/bancos-temem-que-bolsonaro-vire-uma-dilma-e-	
7h"ps://fabiaoliveira.odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira/2019/09/5683524-lista-aponta-gus"avo-lima-
como-o-sertanejo-mais-bem-pago-do-brasil--veja-valores.html#foto=1	
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dente	levar	água	para	regiões	do	sertão,	seguido	por	ima-

gens	daquelas	obras	e	da	população	o	agradecendo8.	No	dia	

9	do	mesmo	mês,	posta	novo	vıd́eo	de	apoiadora	amapa-

ense	agradecendo	"a	ajuda"	em	referência	ao	auxilio	emer-

gencial9.	Por	Oim,	no	dia	17	é	postado	vıd́eo	na	saıd́a	do	ae-

roporto	de	Aracaju	com	uma	multidão	de	seguidores	ao	seu	

redor10.	

Esses	 exemplos	 apresentam	 um	 pequeno	 espaço	

amostral	 ilustrando	 a	 maneira	 como	 Bolsonaro	 vem	 fa-

zendo	uso	das	redes	sociais,	isto	é,	denotando	uma	aborda-

gem	menos	agressiva	e	mais	producente	sobre	as	incerte-

zas	que	lhe	são	apresentadas	bem	como	no	uso	de	sua	ima-

gem.		

	

Inquéritos	envolvendo	a	família	Bolsonaro	

	

Na	esteira	dos	acontecimentos	sobre	os	 inquéritos	

judiciais	envolvendo	a	famıĺia	Bolsonaro,	o	mês	de	agosto	

mostrou-nos	 novas	 informações.	 IdentiOicamos	 que	 Jair	

Bolsonaro,	por	sua	vez,	se	defendeu	de	maneira	mais	sutil	

nas	redes	sociais	demonstrando	um	grau	de	complexiOica-

ção	perante	ao	uso	das	plataformas.		

No	dia	13	de	agosto	o	Jornal	Nacional	da	Rede	Globo	

recolheu	 um	 compilado	 de	 depoimentos	 que	 contribuem	

para	a	ideia	de	lavagem	de	dinheiro	por	meio	de	uma	Oilial	

da	loja	de	chocolates	Kopenhagen	por	Flavio	Bolsonaro11.	

Um	dia	após	essa	reportagem	feita	pela	emissora	Globo,	Jair	

																																																								
8	h"ps://twi"er.com/jairbolsonaro/status/1290082908917518336	
9	h"ps://twi"er.com/jairbolsonaro/status/1292592851201687554	
10	h"ps://twi"er.com/jairbolsonaro/status/1295351314973708293	
11	h"ps://g1.globo.com/jornal-nacional/noIcia/2020/08/13/homem-que-vendeu-loja-para-flavio-bolsonaro-
diz-que-foi-ameacado-ao-tentar-fazer-denuncia.ghtml?utm_source=meio&utm_medium=email	
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Bolsonaro	posta	no	twitter	uma	foto	do	Portal	R7	sobre	um	

possıv́el	esquema	de	corrupção	da	famıĺia	Marinho	(donos	

da	 Globo)12,	 no	 dia	 15	 posta	 novamente	 um	 vıd́eo	 abor-

dando	o	mesmo	tema	com	a	descrição	"Aguardando	para	o	

Fantástico	de	amanhã"13.		

Seguindo	 uma	 linha	 cronológica,	 no	 dia	 23	 Bolso-

naro	se	descompensa	com	repórter	da	Globo	ao	ser	questi-

onado	sobre	depósitos	feitos	por	Queiroz	e	sua	esposa	para	

Michele	 Bolsonaro,	 respondendo	 à	 pergunta	 de	 maneira	

agressiva:	"Minha	vontade	é	encher	tua	boca	com	uma	por-

rada".	A	partir	desse	ato	agressivo	o	mandatário	nos	dias	

2414	e	2515	se	dedica	para	fazer	posts	questionando	a	emis-

sora	tanto	em	relação	a	divulgação	de	fake	news	quanto	so-

bre	o	possıv́el	caso	de	corrupção	envolvendo	a	famıĺia	Ma-

rinho.	

Posto	 essa	 sequência	 de	 acontecimentos,	 Oica	 evi-

dente	a	lógica	mais	complexa	apropriada	por	Bolsonaro	nas	

redes	sociais	em	resposta	as	acusações	feitas	a	sua	famıĺia.	

Dessa	 forma,	 como	demonstrado	acima,	há	uma	 resposta	

direta	e	sutil	do	presidente	às	provocações	feitas	pela	rede	

Globo	via	redes	sociais,	evidenciada	por	uma	sucessão	con-

secutiva	de	publicações	feitas	às	respectivas	matérias	que	

em	nada	se	demonstram	como	acasos	temporais.	Sendo	as-

sim,	 o	 mecanismo	 usado	 pelo	 presidente	 caracteriza-se	

pela	 visibilidade	 das	 acusações	 feitas	 à	 famıĺia	 Marinho	

para	tentar	deslegitimar	as	acusações	primeiras	feitas	pela	

emissora	a	Bolsonaro.		

																																																								
12	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1294442989092315139	
13	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1294732540054573056	
14	https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1297908787693617154	
15	https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/3036616189797912	
	

14



	
15 

Apresenta-se,	por	meio	da	observação	do	seu	com-

portamento,	o	 limite	em	que	seu	ar	equilibrado	e	ponde-

rado	 consegue	 se	manter.	 Por	mais	 que	nos	 últimos	dois	

meses	essa	postura	tenha	sido	predominante	são	momen-

tos	como	esse,	isto	é,	onde	o	mesmo	se	vê	frente	a	questões	

pertinentes	e	de	interesse	público,	que	Bolsonaro	nos	mos-

tra	novamente	o	seu	verdadeiro	eu.	

	

Conclusão	

	

Posto	esse	quadro,	identiOicamos	a	continuidade	no	

tom	mais	ameno	de	Bolsonaro	perante	a	um	contexto	polı-́

tico	 especıÓico,	 porém	 que	 se	 distorce	 totalmente	 ao	 ser	

questionado	acerca	de	determinados	assuntos,	em	especial	

àqueles	envolvendo	sua	famıĺia.	

A	busca	pelo	apoio	popular	e	os	inquéritos	judiciais	

são	as	duas	temáticas	que	se	sobrepujaram	perante	às	de-

mais	nas	plataformas	virtuais	que	Bolsonaro	faz	uso.	Am-

bas	corroboram	para	a	hipótese	 levantada	nesse	boletim,	

uma	vez	que	a	maneira	pela	qual	o	presidente	se	portou	e	

contornou	certos	assuntos	expressam	o	uso	do	equilıb́rio	

de	 forças	 como	 estratégia	 polıt́ica,	 até	 um	 determinado	

ponto.			

Assim,	mesmo	 diante	 de	 certos	 deslizes	 esse	 con-

texto	mais	ameno,	em	comparação	ao	cenário	de	polemiza-

ção	visto	em	boletins	anteriores,	gera	um	grau	positivo	para	

a	imagem	de	Bolsonaro	frente	aos	constantes	desgastes	que	

vinha	 sofrendo	 nos	meses	 anteriores	 devido	 sua	 postura	

perante	a	pandemia.	
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Vale	ressaltar	também	que,	durante	o	perıódo	anali-

sado,	houveram	dois	acontecimentos	que	abarcam	direta-

mente	as	particularidades	do	uso	das	redes	sociais	por	Bol-

sonaro.	No	dia	06	de	agosto,	ocorre	a	primeira	exclusão	de	

um	post	feito	por	Donald	Trump	no	Facebook	devido	à	fal-

sidade	das	 informações	que	 carregava	 tal	postagem,	essa	

mesma	publicação	gerou	o	bloqueio	da	conta	da	campanha	

eleitoral	do	presidente	dos	EUA	no	twitter.	Já	no	dia	20	de	

agosto	Steve	Bannon	foi	preso	por	estelionato,	ele	foi	res-

ponsável	pela	primeira	campanha	de	Donald	Trump	e	ten-

tou	formar	uma	coalização	internacional	da	direita	nacio-

nalista.	Ambos	os	atores	têm	relação	direta	com	Bolsonaro	

e	sua	famıĺia	seja	de	caráter	particular,	seja	nas	convergên-

cias	de	ideias.	

Dessa	 forma,	 torna-se	 necessário	 acompanhar	 até	

que	ponto	Bolsonaro	adaptou	sua	postura	em	decorrência	

das	novas	diretrizes	colocadas	pelas	plataformas	e	até	que	

ponto	conseguirá	mantê-la	frente	aos	conOlitos	e	pressões	

que	lhe	são	apresentados.	Posto	que	começa	a	apresentar	

sinais	de	esgotamento,	aliado	ao	seu	histórico	na	polıt́ica,	

não	é	possıv́el	ter	assertividade	sobre	a	permanência	de	tal	

comportamento.			
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O Pacto dos Poderes com Bolsonaro  
NÍVEA BALTAR16 

 
O	presente	texto	tem	como	objetivo	analisar	o	

poder	 legislativo	e	o	 judiciário	brasileiro	no	mês	de	

agosto	de	2020.	Representados	pelo	Congresso	Naci-

onal	 e	 pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 respectiva-

mente.	Esta	pesquisa	investiga	como	os	representan-

tes	dessas	Casas	manifestaram-se	em	relação	aos	con-

Olitos	 polıt́icos	 recentes	 protagonizados	 pelo	 presi-

dente	Jair	Bolsonaro.		

A	hipótese	 aqui	 apresentada	 é	 de	que,	no	 úl-

timo	mês,	Congresso	e	STF	estão	pactuados	com	Bol-

sonaro,	ou	seja,	suas	decisões	em	temas	centrais	aca-

baram	por	favorecer	posicionamentos	do	presidente.	

As	 crıt́icas	 e	 decisões	 que	 contrariam	 o	mandatário	

ainda	existem,	mas	Oicam	circunscritas	a	temas	isola-

dos	e	de	menor	escala.		

As	análises	aqui	desenvolvidas	giram	em	torno	

dos	seguintes	temas:	o	caso	Queiroz;	manutenção	do	

veto	 ao	 aumento	 dos	 servidores	 por	 parte	 do	 Con-

gresso;	a	prorrogação	do	auxıĺio	emergencial;	crıt́ica	

ao	orçamento	de	2021;	produção	do	dossiê	sobre	an-

tifascistas	e	também	a	decisão	que	obriga	o	governo	a	

tomar	medidas	 concretas	 contra	 a	 disseminação	 da	

covid-19	entre	a	população	indıǵena.	Serão	utilizados	

como	fonte	da	pesquisa	sites	de	notıćias	da	internet,	

bem	como	do	Senado	Federal.			

																																																								
16	Nívea	Baltar	é	graduanda	de	ciências	sociais	do	5º	período	e	pesquisadora	do	Nudeb.	
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Poderes	pactuam	com	o	presidente	

	

O	judiciário	pactua	com	Bolsonaro	quando	de-

cide,	através	do	ministro	do	STF,	Gilmar	Mendes,	con-

ceder	prisão	domiciliar	para	Fabrıćio	Queiroz.	Ainda	

que	existam	argumentos	técnicos	para	tal	decisão,	o	

aspecto	polıt́ico	se	sobressai.	Para	entendermos	isso,	

faz-se	 necessário	 analisar	 como	 os	 ministros	 desta	

Casa	tem	atuado	em	relação	ao	caso	Queiroz.		

Peça	chave	para	entender	a	hipótese	aqui	apre-

sentada	de	que	o	STF	não	radicaliza	com	Bolsonaro,	

Queiroz,	 amigo	 próximo	 da	 famıĺia	 do	 presidente,	 é	

policial	aposentado	e	trabalhou	por	mais	de	dez	anos	

como	assessor	parlamentar	do	então	deputado	esta-

dual	 Flávio	 Bolsonaro,	 Oilho	 do	mandatário	 e	 atual-

mente	senador.	Ele	começou	a	ser	investigado	ainda	

em	2018	por	participar	de	um	esquema	de	“rachadi-

nha”,	que	é	quando	um	funcionário	público	transfere	

parte	de	seu	salário	para	o	parlamentar	que	o	contra-

tou,	ou	para	seus	aliados.		

No	 caso	Queiroz	 foi	 inicialmente	 identiOicada	

uma	movimentação	de	1,2	milhões	de	reais	ao	longo	

de	 um	 ano	 entre	 as	 contas	 de	 Queiroz	 e	 de	 Flávio.	

Além	 disso,	 foram	 identiOicados	 também	 depósitos	

para	Michelle	Bolsonaro,	esposa	do	atual	presidente,	

totalizando	 24	mil	 reais.17	 Na	 época,	 Jair	 Bolsonaro	

																																																								
17h"ps://noIcias.uol.com.br/poliIca/ulImas-noIcias/2020/08/07/queiroz-cheques-michelle-bolso-
naro.htm	
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alegou,	sem	qualquer	comprovação,	que	o	valor	cor-

respondia	 ao	 pagamento	 de	 um	 empréstimo	 feito	 a	

Queiroz.			

Em	 2019	 a	 investigação	 envolvendo	 Queiroz	

foi	 suspensa	pelo	ministro	do	 STF,	Dias	Toffoli,	 que	

considerou	que	houve	quebra	de	sigilo	nas	informa-

ções	 compartilhadas.	 No	 Oinal	 do	 mesmo	 ano,	 con-

tudo,	a	Corte	reverteu	a	decisão,	considerando	o	pro-

cesso	legal	e	retomando	assim	as	investigações.		

A	proximidade	entre	Queiroz	e	a	famıĺia	Bolso-

naro	se	mostrou	ainda	mais	evidente	quando,	em	ju-

nho	de	2020	a	Justiça	do	Rio	determina	a	prisão	pre-

ventiva	do	ex-assessor	e	este	é	encontrado	e	preso	na	

casa	do	então	advogado	da	famıĺia	Bolsonaro,	Frede-

rick	Wasseff,	onde	estava	a	pelo	menos	um	ano.	Desde	

então	 as	decisões	 em	 torno	deste	 caso	mudam	com	

frequência.	Em	julho,	durante	recesso	do	judiciário,	o	

presidente	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	(STJ)	con-

cedeu	a	Queiroz	e	sua	esposa,	até	então	foragida,	pri-

são	domiciliar.	Essa	decisão	é	importante	porque,	em	

casa,	diminui	a	pressão	para	uma	delação	de	Queiroz	

e	sua	mulher.	Se	ele	volta	para	cadeia,	a	possibilidade	

de	uma	conOissão	que	comprometa	o	presidente	e	sua	

famıĺia	aumenta.		

Não	demorou	muito	até	que	outro	ministro	do	

STJ	determinasse	novamente	a	sua	prisão,	o	que	 foi	

revertido	 mais	 recentemente	 pelo	 ministro	 do	 STF	

Gilmar	Mendes.		

No	dia	14	de	agosto	Gilmar	Mendes	decidiu	por	

conceder	prisão	domiciliar	à	Queiroz	e	sua	esposa,	le-
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vando	em	consideração,	além	de	outros	fatores,	o	his-

tórico	de	saúde	do	ex-assessor,	que	teve	câncer	e	tam-

bém	o	contexto	de	pandemia	de	covid-19.18	O	que	vale	

apontar	é	que	a	sua	prisão,	bem	como	da	sua	esposa,	

preocupam	a	famıĺia	Bolsonaro	visto	que	ele	pode	co-

laborar	com	as	investigações	e	complicar	ainda	mais	

a	situação	de	Flávio,	que	já	é	investigado	por	suspeita	

de	peculato,	lavagem	de	dinheiro	e	organização	crimi-

nosa.				

Não	bastasse	isso,	Queiroz	complica	também	a	

vida	 de	 Bolsonaro.	 Recentemente	 veio	 à	 tona	 outra	

movimentação	suspeita	envolvendo	Queiroz,	sua	es-

posa	Marcia	Aguiar	e	a	 conta	da	primeira-dama	Mi-

chelle	Bolsonaro,	totalizando	o	valor	de	89	mil	reais.19	

Quando	perguntado	sobre	a	origem	deste	valor,	Bol-

sonaro	 agrediu	 verbalmente	 o	 jornalista	 aOirmando	

“minha	 vontade	 é	 encher	 tua	 boca	 com	 uma	 por-

rada.”20	Essa	atitude	comprova	a	suspeita	de	que	o	de-

senrolar	 do	 caso	 Queiroz	 tem	 gerado	 preocupações	

no	presidente.		

Para	 além	 dessa	 decisão	 no	 judiciário,	 a	 Câ-

mara	dos	Deputados	concordou	em	manter	o	veto	do	

presidente	Bolsonaro	sobre	o	reajuste	salarial	de	ser-

vidores	públicos.	Porém,	antes	de	entender	como	se	

deu	essa	decisão,	é	importante	compreender	como	se	

deram	até	aqui	as	discussões	em	torno	desse	tema.		

																																																								
18h"ps://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-15/gilmar-mendes-reverte-nova-ordem-de-prisao-para-queiroz-
e-sua-mulher.html	
19h"ps://noIcias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/08/23/presidente-por-que-michelle-rece-
beu-r-89-mil-de-queiroz-e-esposa.htm?cmpid=copiaecola	
20h"ps://noIcias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/08/24/bolsonaro-foge-de-pergunta-sobre-
queiroz-e-jornalista-que-e-bundao.htm	
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A	proposta	de	permitir,	aos	gestores	estaduais,	

possibilidade	de	reajustar	o	salário	de	servidores	liga-

dos	 diretamente	 ao	 combate	 à	 pandemia	 foi	 ponto	

chave	durante	a	formulação	do	Projeto	de	Lei	de	Au-

xıĺio	a	Estados	e	Municıṕios.	Discutido	pelo	Congresso	

Nacional	desde	o	 inıćio	da	pandemia	de	 covid-19,	 o	

projeto	só	foi	sancionado	pelo	presidente	em	maio,	e	

ainda	assim	recebeu	inúmeros	vetos.		

Importante	 ressaltar	 que	 antes	 de	 aprová-lo,	

Bolsonaro	negociou	seus	interesses	e	conseguiu	apro-

var	a	MP	918	que	trata	sobre	a	reestruturação	dos	car-

gos	da	polıćia	federal,	beneOiciando	uma	categoria	im-

portante	da	base	bolsonarista.	Essa	Medida	Provisó-

ria	para	que	fosse	aprovada	de	forma	integral	preci-

saria	que	a	votação	 acontecesse	antes	da	 realização	

dos	vetos	pelo	presidente.					

Mesmo	Bolsonaro	tendo	realizado	diversos	ou-

tros	vetos	em	vários	projetos	durante	os	últimos	me-

ses	-	fato	exposto	na	última	pesquisa	sobre	o	legisla-

tivo	federal	e	a	pandemia21	-	Congresso	Nacional	não	

priorizou	a	análise	desses	vetos.	Esse	posicionamento	

conivente	possibilitou	à	Bolsonaro	espaço	confortável	

para	que	governasse	e	 tomasse	suas	decisões	sem	a	

necessária	mediação	dos	instrumentos	democráticos.		

No	 mês	 de	 agosto,	 o	 cenário	 parecia	 mudar	

com	a	votação	do	Senado	por	derrubar	o	veto	do	pre-

sidente.22	No	 entanto,	 para	 que	 isso	 de	 fato	 aconte-

cesse,	 ambas	 as	 casas	 legislativas	precisariam	votar	

																																																								
21	h"ps://nudebufrj.com/2020/07/29/o-congresso-nacional-durante-a-pandemia/	

22h"ps://economia.estadao.com.br/noIcias/geral,senado-recupera-reajuste-a-
servidores-publicos-ate-2021-veto-ainda-depende-da-camara,70003405607	
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pela	derrubada,	o	que	não	aconteceu,	visto	que	ampla	

maioria	dos	deputados	na	Câmara	votaram	por	man-

ter	o	veto.	Essa	decisão	contou	com	o	apoio	do	presi-

dente	 da	 Casa,	 Rodrigo	Maia,	 que	 em	 concordância	

com	a	parte	econômica	do	governo	aOirmou	defender	

a	manutenção	do	veto	em	nome	do	ajuste	Oiscal.23		

Outro	 tema	 em	 que	 Congresso	 pactua	 com	 o	

presidente	 é	 em	 relação	 a	 prorrogação	 do	 auxıĺio	

emergencial	 até	 dezembro.	 Esse	 projeto,	 pensado	 e	

discutido	 pelo	 Congresso	Nacional	 já	 nos	 primeiros	

meses	 de	 pandemia,	 tem	 contribuıd́o	 para	 a	 maior	

aprovação	de	Bolsonaro,	principalmente	entre	a	par-

cela	mais	pobre	da	população.	O	vice	lıd́er	do	governo,	

senador	Chico	Rodrigues	aOirmou	no	dia	20	de	agosto	

que	o	auxıĺio	seria	prorrogado	até	dezembro	no	valor	

de	300,00	reais24,	no	entanto,	o	valor	ainda	não	tinha	

sido	acertado.	No	dia	28	de	agosto	Bolsonaro	aOirmou	

que	 o	 valor	 seria	 inferior	 a	 600,00	 reais25	 e	 no	 pri-

meiro	dia	do	mês	de	setembro	renovou	o	auxıĺio	até	o	

Oinal	do	ano	no	valor	de	R$	300,00	reais.26							

Por	 último,	 Davi	 Alcolumbre	 protagonizou	

uma	 nova	 aproximação	 com	 Bolsonaro,	 pressio-

nando-o	para	aumentar	de	5	bilhões	para	6,5	bilhões	

de	 reais	 o	 valor	 cogitado	 para	 ser	 o	 orçamento	 de	

																																																								
23h"ps://g1.globo.com/poliIca/noIcia/2020/08/20/congresso-camara-reverte-votacao-do-senado-e-man-
tem-veto-a-reajuste-de-servidores.ghtml?utm_source=meio&utm_medium=email	
24h"ps://www12.senado.leg.br/noIcias/audios/2020/08/auxilio-emergencial-sera-prorrogado-ate-dezem-
bro-com-parcela-de-r-300	
25h"ps://jc.ne10.uol.com.br/economia/2020/08/11968114-bolsonaro-diz-que-prorrogacao-do-auxilio-emer-
gencial-deve-ter-valor-entre-r--200-e-r--600.html		
26h"ps://www.istoedinheiro.com.br/bolsonaro-confirma-auxilio-emergencial-prorrogado-ate-dezembro-
com-300/	
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obras	de	 infraestrutura.27	A	 ideia	 é	 lançar	 esse	pro-

grama,	que	faz	parte	do	“Pró	Brasil”		juntamente	com	

o	“Renda	Brasil”,	programa	pensado	pelo	governo	que	

é	uma	reformulação	do	Bolsa	Famıĺia.	Até	agora	ne-

nhum	dos	dois	projetos	foi	fechado	porque	ambos	im-

plicam	 em	pressão	 sobre	 o	 Teto	 de	Gastos,	 o	 que	 é	

combatido	por	Guedes	e	Rodrigo	Maia.	Para	o	general	

Walter	Braga	Netto,	ministro	da	Casa	Civil,	que	tenta	

por	panos	quentes	na	disputa,	aOirma	que	a	regra	do	

teto	não	será	descumprida.28			

	

As	decisões	que	contrariam	Bolsonaro	

	

Existe	ainda,	mesmo	que	de	maneira	pontual,	

casos	em	que	o	STF	e	o	Congresso,	ou	mesmo	repre-

sentantes	dessas	Casas	combatem	atitudes	do	presi-

dente,	ou	mesmo	as	criticam	publicamente.		

Maia,	por	exemplo,	criticou	o	governo	no	que	

tange	a	proposta	orçamentária	para	o	ano	de	2021.	

Isso	porque	documentos	técnicos	do	governo	aponta-

vam,	no	inıćio	do	mês	de	agosto,	que	as	áreas	da	edu-

cação	e	da	saúde	corriam	o	risco	de	sofrer	perdas	sig-

niOicativas	de	recursos.	Enquanto	isso,	tinha-se	a	esti-

mativa	de	que	o	ministério	da	Defesa	teria	seu	orça-

mento	ampliado	em	2,2	bilhões	de	reais.	Para	Maia,	

não	faz	sentido	que	o	presidente	Bolsonaro	envie	ao	

																																																								
27h"ps://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-contraria-recomendacao-do-ministerio-da-economia-
eleva-para-65-bi-previsao-para-obras-24609574?utm_source=meio&utm_medium=email		
28h"ps://congressoemfoco.uol.com.br/governo/governo-quer-anunciar-r-65-bi-para-obras-e-novo-bolsa-fa-
milia/		
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Congresso	uma	proposta	orçamentária	onde	a	Defesa	

tenha	mais	recursos	que	a	Educação	em	2021.29	

A	Lei	Orçamentária	Anual	(LOA)	“estima	as	re-

ceitas	e	 Oixa	as	despesas	públicas	para	o	perıódo	de	

um	exercıćio	Oinanceiro”30	e	precisa	ser	enviada	até	o	

dia	31	de	agosto,	o	que	foi	feito	pelo	governo.	A	análise	

inicial	da	proposta	mostra	que	Saúde	e	Educação	não	

sofreram	cortes;	defesa	e	assistência	social	e	propa-

ganda	governamental	receberão	mais	verbas;	salário	

mıńimo,	obras	e	infraestrutura	e	meio	ambiente	são	

as	áreas	mais	prejudicadas.	31	

O	Supremo	Tribunal	Federal,	por	sua	vez,	agiu	

de	maneira	mais	rigorosa	quanto	a	produção	de	um	

dossiê	sobre	antifascistas.	A	Secretaria	de	Operações	

Integradas	(Seopi)	subordinada	ao	Ministro	da	Justiça	

e	Segurança	Pública,	André	Mendonça,	produziu	um	

relatório	sigiloso,	com	nomes,	fotograOias	e	redes	so-

ciais	de	mais	de	500	servidores	públicos	identiOicados	

como	integrantes	do	movimento	antifascismo.32	

A	ministra	do	STF,	Cármen	Lúcia,	chegou	a	dar	

48	horas	para	que	Mendonça	desse	explicações	sobre	

o	relatório,	argumentando	que	o	comportamento	é	in-

compatıv́el	 com	 os	 princıṕios	 democrático	 e	 coloca	

em	risco	os	preceitos	 fundamentais	da	Constituição.	

																																																								
29h"ps://ulImosegundo.ig.com.br/poliIca/2020-08-18/e-obvio-que-recursos-da-educacao-serao-maiores-
que-da-defesa-diz-maia.html	
30h"ps://www12.senado.leg.br/orcamento/legislacao-orcamenta-
ria#:~:text=A%20LOA%20%C3%A9%20o%20or%C3%A7amento,de%20agosto%20de%20cada%20ano.	
31h"ps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/orcamento-de-2021-aumenta-verba-para-defesa-e-as-
sistencia-mas-reduz-em-infraestrutura.shtml	
32h"ps://g1.globo.com/poliIca/noIcia/2020/08/07/ministro-diz-a-parlamentares-que-entregara-relatorio-
sigiloso-a-comissao-do-congresso.ghtml	
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Mendonça	apenas	alegou	que	o	Seopi	não	produz	do-

cumentos	 contra	 nenhum	 cidadão	 e	 nem	 instaura	

procedimentos	de	cunho	inquisitorial.33			

Ainda	assim,	a	partir	do	dia	19	de	agosto	come-

çou	a	ser	julgado	no	STF	a	ação	do	partido	Rede	Sus-

tentabilidade	 que	 pedia	 a	 suspensão	 deste	 dossiê,	

bem	como	a	abertura	de	um	inquérito	pela	Polıćia	Fe-

deral	para	apurar	eventual	prática	de	crime	por	parte	

de	Mendonça.	Nove	dos	onze	ministros	do	STF	vota-

ram	pela	anulação	do	documento,	com	o	argumento	

de	que	o	governo	não	pode	produzir	relatórios	sobre	

a	vida	pessoal	e	as	escolhas	polıt́icas	de	cidadãos.34	O	

ministro	Celso	de	Mello	não	votou,	pois	está	afastado	

por	licença	médica	e	Marco	Aurélio	foi	o	único	que	vo-

tou	contrário,	justiOicando	que	este	é	um	assunto	es-

tritamente	 polıt́ico	 que	 deveria	 caber	 ao	 Congresso	

decidir.							

	Durante	a	votação	o	ministro	do	STF	Edson	Fa-

chin	aOirmou	que	“há	risco	sim	de	desvio	de	Oinalidade	

ou	de	excessos	a	partir	desses	relatórios.”35	O	dossiê	

então,	 que	 não	 apresenta	 qualquer	 justiOicativa	 que	

comprove	que	as	pessoas	em	questão	ameaçam	a	se-

gurança	do	Estado,	representa	uma	clara	perseguição	

polıt́ica	aqueles	que	são	contrários	ao	atual	governo.					

Dossiês	desse	tipo	foram	feitos	durante	a	dita-

dura	militar	brasileira	e	não	deveria	ser	aceitável	que,	

																																																								
33h"ps://g1.globo.com/poliIca/noIcia/2020/08/04/carmen-lucia-abre-prazo-para-ministerio-da-jusIca-ex-
plicar-relatorio-com-dados-de-opositores.ghtml	
34h"ps://www.poder360.com.br/jusIca/s_-forma-maioria-para-derrubar-dossie-do-governo-sobre-anIfas-
cistas/?utm_source=meio&utm_medium=email	
35h"ps://noIcias.uol.com.br/poliIca/ulImas-noIcias/2020/08/20/s_-julga-dossie-sobre-anIfascistas-do-
ministerio-da-jusIca.htm	
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instrumentos	oOiciais	de	um	governo	democrático	vol-

tassem	a	produzi-los.	

Outro	exemplo	de	uma	decisão	do	STF	que	visa	

combater	atitudes	irresponsáveis	do	presidente	foi	a	

que	trata	sobre	as	falhas	do	governo	em	combater	a	

covid-19	entre	indıǵenas.	O	plenário	decidiu,	por	una-

nimidade	no	dia	5	de	agosto	conOirmar	a	liminar,	an-

teriormente	 concedida	 pelo	 ministro	 Luıś	 Roberto	

Barroso,	que	determina	que	o	governo	tome	medidas	

para	conter	a	disseminação	da	covid-19	entre	indıǵe-

nas.	 Segundo	 a	 decisão,	 deve-se	 elaborar	 um	 plano	

para	 enfrentamento	 e	 monitoramento	 da	 covid-19,	

ampliar	o	acesso	de	todos	os	indıǵenas	ao	Subsistema	

Indıǵena	de	Saúde,	entre	outras.	A	decisão	é	urgente,	

visto	que,	segundo	dados	da	Apib	(Articulação	dos	Po-

vos	Indıǵenas	do	Brasil)	existem,	até	o	dia	5	de	agosto,	

22.325	casos	conOirmados	e	633	óbitos.36				

	

Conclusão	

	

Neste	trabalho	foi	possıv́el	identiOicar	que,	ape-

sar	de	 alguns	 temas	 serem	criticados	 e	 combatidos,	

isso	não	constitui	unanimidade	nas	questões	discuti-

das	no	legislativo	nem	no	judiciário.	No	que	diz	res-

peito	ao	mês	de	agosto,	a	decisão	sobre	a	prisão	domi-

ciliar	de	Queiroz	e	a	manutenção	do	veto	de	Bolsonaro	

constituem	pontos	 importantes	no	entendimento	de	

																																																								
36h"ps://www.jota.info/s_/do-supremo/s_-mantem-decisao-para-governo-tomar-medidas-para-conter-co-
vid-19-entre-indios-05082020	
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que	STF	e	Congresso	estão	acomodados	e	não	radica-

lizam	com	o	presidente.			

Para	 as	 próximas	 análises	 será	 fundamental	

Oiscalizar	como	se	darão	as	discussões	em	torno	do	or-

çamento,	que	foi	divulgado	pela	equipe	econômica	no	

dia	 31	 de	 agosto	 e	 precisa	 ser	 aprovado	 pelo	 Con-

gresso	 até	 o	 último	 dia	 de	 202037.	 Para	 além	 disso	

deve-se	observar	como	se	dará	o	desenrolar	dos	 in-

quéritos	contra	Bolsonaro,	além	das	articulações	do	

STF	e	dos	presidentes	da	Câmara	e	do	Senado,	visto	

que	Maia	e	Alcolumbre	têm	mantido	conversas	reser-

vadas	com	ministros	do	STF	sobre	a	possibilidade	de	

concorrerem	à	reeleição.	

Rodrigo	Maia,	que	no	inıćio	do	mês	de	agosto	

aOirmou	em	entrevista	ao	Roda	Viva	que	não	preten-

dia	concorrer,	mesmo	no	caso	do	Supremo	autorizar	

sua	 reeleição,	 parece	 ter	 mudado	 de	 posiciona-

mento38.	A	busca	por	uma	possıv́el	reeleição	de	am-

bos	os	presidentes	explica,	de	certa	forma,	suas	deci-

sões	que	 favorecem	Bolsonaro.	A	questão	que	 Oicam	

para	o	próximo	mês	é:	STF	e	Congresso	permanecerão	

pactuando	 com	 o	 presidente	 ou	 conOlitos	 estão	 por	

vir?														

	

	

	

	

																																																								
37h"ps://g1.globo.com/economia/ao-vivo/orcamento-2021-governo-apresenta-proposta.ghtml	
38h"ps://poliIca.estadao.com.br/noIcias/geral,maia-se-junta-a-alcolumbre-em-arIculacao-com-ministros-
do-s_-para-reeleicao-no-congresso,70003412410		
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Os posicionamentos da mídia brasileira: alinhamentos e 
incongruências com o Governo Bolsonaro 

	
	

ISABELA NEVES39 
	

Este	presente	texto	tem	como	pretensão	examinar	o	

que	denominamos	“grande	mıd́ia”,	investigando	seus	inte-

resses	 e	 posicionamentos.	 Isto	 será	mapeado	 a	 partir	 da	

análise	dos	editoriais	dos	 jornais	O	Globo	e	Folha	de	São	

Paulo.	Coletaremos	homogeneidades	e	contradições	no	po-

sicionamento	 da	 mıd́ia,	 bem	 como	 opiniões	 sobre	 o	 go-

verno	Bolsonaro	e	demais	agentes	polıt́icos.	

Desde	março,	nosso	balanço	teve	como	aspecto	cen-

tral	o	contexto	de	pandemia.	Nesse	momento,	o	tema	já	se	

coloca	como	“superado”	no	estudo	da	polıt́ica	brasileira.	As	

mortes	por	Covid-19	foram	naturalizadas	e	os	conOlitos	de	

Jair	Bolsonaro	com	o	STF	e	com	a	imprensa	contaram,	em	

seu	desenrolar,	com	uma	aparente	e	possivelmente	transi-

tória	“domesticação”	de	Bolsonaro	pelas	elites,	que	cobra-

ram	a	agenda	econômica	de	reformas	neoliberais	por	todo	

esse	 tempo.	 Ficou	 explıćito	 que	 a	 grande	 mıd́ia	 –	 como	

parte	dessa	elite	–	também	insistiu	nesse	programa,	sem-

pre	defendendo	as	 reformas	administrativa,	da	previdên-

cia,	trabalhista	e	o	teto	de	gastos.	

Contudo,	dizer	que	a	gestão	da	pandemia	não	será	

contexto	central	para	nossa	análise,	não	signiOica	que	esta	

será	esquecida,	haja	visto	que	seus	resultados	ainda	entram	

em	 debate	 nos	 editoriais	 de	 ambos	 os	 jornais.	 Também,	

																																																								
39	Isabela	Neves	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	na	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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percebe-se	que	o	posicionamento	da	mıd́ia	dentro	do	con-

texto	de	pandemia	é	muito	homogêneo	com	relação	ao	que	

anteriormente	esta	já	defendia.	

Com	isso,	nossa	hipótese	é	de	que	o	principal	tema	

debatido	nos	editoriais	está	 inserido	na	pressão	da	classe	

por	austeridade	Oiscal.	Os	desacordos	relacionados	aos	te-

mas	polıt́icos	não	foram	tão	intensamente	explorados	como	

nos	 meses	 anteriores,	 dado	 um	 momento	 de	 apazigua-

mento	nos	conOlitos	do	presidente	com	as	instituições,	men-

cionado	no	mês	de	julho	pelo	editorial	“O	perıódo	de	calma-

ria	por	que	passa	o	presidente”40,	de	O	Globo.		

Para	trabalhar	essa	hipótese	apuramos	os	principais	

assuntos	nos	editoriais	desses	jornais	mencionados	no	pe-

rıódo	de	20	dias,	compreendido	entre	5	e	25	de	agosto.	

	

A	 agenda	 econômica	 e	 a	 pauta	 política:	 críticas	 às	

agressões	a	jornalistas	

	

Ainda	que	a	imprensa	se	mostre	notoriamente	opo-

sicionista	ao	autoritarismo	bolsonarista,	como	evidenciam	

os	editoriais	analisados	nos	meses	passados,	essa	contrari-

edade	somente	aparece	mais	expressivamente	nos	editori-

ais	desse	mês	com	relação	 à	agressão	verbal	que	o	presi-

dente	fez	a	um	jornalista,	logo	no	Oinal	do	perıódo	analisado	

(no	dia	23	de	agosto)41.	

Ao	ser	perguntado	por	que	motivo	a	primeira	dama	

teria	 recebido	um	cheque	de	R$	89	mil	 do	 casal	 Fabrıćio	

																																																								
40	https://oglobo.globo.com/opiniao/o-periodo-de-calmaria-por-que-passa-presidente-24502390	
41https://oglobo.globo.com/brasil/ameaca-de-agressao-de-bolsonaro-reporter-do-globo-repercute-na-im-
prensa-internacional-1-24603106	
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Queiroz	e	Márcia	Aguiar,	Bolsonaro	respondeu	agressiva-

mente.	O	jornal	O	Globo	repudiou	a	postura	no	editorial	de	

tıt́ulo	“Sr.	Presidente,	por	que	sua	mulher	recebeu	R$	89	mil	

do	Queiroz?”42,	de	25	de	agosto,	além	de	criticar	o	ocorrido	

entre	Michelle	Bolsonaro	e	Queiroz.	A	Folha	foi	pelo	mesmo	

caminho	 no	 editorial	 “Responda,	 presidente”43,	 de	 24	 de	

agosto,	pressionando	o	prestar	de	contas	do	presidente	so-

bre	 o	 caso.	 Ambos	 os	 jornais	 mencionam	 uma	 conduta	

branda	que	estaria	sendo	assumida	por	ele	até	então.	

Antes	do	ocorrido,	no	começo	do	perıódo	analisado,	

não	havia	muitos	editoriais	com	crıt́icas	a	Bolsonaro	em	re-

lação	a	 temas	polıt́icos.	O	modelo	de	presidencialismo	de	

coalizão	do	nosso	sistema	polıt́ico	parecia	não	fazer	perdu-

rar	por	tanto	tempo	os	conOlitos	entre	presidência	e	Con-

gresso,	ocasionando,	pelo	menos,	o	cessar	das	declarações	

que	agrediam	as	instituições,	por	parte	de	Bolsonaro.	

	Porém,	 fora	 do	 âmbito	 oposicionista,	 temos	 como	

tema	polıt́ico	a	questão	dos	julgamentos	de	Deltan	Dallag-

nol,	que	foi	submetido	ao	Conselho	Nacional	do	Ministério	

Público44.	 Os	 procedimentos	 contra	 Dallagnol	 eram	 dois;	

um	vindo	de	Renan	Calheiros	(MDB),	e	outro	por	parte	de	

Kátia	Abreu	(PP).	Havia,	além	disso,	um	processo	do	ex-pre-

sidente	 Lula	 contra	Dallagnol,	 relacionado	 ao	 julgamento	

do	caso	do	triplex	do	Guarujá,	que	foi	arquivado.	

Para	os	temas	econômicos,	por	sua	vez,	as	demandas	

não	muito	se	modiOicaram.	A	pressão	pelas	polıt́icas	de	aus-

teridade	 Oiscal	 continua	 aparecendo	 nos	 editoriais	 da	

																																																								
42https://oglobo.globo.com/opiniao/sr-presidente-por-que-sua-mulher-recebeu-89-mil-do-queiroz-
24603546	
43https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/08/responda-presidente.shtml		
44	https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/17/celso-de-mello-suspende-processos-contra-dal-
lagnol-em-conselho-do-mp.ghtml	
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grande	mıd́ia.	Nos	meses	passados	isto	se	manifestou	prin-

cipalmente	 pela	 defesa	 da	 reforma	 administrativa.	 Neste	

mês,	o	foco	foi	no	teto	de	gastos,	haja	visto	que	o	presidente	

disse	que	haveria	discussões	internas	em	seu	governo	que	

pensavam	a	opção	de	furar	o	teto.	

Ademais,	 observamos	 também,	 nesse	 perıódo,	 a	

greve	nacional	dos	Correios45	e	como	se	deu	a	sua	repercus-

são	nos	editoriais	dos	jornais.	Esta	teve	seu	inıćio	no	dia	17	

de	agosto	e	se	manifesta	contra	a	perda	de	direitos	advin-

das	da	suspensão	do	acordo	coletivo.		

	

O	Lavajatismo	e	a	grande	mídia	

	

Os	editoriais	da	Folha	de	São	Paulo	e	de	O	Globo	re-

percutiram	os	processos	 contra	Deltan	Dallagnol	 com	se-

melhanças	na	defesa	do	Lavajatismo.	O	jornal	O	Globo	de-

fendeu	Dallagnol	no	editorial	“Julgamento	de	Dallagnol	re-

Olete	 o	 clima	 para	 implodir	 a	 Lava-Jato”46	 do	 dia	 17	 de	

agosto,	 aOirmando	que	 a	 argumentação	 contra	 o	 jurista	 é	

frágil,	enquanto	sua	defesa	teria	argumentos	razoáveis.	

Na	Folha,	o	editorial	que	repercutiu	o	caso,	de	tıt́ulo	

“Fôlego	à	Lava	Jato”47,	de	21	de	agosto,	assume	que	houve	

irregularidades	na	operação;	ainda	assim,	manifestou	uma	

visão	positiva	da	operação,	alegando	que	esta	teria	alcan-

çado	inegáveis	resultados	no	combate	à	corrupção.		

	

																																																								
45	https://www.brasildefato.com.br/2020/08/17/trabalhadores-dos-correios-devem-entrar-em-
greve-a-partir-desta-terca	
46	https://oglobo.globo.com/opiniao/julgamento-de-dallagnol-reOlete-clima-para-implodir-lava-jato-1-
24587612	
47	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/08/folego-a-lava-jato.shtml	
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O	 teto	 de	 gastos	 em	questão:	 permanência	 na	 defesa	

das	políticas	de	austeridade	Biscal	

	

Após	manifestação	pública	do	presidente	em	que	ele	

admitiu	que	a	ideia	de	furar	o	teto	de	gastos	existe,	os	edi-

toriais	foram	em	defesa	da	permanência	da	medida.		

Na	Folha	de	São	Paulo,	esse	debate	se	inseriu	no	edi-

torial	“Jair	Rousseff”48,	de	21	de	agosto,	que	gerou	crıt́icas,	

inclusive	da	ombudsman	da	própria	Folha,	ao	comparar	os	

governos	de	Dilma	Rousseff	e	Jair	Bolsonaro.	O	editorial	su-

geria	que	a	ex-presidenta	teve	seu	mandado	interrompido	

devido	a	“elevação	sem	limites	do	gasto	público”.		

O	jornal	O	Globo	repercutiu	o	caso	em	13	de	agosto,	

no	editorial	“Em	vez	de	mais	gastos,	 é	preciso	acelerar	as	

reformas”49.	O	editorial	também	resgatou	o	perıódo	de	go-

verno	Dilma,	alegando	que	seu	impeachment	se	deveu	a	cri-

mes	Oiscais.	Esse	editorial,	já	em	seu	tıt́ulo,	representa	exa-

tamente	 o	 que	 vıńhamos	 trazendo	 como	 debate	 e	 defesa	

centrais	da	grande	mıd́ia:	a	oposição	entre	aumento	de	gas-

tos	 públicos	 e	 polıt́icas	 de	 austeridade	 Oiscal,	 onde	 a	 se-

gunda	é	defendida	segundo	uma	lógica	neoliberal.	

	

A	mídia	privatista:	a	greve	nacional	dos	trabalhadores	

dos	correios	

	

Os	funcionários	dos	Correios	permanecem	em	greve	

nacional	 desde	 o	 dia	 1750.	 Essa	mobilização	 foi	motivada	

																																																								
48	https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/08/jair-rousseff.shtml	
49	https://oglobo.globo.com/opiniao/em-vez-de-mais-gastos-preciso-acelerar-as-reformas-1-
24582886	
50https://www.brasildefato.com.br/2020/08/23/por-que-o-projeto-de-privatizacao-dos-correios-nao-
faz-sentido	
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pela	 redução	 de	 direitos	 dos	 trabalhadores	 desse	 setor.	

Houve	cortes	no	tempo	da	licença	maternidade	de	180	pra	

120	dias,	no	auxıĺio-creche,	no	auxıĺio	para	Oilhos	com	ne-

cessidades	especiais,	no	pagamento	adicional	noturno	e	de	

horas	extras	e	indenização	por	morte.	A	privatização	da	es-

tatal	já	vinha	sendo	pautada	pelo	governo	Bolsonaro,	por-

tanto	tal	ataque	a	direitos	estaria	ligado	à	intenção	de	pri-

vatizar	o	serviço.	

O	editorial	intitulado	“Greve	contıńua	nos	Correios	

reforça	a	necessidade	de	privatização”51,	de	22	de	agosto,	

repercutiu	a	greve	do	setor.	Como	esperado,	esse	jornal	vê	

a	privatização	como	único	caminho	possıv́el	para	a	estatal.	

Além	disso,	aOirma	que	existe	um	plano	de	incerteza	quanto	

à	 continuidade	operacional	 da	 empresa,	 caracterizando-a	

como	ineOiciente.	A	Folha	de	São	Paulo,	por	seu	turno,	não	

repercutiu	a	mobilização.		

	

Conclusão	

	

Nesse	mês	de	pesquisa,	observamos	que	os	posicio-

namentos	 econômicos	 continuam	muito	 semelhantes	 aos	

dos	meses	 passados.	 	 O	 apoio	 ao	modelo	 econômico	 que	

apresenta	o	governo	Bolsonaro	-	com	as	medidas	de	auste-

ridade	Oiscal	-	ainda	é	o	elo	entre	governo	e	imprensa,	sendo	

que	as	divergências	em	temas	polıt́icos	não	são	suOicientes	

para	um	desmanche	dessa	articulação.	Quando	esse	elo	se	

vê	ameaçado,	os	editoriais	logo	contestam.	

																																																								
51https://oglobo.globo.com/opiniao/greve-continua-nos-correios-reforca-necessidade-de-privatiza-
cao-24599772	
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Isto	se	faz	presente	na	comparação	entre	a	ex-presi-

denta	Dilma	Rousseff	e	o	atual	presidente.	Ainda	que	os	jor-

nais	tenham	considerado	que,	até	o	Oinal	do	mês,	as	decla-

rações	 agressivas,	 antidemocráticas	 ou	 negacionistas	 do	

presidente	tenham	cessado,	 isto	não	deveria	ser	 justiOica-

tiva	para	alinhamento	com	um	governo	autoritário.	Mesmo	

anteriormente,	quando	havia	mais	embates	nos	temas	polı-́

ticos,	a	grande	mıd́ia	ainda	assim	aderia	às	pautas	econô-

micas	e	às	medidas	neoliberais	de	Paulo	Guedes.	

Diante	da	comparação	entre	o	bolsonarismo	e	o	go-

verno	de	Dilma,	que	desconsidera	os	rompantes	autoritá-

rios	e	as	ameaças	de	seguidores	do	presidente	até	mesmo	a	

funcionários	 do	 grupo	 Globo,	 sabe-se	 que	 não	 é	 o	 tom	

agressivo	de	Bolsonaro	(quando	questionado	sobre	o	depó-

sito	de	Queiroz	para	Michelle	Bolsonaro)	que	provocará	um	

desalinhamento	entre	grande	mıd́ia	e	governo	Bolsonaro.	

Ademais,	 vimos	 também	 assuntos	 que	 dizem	 res-

peito	ao	oposicionismo	da	grande	mıd́ia	ao	petismo.	Tal	an-

tagonismo	não	está	somente	associado	às	comparações	en-

tre	Bolsonaro	e	Dilma,	mas	também	se	manifesta	no	apoio	

ao	Lavajatismo,	que	foi	um	dos	responsáveis,	com	a	partici-

pação	da	imprensa,	pela	demonização	do	partido.	

O	antipetismo	elegeu	Bolsonaro.	O	atual	presidente,	

quando	 candidato,	 se	 apropriou	 da	 pauta	 anticorrupção,	

mas	seguindo	a	narrativa	que	a	imprensa	lavajatista	criou:	

como	restrita	aos	governos	petistas.	A	atribuição	feita	pelos	

editoriais	de	que	os	gastos	públicos,	chamados	de	excessi-

vos,	 teriam	 sido	 o	 motivo	 do	 impeachment	 da	 ex-presi-

denta	evidencia	a	permanente	defesa	da	polıt́ica	de	auste-

ridade,	mesmo	fora	do	contexto	de	pandemia.	
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Ações e impasses dos movimentos sociais no pós-pandemia	
 
CELLO LATINI52 

	

O	presente	boletim	analisa	as	ações	dos	movimentos	

sociais	no	mês	de	agosto.	Em	março,	os	movimentos	sociais	

organizaram	redes	de	solidariedade	direcionadas	à	popu-

lação	mais	pobre.	De	março	a	julho,	avançamos	para	a	aná-

lise	 dos	 movimentos	 “Fora	 Bolsonaro”,	 que	 ganharam	

muita	visibilidade	e	força,	e	das	manifestações	nas	ruas,	li-

gadas	a	movimentos	antirracistas,	 e	 acompanhados	 tam-

bém	de	movimentos	antifascistas,	em	defesa	da	democra-

cia,	dos	direitos	dos	trabalhadores	e	contra	Bolsonaro.		

Já	em	agosto,	observamos	uma	situação	semelhante	a	

março.	As	redes	de	solidariedade	se	mantêm,	mas	os	movi-

mentos	sociais	não	agem	da	mesma	maneira:	as	manifesta-

ções	nas	ruas	não	atravessam	o	mês	de	agosto,	e	os	protes-

tos	virtuais	não	apresentam	engajamento	popular	tão	mas-

sivo	quanto	em	março.	Entendemos,	com	isso,	que	os	movi-

mentos	sociais	se	enfraqueceram.	Enumeramos	 três	 fato-

res	 que	 contribuıŕam	 para	 isso:	 1)	 as	 plataformas	 pelas	

quais	os	movimentos	se	manifestam	estão	saturadas	–	o	es-

paço	 de	 militância	 e	 mobilização	 polıt́ica	 se	 refugia	 no	

mundo	 virtual;	 2)	 o	 espaço	 de	 mobilização	 se	 vê	 preso	

numa	bolha	que	circula	os	meios	de	socialização	anterior-

mente	comuns;	e	3)	reuniões,	assembléias	e	manifestações	

ocorrem	somente	virtualmente,	o	que	enfraquece	sua	am-

plitude	e	seu	impacto	social.	

																																																								
52	Cello	Latini	é	graduando	do	5º	perıódo	de	Ciências	Sociais	(UFRJ).	
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Embora	o	cenário	pandêmico	tenha	criado	uma	situ-

ação	caótica	no	paıś	desde	março,	as	mobilizações	popula-

res	continuam	centradas	em	redes	de	solidariedade	e	inici-

ativas	 de	 doação	 de	 alimentos	 e	materiais	 de	 higiene.	As	

mobilizações	 continuam	 concentradas	 em	 reações	 à	 pos-

tura	do	governo	diante	da	pandemia.	Os	grupos	engajados	

nos	 meses	 anteriores,	 como	 as	 Frentes	 Brasil	 Popular	 e	

Povo	Sem	Medo,	continuam	se	organizando	e	elaborando	

novos	projetos	e	redes	de	solidariedade.	Atitudes	de	solida-

riedade	permanecem	na	ativa,	devido	 à	desassistência	do	

governo,	 como	a	Associação	dos	Vendedores	Ambulantes	

de	 Belo	 Horizonte	 que	 distribui	 refeições	 gratuitamente	

aos	ambulantes	desde	março.53	

Além	disso,	a	população	reage	a	possıv́eis	mudanças	

de	postura	do	governo	em	relação	à	reabertura	das	escolas.	

A	maior	parte	das	manifestações	ocorreu	virtualmente.	Uti-

lizamos	como	fontes	os	sites:	Brasil	de	Fato,	Diário	de	Per-

nambuco,	G1,	Mundo	Sindical,	Mıd́ia	Max,	O	Tempo,	Século	

Diário	e	o	site	Todo	Mundo,	da	campanha	Vamos	Precisar	

de	Todo	Mundo.	

	

Dia	de	Luta	e	Luto	e	mobilizações	de	solidariedade	

	

Observamos	que	o	dia	07	de	agosto	foi	marcado	por	

uma	 série	 de	 manifestações	 contra	 Bolsonaro	 e	 deman-

dando	 medidas	 efetivas	 para	 combater	 o	 coronavıŕus.	

Nesse	dia,	movimentos	sociais	e	cerca	de	onze	centrais	sin-

dicais,	como	a	UGT	e	a	CUT,	se	mobilizaram	em	São	Paulo	

																																																								
53https://www.brasildefatomg.com.br/2020/07/31/sem-ajuda-do-governo-ambulantes-de-belo-hori-
zonte-organizam-propria-rede-de-apoio	
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para	homenagear	as	vidas	perdidas	para	o	coronavıŕus.	O	

dia	foi	nomeado	como	“Dia	Nacional	de	Luto,	de	Luta	pela	

Vida,	 Emprego	 e	 Renda”.54	 O	 Dia	 de	 Luta	 e	 Luto	 contou,	

ainda,	 com	manifestações	 em	 capitais	 e	 no	 interior,	 e	 foi	

composto	fortemente	por	movimentos	sociais,	como	Fren-

tes	Brasil	Popular	e	Povo	Sem	Medo,	pela	Campanha	de	So-

lidariedade	 e	 do	 “Fora	 Bolsonaro”,	 somando	 centenas	 de	

pessoas	em	todo	o	paıś.	Os	manifestantes	pediram	a	saıd́a	

de	Bolsonaro	do	poder	e	apontaram	para	a	quantidade	de	

pessoas	mortas	por	covid-19,	numa	crıt́ica	nıt́ida	à	postura	

do	presidente.		

No	Rio	de	Janeiro,	o	ato	ocorreu	em	frente	ao	Monu-

mento	dos	Pracinhas.	Em	Brasıĺia,	ocorreu	uma	manifesta-

ção	na	Ponte	do	Bragueto.	No	Rio	Grande	do	Sul,	houve	mo-

vimentações	em	frente	a	hospitais	e	empresas.	Houve	cola-

gem	de	lambes	em	Rondônia.	Em	João	Pessoa,	os	atos	ocor-

reram	em	frente	aos	Correios,	e,	em	Curitiba,	em	frente	ao	

Centro	Cıv́ico.55	Em	Minas	Gerais,	o	ato	foi	organizado	pela	

CUT	e	pelo	Sindicato	dos	Servidores	e	Empregados	Públicos	

de	Belo	Horizonte	(Sindibel),	e	ocorreu	na	Região	Central	

da	capital	mineira.	Houve	respeito	e	atenção	às	normas	sa-

nitárias	 de	 proteção.	 Foram	 colocadas	 1000	 cruzes	 na	

Praça	onde	o	ato	se	localizou	para	representar	as	vıt́imas	

do	 covid-19,	 e	 os	 manifestantes	 levaram	 faixas	 de	 “Fora	

Bolsonaro”.56	

																																																								
54https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/07/movimentos-fazem-manifestacao-e-ato-
ecumenico-em-sp-pelos-100-mil-mortos-pela-covid-19-no-brasil.ghtml	
55https://www.brasildefato.com.br/2020/08/07/veja-como-foram-os-atos-do-fora-bolsonaro-por-
todo-o-pais	
56http://www.mundosindical.com.br/Noticias/47298,Ato-Simbolico-em-BH-denuncia-genocidio-que-
vitimou-quase-100-mil-pelo-Covid-19	

37



	
38 

Ainda	 em	 07	 de	 agosto,	 diversos	 grupos	 do	 Mato	

Grosso	do	Sul	publicaram	uma	carta	em	defesa	da	 imple-

mentação	do	lockdown	em	Campo	Grande.	Ao	todo,	37	en-

tidades	 assinaram	o	 documento,	 que	 recebeu	 o	 apoio	 do	

Sindicato	dos	Trabalhadores	em	Seguridade	Social	no	MS.57	

Já	no	dia	11,	houve	um	ato	em	Pernambuco,	na	ci-

dade	de	Petrolina,	para	lembrar	as	vıt́imas	de	coronavıŕus.	

Foram	colocadas	100	cruzes	pretas	no	chão	da	Praça	Maria	

Auxiliadora	e	balões	brancos	foram	lançados.58	

No	dia	20,	o	MST,	com	apoio	do	Fórum	Nacional	de	

Educação	do	Campo	(Fonec),	se	organizou	numa	campanha	

contra	a	volta	às	aulas	presenciais	nas	escolas,	sob	o	tema	

“Volta	às	aulas	na	pandemia	é	crime”.	A	campanha	está	atu-

ando	majoritariamente	nos	meios	virtuais.59	

Neste	ano,	o	Grito	dos	Excluıd́os,	organizado	anual-

mente	pelas	Pastorais	Sociais	desde	1995,	e	com	apoio	da	

Conferência	 Nacional	 dos	 Bispos	 do	 Brasil	 (CNBB),	 terá	

como	lema	“Vida	em	Primeiro	Lugar”.	A	mobilização	ocor-

rerá	no	dia	07	de	setembro	e	foi	anunciado	que	as	ativida-

des	serão	virtuais	e	presenciais,	devido	à	pandemia.60	

Observamos	que	a	maioria	das	mobilizações	do	mês	

de	 agosto,	 assim	 como	 dos	 meses	 anteriores,	 está	 ocor-

rendo	 nas	 redes	 sociais,	mas	 não	 por	 isso	 perdem	 força.	

Contudo,	há	grupos	que	se	manifestam	nas	ruas,	como	é	foi	

o	caso	dos	indıǵenas	do	povo	kayapó	mekranoti.	No	dia	20	

																																																								
57https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2020/em-carta-aberta-entidades-se-mobilizam-por-lock-
down-em-campo-grande	
58https://g1.globo.com/pe/petrolina-regiao/noticia/2020/08/12/ato-simbolico-em-petrolina-lembra-
as-mais-de-100-mil-vitimas-da-covid-19-no-brasil.ghtml	
59https://todomundo.org/?p=5012	
60https://www.seculodiario.com.br/direitos/e-hora-de-discutir-a-economia-como-cuidado-com-a-
casa-comum	
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de	agosto,	dezenas	de	indıǵenas	kayapó	mekranoti	reforça-

ram	 a	 manutenção	 do	 bloqueio	 da	 rodovia	 BR-163,	 que	

atravessa	a	Amazônia,	no	Pará.	Ej 	uma	das	mais	importantes	

rodovias	na	Amazônia.	Os	manifestantes	demandam	ajuda	

das	autoridades	para	combater	e	desmatamento	e	o	coro-

navıŕus	em	suas	comunidades.	Eles	receberam	ordens	de	

retirada	por	uma	juıźa	federal,	que	acionou	a	Polıćia	Fede-

ral.	Os	indıǵenas	queimara	um	documento	enviado	pela	Fu-

nai	e	declararam:	"Estamos	aqui	defendendo	a	proteção	da	

Amazônia,	a	proteção	do	nosso	território".61	

	

Ações	de	solidariedade	

	

Em	agosto,	as	redes	de	solidariedade	iniciadas	desde	

março	em	virtude	da	pandemia	do	covid-19	permaneceram	

em	funcionamento.	Percebemos,	neste	boletim,	que	as	doa-

ções	 de	 alimentos	 provêm	 majoritariamente	 de	 grupos	

agroecológicos,	 de	 agricultura	 familiar	 e	 de	 organizações	

rurais	como	o	MST.	

Em	08	de	agosto,	a	Rede	de	Bancos	Populares	de	Ali-

mentos,	 em	 Recife,	 foi	 lançada	 a	 Oim	 de	 receber	 doações	

para	redistribuir	à	população	periférica	da	região.	A	princı-́

pio,	os	alimentos	recebidos	são	de	agricultores	pernambu-

canos.	Até	então,	os	doadores	são	assentados	do	MST	e	de	

sindicatos	da	Federação	dos	Trabalhadores	Rurais,	Agricul-

tores	e	Agricultoras	Familiares	do	Estado	de	Pernambuco	

																																																								
61https://www.otempo.com.br/brasil/bloqueio-vai-durar-ate-que-as-autoridades-enviem-ajuda-di-
zem-indigenas-no-para-1.2374891	
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(FETAPE).62	Espera-se	uma	arrecadação	de	dezenas	de	to-

neladas	de	alimentos	ao	longo	do	mês	de	agosto,	que	serão	

distribuıd́as	aos	21	bancos	populares	de	distribuição.63	

Já	 no	Rio	Grande	do	 Sul	 e	 no	Paraná,	 a	 campanha	

Cesta	Consciente	surte	forte	impacto	em	populações	em	si-

tuação	de	vulnerabilidade.	Organizado	pela	Fundação	Lute-

rana	Diaconia	(FLD),	pelo	Conselho	de	Missão	entre	Povos	

Indıǵenas	(COMIN)	e	pelo	Centro	de	Apoio	e	Promoção	da	

Agroecologia	 (CAPA),	 a	 campanha	 procure	 distribuir	 ali-

mentos,	cultivados	por	grupos	agroecológicos,	e	materiais	

e	higiene.	A	iniciativa	conseguiu	beneOiciar	cerca	de	2.300	

famıĺias.64	

Na	Bahia,	 um	projeto	 chamado	Periferia	Viva	pro-

cura	unir	estudantes,	movimentos	sociais,	igrejas,	sindica-

tos	e	proOissionais	da	saúde	para	atender	comunidades	vul-

neráveis	no	contexto	da	pandemia.	Houve	distribuição	de	

materiais	de	higiene	e	de	cerca	de	30	toneladas	de	alimen-

tos	–	provenientes	de	agricultura	familiar	e	assentamentos	

–,	bem	como	a	venda	de	gás	de	cozinha	por	um	preço	me-

nor,	a	partir	de	uma	parceria	com	o	Sindicato	dos	Petrolei-

ros	da	Bahia.65	

Uma	ação	de	destaque	do	mês	de	agosto	foi	a	cam-

panha	“Vamos	Precisar	de	Todo	Mundo”,	encabeçada	pelas	

Frentes	Brasil	Popular	e	Povo	Sem	Medo,	com	o	objetivo	de	

																																																								
62https://www.brasildefatope.com.br/2020/08/07/rede-de-bancos-populares-de-alimentos-e-lan-
cada-neste-sabado-07-no-recife	
63https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/08/rede-de-bancos-populares-
de-alimentos-sera-lancada-neste-sabado.html	
64https://www.brasildefators.com.br/2020/08/07/campanha-cesta-consciente-beneOicia-quem-doa-e-
quem-recebe	
65https://www.brasildefatoba.com.br/2020/08/21/periferia-viva-campanha-mobiliza-organizacao-
popular-em-tempos-de-pandemia	

40



	
41 

dar	força	às	iniciativas	populares	de	solidariedade.66	Desde	

sua	criação,	a	campanha	conseguiu	doar	mais	de	3	mil	to-

neladas	de	alimentos	e	de	materiais	de	limpeza	e	de	higi-

ene.67	

	

Conclusão	

	

	 Ao	longo	do	mês	de	agosto,	analisamos	as	ar-

ticulações	 de	 movimentos	 sociais	 no	 contexto	 amplo	 de	

conOlitos	que	não	envolveriam	somente	a	situação	pandê-

mica.	Porém,	percebemos	que	todas	as	mobilizações	popu-

lares	possuem	alguma	conexão	com	o	covid-19,	sejam	pro-

testos	virtuais	ou	nas	ruas.	Até	os	atos	para	homenagear	as	

vıt́imas	 de	 coronavıŕus	 simbolizam	 politicamente	 o	 des-

contentamento	da	população	em	relação	à	postura	gover-

namental.	Os	movimentos	se	originam	pela	necessidade	de	

solidariedade	e/ou	se	unem	para	formar	redes	maiores	de	

apoio	mútuo,	mantendo	uma	postura	constante	de	oposi-

ção	ao	governo	Bolsonaro.	

A	partir	das	analises	 realizadas	nesse	boletim,	 en-

tendemos	que,	ao	longo	dos	próximos	meses,	a	situação	não	

se	desviará	muito	de	como	está	hoje,	caso	não	seja	encon-

trada	uma	solução	diferente	para	proteger	a	população	do	

coronavıŕus.	 Com	o	 conOinamento	 de	 parte	 da	 população	

em	suas	casas,	o	congelamento	de	aulas	em	escolas	e	uni-

versidades,	e	a	diOiculdade	de	grande	parte	da	população	

em	manter	Oinanceiramente	suas	famıĺias,	os	movimentos	

																																																								
66https://www.brasildefato.com.br/2020/08/16/brasil-se-aproxima-das-108-mil-mortes-por-covid-
19	
67https://todomundo.org/?p=4993	
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sociais	não	terão	amplitude	suOiciente	para	provocar	mobi-

lizações	populares	de	impacto	polıt́ico.	As	redes	de	solida-

riedade	se	prolongarão	na	medida	em	que	a	população	ne-

cessitar	–	até	porque	diversas	iniciativas	são	autônomas	–,	

com	apoio	de	grupos	de	esquerda,	como	o	MST.	Por	Oim,	o	

que	se	espera	é	a	constante	normalização	de	um	cenário	ca-

ótico	e	a	população	se	movimentando	para	sobreviver	mais	

do	que	para	protestar.	
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Os	Estados	Unidos	vão	às	urnas:	Análise	do	cenário	eleitoral	norte-
americano.	

JULIA	PARESQUE		

	

O	presente	texto	busca	contextualizar	o	sistema	po-

lítico	eleitoral	estadunidense	a	partir	de	um	esforço	com-

parativo	para	analisar	a	postura	adotada	pelos	partidos	Re-

publicano	 e	 Democrata	 desde	 o	 período	 eleitoral	 prece-

dente	(em	2016)	até	este	de	agora,	que	se	concluirá	em	no-

vembro	de	2020.	

Este	artigo	está	organizado	em	três	secções	distin-

tas.	Primeiro,	apresentamos	a	problemática	do	sistema	de	

Colégio	Eleitoral	vigente	nos	Estados	Unidos	desde	a	Cons-

tituição	de	1787	(há	exatos	233	anos)	e	como	este	sistema	

contribui	 para	 recorrentes	 turbulências	 e	 distorções	 nas	

eleições	norte-americanas.	Segundo,	analisamos	o	posicio-

namento	 do	 atual	 presidente	 Donald	 Trump	 acerca	 dos	

acontecimentos	recentes,	como	a	pandemia	do	novo	Coro-

navírus.	Analisamos	 também	como	seus	posicionamentos	

nos	últimos	meses	refletiram	em	sua	popularidade	e	possi-

bilidade	de	reeleição.	Por	fim,	investigamos	a	performance	

eleitoral	e	as	perspectivas	de	Democratas	e	Republicanos,	

respectivamente	 com	 os	 candidatos	 Joe	 Biden	 e	 Donald	

Trump.		

Nossa	hipótese	é	que	a	postura	adotada	por	Demo-

cratas	 e	 Republicanos	 pouco	 diferiu	 entre	 as	 eleições	 de	

2016	e	2020.	O	período	investigado	foi	do	início	da	corrida	

eleitoral	até	o	presente	momento,	faltando	dois	meses	para	

as	eleições.	Abarcamos,	portanto,	as	nomeadas	“Primárias”,	

que	no	presente	processo	eleitoral	ocorreram	desde	o	fim	
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de	 2019	 (com	 os	 primeiros	 debates)	 até	 abril	 de	 2020,	

quando	os	Democratas	se	definiram	pela	candidatura	de	Bi-

den..	As	fontes	utilizadas	foram	imprensa	online,	prioritari-

amente	The	New	York	Times,	BBC	Brasil	e	El	País.		

	

O	modelo	de	Colégio	Eleitoral	

	
		 Majoritariamente,	ao	redor	do	mundo	nas	democra-

cias	onde	sobrevém	o	sistema	de	Presidencialismo,	é	utili-

zado	o	sistema	denominado	“Maioria	simples”	para	eleição	

presidencial.	Este	sucede-se	da	seguinte	forma:	em	âmbito	

nacional,	é	contabilizado	o	número	de	votos	em	todos	os	es-

tados	e	municípios,	e	o	candidato	que	obtiver	o	maior	nú-

mero	de	votos	é	eleito	democraticamente	o	Presidente	da	

República.	Nos	Estados	Unidos,	o	sistema	que	vigora	é	o	de-

nominado	Colégio	Eleitoral.		

O	modelo	de	Colégio	Eleitoral	é	um	sistema	de	voto	

indireto,	que	processa-se	desta	forma:	o	presidente	é	esco-

lhido	 pelos	 538	 delegados	membros	 do	 Colégio	 eleitoral.	

Cada	estado	possui	um	determinado	número	de	votos	elei-

torais,	e	este	número	é	equivalente	ao	número	de	congres-

sistas	desse	estado	+	2	senadores.	A	quantidade	de	repre-

sentantes	congressistas	é	determinada	proporcionalmente	

pelo	tamanho	da	população	do	estado.	Para	tornar-se	pre-

sidente,	é	necessário	ter	o	voto	da	maioria	simples	no	Colé-

gio	Eleitoral	–	ou	seja,	ter	o	voto	de	ao	menos	em	270	dos	

538	delegados.	Existem	estados	que	possuem	maior	peso	

eleitoral,	estes	são	os	maiores	demograficamente;	o	candi-

dato	que	obtiver	maior	 voto	 nestes	 grandes	 estados	 cos-

tuma	vencer	as	eleições.		
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Basicamente,	os	votos	válidos	são	apenas	os	do	Co-

légio	Eleitoral;	neste	sistema,	não	importa	qual	candidato	

obteve	a	maioria	dos	votos	nacionalmente	(“popular	vote”),	

vence	quem	obtiver	maioria	entre	os	delegados..	Outra	pe-

culiaridade	deste	modelo,	é	o	chamado	“The	Winner	Takes	

it	All”	(O	vencedor	leva	tudo)	que	significa	que:	se	um	can-

didato	derrota	seu	adversário	por	45%	contra	40%	em	de-

terminado	estado,	ele	vence	com	o	seu	percentual	de	45%	

e	leva	mais	os	40%	de	seu	adversário.	Ou	seja,	se	um	candi-

dato	 vence	 por	 uma	diferença	mínima	 de	 um	 voto	 ou	 se	

vence	por	uma	diferença	de	milhões	de	votos	em	determi-

nado	estado,	isso	não	faz	diferença	ao	final:	ele	ganha,	em	

ambos	os	casos,	o	 total	de	delegados	referente	àquele	es-

tado,			

			Por	 que	 este	 enquadramento	 institucional	 é	 problemá-

tico?	Para	tratar	minuciosamente	do	tema,	o	esforço	para	

contextualização	histórica	é	fundamental.	Ao	voltar	às	ori-

gens	institucionais	do	sistema	de	Colégio	Eleitoral,	nota-se	

o	 legado	 racista	deste	 sistema.	Há	 séculos,	o	modelo	está	

sob	pressão,	pois	 a	discussão	 sobre	a	necessidade	de	um	

voto	 popular	 nacional	 ronda	 o	 Congresso	 estadunidense.	

Em	1816,	antes	da	abolição	da	escravidão,	a	primeira	reso-

lução	sobre	a	implantação	de	um	voto	popular	nacional	foi	

apresentada	ao	Congresso.	Na	ocasião,	a	resolução	foi	pre-

judicada	 pelos	 protestos	 dos	 senadores	 sulistas,	 a	 quem	

mais	interessava	a	manutenção	do	modelo	de	Colégio	Elei-

toral.	Não	por	acaso,	os	estados	do	Sul	eram	os	estados	es-

cravistas.		

					No	pós-abolição,	 a	 resistência	em	 tornar	 afro-america-

nos	cidadãos	com	direitos	a	participação	eleitoral	foi	con-

servada,	resistência	que,	como	se	sabe,	veio	principalmente	
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do	Sul,	cujo	estados	tentaram	por	séculos	resguardar	a	ma-

nutenção	 da	 supremacia	 branca.	 Sendo	 assim,	 as	 conse-

quências	políticas	de	um	voto	popular	nacional	foram	pre-

vistas,	e	emergiram	fortes	pressões	jurídicas	para	a	eman-

cipação	de	afro-americanos.		

Posteriormente,	 nos	anos	1940,	mesmo	com	o	 au-

mento	da	pressão	do	Norte	para	tornar	Afro-Americanos	ci-

dadãs	 legíveis	 ao	 voto,	 os	 estados	 do	 Sul,	 impulsionados	

pelo	sentimento	de	que	apenas	o	sistema	de	Colégio	Eleito-

ral	manteria	 seus	 direitos	 perante	 a	 União,	 conseguiram	

barrar	inúmeras	tentativas	de	acabar	com	o	mecanismo.	

Em	1970,	quando	os	negros	norte-americanos	já	ha-

viam	conquistado		o	direito	pleno	a	participação	eleitoral,	a	

partir	do	Movimento	de	Direitos	Civis	dos	anos	60,	a	 im-

plantação	de	uma	emenda	constitucional	de	voto	popular	

voltou	ao	congresso	–	 foi	o	mais	próximo	que	os	Estados	

Unidos	 chegaram	 de	 transformar	 seu	 sistema	 eleitoral	

desde	1821.	Novamente,	em	1970	a	emenda	foi	derrotada	

majoritariamente	por	influência	dos	Senados	do	Sul.		

Hoje,	o	modelo	de	Colégio	Eleitoral	é	objeto	de	de-

bate	 pertinente	 no	 arranjo	 político	 norte-americano,	 sob	

forte	pressão	popular,	principalmente	de	muitos	 jornalis-

tas,	congressistas,	e	integrantes	do	partido	Democrata.		

A	 extinção	 do	 Colégio	 Eleitoral	 parece	 interessar	

mais	aos	Democratas	do	que	aos	Republicanos,	em	cenário	

eleitoral	 em	que	são	os	Democratas	os	mais	afetados	por	

esse	sistema.	Nas	eleições	de	2000,	o	democrata	Al	Gore	ob-

teve	maioria	em	voto	nacional,	porém	minoria	em	Colégio	

Eleitoral,	e	assim	o	republicano	George.	W	Bush	foi	eleito,	

mesmo	não	obtendo	maioria	nacional	.	O	cenário	se	repetiu	
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nas	últimas	eleições	presidenciais	(2016).	Nesta,	a	demo-

crata	Hillary	Clinton	obteve	mais	votos	em	cenário	nacional	

,	porém	perdeu	as	eleições	no	Colégio	Eleitoral,	e	assim	a	

vitória	 foi	 do	 republicano	 Donald	 Trump,	 que	 em	 2020	

tenta	reeleição.	Trump,	que	nunca	havia	ocupado	um	cargo	

político,	é	o	primeiro	outsider	a	sentar	na	cadeira	presiden-

cial,	o	que	não	impediu	que	o	republicano	viesse	a	se	tornar	

o	presidente	mais	votado	da	história	do	partido.		

	

Donald	Trump			

	

		 A	vitória	de	Trump	em	2016	 representou	mais	do	

que	a	disfunção	de	um	sistema	eleitoral	arcaico.	A	onda	po-

pulista	que	emergiu	em	cenário	mundial	atingiu	os	Estados	

Unidos	com	a	figura	de	Donald	Trump.		

Ainda	 em	 campanha,	 Trump	 mostrou	 a	 que	 veio,	

com	discursos	racistas,	xenofóbicos,		nacionalistas	e	com	a	

ideia	de	um	inimigo	da	nação	que	deve	ser	combatido,	o	ve-

lho	“eles	contra	nós”	da	política	populista.	Sua	total	aversão	

por	imigrantes,	prioritariamente	latinos	e	muçulmanos,	fo-

ram	expostas	incessantemente	em	sua	campanha.	Entre	as	

falas	de	Trump,	pode-se	destacar	a	ideia	de	criar	um	muro	

na	fronteira	com	o	México	e	banir	a	entrada	de	muçulmanos	

nos	Estados	Unidos.		

Tais	 declarações	 parecem	 absurdas	 para	 muitos,	

mas	não	para	o	eleitorado	de	Donald	Trump	cujo	perfil	so-

cial	é	de	majoritariamente	homens	brancos,	conservadores	

fervorosos	e	possuidores	 de	 alto	 status	 socioeconômico	 .	

Este	 eleitorado	 não	 vê	 o	 absurdo	 no	 discurso	 de	 Trump,	

pois	é	exatamente	este	discurso	que	os	atrai.	De	acordo	com	

Yascha	Mounk,	 em	 “O	 povo	 contra	 a	Democracia”	 (2018,	
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p.62),		“Quando	os	populistas	invocam	o	povo,	estão	postu-

lando	um	grupo	interno	(....),	contra	um	grupo	externo	cujos	

interesses	podem	ser	justificadamente	negligenciados.	Em	

outras	palavras,	estão	demarcando	as	fronteiras	do	demos,	

defendendo	de	modo	implícito,	que	a	consideração	política	

é	devida	a	alguns	cidadãos	mas	não	a	outros”.		

Este	é	exatamente	o	comportamento	de	Trump,	que	

depois	de	eleito	pôs	em	prática	seu	discurso	de	campanha.	

Trump	 ordenou	 a	 exportação	 de	milhares	 de	 imigrantes,	

colocando-os	em	campos	de	detenção	superlotados	e	sem	

higiene,	 situação	totalmente	 insalubre	e	desumana.	Entre	

os	 imigrantes	 nos	 campos	 de	 detenção,	 em	 2018,	 havia	

cerca	de	20	mil	crianças	(este	número	cresceu	com	o	passar	

dos	anos),	as	quais	 foram	separadas	de	 forma	forçada	de	

seus	pais.		

Agora,	em	um	ano	eleitoral	que	foge	completamente	

dos	moldes	tradicionais,	Donald	Trump	tenta	a	reeleição	e	

terá	como	adversário	o	democrata	Joe	Biden,	ex-vice-presi-

dente	da	gestão	Obama	(2009-2016).	Acerca	da	pandemia,	

Trump	assim	como	Bolsonaro	está	entre	os	negacionistas.	

Desde	o	ínicio	Trump	coleciona	declarações	polêmicas,	ata-

ques	 à	 comunidade	 internacional,	 tanto	 a	 instituições	

quanto	a	países,	sendo	a	China	o	principal	alvo.	Entre	as	ga-

fes	do	presidente,	destaque-se	a	sugestão	de	uma	injeção	de	

desinfetante	para	matar	o	vírus	da	Covid-19.		

Ademais,	 Trump	 culpabilizou	 o	 fluxo	 imigratório	

pela	 circulação	do	vírus	e	 também,	culpa	a	China	 sempre	

que	julga	necessário.	Em	declaração	recente,	Trump	disse	

estar	muito	bravo	com	a	China	por	deixar	esta	praga	terrí-

vel	avançar.		Os	Estados	Unidos	são	o	país	com	mais	mortes	

e	casos	de	Coronavírus	em	todo	o	mundo	,	e	Trump	foi	por	
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muitos	considerado	o	pior	gestor	para	guiar	os	Estados	Uni-

dos	durante	a	pandemia	.	Quanto	à	popularidade	de	Donald	

Trump,	 houve	 um	declínio	 de	 aprovação	 de	 seu	 governo	

nos	últimos	meses;	atualmente,	segundo	pesquisas,	aproxi-

madamente	54%	dos	cidadãos	americanos	desaprovam	o	

governo.	

	

Democratas	X	Republicanos	em	análise	comparativa.		

	
Outra	singularidade	do	arranjo	político	norte-ame-

ricano	é	o	bipartidarismo.	Há	séculos,	democratas	e	repu-

blicanos	revezam-se	na	cadeira	presidencial.	Como	se	sabe,	

a	disputa	presidencial	desta	vez	está	entre	o	democrata	Joe	

Biden	e	o	republicano	Donald	Trump.		

Nas	primárias	de	março,	Biden	perdeu	em	alguns	es-

tados-chave	 para	 o	 então	 pré-candidato	 Bernie	 Sanders,	

que	por	sua	vez,	era	o	favorito	para	representar	o	partido	

nas	eleições.	Joe	Biden	parecia	estar	adormecido	e	longe	de	

ser	escolhido	o	candidato	democrata	para	a	corrida	presi-

dencial,	até	que,	impulsionado	por	vitórias	em	estados	im-

portantes	como	Texas,	Carolina	do	Sul	e	Virgínia,	Biden	se	

destacou	na	noite	de	Super	Tuesday	(3	de	março,	o	maior	

dia	da	campanha	das	primárias),	virando	completamente	a	

campanha	a	seu	favor.		

Pelo	The	New	York	Times,	a	reviravolta	na	campa-

nha	de	Biden	foi	classificada	como	“A	miracle”	(Um	mila-

gre)	.	Em	abril,	Bernie	Sanders	abandonou	a	corrida	eleito-

ral,	desistindo	da	candidatura,	assim,	Biden	que	já	havia	ga-

nhado	espaço,	tornou-se	o	favorito	e	então	candidato	à	pre-

sidência.	Agora,	há	menos	de	sessenta	dias	para	as	urnas,	
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Biden	 lidera	 as	 pesquisas	 em	 todos	 os	estados	 decisivos.	

Inúmeras	motivações	levam	à	derrocada	de	Trump	nas	pes-

quisas;	motivações	cujos	detalhes	só	conheceremos	medi-

ante	pesquisas	detalhadas.		

Porém,	é	fato	que	a	má	gestão	de	Trump	durante	a	

pandemia	influenciou	nitidamente	o	seu	declínio	de	popu-

laridade	e	intenções	de	voto.	Enquanto	a	população	preci-

sou	de	um	líder	firme	para	lidar	com	a	crise,	Trump	se	abs-

teve.	Enquanto	todos	os	outros	candidatos,	estavam	impos-

sibilitados	de	ir	às	ruas,	fazer	comícios	e	entrevistas	na	TV,	

Trump	como	presidente	em	exercício	e	por	isso,	em	evidên-

cia,	poderia	impulsionar	sua	reeleição,	mas	não	o	fez.		

Biden	que	há	um	mês	lidera	as	pesquisas,	nomeou	a	

senadora	Kamala	Harris	como	vice	presidente,	escolha	que	

alavancou	sua	candidatura.	Embora	a	disputa	principal	es-

teja	entre	dois	homens	brancos	e	idosos,	o	impacto	da	no-

meação	de	Kamala	Harris	é	 indiscutível	diante	da	 impor-

tância	da	pautas	racial	com	os	recentes	protestos	do	movi-

mento	BlackLivesMatter.	Pela	primeira	vez	uma	mulher	ne-

gra	(com	origens	indianas)	concorre	para	vice-presidente.	

Com	Kamala	Harris	como	vice,	Biden	dá	um	passo	à	frente	

na	tentativa	de		mobilização	às	urnas	de	um	grupo	de	elei-

tores	de	forte	peso:	mulheres,	negros	e	imigrantes	legais/fi-

lhos	de	imigrantes.	Ademais,	a	nomeação	foi	certeira	para	

além	da	representatividade,	pois	entre	os	cotados	para	vice,	

Harris	era	considerada	a	mais	centrista,	o	que	pode	atrair	

eleitores	mais	moderados	de	Trump.		

Em	2016,	a	Democrata	Hillary	Clinton	assim	como	

Joe	Biden,	era	favorita,	porém,	como	sabemos,	ser	favorito	

não	é	o	suficiente.	Em	2016,	os	Democratas	subestimaram	

a	capacidade	de	mobilização	eleitoral	de	Donald	Trump	–	e	
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por	 ora,	 a	 postura	 dos	 partidos	 democrata	e	 republicano	

pouco	diferiu	entre	2016	e	2020,	o	que	confirma	nossa	hi-

pótese.		

Em	ambos	os	momentos	os	 republicanos	mantive-

ram	a	postura	radical	e	anti-sistema	com	a	figura	de	Trump,	

que	em	em	nenhum	momento	recuou	em	seus	ataques	a	mi-

norias,	a	instituições	e	à	oposição.	Já	os	democratas	manti-

veram	a	postura	moderada,	apostando	em	um	nome	do	sis-

tema,	não	ousaram	em	suas	 propostas	 e,	 principalmente,	

focaram	na	tentativa	de	atrair	a	mesma	categoria	de	eleito-

rado:	os	grupos	atacados	por	Trump	e	os	opositores	a	ele.	É	

fato	que	eleitores	fiéis	a	Trump	ou	os	republicanos	convic-

tos	não	trocariam	de	lado	por	meras	propostas	democratas.	

Porém,	se	quiserem	um	desfecho	diferente	em	2020,	os	de-

mocratas	 precisariam	 atrair	 eleitores	 moderados	 de	

Trump,	 indecisos	e	os	 chamados	 “estados	pêndulos”,	que	

são	os	estados	que	ora	votam	nos	democratas,	ora	nos	Re-

publicanos.	 Complementar	 a	 essas	 estratégias	 eleitorais,	

existe	também	a	necessidade	de	mobilização	eleitoral,	visto	

que	nos	Estados	Unidos	o	voto	é	facultativo.		

	

Considerações	Finais		

	

					Assim	como	em	todo	processo	eleitoral,	há	inúmeros	ce-

nários	possíveis	para	as	eleições	norte-americanas.	O	resul-

tado	de	pesquisas	são	apenas	sondagens	que	podem	discre-

par	do	desfecho	nas	urnas,	como	se	viu	no	processo	eleito-

ral	de	2016.	Agora,	as	análises	políticas	sobre	como	os	EUA	

sairão	da	crise	e	sobre	o	que	esperar	da	maior	economia	do	

mundo	para	os	próximos	anos	só	serão	possíveis	após	o	re-

sultado	das	eleições	de	novembro.		
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Boletim	
Este	boletim	é	resultado	de	pesquisa	em	notıćias	veicu-

ladas	em	jornais	de	grande	circulação	e	em	redes	sociais	

e	debatidas	em	reuniões	não	presenciais	entre	o	dia	01	e	
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