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“Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Inda pago pra ver 

O jardim florescer 

Qual você não queria 

Você vai se amargar 

Vendo o dia raiar 

Sem lhe pedir licença 

E eu vou morrer de rir 

Que esse dia há de vir 

Antes do que você pensa 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Você vai ter que ver 

A manhã renascer 

E esbanjar poesia 

Como vai se explicar 

Vendo o céu clarear 

De repente, impunemente 

Como vai abafar 

Nosso coro a cantar 

Na sua frente” 

 

(Chico Buarque) 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo investigar se e como operou um discurso populista a partir das 

narrativas do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as lives presidenciais exibidas nas redes 

sociais do governante nos meses de março e abril de 2021. Como método, a pesquisa utiliza a 

Análise de Conteúdo (AC), a fim de explicitar um quadro analítico a partir de categorias 

gerais sobre populismo bem como as especificidades deste com relação ao campo científico. 

O contexto do recorte temporal é a evolução da pandemia da COVID-19 em seu ápice de 

gravidade no Brasil. Parte-se, ainda, de um argumento hipotético que considera que a 

comunicabilidade do presidente Jair Bolsonaro (PL) utiliza estratégias populistas de 

antagonismo e contra-argumentos na relação com a autoridade epistêmica. Conteúdos 

voltados às percepções, opiniões e estratégias no combate à crise sanitária moldaram as pautas 

elencadas pelo presidente e são elementos centrais para entender seus antagonismos e 

construções narrativas de unificação do movimento que lidera. Por isso, a pesquisa também 

propõe a compreensão das especificidades existentes na dinâmica política e midiática do 

governante: o Populismo Bolsonarista. A investigação se sustenta numa literatura sobre 

populismos em suas características gerais, mas também em suas expressões digitais e relação 

com a ciência. Apresenta, ainda, um percurso histórico e teórico sobre as crises políticas 

ocorridas no Brasil durante a década de 2010, incluindo a ascensão da extrema direita no País. 

Por fim, faz-se uma discussão sobre os impactos da pandemia no âmbito social, político, 

sanitário e comunicacional. 

 

Palavras-chave: Comunicação, Populismo, Ciência, Covid-19, Jair Bolsonaro 



ABSTRACT 

 

This thesis aims to investigate whether and how a populist speech operated from the 

narratives of President Jair Bolsonaro (PL) during presidential live streams transmitted on the 

politician's social media in March and April 2021. The research uses the method of Content 

Analysis (CA) in order to explain an analytical framework from general categories on 

populism, as well as its specificities in relation to the scientific field. The time frame context 

is the evolution of the COVID-19 pandemic at its peak in Brazil. The study also comes from a 

hypothetical argument that considers that the communicability of President Jair Bolsonaro 

(PL) uses populist strategies of antagonism and counter-arguments in relation to epistemic 

authority. Contents aimed at perceptions, opinions and strategies in the battle against the 

health crisis shaped the agendas listed by the president and are essential to understanding his 

antagonisms and narrative constructions of unification of the movement he leads. Therefore, 

the research also proposes an understanding of the specificities existing in the political and 

media dynamics of the ruler: the Bolsonarist populism. The investigation is based on literature 

on populism in its general characteristics, but also in its digital expressions and relation with 

science. It also presents a historical and theoretical path on the political crises that occurred in 

Brazil during the 2010s, including the rise of the far-right wing in the country. Finally, a 

discussion is made on the impacts of the pandemic in social, political, health and 

communicative spheres. 

 

Keywords: Communication, Populism, Science, Covid-19, Jair Bolsonaro 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o 

planeta estava em meio a uma pandemia. O vírus SARS-CoV-2, popularmente chamado de 

novo coronavírus, que causa a COVID-19, já havia se espalhado por todos os continentes e, 

enquanto já provocava seríssimos danos a alguns países, ameaçava tantos outros dada a 

iminência do aumento de contaminações e, consequentemente, de mortes. As autoridades 

sanitárias advertiram que medidas urgentes deveriam ser tomadas, a fim de retardar a curva de 

casos e preparar os sistemas de saúde para o provável aumento da ocupação de leitos 

hospitalares. Entre a população, dúvidas e pânico causaram diferentes reações e, rapidamente, 

o assunto tornou-se central e requereu a atenção da humanidade. 

 No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 

20211. Apesar de manifestações cautelosas por parte do Ministério da Saúde, o presidente da 

República, Jair Bolsonaro (PL), tratou de abordar a pandemia sob uma perspectiva mais 

relativista desde o princípio. Baseando-se em dados preliminares sobre a pouca gravidade da 

doença na maioria dos contaminados, o político imprimiu uma prática objetiva desde o 

começo da crise e a sustentou nos meses seguintes: a economia não poderia sucumbir às ações 

pedidas por autoridades científicas no sentido de retardar a onda de contaminações. Como não 

bastasse a rejeição às medidas de distanciamento social, o presidente questionou a eficácia do 

uso de máscaras – uma das proposições mais reforçadas pelas autoridades sanitárias – além de 

usá-las em poucos momentos e promover aglomerações em grandes atos políticos a seu favor. 

 Para compreender como se deu esse processo pouco ortodoxo de lidar com a grave 

crise sanitária vivenciada em todo o mundo, mais especificamente no Brasil, é preciso 

entender o contexto político e, a partir dele, observar como operam os conceitos forjados pelo 

movimento de apoio ao presidente, chamado preliminarmente de bolsonarismo. 

Concomitantemente, ao perceber a polarização criada a partir dos antagonismos forjados no 

discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL), propõe-se a observância da possível articulação de 

algumas características do populismo: sacralização da imagem do líder, abordagem dos 

adversários como inimigos do povo e construção de um canal direto de comunicação com 

apoiadores (FINCHELSTEIN, 2019; EATWELL; GOODWIN, 2020). 

 
1 Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/noticia/coronavirus-brasil-confirma-primeiro-caso-da-

doenca#:~:text=O%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%Bade%20confirmou,para%20It%C3%A1lia%

2C%20regi%C3%A3o%20da%20Lombardia>. Acesso em: 3 dez. 2021. 

https://www.unasus.gov.br/noticia/coronavirus-brasil-confirma-primeiro-caso-da-doenca#:~:text=O Ministério da Saúde confirmou,para Itália%2C região da Lombardia
https://www.unasus.gov.br/noticia/coronavirus-brasil-confirma-primeiro-caso-da-doenca#:~:text=O Ministério da Saúde confirmou,para Itália%2C região da Lombardia
https://www.unasus.gov.br/noticia/coronavirus-brasil-confirma-primeiro-caso-da-doenca#:~:text=O Ministério da Saúde confirmou,para Itália%2C região da Lombardia


14 

 

 Outro ponto de interesse versa sobre a especificidade da relação com o campo 

científico por parte do discurso populista. Alguns estudos sugerem que governos populistas 

tendem a produzir ações e narrativas que confrontam a autoridade epistêmica e questionam o 

papel da ciência (YLÄ-ANTTILA, 2018; MEDEE; SCHÄFER 2020; AMEND; BARNEY, 

2016). O contexto pandêmico oferece amplos elementos para estudar se existem, na prática 

comunicativa do presidente brasileiro, características de um populismo em relação à ciência. 

Ao se desenvolver em uma ambiência midiática marcada pela força das redes sociais on-line, 

também interessa ao trabalho o conceito de populismo digital (CESARINO, 2019a) para 

empreender uma análise das estratégias comunicativas utilizadas por Jair Bolsonaro (PL), 

conhecido por privilegiar as redes como espaços centrais de seu aparato comunicacional. 

 Nesse sentido, a questão central que se apresenta à pesquisa é a seguinte: é possível 

identificar elementos de um populismo em relação ao campo científico em face da conjuntura 

experimentada pelo Brasil diante da pandemia da COVID-19 na comunicação do presidente 

Jair Bolsonaro (PL)? É interesse saber, ainda: qual o lugar da autoridade epistêmica a partir 

das narrativas de Jair Bolsonaro (PL) no que tange aos temas relacionados à crise sanitária?  

Também, apresentam-se como questões o entendimento de como são articulados os elementos 

do populismo em suas linhas gerais e quais as especificidades trazidas pelo ex-capitão que 

podem indicar a existência de uma dinâmica específica de populismo a partir do movimento 

liderado por ele. 

 Como objeto de estudo, a pesquisa opta por um recorte temporal das transmissões ao 

vivo promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em seus canais oficiais nas redes sociais. 

As populares lives reúnem milhares de espectadores e ajudam a subsidiar, em uma perspectiva 

relacional, os circuitos comunicativos dos apoiadores do governante. Por se tornarem centrais 

ao comportamento do presidente, reúnem elementos fundamentais para o interesse da análise: 

são espaços altamente privilegiados pelo presidente na comunicação com seu público; 

exprimem aspectos relacionados à prática governamental à medida que funcionam como 

programas de prestação de contas; e possuem um caráter genuinamente interativo e 

exclusivista, fortalecendo a relação do líder com seus apoiadores mais engajados. 

 Para proceder a análise, o trabalho apresenta um percurso teórico que sustenta a 

interpretação e a inferência das principais categorias do populismo. O capítulo 1, intitulado 

“Deslocamento da autoridade epistêmica: populismo e sua relação com o campo científico”, 

traz conceituações sobre o populismo, sobretudo aquelas que relacionam o termo com a 

ciência e o modo como algumas lideranças se relacionam com a autoridade dos acadêmicos. 

O interesse se dá a partir de fenômenos recentes de choques e contra-argumentações 
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direcionadas ao campo científico, criticado por diferentes correntes políticas, especialmente 

aquelas voltadas ao conservadorismo de direita. Cumpre observá-las para entender a 

prevalência dessas nuanças em narrativas do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a 

pandemia, em particular por posições notadamente polêmicas em relação aos procedimentos 

adotados por instituições e órgãos de ciência. 

 No capítulo 2, “Conjuntura política e midiática de ascensão da extrema direita ao 

poder no brasil”, o texto propõe um percurso histórico recente sobre como alguns fatores 

contribuíram para o recrudescimento do conservadorismo no Brasil, o que acabou 

contribuindo para a eleição de Jair Bolsonaro (PL) e para o fortalecimento de algumas 

correntes de pensamento que se tornaram significativas para o debate nacional, especialmente 

durante a pandemia. Parte-se de um recorte histórico que começa com as Jornadas de Junho 

de 2013 quando grupos de direita ganharam protagonismo nacional em meio às difusas 

manifestações que tomaram conta do País. A partir de então, também são observados outros 

importantes eventos históricos, como o impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT), 

ocorrido em 2016, e a ascensão de um governo conservador e de viés econômico-liberal com 

a posse de Michel Temer (MDB). Ao mesmo tempo, escândalos de corrupção e a atuação da 

imprensa nacional contribuíram para forjar um cenário de forte descredibilização da política. 

Em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente em uma atípica eleição que marcou a radicalização 

de um discurso conservador e a grande insatisfação de parte da população com o que 

compreendiam ser a política tradicional. Como pano de fundo, o capítulo discorre sobre a 

crise da democracia brasileira e sua relação com o ativismo judicial e midiático. 

 O capítulo 3, intitulado “Pandemia da COVID-19: desafios sociais, sanitários, 

políticos e comunicacionais”, busca contextualizar o cenário da pandemia sob diferentes 

óticas relevantes, trazendo um histórico de como a crise evoluiu no Brasil, quais foram suas 

principais implicações e de que forma ela tem influído em um debate ainda inicial dadas a 

continuidade da pandemia e a incerteza sobre a evolução desta. Apresentam-se os efeitos 

sociais gerados, sobretudo diante do aumento da pobreza no País, as dificuldades acarretadas 

pelo desemprego e a insegurança causada pela incerteza da crise. Também se discutem as 

implicações políticas e comunicacionais da pandemia na medida em que a imprensa tem uma 

posição relevante no cenário e, especialmente no Brasil, vem exercendo um papel bastante 

conflituoso na relação com o Governo Federal. No campo político, o Senado Federal 

promoveu uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigou uma série de atores, 

com destaque para o presidente e seu núcleo mais próximo, apontando omissões e uma série 

de crimes atribuídos a ele e gerando acalorados debates e disputas, que impactaram a opinião 
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pública e continuam a pautar a discussão a respeito da pandemia. O Brasil, diante do cenário, 

tornou-se um dos países com maior número de mortes por COVID-19 em todo o mundo tanto 

em números absolutos – perdendo apenas para os EUA – quanto em óbitos proporcionalmente 

ao tamanho da população.2 

 A pesquisa parte desse arcabouço teórico e apresenta uma Análise de Conteúdo 

qualitativa das lives presidenciais transmitidas semanalmente durante os meses de março e 

abril de 2021 – sendo nove programas com média de uma hora de duração cada um.3 A 

escolha se deu em virtude da gravidade atingida pelos índices de contaminações e mortes no 

País no período: foram os meses mais fatais para a COVID-19 até dezembro de 2021 desde o 

início da pandemia. Dessa forma, o tema se impôs de uma forma ainda mais central e 

potencializou uma análise mais profunda sobre os elementos relacionados ao fazer científico 

que compõem a pergunta que orienta o trabalho. 

 Diante das possíveis perspectivas populistas do movimento bolsonarista, a ser 

compreendido em sua gênese pelas especificidades que apresenta, pretende-se oferecer 

elementos de análise que ajudem a compreender não só a comunicação produzida pelo 

presidente brasileiro de maneira ampla e geral, mas suas nuanças mais específicas dentro do 

cenário pandêmico, sobretudo pela relevância histórica do mesmo. Assim, a comunicabilidade 

oferece às investigações políticas pistas fundamentais para o estudo desses fenômenos 

contemporâneos, já que não só os circuitos digitais operam com novas e potentes 

características manejadas por estrategistas de lideranças em todo o mundo como também é 

elucidador observar o que se diz, como se diz e em que medida relacional isso se dá. 

 A necessidade desta pesquisa se impõe por uma justificativa contextual: a pandemia da 

COVID-19 tem mobilizado vários setores da academia em estudos sobre seus impactos 

sociais. A comunicação, enquanto uma ciência social aplicada, oferece uma série de conceitos 

e percepções que, à luz de suas principais interfaces – a política, especialmente –, ajuda a 

entender de que forma a sociedade tem lidado com o impacto das pesquisas e como isso 

contribui em maior ou menor grau para o enfrentamento de desafios urgentes e comuns, como 

é o caso da disseminação de um vírus que tem gerado impactos devastadores à toda 

humanidade. 

 
2 Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/08/como-o-brasil-se-compara-a-outros-

paises-em-mortes-por-covid-casos-confirmados-e-vacinas-aplicadas.ghtml>. Acesso em: 3 dez. 2021. 
3 Lista das lives analisadas com suas respectivas durações: 04/03 – duração de 59min08s; 11/03 – duração de 

1h12min30s; 18/03 – duração de 56min52s; 25/03 – duração de 19min192; 01/04 – duração de 57min39s; 

08/04 – duração de 25min11s; 15/04 – duração de 40min13s; 22/04 – duração de 42min13s; e 29/04 – 

duração de 1h06min53s. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/08/como-o-brasil-se-compara-a-outros-paises-em-mortes-por-covid-casos-confirmados-e-vacinas-aplicadas.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/08/como-o-brasil-se-compara-a-outros-paises-em-mortes-por-covid-casos-confirmados-e-vacinas-aplicadas.ghtml
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 Por fim, a pesquisa busca oferecer linhas gerais e específicas sobre populismo e, 

embora parta da conjuntura sanitária e política, também aborda outros elementos essenciais da 

comunicação operada por Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. Nesse contexto, busca-se 

compreender de forma mais aprofundada o movimento gerado a partir de sua atuação política 

e os impactos sociais que ele faz reverberar, uma vez que o ex-capitão representa e lidera um 

importante grupo conservador, nacionalista e assumidamente de direita. 
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1 DESLOCAMENTO DA AUTORIDADE EPISTÊMICA: POPULISMO E SUA 

RELAÇÃO COM O CAMPO CIENTÍFICO 

 

1.1 A pandemia da COVID-19: autoridade epistêmica em debate 

 

 Os anos de 2020 e 2021 estão marcados pela ocorrência da pandemia da COVID-19 

em escala global. O impacto sanitário, expresso pelo alto número de mortes em decorrência 

da doença, bem como os efeitos socioeconômicos implicam que o tema permanecerá como 

um desafio para governos e sociedades ainda por um bom tempo. No Brasil, especialmente, a 

questão implica uma disputa de conceitos, narrativas e ideias que colocam o clima político em 

efervescência. O principal motivo para isso é a politização do tema e as visões díspares sobre 

o modo como o País lida com a crise. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), notório 

crítico das medidas sanitárias mais comuns adotadas em meio à proliferação de doenças 

virais, postou-se como um dos principais líderes a antagonizar com outras autoridades 

estaduais e municipais, além de estabelecer um embate aprofundado com a mídia, usando ele 

próprio uma rede de comunicação alternativa, particularmente nos temas ligados à pandemia. 

 Dentre as possíveis disputas, estão aspectos relacionados ao fazer científico e às 

questões voltadas ao enfrentamento da disseminação do vírus. Apesar de o Brasil possuir um 

Plano Nacional de Imunização4 estruturado com base na longa tradição vacinal do Sistema 

Único de Saúde (SUS), outras críticas partem de lideranças políticas que questionam a 

eficácia das vacinas e as colocam em posição de suspeição5. Na mesma linha, líderes seguem 

na defesa do uso de medidas farmacológicas sem comprovação científica.6 

 Os movimentos de crítica à vacinação têm sido crescentes em todo o mundo. Alguns 

deles convergem para campanhas abertas de recusa às vacinas e são estruturados a partir de 

textos e conteúdos midiáticos, sobretudo nas redes sociais on-line. Vasconcellos-Silva, Castiel 

e Griep (2015, p. 613) indicam o impacto de influência de lideranças conhecidas na 

determinação de posturas contrárias à vacinação por parte dos consumidores e pais temerosos 

pelos efeitos: “Na perspectiva de consumidores de informação em saúde, no vácuo das 

 
4 Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/plano-nacional-de-vacinacao-

covid-19-de-2021>. Acesso em: 29 jun. 2021. 
5  Bolsonaro diz que contaminação é mais eficaz que vacina contra Covid; especialistas 

contestam. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/17/bolsonaro-

diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-estrategia-pode-levar-a-morte-diz-

sanitarista.ghtml>. Acesso em: 29 jun. 2021. 
6 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-06/durante-

entrega-de-casas-bolsonaro-defende-uso-de-hidroxicloroquina>. Acesso em: 29 jun. 2021. 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19-de-2021
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19-de-2021
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/17/bolsonaro-diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-estrategia-pode-levar-a-morte-diz-sanitarista.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/17/bolsonaro-diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-estrategia-pode-levar-a-morte-diz-sanitarista.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/17/bolsonaro-diz-que-contaminacao-e-mais-eficaz-que-vacina-estrategia-pode-levar-a-morte-diz-sanitarista.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-06/durante-entrega-de-casas-bolsonaro-defende-uso-de-hidroxicloroquina
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-06/durante-entrega-de-casas-bolsonaro-defende-uso-de-hidroxicloroquina
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certezas, é mais prudente se unir aos rostos célebres e biografias que soam familiares do que, 

ao contrário, se orientar às médias das estatísticas oficiais, indeterminadoras e intangíveis por 

natureza”. 

 Dados estatísticos recentes têm registrado queda da cobertura vacinal no Brasil como 

apontam Beltrão et al. (2020). Os efeitos de disputas comunicacionais estão cada vez mais 

presentes entre a formação de opinião da sociedade através dos circuitos informativos das 

redes. Todavia, o maior acesso a conteúdos digitais não necessariamente implica mais acesso 

à informação de qualidade. Aspectos relacionados à vacinação no Brasil não são circunscritos 

à era das redes. Em 1904, no Rio de Janeiro, eclodiu a Revolta da Vacina. O motim se deu 

contra a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Também, estavam na mira popular as 

reformas urbanas planejadas pelo médico Oswaldo Cruz. Esse conhecido fato histórico indica 

que questionamentos a políticas sanitárias não são fenômenos exclusivos da 

contemporaneidade (SEVCENKO, 1993).  

 Antes da pandemia da COVID-19, alguns surtos endêmicos foram verificados no 

Brasil e resultaram em focos de desinformação ou questionamento com relação às medidas de 

combate. Segundo Da Empoli (2020), a desconfiança diante da ciência atingiu elementos 

sérios em algumas crises de saúde pública como a do zika vírus ocorrida entre 2015 e 20167. 

No País, vídeos disseminados através do YouTube questionaram a eficácia de larvicidas 

usados para matar o mosquito transmissor da doença além de atacar as vacinas como se elas 

fossem instrumentos de um complô de Organizações Não Governamentais (ONG) para 

exterminar as populações mais pobres. O autor lembra que os algoritmos das redes são 

formulados para garantir engajamento – uma estratégia mercantilista dentro dos princípios 

que regem as redes sociais. O direcionamento ao engajamento privilegia o extremo, uma vez 

que o usuário tem mais propensão a aderir àquilo que corresponda aos seus anseios além de 

ter mais condições de aderir a determinado ideal de modo mais efetivo e colaborativo.  

 Da Empoli (2020), ainda, indica que há uma crise de confiança instaurada na 

sociedade. Os elementos básicos de cooperação social, que sustentam a credibilidade de 

atores e instituições, estão ruindo e a desconfiança com relação a determinados campos 

sociais faz eclodir um clima de instabilidade. Para D’Ancona (2018), essa crise de confiança é 

a base social da pós-verdade8. Exemplos disso são: a negação do aquecimento global, quando 

 
7 Vírus transmitido pelo vetor Aedes aegypti. O maior surto da doença se deu entre 2015 e 2016 no Brasil, 

espalhando-se, também, para outros países. Entre os principais efeitos, está a ocorrência do nascimento de 

bebês com microcefalia. 
8 Para McIntyre (2018), a pós-verdade é um fenômeno da pós-modernidade. Segundo o autor, a crítica à noção 

de verdade, empreendida por muitos filósofos, propiciou uma série de sujeitos e/ou entidades à contestação 
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se questionam estudos e dados científicos a partir de conjeturas novas e falaciosas ou 

interpretações sugestivas; a negação do Holocausto, que vitimou milhões de judeus ao fim da 

Segunda Guerra Mundial; e as campanhas antivacinação, que tentam influenciar os indivíduos 

a não aderirem à imunização vacinal utilizando, principalmente, a tese de que as vacinas 

trazem riscos à saúde. 

 É importante notar, contudo, que a disputa política impõe uma guerra de conceitos 

ainda passíveis de análises sob diferentes prismas do saber. Se, por um lado, existe certa 

desconfiança diante da eficácia vacinal, há, por outro, confiança em métodos farmacológicos 

que, potencialmente, podem apresentar efeitos colaterais, sobretudo pelo fato da não 

indicação para casos de COVID-19. Na mesma linha de defesa de medicamentos como 

hidroxicloroquina e ivermectina, grupos são críticos às medidas de distanciamento social não 

só pelos impactos econômicos, mas também pela suspeição de seus resultados. 

 Ao identificar esses elementos nos discursos oficiais de governo, impõe-se um 

questionamento prévio sobre a natureza deles e o modo como devem ser tratados para uma 

investigação aprofundada. O Governo Federal brasileiro adotou medidas pouco ortodoxas 

com relação ao enfrentamento da pandemia. Em pronunciamento na rede nacional de rádio e 

TV9, transmitido no dia 24 de março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro (PL) encorajou a 

população a não criar histeria e criticou governadores e prefeitos que haviam tomado medidas 

de distanciamento social. Era apenas o início da pandemia e, de modo contundente, o 

mandatário delineou uma postura que seria elucidada e fortalecida ao longo dos meses. A 

postura do governante gerou muitas críticas e acabou por dar o tom da forma como o 

Executivo passaria a agir desde então. O discurso de defesa da economia, dos empregos e dos 

direitos dos cidadãos foi elaborado como contraposição a alguns atores sociais, notadamente a 

mídia e grupos políticos adversários. A estratégia, consonante a outras ações observadas na 

carreira de Jair Bolsonaro (PL), é apontada como portadora de contornos populistas 

(CESARINO, 2019b). 

  

 
de dados, eventos históricos ou questões científicas baseadas em seus interesses. Algumas características são 

marcantes para esse conceito: a derrocada da mídia tradicional e a tendência cognitiva de adesão a opiniões 

que corroborem conceitos já assumidos pelos indivíduos favorecida, sobretudo pelos algoritmos das redes. 

Embora o termo inspire muitos estudos, existem olhares acadêmicos críticos a ele. A terminologia é 

comumente associada às discussões ligadas a outros termos, como fake news e desinformação. Não é 

proposta do presente trabalho a discussão das perspectivas filosóficas mais aprofundadas, que se limita, 

portanto, a citá-lo em sua perspectiva mais geral. 
9 Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-

planalto/pronunciamentos/pronunciamentos-do-presidente-da-republica/pronunciamento-em-cadeia-de-

radio-e-televisao-do-senhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro>. Acesso em: 2 jul. 2021. 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/pronunciamentos/pronunciamentos-do-presidente-da-republica/pronunciamento-em-cadeia-de-radio-e-televisao-do-senhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/pronunciamentos/pronunciamentos-do-presidente-da-republica/pronunciamento-em-cadeia-de-radio-e-televisao-do-senhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/pronunciamentos/pronunciamentos-do-presidente-da-republica/pronunciamento-em-cadeia-de-radio-e-televisao-do-senhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro
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Apesar da dificuldade em conceituar populismo, diante da complexidade em 

estabelecer uma definição que capte o fenômeno em diferentes contextos culturais e históricos 

(ROODUIJN et al., 2019), toma-se emprestado de Finchelstein (2019), o princípio de que o 

populismo se configura como uma forma de invocação do povo por parte da liderança em 

vista de suplantar o debate político. A construção do binarismo entre “nós” e “eles” visa a 

criar um clima de disputa e, por vezes, certa hostilidade contra o inimigo comum. O líder 

populista, encarnando o desejo do “povo”, passa a falar em nome dele e assume a 

personificação das lutas que evoca. Segundo Laclau (2005), o conceito de populismo não 

pode ser circunscrito à ideia de conteúdos ideológicos, podendo se manifestar da esquerda à 

direita. Ele é constitutivo de qualquer dinâmica política e se manifesta sob a figura do líder 

carismático, que mobiliza sinais, símbolos e ideias numa cadeia de equivalências, as quais 

traduzam o sentimento do “povo” de modo a inflamar suas bases em contraponto aos que ele 

evoca como inimigos ou adversários. 

 Na política brasileira, em meio ao cenário pandêmico, o antagonismo se tornou 

elemento central da crise sanitária. Vários foram os inimigos associados à imagem de 

antípodas do progresso do País. Essa construção dá pistas sobre o comportamento populista 

de Jair Bolsonaro (PL), notadamente contrário às medidas mais universalmente adotadas pelas 

instituições sanitárias e científicas no combate à disseminação da COVID-19. É relevante 

observar como opera essa vertente populista do Governo e quais são suas estratégias 

específicas face à crise vivenciada no País e no mundo, sobretudo em relação ao campo 

científico. Ainda nessa linha, importante evocar o conceito de populismo sob diversas 

perspectivas para compreender duas vertentes essenciais ao debate no Brasil sobre a 

pandemia: a questão científica e anti-intelectualista e a natureza digital em que opera o 

populismo contemporâneo. 

 

1.2 Populismos: conceito em debate e o populismo digital  

  

 A vitória de Jair Bolsonaro (PL) no pleito eleitoral presidencial de 2018 ocorreu sob 

uma série de fatores específicos, em particular no que tange aos fatores comunicacionais. 

Embora beneficiado por ampla exposição televisiva após sofrer um atentado durante a 

campanha no primeiro turno, o então candidato do PSL não dispunha de significativo tempo 

no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). Contudo, mesmo antes da comoção 

nacional provocada pelo ataque sofrido e do ganho midiático natural, o presidenciável já 
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pontuava com intenção de voto competitiva nas pesquisas eleitorais. Muito presente nas redes 

sociais, Bolsonaro mobilizou significativo grupo de apoiadores e conquistou intenso apoio de 

uma militância engajada. Cesarino (2020b) propõe o conceito de populismo digital para 

explicar parte do sucesso eleitoral do capitão reformado. A autora promoveu um estudo 

imersivo junto a grupos de WhatsApp em apoio ao então candidato e observou tendências e 

comportamentos presentes no discurso de campanha. A principal estratégia foi criar um 

ambiente de operação direta entre o político e seu público. Ela afirma que estava clara a 

intenção do candidato de valorizar esse canal exclusivo de comunicação, inclusive com 

incentivos para que os eleitores desligassem a TV e se informassem pelas mídias digitais a 

respeito do processo eleitoral. 

 Esse ponto é central para o presente trabalho, uma vez que as lives do presidente da 

República também correspondem a canais de comunicação direta entre o líder e seu público. 

Apesar de o Facebook operar de forma diferente do WhatsApp – o primeiro, um site de rede 

social; o segundo, um aplicativo de conversas –, a organização de um programa específico e 

semanal com conteúdo direcionado aos apoiadores confere às transmissões um caráter de 

exclusividade. Mais: opera como contraponto à imprensa, sendo espaço privilegiado para 

questionar, responder, desacreditar e atacar os “inimigos” do Governo e, na lógica, populista, 

do “povo e do cidadão de bem”. 

 O populismo digital (CESARINO, 2020b) constitui-se, essencialmente, na 

digitalização do populismo através da arquitetura de redes, que permite uma 

operacionalização amplificada das narrativas dos líderes. A nova ambiência propicia 

experiências múltiplas e formas de relação ainda mais próximas entre o líder e seus 

seguidores embora conserve um paralelismo com determinadas formas de comunicação 

empreendidas pelo populismo pregresso e seus formatos analógicos. A autora recorda, por 

exemplo, a utilização do programa “A Voz do Brasil”10,, utilizado pelo então presidente 

Getúlio Vargas para aproximar seu discurso da população brasileira e empreender uma 

propaganda de apelo às classes trabalhadoras. 

 Outra profunda diferença entre o populismo digital e a concepção clássica do 

populismo é a possibilidade de fractalização (CESARINO, 2020b). O próprio líder distribui 

seu conteúdo, que passa a ser gerido, compartilhado e até repensado pelos seguidores. É mais 

importante a capacidade de viralização e potencial de engajamento do que a habilidade de 

 
10 Programa radiofônico estatal criado em 1935 durante o Governo de Getúlio Vargas. Começou com o nome 

“Programa Nacional”. A partir de 1938, ainda sob o comando de Vargas, passou a ser chamado de “A Hora 

do Brasil” com obrigatoriedade de transmissão. A partir de 1962, mudou o nome para o título que detém até 

hoje: “A Voz do Brasil”. 
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oratória e carisma centralizados no líder. As lives do presidente estabelecem esse caráter 

fractal na medida em que são fundamentadas em roteiros prévios que dialogam com a rede de 

apoio do presidente e a subsidiam para replicar e reagir àquilo que o próprio presidente e seus 

convidados levantam como destaque. O conteúdo gerado não é apenas replicado por meio de 

compartilhamentos, mas reexiste em outros formatos, como cortes dos vídeos, comentários e 

repercussões em redes bolsonaristas e produção de memes dentre outros. 

 O Facebook é uma das redes sociais mais essenciais para o movimento bolsonarista 

(CESARINO, 2020a). Não é a única plataforma utilizada pelo presidente, que também 

operacionaliza suas narrativas em outros sites de redes sociais para estabelecer contatos 

diretos junto aos apoiadores e à população. O Twitter, por exemplo, foi usado como um 

imprescindível instrumento para o anúncio do corpo ministerial do Governo ainda em 2018. A 

estratégia, que se valeu da exclusividade do anúncio oficial, antecipou-se à imprensa, já 

criando um canal alternativo para obtenção de informações. 

 Para Recuero, Bastos e Zago (2018), apesar de o conceito de redes sociais ter sido 

muito assimilado ao universo digital, ele ainda corresponde a uma metáfora dos agrupamentos 

sociais e das relações entre os indivíduos. Elas existem, portanto, também no ambiente off-

line, estruturadas pelas conexões estabelecidas entre os indivíduos. O diferencial das redes 

sociais da internet é a tecnicidade, que tem como uma das principais características a 

rastreabilidade dos usuários bem como a possibilidade ampliada de interação – explorada pelo 

presidente através dos comentários, respostas e reações dos usuários junto às publicações. 

 A produção de um canal midiático exclusivo (CESARINO, 2019a) é uma das 

características do populismo. A estratégia do presidente Jair Bolsonaro (PL) é abertamente 

exclusivista na medida em que se constitui de forma coordenada em seus perfis nos sites de 

redes sociais, mas também na crítica à imprensa tradicional – comum em suas lives de quinta-

feira –, e no apoio que possui entre jornalistas, influenciadores e outros políticos presentes em 

plataformas como o YouTube. Além do estabelecimento desse tipo de canal intimista junto ao 

público, o populismo opera na criação de uma fronteira antagonística entre o amigo e o 

inimigo – os adversários de Bolsonaro (PL) são sempre aqueles que demonstram alguma 

discordância do próprio Governo, sobretudo a imprensa; a equivalência entre liderança e povo 

– o presidente busca falar em nome do povo e se coloca como um defensor deste diante do 

que considera autoritarismo de outras lideranças políticas, como governadores e prefeitos; a 

mobilização permanente através da ameaça de crise – as lives também funcionam como forma 

de enviar recados aos adversários e a supor os possíveis riscos catastróficos causados pelos 
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adversários; e o espelhamento do inimigo e a inversão de acusações – constituído, entre outras 

estratégias, na reiterada referência ao PT e às acusações de corrupção de governos pregressos. 

 A relação do modus operandi da política de Jair Bolsonaro (PL) é associada também a 

elementos próprios do fascismo. Silva Junior e Fargoni (2007) identificam os preceitos que se 

apoiam na disciplina, conservadorismo e religiosidade. Os autores ainda apontam o forte 

caráter militarista do Governo além da presença do anti-intelectualismo e do negacionismo 

científico. Finchelstein (2019) compreende a política populista como uma derivação do 

fascismo. A principal diferença entre ambos está no fato de que o populismo rejeita a 

violência extrema – característica expressiva do movimento fascista. O autor ressalta que o 

fascismo é um ataque contrarrevolucionário às principais revoluções progressistas do século 

XIX. Também, colocou-se como a antítese do comunismo após a Revolução Russa de 1917. A 

matriz ideológica é constituída de binarismos tradicionais como o “nós contra eles” ou “a 

civilização contra a barbárie” e “o povo contra seus inimigos”. Porém, é na constituição da 

ideia do outro como um inimigo fundamental que os fascistas encontraram um elemento 

marcadamente explícito dos atos violentos e justificados. Finchelstein (2019, p. 79) completa: 

“O fascismo era uma religião cívica e um sistema de crenças”. 

 A visão mítica do líder e do regime gerou experiências traumáticas como o 

Holocausto.11 Para Finchelstein (2019), os regimes populistas pós-fascistas se caracterizaram 

pela criação de uma forma autoritária de democracia, mas que era firmemente constituída na 

rejeição à violência extrema do fascismo. Esta, na lógica fascista, era compreendida não 

apenas como instrumento, mas como forma de intuição e criação. Pensar o populismo como 

uma reformulação do fascismo pós-guerra é central para a concepção do autor. Ele, no 

entanto, ressalta que definições simplistas não dão conta da conceituação das variáveis 

possíveis no estudo dos diversos movimentos populistas. No intuito de dar conta dessas 

especificidades é que este trabalho propõe a discussão de outros conceitos contemporâneos 

sobre o populismo, sobretudo diante das novas possibilidades comunicacionais. 

 Da esquerda à direita, entretanto, aspectos comuns aproximam as várias experiências 

populistas. Uma rejeição prática à ditadura embora construa elementos autoritários dentro da 

democracia; a percepção dos adversários políticos como os inimigos antipovo e traidores da 

nação; um fraco entendimento do Estado de Direito e da separação dos poderes; a exaltação 

do nacionalismo radical; a afirmação da antipolítica; o profundo antagonismo e a aversão ao 

jornalismo independente; e a aversão ao pluralismo e à tolerância política. 

 
11 Genocídio de cerca de 6 milhões de judeus ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial e promovido pelo 

Estado Nazista Alemão. 
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 Os elementos destacados encontram eco naquilo que tem sido a política do presidente 

Jair Bolsonaro (PL). Eatwell e Goodwin (2020) pontuam que o brasileiro é um dos 

representantes do nacional-populismo, compreendido como um movimento que desafia as 

democracias liberais do Ocidente através de movimentos nacionalistas ou ultranacionalistas 

baseados, especialmente, na desconfiança junto às instituições políticas. Outros exemplos 

parecidos apontados pelos autores são: a eleição e o governo do ex-presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump (2017-2021), o Brexit no Reino Unidos e alguns fortes movimentos 

nacionalistas na Europa, particularmente na Hungria e na França.12 

 Uma das diferenças explícitas dessas novas experiências populistas é a forte conexão 

com o universo digital. Gerbaudo (2014) propõe o conceito de populismo 2.0, no qual as 

redes sociais constituem ferramentas para uma emergente política de massa digital 

antiestablishment. Conforme o autor, o populismo 2.0 é designado como uma orientação 

ideológica, na qual os políticos capitalizam o poder e a influência das mídias sociais para 

disseminar o ideário populista e promover ataques institucionais. No Brasil, a mobilização 

social no entorno do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido associada, em larga medida, aos 

ataques às instituições democráticas, sobretudo ao STF, mas também ao Tribunal Superior 

Eleitor (TSE) e ao Poder Legislativo.13 

 A experiência de um tipo de populismo, que ataca as instituições e utiliza o aparato 

digital para campanhas complexas e altamente potentes, tem sido comum em movimentos de 

direita ao redor do mundo. Entre os ciberativistas, os de extrema-direita ganharam destaque, 

em primeiro lugar, pelo uso pioneiro que fizeram do ciberespaço. Da Empoli (2020) assegura 

que o movimento de direita nacionalista é sustentado por uma cooperação transnacional. O 

autor cita Steve Bannon como um dos principais operadores dessa cooperação. O ex-

estrategista-chefe da Casa Branca no Governo Trump foi um dos principais articuladores da 

eleição do republicano. Sua ação, contudo, não ficou circunscrita aos EUA. Em 2018, fundou 

“O Movimento” – grupo internacional de extrema direta com ação focada na Europa. O 

 
12 Donald Trump conseguiu se tornar candidato pelo tradicional Partido Republicano mesmo com as críticas à 

sua postura de outsider e de ataque às instituições estadunidenses. Ele ainda utilizou uma série de estratégias 

eleitorais baseadas em factoides, naquilo que tem sido chamado de fake news (LEVITSKY; ZIBLATT, 

2018). O Brexit marcou a saída do Reino Unido da União Europeia após a forte penetração de ideários 

nacionalistas entre a população, marcando uma ruptura institucional histórica. O primeiro-ministro húngaro, 

Viktor Mihály Orbán, é um dos principais expoentes do nacionalismo conservador. Na França, Marine Le 

Pen lidera o movimento nacionalista, que tem garantido expressivas votações nas eleições presidenciais. 
13 No dia 7 de setembro de 2021, dia da Independência do Brasil, grandes atos de apoio ao presidente Jair 

Bolsonaro (2020) foram registrados em todo o País. Organizado numa intensa campanha digital, o 

movimento inflamou a base de apoio do governante a hostilizar ministros do STF, com destaque para 

Alexandre de Moraes, criticado em discurso do próprio presidente. Houve invasão da Esplanada dos 

Ministérios, em Brasília/DF, e vários cartazes pedindo prisão dos ministros e fechamento da Suprema Corte 

demonstraram o caráter antidemocrático das passeatas. 
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estrategista também demonstrou apreço a Jair Bolsonaro (PL) por ocasião da primeira visita 

do presidente aos EUA em 2019. Steve Bannon organizou a projeção de um documentário 

sobre Olavo de Carvalho, considerado um influenciador ideológico do movimento 

bolsonarista. A cerimônia contou com a presença do filho do presidente, o deputado federal 

Eduardo Bolsonaro. 

 Para Da Empoli (2020), a colaboração não é apenas simbólica, mas tem alterado os 

contornos do ciberespaço. O autor sustenta que está em desenvolvimento uma cadeia global 

que reúne lideranças capazes de conduzir operações de desinformação. O resultado é um 

impacto geopolítico de grandes proporções, inclusive com a replicação de estratégias e 

fórmulas que nacionais-populistas utilizam em várias partes do mundo. 

 A identificação de estratégias de Jair Bolsonaro (PL) com ideias populistas são, 

portanto, associadas a especificações do populismo 2.0 (GERBAUDO, 2014) – relacionado à 

digitalização das premissas populistas tradicionais ou ao nacional-populismo (EATWELL; 

GOODWIN, 2020) – é uma forma de relacionar os fenômenos nacionalistas do século XXI e 

algumas de suas especificidades, notadamente o discurso nacionalista conservador. As 

definições, todavia, convergem para pontos comuns do que tem sido abordado a respeito do 

populismo, o qual, como sustenta Laclau (2005), pode operar em dinâmicas e contextos dos 

mais diversos, sendo um fenômeno constitutivo do fazer político. 

 É objetivo, entretanto, avançar o debate para a ideia do populismo digital e suas 

construções narrativas de contrariedade à autoridade epistêmica. Isso se dá em função da 

realidade da pandemia da COVID-19 e dos debates gerados a partir dela na relação com o 

campo científico, suas ações, descobertas, pesquisas e orientações. Muitas dessas questões 

foram fortemente contestadas por atores do campo político e têm gerado discussões que se 

dão, sobretudo, no ciberespaço. Para pensar aspectos mais específicos sobre esse fazer 

populista contemporâneo, a seção a seguir investiga conceitos variados que convergem para a 

mesma questão: como a ciência se tornou uma inimiga de governos e lideranças populistas de 

extrema direita? 

 

1.3 Populismo e relação com a ciência 

 

 A ideia do populismo como uma experiência pós-fascista, eludida por Finchelstein 

(2019), sustenta que vários dos elementos fascistas foram remodelados nos governos 

populistas surgidos no período pós-guerra. Os principais deles são a presença da intolerância e 

a rejeição da pluralidade além da construção de uma forma autoritária de democracia. O forte 
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antagonismo entre o governo representante de uma ideia ampla e vaga de “povo” e os 

“inimigos da nação” ainda é uma marca comum aos dois movimentos. Porém, algumas 

características menos alardeadas também indicam semelhanças entre os dois movimentos, 

como é o caso do caráter do anti-intelectualismo, muito comentado diante de experiências 

populistas recentes, mas que tinha um lugar privilegiado no movimento fascista. 

 A negação fascista de expressivas ideologias do fim do século XIX e início do século 

XX, como o liberalismo e o comunismo, demarcavam a posição de estabelecimento de uma 

nova ordem. Finchelstein (2019) lembra que o fascismo nunca teve um aparelho ideológico 

fechado e várias experiências do movimento tinham suas próprias características. É notório, 

porém, o modo como Mussolini articulou uma certa postura de praticismo urgente das ações 

políticas do regime. Estas deveriam negar formulações teóricas complexas e pouco úteis se 

não estivessem a serviço dos objetivos de curto prazo. 

 

Antônio Gramsci, um astuto observador e teórico antifascista italiano, 

preferiu destacar o ‘concretismo’ de Mussolini como uma característica 

distintiva do líder fascista e, talvez, da ideologia fascista em geral. O 

concretismo de Mussolini estava relacionado com a ideia de supremacia da 

política sobre ‘fórmulas dogmáticas rígidas’. Com alguma esperança vã, o 

próprio Mussolini afirmou que os debates ‘teológicos’ ou ‘metafísicos’ eram 

estranhos ao seu movimento. O fascismo não era um dogma, mas uma 

‘mentalidade especial’. Em termos tipicamente anti-intelectuais, Mussolini 

fundia normalmente o seu concretismo – ou seja, uma preferência fascista 

pela ‘ação imediata’ violenta – com uma visão simplista da realidade.  

Inicialmente, Mussolini contrapôs seu realismo ‘herético’ às ‘profecias’ do 

liberalismo, socialismo e comunismo. Em outras palavras, Mussolini 

defendia o carácter ‘reacionário’, ‘aristocrático’, mas ‘antitradicional’ do 

fascismo justapondo-o à ‘orgia da revolução das palavras’ 

(FINCHELSTEIN, 2019, p. 59). 
  

 A relação do concretismo de Mussolini com o populismo de governos e líderes 

contemporâneos não é objetiva nem encontra fundamentação teórica profunda. Entretanto, 

serve para pontuar como governos nacionalistas e conservadores possuem suas próprias 

formas de crítica ideológica e contraponto à autoridade epistêmica. Preferem formulações 

simplistas à luz de seus interesses e elegem instituições científicas como inimigas ou alvos de 

teses inspiracionistas, fator verificado nas críticas empreendidas por Jair Bolsonaro (PL) à 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a várias opiniões fundamentadas em estudos 

científicos ou orientações técnicas. É revelador que o ministro da Saúde à época do início da 

pandemia, o médico Luiz Henrique Mandetta (DEM), tenha deixado o Governo após 

discordâncias frontais com o presidente. O mesmo ocorreria com o substituto, o também 
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médico Nelson Teich, que ficou pouco menos de um mês no cargo. Por fim, o general do 

Exército, Eduardo Pazuello, sem formação específica na área de saúde, foi quem conduziu a 

Pasta durante um grande período até que outro médico assumisse a gestão da saúde em 2021: 

Marcelo Queiroga. 

 A comunicação do presidente durante a pandemia reverbera o conceito de populismo 

digital (CESARINO, 2020b), notadamente a partir da mobilização de conteúdos de modo 

paralelo à imprensa e na exclusividade construída no canal direto de interação entre o líder e 

seu público – fator marcante da campanha de 2018. A tática digital de operacionalizar 

narrativas entre os apoiadores envolvidos em bolhas ou câmaras de eco propicia uma 

crescente descrença em outras instituições ou campos sociais. Conforme Bourdieu (1989), a 

noção de campo social está ligada a padrões e características que regem o funcionamento e as 

disposições do poder em cada agrupamento específico, com suas trocas simbólicas, regras e 

representações. Para se compreender o funcionamento de cada campo, é essencial entender a 

gênese de suas relações e a distribuição do capital simbólico entre seus membros. A relação 

entre os campos sociais se dá, também, numa perspectiva de relações de poder, mas não sem 

tensionamentos entre eles. O campo científico possui instrumentos próprios que conferem 

capital simbólico aos seus membros. Publicações científicas requerem reconhecimento dos 

pares para serem amplamente aceitas e consideradas relevantes. Elas devem estar submetidas 

ao método e passar pelo crivo analítico de outros pesquisadores e instituições. Só assim, 

angariam prestígio e o reconhecimento necessários para serem valorizadas. 

 Se o campo científico possui regramentos próprios, como atesta Bourdieu (1989) ao 

conceituar o habitus14, ele também estabelece distanciamento com aqueles que não convivem 

sob suas estruturas. O cidadão comum, distante do método científico, por uma série de razões 

que vão desde a vaidade instaurada na práxis do próprio campo até a falta de investimento em 

políticas públicas de universalização do saber, está exposto à aderência às críticas diante de 

uma autoridade que estabelece limitadas relações com os amplos setores da sociedade: um 

terreno fértil aos negacionistas. 

 O campo midiático é, estrategicamente, aquele que tende a garantir a legitimação dos 

demais campos. Alguns autores, como Rodrigues (1990), sustentam que a mídia apresenta 

 
14 As estruturas dos campos sociais estimulam determinados comportamentos que são incorporados pelos 

membros. Essas disposições duráveis estruturam habilidades e práticas necessárias à obtenção do 

reconhecimento dentro de cada campo social. De acordo com Bourdieu (1989), o habitus contribui para que 

haja certa homogeneidade nas preferências de indivíduos que percorrem uma mesma trajetória social. No 

campo científico, ele se manifesta na subjetivação de elementos socializados e perenemente perpetrados para 

conferir notabilidade: a participação nos círculos acadêmicos de pesquisa, a construção de relações entre os 

pares e a obtenção de títulos e chancelas de prestígio dentre outras práticas. 
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uma centralidade para outros campos sociais nas sociedades contemporâneas. Essa 

centralidade é especialmente verificada com relação à aproximação do campo político junto 

ao campo midiático. Miguel (2003) aborda essa simbiose ao apontar suas características e 

negociações, sobretudo na possibilidade de fortalecimento do capital político por parte dos 

que aspiram ao poder. Esse funcionamento pareceu sólido para explicar como regras do 

campo midiático influenciaram mudanças no fazer político, imprimindo nova gramática, 

fortalecendo tensões e exprimindo as congruências e choques entre o campo da política e o 

campo midiático. Entretanto, recentes experiências no cenário político têm apontado para uma 

estruturação mais complexa na relação dos campos sociais. O espaço midiático se 

transformou, ainda que a lógica comunicativa tenha penetrado toda a gama dos demais 

campos sociais, num fenômeno conhecido como midiatização (HJARVARD, 2014). Contudo, 

a arquitetura das redes desestruturou padrões de poder antes estáveis, particularmente no 

âmago de cada campo social. 

 O regime da verdade, apontado pelo jornalismo como sua matéria-prima fundamental, 

já não é mais tão aceito na sociedade, que questiona a mídia tradicional e empenha novas 

narrativas. O mesmo ocorre com a ciência e, finalmente, com a própria política. Esta, aliás, se 

configura como um campo propenso e privilegiado na fomentação de novas narrativas em 

contraposição ao capital adquirido por outros atores sociais. A questão da verdade, nesse 

aspecto, retoma o debate social, ultrapassando as barreiras da Filosofia e assumindo uma 

importância ainda mais proeminente. 

 Outro fator primordial a ser considerado é o modo como os conteúdos circulam nas 

redes, fundamentadas em programações que privilegiam a aproximação dos que pensam 

parecido e potencializando conteúdos vistos como positivos pelo usuário. Uma forma comum 

de nomear esse funcionamento é “bolha”. Segundo Santaella (2019), ela se constitui como um 

fechamento para o usuário das redes sociais em câmaras de ecos temáticos com as quais ele 

tenha afinidade e esteja ligado por um padrão de consumo de conteúdo. Os filtros dos 

algoritmos dessas redes tendem a privilegiar determinados conteúdos em detrimento de outros 

que sejam dissonantes. O objetivo, a princípio mercadológico, acaba por dificultar o acesso ao 

contraditório e a reforçar opiniões e visões ideológicas preexistentes. 

 Lévy (2009) também aponta que a cibercultura está relacionada à descentralização dos 

discursos e do conhecimento. O sentido coletivo de produção favorece a circulação de um 

número exponencial de conteúdos e fortalece a diminuição da qualidade das informações. 

Neste cenário de incertezas e questionamentos, a política populista opera em uma nova 

ambiência midiática, mas também com uma realidade de enfraquecimento da confiança da 
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sociedade em campos sociais antes consolidados em seus lugares de poder, influência, 

respeitabilidade e convenções. 

 

1.3.1 Populismo, ciência e razão neoliberal: articulação epistêmica de contestação à  

         autoridade científica 

 

 O ataque de políticos considerados populistas às autoridades científicas bem como a 

proliferação de teorias da conspiração e a descredibilização de instituições mediadoras 

permitem que haja um questionamento e uma investigação a respeito de como formas de 

populismo contemporâneas têm operado face à conjuntura de digitalização da política e da 

amplificação de circulação de conteúdos alheios aos campos sociais constituídos em seus 

lugares de poder. 

 Ylä-Anttila (2018) propõe dois conceitos importantes para abordar o que ele chama de 

conhecimento populista ou política da pós-verdade. O primeiro é o “populismo 

epistemológico”, segundo o qual o conhecimento é baseado nas experiências de pessoas 

comuns. O “contraconhecimento” se refere às contestações da autoridade epistêmica ao 

defender autoridades de conhecimento alternativo. 

 Ambas as estratégias podem ser observadas, de modo preliminar, nas opiniões e 

posicionamentos públicos do presidente Jair Bolsonaro (PL). O governante afirma fazer uso 

da hidroxicloroquina e a associa à sua cura da COVID-1915 numa clara referência às 

experiências do senso comum como forma de assegurar eficácias e comprovar teses. Sob 

outro parâmetro, o presidente também diz se apoiar na ciência ao referenciar entidades 

médicas para corroborar suas teses16. O caso mais emblemático é a citação que ele faz do 

Conselho Federal de Medicina (CFM), que, em abril de 2020, avalizou a prescrição de 

cloroquina e de hidroxicloroquina para casos leves de COVID-19. A autoridade epistêmica 

científica é acionada, mas com a criação de um contra-argumento fundamentado em 

divergências, embora elas sejam comuns à ciência. 

 Ylä-Anttila (2018), ao citar Giddens (1991), lembra que o conhecimento e formas de 

especialização estão largamente disponíveis para todos. Todavia, grande parte da sociedade 

não dispõe dos recursos e energia para apreendê-los. O autor argumenta que a crença no 

conhecimento alternativo não é mera irracionalidade, mas parte de uma insegurança 

 
15 Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-live-bolsonaro-afirma-que-voltou-a-tomar-

cloroquina,70003721571>. Acesso em: 9 jul. 2021. 
16 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/epoca/sociedade/por-que-conselho-federal-de-medicina-avalizou-

uso-de-cloroquina-se-alinhou-bolsonaro-24942383>. Acesso em: 9 jul. 2021. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-live-bolsonaro-afirma-que-voltou-a-tomar-cloroquina,70003721571
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-live-bolsonaro-afirma-que-voltou-a-tomar-cloroquina,70003721571
https://oglobo.globo.com/epoca/sociedade/por-que-conselho-federal-de-medicina-avalizou-uso-de-cloroquina-se-alinhou-bolsonaro-24942383
https://oglobo.globo.com/epoca/sociedade/por-que-conselho-federal-de-medicina-avalizou-uso-de-cloroquina-se-alinhou-bolsonaro-24942383
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ontológica, que pode influenciar no descrédito que muitos passam a alimentar diante de 

autoridades do conhecimento tradicional para depositar confiança em outras lideranças. 

 O presidente Jair Bolsonaro (PL) busca referendar suas teses com base nas opiniões de 

especialistas que concordam com aquilo que ele tem defendido, como é o caso do uso da 

cloroquina e da hidroxicloroquina. A médica Nise Yamaguchi17 é uma das principais 

especialistas citadas pelo presidente, incluindo declarações públicas, compartilhamento de 

vídeos e a participação dela no aconselhamento ao Governo. 

 Medee e Schäfer (2020) propõem o conceito de “populismo relacionado à ciência” 

para estudar as experiências populistas em relação à autoridade epistêmica, especialmente 

considerando seus fatores políticos associados. Os autores, no entanto, salientam que algumas 

formas de ataque à ciência não são essencialmente elementos desse tipo de populismo. O 

adendo vai para: as preocupações éticas, legais e sociais relacionadas à biotecnologia; as 

“contrapesquisas” encomendadas por grandes corporações com objetivo de contradizer 

descobertas relacionadas ao aquecimento global; e as questões religiosas envolvidas em 

entreveros com certas pesquisas, sobretudo no campo da bioética. 

 Os autores delimitam o conceito a partir da construção de um antagonismo entre 

“povo” e “elite” – aspecto central do populismo – dentro de formulações epistemológicas, 

mais do que políticas, econômicas ou culturais. Dessa forma, o “povo” é constituído pelas 

pessoas comuns, seus valores, experiências, sentimentos e visões de mundo. A “elite 

acadêmica” é questionada, vista com desconfiança e colocada como um ente a ser 

confrontado. 

 O “povo” compartilha valores, interesses e emoções alegadamente sustentados pelo 

crivo da experiência pessoal. Para Medee e Schäfer (2020), o populismo relacionado à ciência 

atribui virtuosidade ao bom senso. A sustentação e a defesa do uso de medicamentos contra a 

COVID-19 por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm forte apelo no 

modo como eles compartilham relatos e impressões a partir das próprias experiências. Além 

do presidente, muitos daqueles que o seguem reafirmam que foram curados por determinados 

medicamentos, como a hidroxicloroquina e a ivermectina. 

 No caso das “elites acadêmicas”, a crítica populista se dá num nível mais circunscrito. 

A crítica aqui se faz com relação à autoridade epistêmica e seu poder decisório ou de 

influência. Ela passa a ser vista com desconfiança ou como parte de uma articulação que 

objetiva ferir valores universais e morais compartilhados pelo povo. Os ataques podem ser a 

 
17 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57124296>. Acesso em: 9 jul. 2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57124296
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atores específicos, como estudiosos e professores, como também a instituições e entidades 

que promovem pesquisas e publicações (MEDEE; SCHÄFER, 2020). A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) tem sido frequentemente apontada como um dos agentes adversários ao 

povo por parte do Governo Bolsonaro. É reiterado o modo como a entidade passa a ser 

associada a narrativas comuns aos populismos de direita, como a tese do “globalismo”, 

segundo a qual existe uma articulação transnacional de influência cultural e ideológica de 

marxistas em escala global. 

 O papel das instituições acadêmicas também faz parte do rol de questionamentos e de 

contra-argumentações presentes no debate. Hannah Arendt (1972) sustenta que verdades 

inoportunas emergiram e emergem das universidades, o que as coloca sob a mira do poder que 

possam ameaçar. Porém, é a própria existência desses locais que garante a possibilidade de 

resistência a discursos autoritários. É em relação à democracia que a autora assenta sua 

principal preocupação para com a possibilidade de um domínio da falsificação. A filósofa 

alerta para o risco de governantes e governos lançarem mão da representação de modo 

desmedido, principalmente quando a fragilidade institucional ou a corrosão das instituições 

favorece esse cenário. O questionamento ao papel das universidades e ao conhecimento 

científico tem sido uma prática do atual Governo brasileiro, que, por parte do presidente e de 

alguns dos ministros, lança críticas e ilações a respeito das universidades públicas brasileiras, 

apontadas como celeiros de aparelhamento ideológico (MIGUEL, 2019). 

 Embora as críticas feitas pelo Governo, sobretudo às universidades públicas, se deem 

num campo ideológico mais ligado às ciências humanas, onde a discussão política tem mais 

proeminência no seu sentido puro e objetivo, é também sintomático que o fazer acadêmico, 

por vezes, seja politizado e atrelado a supostos e alegados interesses de desgastar o líder. Essa 

perspectiva conflitiva e de embate, própria do populismo, favorece a visão de que cientistas, 

acadêmicos e especialistas sejam descolados da realidade popular. O distanciamento fortalece 

a ideia de que eles são incapazes de fornecer soluções simples e práticas para os problemas 

urgentes. Soma-se a isso a incerteza científica que se choca com a busca pela previsibilidade 

da vida ordeira e comum capaz de encontrar respostas simplificadas nas experiências pessoais 

e coletivas. 

 O conceito de soberania é também apontado por Medee e Schäfer (2020) como um dos 

pontos centrais do populismo relacionado à ciência. Nele, quem deve ter o poder de tomada 

de decisão é o conjunto do povo, e não a diminuta elite e seus poderes associados a grupos 

ameaçadores. Há, inclusive, a perspectiva de pautar o que deve ou não ser pesquisado, 
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estudado ou apresentado, numa tentativa de tutelagem do fazer científico por parte do poder 

político investido no líder e seus interesses. 

 Um exemplo dessa interferência ideológica no fazer científico foi identificado por 

Amend e Barney (2016) ao estudarem como o ex-primeiro ministro do Canadá, Stephen 

Harper (2006-2015), empreendeu uma guerra à ciência mediante cortes orçamentários, 

censuras, colocação da produção de conhecimento a serviço do capital, tratamento hostil a 

alguns cientistas ou mesmo o franco apoio a empresas e métodos na contramão das 

perspectivas ambientais do aquecimento global. Os autores ainda defendem que o conceito de 

“anticiência” não se enquadra no caso, porque vai além de um repúdio ao fazer científico, 

sendo muito mais uma readequação ideológica e estratégica em vistas de apoio à economia de 

mercado e a um ideal de ciência abstraído da cultura, da política e da história. 

 A perspectiva de influência econômica para alguns ataques à ciência também é 

encontrada em Cesarino (2019 a). A autora, que produz sua tese na perspectiva teórica do 

populismo, sustenta que a construção da identidade popular operada por Bolsonaro tem como 

um dos eixos centrais a gramática neoliberal. A operação de alguns significantes vazios dentro 

da ideia do inimigo comum, como é o caso do “marxismo cultural”, do “socialismo” e do 

“comunismo” é, de modo prático, a batalha neoliberal contra regulações estatais. A 

perspectiva econômica se associa numa articulação narrativa cheia de nuanças, que evoca 

novas formas de confiabilidade. O “povo” deve ouvir quem os defende e se associa às suas 

lutas diárias e comuns. 

 Medee e Schäfer (2020) também indicam que uma das possibilidades de ação do 

“populismo relacionada à ciência” pode estar em ideologias hospedeiras, como é o caso do 

liberalismo econômico, buscando promover soluções de mercado em vez de soluções 

prescritas por especialistas. Eles acrescentam as possibilidades do conservadorismo resistindo 

a avanços científicos e o libertarianismo enfatizando a liberdade individual contra medidas 

compulsórias, como vacinação ou restrições de circulação em face de crises sanitárias – 

situação comum na pandemia da COVID-19. 

 O pensamento conservador é central para Jair Bolsonaro (PL), apoiado por cristãos 

evangélicos e grupos conservadores, e apresentado como um defensor de valores morais desse 

grupo. Junto da pauta moral, o presidente se aliou a grupos empresariais e próceres do 

mercado financeiro, e indicou ao Ministério da Economia um liberal: Paulo Guedes. A agenda 

da campanha versava sobre pontos amplos e pouco objetivos dos acionamentos emotivos do 

campo moral, mas também propunha elementos da agenda econômica de direita ultraliberal, 

como as privatizações e o enxugamento do Estado. 
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 A contraposição entre “saúde” e “economia” tem sido uma marca da narrativa de 

Bolsonaro (PL) à medida que sua crítica às medidas de distanciamento social encontra 

justificativa, sobretudo na defesa de que as atividades econômicas não cessem. Apoiado por 

notórios empresários brasileiros, como Luciano Hang e Carlos Wizard, o presidente insistiu e 

insiste em não paralisar qualquer ramo da economia em face de medidas restritivas de 

evitabilidade da transmissão do coronavírus. O discurso vai além, pois busca a construção do 

inimigo comum e sua responsabilização diante das consequências sociais negativas da 

pandemia. Sob essa visão, governadores e prefeitos são apontados como os grandes culpados 

por índices de desemprego e dificuldades financeiras, já que recaiu sobre eles a 

responsabilidade de lidar com os aspectos práticos e rotineiros do combate à transmissão.18 

 Ylä-Anttila (2018) é claro em citar uma tecnocracia “objetivista” defendida por 

políticos populistas de direita. Os oponentes passam a ser vistos como errados não apenas em 

termos de moral e conhecimento, mas a partir de suas premissas epistemológicas sobre o 

mundo. Não se trata de um mero anti-intelectualismo, mas de uma estratégia clara e aberta em 

favor de uma visão positivista e até empirista face a formas consideradas prejudiciais à 

ideologia defendida por esses líderes e suas relações econômicas. 

 A perspectiva da influência econômica em ataques epistêmicos engendrados no campo 

político também é sustentada por Caponi (2020) ao analisar a situação brasileira diante da 

pandemia da COVID-19. A autora, em face dos números alarmantes diante da crise 

humanitária e sanitária vivida pelo País, aponta três contextos precedentes que estão 

diretamente ligados às consequências experimentadas: questões epistemológicas vinculadas 

ao negacionismo científico, questões ético-políticas vinculadas aos direitos humanos e 

estratégias biopolíticas vinculadas à razão neoliberal. 

 Para a autora, o negacionismo se revela na aceitação das intervenções sem validação 

científica, como a defesa de ações terapêuticas sem eficácia comprovada ou a proposição de 

 
18 Em abril de 2020, ainda no início da pandemia no Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que 

Estados e Municípios têm autonomia para tomar medidas de combate à transmissão da COVID-19, como o 

fechamento de atividades comerciais e outras restrições de circulação e contato social. A medida gerou 

polêmica, já que a Advocacia Geral da União argumentara insegurança jurídica no País caso tais ações 

fossem destinadas à decisão dos governantes estaduais e municipais. O presidente Jair Bolsonaro (PL), 

crítico de qualquer medida de distanciamento, passou a atacar e a antagonizar com outros governantes e, 

mais tarde, a acusá-los de responsáveis pelos efeitos sociais negativos da pandemia. Muitos apoiadores do 

presidente também argumentaram que este fora alijado de sua responsabilidade e que, portanto, não teria 

“culpa” dos efeitos negativos do cenário pandêmico. Na prática, o STF garantiu que governadores e 

prefeitos pudessem tomar medidas sem qualquer sanção ou impeditivo do Governo Federal, porque este não 

propôs, em momento algum, qualquer plano central e nacional de distanciamento social. 



35 

 

um “isolamento vertical”19 na contramão das orientações da OMS. As medidas são atreladas, 

uma vez que, existindo um tratamento eficaz, o isolamento se faz relativizado e há uma 

justificativa para flexibilizações. Caponi (2020) sustenta que imposição de medidas sanitárias 

e com potenciais riscos indica um flagrante desrespeito aos direitos humanos, porque 

assemelha os usuários a cobaias em uma espécie de “estado de exceção”. 

 A razão neoliberal é percebida num contexto de desmanche da proteção social em 

favor de uma responsabilização individual do sujeito. O Governo de Jair Bolsonaro (PL), 

embora tenha estabelecido um auxílio emergencial em meio à pandemia, a exemplo de várias 

nações do mundo, sempre colocou a perspectiva econômica numa medida de legalidade 

operacional mais do que de proteção social. Para ajudar o trabalhador, o Governo deveria 

permitir que este trabalhasse e não necessariamente ofertar um suporte econômico para que 

cumprisse medidas de distanciamento social. 

 Cesarino (2019a) indica cinco ressonâncias do populismo digital e conservador e do 

neoliberalismo: linguagem, verdade, subjetividade, mediações e invisibilidade. A linguagem é 

apontada como simples, vaga, redundante, reducionista e, frequentemente, binária. Ela é 

similar ao domínio neoliberal e aos discursos de autoajuda e coaching, e à linguagem 

empresarial de autoempreendedorismo. A linguagem performativa visa a gerar efeitos 

emotivos, apelar ao sentimento e produzir efeitos sobre os interlocutores. 

 Para falar do conceito de verdade nessa relação, Cesarino (2019a) recorre a Mirowsky 

(2019), segundo o qual o pensamento neoliberal teria criado uma doutrina epistêmica para se 

opor ao ímpeto planejador e intervencionista do socialismo e da socialdemocracia. A verdade 

só poderia emergir após a livre interação dos agentes individuais do mercado. Dessa forma, 

nenhum indivíduo ou instituição teria acesso privilegiado à verdade, incluindo o Estado, as 

agências e, tampouco, a ciência. 

 Os sujeitos comuns vêm perdendo, cada vez mais, a confiança nas instituições 

tradicionais, como é o caso da ciência e do jornalismo profissional. A descrença com a política 

é potencializada na desconfiança junto ao espectro democrático. O conceito de subjetividade, 

segundo Cesarino (2019a), explica a forma como os cidadãos passam a buscar valores e 

certezas de segurança diante da crise de confiabilidade nas instituições tradicionais. O 

potencial das redes sociais e a possibilidade de dialogar, expressar opiniões e irmanar-se com 

semelhantes com os mesmos pensamentos potencializam novas estruturas narrativas em 

circulação, que ganham rápido poder de disseminação. A autora cita como exemplo o 

 
19 A defesa do isolamento vertical preconiza que apenas grupos de risco sejam isolados sem prejuízo às 

atividades gerais da sociedade, como comércio, indústria e serviços. 
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terraplanismo. Os grupos que difundem essa teoria conspiratória se organizam em 

comunidades, que passam a militar como guardiões de um segredo quase exclusivo e um 

sentimento de pertença que garante não só a reprodutibilidade de conteúdos, mas a defesa 

perene destes como um ideal a ser propagado de modo a reforçar um empoderamento desses 

novos atores diante da ciência tradicional. 

 No que tange às mediações, Cesarino (2019a) aponta como o neoliberalismo enxerga o 

mercado como a mais perfeita maneira de processar informações para além de qualquer forma 

mediadora específica. Os algoritmos das redes acabam por aproximar a realidade desse ideal, 

já que operam com programações, a fim de captar interesses do consumidor e acabam gerando 

experiências de consumo de conteúdo de acordo com visões já preexistentes e que passam a 

ser reforçadas (SANTAELLA, 2019). O mecanismo populista também prevê a superação de 

obstáculos de mediação por meio de uma relação direta entre líder e povo. As ações de Jair 

Bolsonaro (PL) buscam superar as questões mediadoras que passam a ser puramente técnicas, 

uma vez que opera com base na arquitetura das redes, mas prescindem da imprensa e dos 

meios massivos para atingir o público. Os apoiadores também podem interagir por meio de 

mensagens diretas, comentários e outras formas de diálogo. 

 O conceito de invisibilidade versa sobre como o mercado e a razão neoliberal 

propiciam um deslocamento da atenção de problemas práticos e comuns para temas 

pertencentes a uma “guerra cultural” (CESARINO, 2019a). O populismo também se atrela à 

essa estratégia à medida que articula embates e sustentações para longe da prestação de contas 

governamental, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro (PL), além de abordar de modo 

tangencial as ações do Governo no enfrentamento à pandemia, tem levantado aspectos outros 

no campo do enfrentamento ideológico, como a sugestão de que o “comunismo” chinês 

estaria por trás da origem da pandemia. A narrativa encontra eco nos apoiadores que passam a 

produzir conteúdos e a retroalimentar os grupos ligados ao presidente associando os 

adversários ao “inimigo” comum: não o vírus, mas os grupos políticos críticos ao Governo. 

 O populismo de direita tem sido associado a questões de enfrentamento à ciência, 

como abordado até aqui, por indicativos de origem neoliberal, mas também sob perspectivas 

culturais próprias. Um estudo sobre a desconfiança vacinal na Europa Ocidental sustenta que 

vários partidos conservadores de direita têm levantado dúvidas sobre a eficácia das vacinas ou 

encorajado os cidadãos a terem autonomia individual assegurada caso não queiram se vacinar. 

Embora conselhos semelhantes sejam encontrados em partidos de esquerda, como o grego 

SYRIZA, a maioria dos casos está no campo da direita. O autor cita o nacionalista Front 

Nacional (agora Reagrupamento Nacional), da França, e o UKIP, do Reino Unido, como 
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exemplos de partidos que possuem líderes ou apoiadores próximos da desconfiança em 

relação às vacinas. 

 A direita populista, para Ylä-Anttila (2018), reivindica e se apresenta ainda com base 

em uma epistemologia alegadamente correta. Portanto, está para além da mera valorização do 

senso comum e das experiências pessoais. O autor, em seus estudos, identifica uma espécie de 

cientificismo radical, ignorando qualquer lógica relativista. São características comuns 

também nas teorias da conspiração, geralmente articuladas de modo absolutista entre os seus 

defensores. 

 

1.3.2 Jair Bolsonaro e populismo 

 

 As eleições de 2018 no Brasil foram marcadas por uma significativa digitalização do 

processo eleitoral, isto é, a forte influência das redes nas campanhas e a larga utilização de 

recursos digitais na disseminação das mensagens dos candidatos. Cesarino (2020b) investigou 

como se comportavam grupos de apoio ao então candidato Jair Bolsonaro – à época, filiado 

ao PSL – no aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. A autora observou como eram 

articulados os principais pontos da campanha e suas estratégias de mobilização consideradas 

por ela como expressões de um tipo de populismo digital. 

 A autora lembra que os apelos emotivos, estéticos e morais do populismo estavam 

presentes na maior parte das mensagens. Eles podem conter aspectos positivos, como desejo 

de ordem, justiça ou mudança; ou negativos, como ódio ao inimigo, ressentimento, 

revanchismo e decepção. Cesarino (2020b) lembra que a popularização do uso de 

smartphones, permitindo acesso amplo às redes, foi um dos principais elementos para 

propiciar o que ela chama de fractalização do discurso populista. De modo espontâneo, 

colaborativo e com potencial viral, os conteúdos gerados a partir do comando da campanha e 

do líder passam a ser relidos, reorganizados e republicados numa escala exponencial. 

 Cesarino (2020a) explica que o que tem sido apontado como a “nova direita” encontra 

força e ambiência específica com a popularização do acesso à internet. Há uma redefinição do 

conteúdo e da própria gramática política quando líderes e partidos conclamam as massas para 

o empoderamento discursivo anti-hegemônico. Na perspectiva do nacional-populismo, os 

autores Eatwell e Goodwin (2020), reafirmam a natureza de extrema direita desses 

movimentos. Entre eles, estão fatores em comum, como a hostilidade diante da defesa dos 

direitos das mulheres ou das populações LBGTQIA+.  
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 O populismo é uma marca histórica da política brasileira. Para Weffort (2003), uma 

das grandes expressões do populismo no Brasil foi durante o primeiro governo de Getúlio 

Vargas (1930-1345). O então presidente utilizou um discurso próximo às classes populares 

urbanas por meio do reforço da base sindical e da implementação das leis trabalhistas. 

Embora a participação da sociedade e de suas classes menos abastadas fosse tutelada pelas 

elites, foi a primeira grande expressão de participação política depois de longos períodos de 

domínio oligárquico na ainda jovem república brasileira. 

 Outro fator destacado pelo autor é a fragilidade dos partidos nas expressões populistas 

do Brasil. A figura pessoal do líder e a aura mítica invocada por ele e seus apoiadores sempre 

estiveram acima das agremiações partidárias. O presidente Jair Bolsonaro (PL), embora tenha 

passado a maior parte de sua carreira política filiado a um partido herdeiro da antiga Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA)20, o atual Progressistas21, já esteve filiado a uma série de 

agremiações22 e, atualmente, encontra-se sem filiação, dependendo de firmar um acordo para 

que esteja apto a concorrer à reeleição. O sistema político do País acaba permitindo que haja 

fluidez e fácil trânsito em diferentes partidos. Embora o presidente demonstre coerência 

ideológica na opção por siglas de direita, o movimento de seu discurso independe de uma 

agremiação, senão para que cumpra os ritos burocráticos da candidatura, já que tem 

governado desde 2019 sem estar filiado a partido algum. 

 Essa característica é apontada por Weffort (2003) na história do populismo brasileiro. 

Os partidos são utilizados basicamente como legenda para garantir candidaturas ou como 

 
20 Partido que abrigava os apoiadores da ditadura militar brasileira (1964-1985) durante o período em que 

existiu o bipartidarismo (1966-1979). Os opositores se enfileiravam no Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB). 
21 O Progressistas tem sua gênese diretamente ligada à antiga ARENA embora seja resultado de algumas 

fusões e mudanças de nomes ao longo de sua história. Com o fim do bipartidarismo, em 1980, a ARENA 

passou a ser o Partido Democrático Social (PDS). Já em 1993, o PDS se fundiu ao Partido Democrata 

Cristão (PDC), formando o Partido Progressista Reformador (PPR). Em 1995, o PPR se fundiu ao Partido 

Progressista (PP) – legenda menor criada no ano anterior –, formando o Partido Progressista Brasileiro 

(PPB). Em 2003, o PPB mudou o nome para Partido Progressista (PP). Desde 2017, o Partido aprovou a 

mudança para Progressistas, numa ação de marketing político, que tem sido comum no sistema partidário 

brasileiro. As legendas têm optado por retirar o termo “partido” e superar o uso de siglas na tentativa de 

dissociar suas agremiações do desgaste sofrido pela política tradicional. O Partido Trabalhista do Brasil (PT 

do B) se tornou Avante; o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) voltou a se chamar apenas 

MDB; o Partido Popular Socialista (PPS) adotou o nome de Cidadania; O Partido Republicano Brasileiro 

(PRB) passou a ser chamado de Republicanos; o Partido Ecológico Nacional (PEN) agora é Patriota; e o 

Partido Trabalhista Nacional (PTN) se tornou o Podemos. Num movimento anterior, em 2007, o Partido da 

Frente Liberal (PFL) havia adotado o nome de Democratas. 
22 Bolsonaro foi filiado ao PDC (1988-1993), PPR (1993-1995), PPB (1995-2003), PTB (2003-2005), PFL 

(2005), PP (2005-2016), PSC (2016-2017) e PSL (2018-2019). No entanto, vale ressaltar que apenas PTB, 

PFL, PSC e PSL não fazem parte da mesma linha de sucessão da antiga ARENA. Algumas mudanças 

partidárias são, na verdade, alterações nos nomes da legenda ou resultado de fusões. Grande parte da carreira 

política de Bolsonaro foi feita nas fileiras do atual Progressistas em suas outras denominações, exceção feita 

à breve passagem por PTB e PFL. No caso das recentes filiações ao PSC e ao PSL, o atual presidente 

buscava uma legenda para garantir sua candidatura presidencial. 
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aliados eventuais e importantes. Casos expressivos desse modelo foram observados com 

Adhemar de Barros, que criou o Partido Social Progressista (PSP), em 1946, tendo amplo 

domínio personalista sobre este. Também, verificou-se algo parecido com Jânio Quadros, 

sempre alheio às estruturas partidárias e construindo sua carreira política sem vínculo algum 

constante ou profundo com agremiações. 

 Bolsonaro (PL) traz à tona na história política brasileira um populismo com alguns 

conceitos ainda pouco observados ao longo da história: a matriz ideológica de direita e o 

caráter digital da ascensão do líder. Embora Jânio Quadros seja uma figura expressiva de uma 

espécie de populismo à direita, quadros ligados ao Varguismo constituem os principais 

exemplos de populismo no Brasil: o principal nome é João Goulart. Vargas, embora não seja 

uma liderança propriamente de esquerda, tem seu principal reconhecimento ligado ao 

trabalhismo, o que o distancia de um ideário mais à direita e estritamente liberal. 

 Mendes (2006) também lembra o ex-presidente Lula (PT) como um exemplo do que 

seria um “novo populismo”. Essa ideia, no entanto, está muito mais associada a uma 

perspectiva econômica do que política. O petista é apontado como líder de um governo 

fundado em medidas econômicas compensatórias que criaram bases sociais de apoio ao seu 

projeto. O ex-líder sindical, porém, acabou por seguir pautas neoliberais, sobretudo no 

compromisso e na prioridade com os credores internacionais. A aliança com o mercado e com 

setores da política conservadora23 trouxe estabilidade ao Governo, enquanto as ações sociais 

construíram um tipo de contrato social com a massa mais pobre do País sem, todavia, 

enfrentar desafios estruturais. 

 O populismo no Brasil sempre esteve, pois, constituído de um apelo às massas mais 

pobres em vias de inclusão econômica: direitos trabalhistas com Vargas ou inserção ao 

consumo com Lula. Bolsonaro insere uma nova agenda à discussão pública brasileira à 

medida que assenta sua política em uma gama de pautas morais e conservadoras além de se 

aproveitar como um caminho de ordenamento e resolução simplista da desordem social e do 

sentimento de fragmentação vivenciado pela sociedade. O Brasil de 2018 vivenciara uma de 

suas piores crises políticas após os efeitos da Operação Lava-Jato24 e do impeachment da ex-

 
23 O Partido dos Trabalhadores (PT) fez uma aliança inédita com setores da direita ao formar chapa com o 

então Partido Liberal (PL), que indicou o candidato à vice, José Alencar, no pleito eleitoral de 2002. Além 

disso, Lula fez acenos ao mercado financeiro quando se comprometeu com a manutenção de pilares da 

política econômica praticada até então. 
24 Conjunto de investigações realizadas pela Polícia Federal do Brasil iniciada em 2014 e concluída no início 

de 2021. As fases da Operação investigaram uma série de crimes de corrupção ativa e passiva, gestão 

fraudulenta e lavagem de dinheiro dentre outros. A principal empresa envolvida nos desdobramentos das 

investigações foi a estatal Petrobras, mas as ações também envolveram grandes empresas privadas do País. A 

classe política foi fortemente atingida, já que figuras importantes foram investigadas ou condenadas no 
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presidenta Dilma Rousseff (PT)25. Cesarino (2020b) aponta que as redes sociais on-line 

contribuíram para alimentar o senso de crise epistêmica e moral ao mesmo tempo em que 

ofereciam a figura personalista de um imaculado antissistema apesar de este ser um 

tradicional político dos quadros brasileiros desde o fim da década de 1980. 

 A aliança entre elites e algumas expressões populistas também podem ser observadas 

na ascensão de Bolsonaro à Presidência da República. O manejo de narrativas das mais 

diversas, que vão do apelo à ordem ao cardápio neopentecostal de valores conservadores 

cristãos, acaba por criar a ideia unificadora de povo e por dirimir discussões de classe. O 

aprofundamento do cerceamento a qualquer discussão sobre classes ou grupos minoritários 

fica ainda mais explícito na defesa da unidade do povo brasileiro acima dos debates sobre 

racismo, homofobia ou misoginia. O bolsonarismo rejeita o que chama de vitimismo e caráter 

divisor da esquerda. No entanto, o apoio do mercado empresarial ao Governo Bolsonaro, 

demarcado por seu compromisso com pautas neoliberais, circunscreve um papel de mediação 

ao movimento representado pelo ex-capitão. O líder, que fala à unidade do povo, preserva um 

compromisso primeiro com a classe dominante – aspecto histórico do processo político 

brasileiro. 

 

Nas condições de crise de hegemonia, reserva-se ao líder ou ao partido populista a 

função de intermediário entre os grupos dominantes e as massas. Assim, o 

reconhecimento da legitimidade da dominação populista pelas classes populares 

significa, de certo modo, uma mediação – uma forma substantiva de hegemonia 

inexistente – para o reconhecimento do status quo dominante. Em uma palavra, a 

adesão das massas ao populismo tende necessariamente a obscurecer-se a divisão 

real da sociedade em classes com interesses sociais conflitivos e a estabelecer-se a 

ideia do povo (ou da nação) como uma comunidade de interesses solidários. 

(WEFFORT, 2003, p. 178). 
  

 
âmbito da Lava Jato. Miguel (2019) e Souza (2016) indicam que o apoio da grande mídia à Operação 

contribuiu para que esta tivesse apoio popular, sobretudo a partir da exaltação do ex-juiz federal Sérgio 

Moro. O então magistrado acabou por se tornar um dos símbolos das principais controvérsias das 

investigações, uma vez que foi considerado suspeito no principal julgamento que conduziu: o que condenou 

o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso conhecido como Tríplex do Guarujá (SP). 

Por sete votos a quatro, a 2ª Turma do STF confirmou, no dia 23 de junho, a decisão contra a atuação de 

Moro. 
25 A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) foi impedida em agosto de 2016 após o rito processual no Congresso 

Nacional. O crime de responsabilidade apontado pelo pedido e seguido pela maioria dos deputados e 

senadores indicava prática de irresponsabilidade fiscal e improbidade nas chamadas “pedaladas fiscais” – 

manobras orçamentárias marcadas, principalmente, pelo atraso de repasses a bancos públicos para aliviar a 

situação contábil do Governo. Para críticos, todavia, o processo se tratou de um golpe parlamentar 

(MIGUEL, 2019), ocasionado, sobretudo, pela crise política e econômica que enfraqueceu o Governo 

petista. A aceitação do pedido foi uma retaliação do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 

Cunha (MDB), que não obteve apoio do partido da presidenta em um processo que sofria na Comissão de 

Ética da Casa. 
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 A consolidação de Jair Bolsonaro (PL) como um líder populista unificador de uma 

demanda difusa experimentada ao longo dos últimos anos no Brasil encontra raiz em uma 

série de fatores históricos que não podem ser desconsiderados: as grandes manifestações de 

julho de 201326, o desgaste dos governos petistas (2003-2016), os desdobramentos da 

Operação Lava Jato, o descrédito com a classe política, o fortalecimento político de setores do 

cristianismo evangélico neopentecostal, a radicalização de setores da direita desde a derrota 

de Aécio Neves (PSDB) nas eleições presidenciais de 2014 e a crise econômica aprofundada 

após 2015 dentre outras questões. Contudo, o papel da comunicação é fundamental e central 

para esta discussão. A mídia massiva, representada pelos grandes conglomerados midiáticos 

do Brasil, influenciou o debate político por meio de uma posição abertamente crítica aos 

governos petistas bem como de apoio à Operação Lava Jato. Por outro lado, as mídias digitais 

forneceram a Bolsonaro uma oportunidade de mobilizar a opinião pública e a disseminar um 

conteúdo oposicionista ao sentimento de desordem vivida pela maior parte da população. 

 Tal conjuntura é expressa por Cesarino (2020b), que vê um processo gradual de 

unificação tendo o seu ápice no processo eleitoral de 2018. A difusa demanda experimentada 

em 2013 durante os protestos de rua ganhou novos contornos de unidade nas manifestações a 

favor do impeachment de Dilma Rousseff e contra a corrupção em 2015 e 2016. Ao assumir a 

pauta antissistema, Bolsonaro se torna a voz de liderança que simplifica o cenário entre a 

clássica divisão populista entre “nós” e “eles”. O povo pode, então, experimentar a força de 

seu líder no enfrentamento aos principais males que o aflige. 

 

Nas formas espontâneas de populismo, a massa se vê na pessoa do líder e do projeto 

de Estado; abandona-se a ele, entrega-se à sua direção e, em grande medida, ao seu 

arbítrio; o controle direto que exerce sobre o líder não executa racionalmente pela 

análise política de suas ações concretas. A massa confia no líder e cabe a ele manter 

esta confiança. Qualquer ação discrepante pode avariar a imagem que legitima seu 

poder e se ele pode restabelecê-la; isto se deve menos às explicações racionais que 

possa oferecer que às novas ações que possam restabelecer confiança (WEFFORT, 

2003, p. 44). 
 

 Jair Bolsonaro (PL) associou sua figura de liderança a um sistema de binarismos que 

foram construídos desde a campanha eleitoral de 2018 (CESARINO 2020b). O então 

candidato encarnava a ordem contra a desordem, cidadãos de bem contra bandidos e corruptos 

e até noções estéticas que associavam uma ideia de feiura às mulheres feministas, enquanto as 

 
26 As jornadas de junho de 2013 foram enormes manifestações ocorridas em grandes cidades do Brasil, 

particularmente em capitais, iniciadas a partir de demandas por mais qualidade no transporte público. Elas 

acabaram por evoluir para movimentos massivos e com pautas difusas que iam desde a demanda por mais 

qualidade dos serviços públicos até à crítica à política e às lideranças. 
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bonitas seriam aquelas que aderem ao sistema líder-povo do bolsonarismo. O eleitor e, 

posteriormente, o apoiador se filia a uma estrutura de crenças que facilmente associa os 

adversários ao lado “sujo” da sociedade. Os opositores são vistos com desconfiança. No 

Governo, especialmente com a pandemia, os adversários que propuseram medidas de 

isolamento e buscaram organizar as ações de combate à disseminação do vírus passaram a ser 

considerados inimigos do Brasil e de seu povo. 

 O populismo de Bolsonaro, no que tange aos aspectos epistêmicos, também constrói 

uma imagem altamente fundada no senso comum e na aproximação que gera sentimentos de 

pertença entre o eleitorado. Segundo Cesarino (2020b), o então candidato Jair Bolsonaro era 

acusado de truculência e despreparo pelos opositores, especialmente pelas fortes declarações, 

uso de palavras de ordem e expressões chulas além de uma linguagem simples e combativa. 

Ao invés de gerar um efeito negativo, essa postura favoreceu a identificação popular. 

Bolsonaro se distanciava da eloquência comum aos políticos tradicionais, repudiava o 

formalismo, não evocava conhecimento especializado algum e trajava um modo de 

comunicação mais próximo do cidadão comum. 

 Rejeitados e desgastados, os velhos partidos políticos do Brasil vivenciaram o auge da 

desconfiança. Esse sentimento foi disseminado também para outras instituições de poder. 

Grande parte da população buscou rejeitar a normatividade por algo novo. Ainda que sem 

aprofundamento do que representaria, a novidade era encarnada pela unificação do desejo de 

ordenamento e combate ao “tudo que está aí”, como se as elites, que até então dominavam o 

cenário, não tivessem tido êxito e, portanto, devessem ser varridas dos meandros do poder. 

 Esse padrão acaba por ser repetido no Governo. A pandemia introduziu ao debate 

público novas e emergentes questões. O presidente Jair Bolsonaro (PL) optou por manter um 

discurso que empreendeu os mesmos elementos utilizados durante a campanha: ao invés de 

um pacto político com os pares, o enfrentamento com os que pensam diferente, tratados como 

inimigos; ao invés de uma óbvia atenção aos padrões internacionais de enfrentamento à crise 

sanitária, a desconfiança e a crítica; no lugar de uma postura de estadista na construção de 

relações internacionais, o ataque ideológico a parceiros comerciais, como foi o caso da China; 

e ao invés de uma parceria com a imprensa para um trabalho de conscientização e ampliação 

da informação, a rejeição à parceria com ela. 
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1.4 Midiatização e condições para fortalecimento do populismo e da desinformação 

 

 A discussão sobre o populismo e suas expressões, especialmente no cenário da 

pandemia, tem como um dos principais apelos a discussão sobre a comunicação. Há uma 

transformação substancial na maneira de consumo de mídia e de participação do público. 

Jenkins (2009), em Cultura da Convergência, aborda os processos no modo de apropriação de 

conteúdos pelos consumidores ou mesmo de que forma estes passam a uma postura mais ativa 

na estruturação das mensagens, narrativas e produtos comunicacionais.  

 O autor compreende os meios de comunicação como conjuntos de protocolos 

associados ou práticas culturais, que crescem em torno de determinada tecnologia. Um meio 

de comunicação é, portanto, uma cultura própria, também fundamentada em linguagens e 

estruturações semânticas. Não se trata de um simples aparato técnico. Este é entendido, 

segundo Jenkins (2009), como o dispositivo tecnológico propriamente dito. A TV é um meio 

de comunicação, mas pode ser consumida em celulares, aparelhos televisivos propriamente 

ditos ou computadores. 

 Enquanto a cultura da convergência aponta um rearranjo nos modos de relação, novas 

perspectivas, especialmente em relação à política, indicam que a participação dos públicos 

também esbarra em fronteiras ou dispositivos capazes de arbitrar ou influenciar o consumo e a 

construção de narrativas. É o que argumenta Da Empoli (2020) à medida que considera que os 

especialistas nas arquiteturas de redes passam a ter amplo poder e influência nos cenários 

políticos quando desenvolvem técnicas e aprimoram o acesso e o uso de dados para 

empreendimentos políticos. 

 Se a perspectiva de Jenkins (2009) para o estudo da convergência midiática é mais 

voltada à questão do consumo, sua visão também oferece alguns elementos para o estudo de 

como o populismo digital opera na contemporaneidade. O autor indica a existência de grupos 

de consumo de mídia em nichos de interesse, uma vez que a grande mídia ignora algumas 

abordagens ou gostos sempre com uma perspectiva de captar o grande público. Esses nichos 

se desenvolvem, consomem e produzem conteúdo, em larga medida, no ambiente das redes. O 

que há de novo e mais aprofundado, sobretudo com relação ao interesse no tema, é em como 

esse comportamento segmenta ou fortalece as câmaras de eco, porque a sinergia de ideias e a 

possibilidade de espelhamento em semelhantes enrijecem visões. 

 Outro conceito que se insere no debate sobre a ambiência do populismo associado a 

Jair Bolsonaro (PL) é o de midiatização. Braga (2012) afirma que o termo tem raiz na ideia de 

mediação, segundo a qual a relação da humanidade com o real passa imperativamente por 
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alguma intermediação. Essa mediação ganha novos aspectos e é revolucionada com o 

surgimento dos meios de comunicação massivos. A cultura da convergência e as novas 

tecnologias implicam, ainda, uma revolução mais acentuada, já que os campos sociais passam 

a ter alteradas suas dinâmicas de funcionamento em face dos processos midiáticos sob os 

quais eles passam a ser inseridos. A mídia ocupa um espaço de centralidade na sociedade 

contemporânea (RODRIGUES, 1990; LIMA, 2001), mas a perspectiva da midiatização vai 

além: a influência da mídia é mútua e fluida. Ela se dá em processos interdependentes. 

 O campo social, para Bourdieu (1989), possui autonomia e certa institucionalização. 

Quanto mais autônomo ele for, maior é seu poder de refração com relação às interferências 

dos demais campos. Porém, de acordo com Braga (2012), a ideia de midiatização vai além de 

uma influência do “campo dos media” sobre os demais campos. Também, não se trata de mera 

institucionalização. A midiatização é compreendida como um processo profundo, transversal e 

comum aos vários campos sociais. 

 

É certamente válido fazer referência a um ‘campo dos media’, restrito, entretanto 

como um dos espaços – aquele do delineamento institucional/profissional mais 

evidente, e para o qual as universidades principalmente oferecem sua formação em 

Comunicação. Mas esse campo não é ‘o responsável’ pela midiatização da 

sociedade, senão na medida em que todos os campos sociais igualmente o são, cada 

um com sua incidência específica. Fausto Neto (2008, p. 92) considera que já não se 

trata mais de reconhecer a centralidade dos meios na tarefa de organização de 

processos interacionais entre os campos sociais, mas de constatar que a constituição 

e o funcionamento da sociedade – de suas práticas, lógicas e esquemas de 

codificação – estão atravessados e permeados por pressupostos e lógicas do que se 

denominaria a ‘cultura da mídia’ (BRAGA, 2012, p. 43). 
 

 Rubim (2002) elenca que o campo midiático não é um fenômeno unicamente cultural, 

mas é estruturante da sociedade contemporânea. Thompson (1998), por exemplo, salienta que 

o processo de midiatização está presente na sociedade desde os primórdios das 

transformações sociais. As mudanças experimentadas nas esferas de mediação, principalmente 

com o desenvolvimento de novas tecnologias, alteraram as dinâmicas culturais. O surgimento 

da imprensa, o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e, mais recentemente, a 

estruturação das redes digitais intensificam e modificam um perene processo de influência das 

mediações no comportamento humano. 

 O termo acaba tendo uma relação também próxima ao estudo da pós-modernidade. A 

noção de pós-verdade é associada à filosofia pós-moderna. Hjarvard (2014) cita como 

exemplo o pensamento de Baudrillard (1994), em que o autor aponta os símbolos e sinais da 

cultura midiática – imagens, sons e anúncios – como produtores de simulacros ou cópias da 
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realidade. Dessa maneira, a realidade simbólica substitui a realidade de modo efetivo na 

forma do mundo simbólico produzido pelos meios de comunicação. 

 A interpretação da realidade passa a ser, predominantemente, calcada no ponto de 

partida do universo simbólico da esfera mediadora. As percepções e construções sociais da 

realidade têm centralidade na cultura midiática, o que se configura como um exemplo crasso 

do processo de midiatização na transformação das relações sociais. Outro ponto que traz 

aderência ao debate da pós-verdade é a compreensão do papel desse processo na mudança do 

modo de percepção de realidades e construções de narrativas. Hjarvard (2014, p. 33) é crítico 

ao pensamento de Baudrillard, mas não nega que sua percepção tem influência na noção e 

acentua algumas características, que, mais recentemente, têm sido usadas para explicar a 

desinformação e o fenômeno da pós-verdade: 

 

Não há dúvida de que a midiatização complicou e turvou as distinções entre a 

realidade e as representações midiáticas da realidade, bem como entre fato e ficção, 

mas consideramos a compreensão pós-modernista da midiatização ao mesmo tempo 

simples demais e ambiciosa demais. Simples demais porque sugere uma única 

transformação, com a realidade mediada suplantando a realidade experiencial e as 

distinções tradicionais simplesmente se dissolvendo. O conceito de midiatização 

proposto neste livro não endossa a ideia de que a realidade mediada reina soberana, 

tampouco a alegação de que as distinções ontológicas convencionais tenham 

‘desmoronado’. A midiatização, tal como aqui a concebemos, sugere antes uma 

expansão das oportunidades de interação nos espaços virtuais e uma diferenciação 

do que as pessoas percebem como real. Nessa lógica, distinções como aquelas entre 

global e local mudam muito de figura na medida em que os meios de comunicação 

expandem nosso contato com eventos e fenômenos no que outrora eram ‘lugares 

distantes’. 
  

 O processo da midiatização é fundamental para se compreenderem a circulação de 

representações mediadas da realidade e a desinformação populista como uma condição que 

tem chamado a atenção para o potencial de novas formas de negociação da realidade. Como 

Hjarvard (2014) sustenta, não é uma transubstanciação total da realidade, mas a visão pós-

moderna oferece alguns elementos, que indicam a existência de simulacros, os quais disputam 

as visões e narrativas. Essa postura crítica aos autores pós-modernistas ainda é verificada em 

Kakutani (2018) e McIntyre (2018). 

 A virtualização das relações e das instituições também é uma característica apontada 

por Hjarvard (2014). Para o autor, a geografia social se torna mais complexa à medida que as 

relações saem do local para o mundial. Por ser mais difusa, é mais difícil de ser mapeada e até 

compreendida. Da Empoli (2020), por exemplo, lembra como a especialização em uso de 

dados nas redes confere poder político aos estrategistas contemporâneos. Saber orientar as 
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ações com base nos números infinitos de tráfego nas redes passa a ser um ativo político tão ou 

mais importante do que dominar o jogo partidário ou as técnicas de marketing. 

 O tom conversacional do uso das redes na política é colocado como algo positivo na 

política midiatizada. Hjarvard (2014) argumenta que o diálogo tende a passar a ideia de uma 

forma de comunicação superior àquela mediada massivamente. A interação entre candidatos e 

eleitores ou entre governantes e governados chega a um tom mais primário nas relações 

democráticas além de oferecerem uma possibilidade teoricamente igualitária para os 

participantes do jogo. Como o autor lembra, essa visão é corroborada e vista com entusiasmo 

como um dos pilares democráticos. 

 Essa conjetura, embora reflita e caracterize o fenômeno em curso, não reflete, contudo, 

como as redes também configuram novas experiências de poder e jogos desiguais. O uso de 

dados e a instantaneidade com que o ambiente virtual permite a análise de comportamentos ou 

o fomento de determinadas visões acabam por favorecer alguns grupos políticos 

(D’ANCONA, 2018; KAKUTANI, 2018). Conforme Da Empoli (2020), a questão vai além: 

já existe uma articulação notória de forças políticas nacionalistas para uso apropriado das 

estruturas das redes com o objetivo de interferir em democracias. 

 Longe de implicar aqui visões maniqueístas sobre o tema, o trabalho considera a 

relevância do estudo do processo de midiatização como um elemento central na compreensão 

da comunicação. Suas características são plausíveis. Entretanto, há facetas políticas e 

conjunturais, que precisam ser levadas em conta para o estudo da desinformação e do 

populismo. 

 Para aprofundar este estudo, entretanto, é preciso considerar aspectos centrais ao 

debate político, como a conjuntura de ascensão da extrema direita ao poder, suas nuanças, 

relações, estruturas e narrativas, processos que envolvem, centralmente, a comunicação e seus 

múltiplos efeitos e operações. 
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2 CONJUNTURA POLÍTICA E MIDIÁTICA DE ASCENSÃO DA EXTREMA  

   DIREITA AO PODER NO BRASIL 

 

 A década de 2010 tem sido marcada por profundas mudanças no cenário político 

mundial. A ascensão do nacional-populismo (EATWELL; GOODWIN, 2020) reconfigurou as 

fronteiras ideológicas de vários países, sobretudo do Ocidente. Discursos nacionalistas, 

associados a posturas consideradas xenófobas, racistas e conservadoras, fizeram com que 

partidos de extrema direita conquistassem espaços nos parlamentos, ganhassem o Executivo 

em algumas nações ou obtivessem grande relevância no debate político. Para alguns 

estudiosos, o fortalecimento desse polo de pensamento representa uma crise da democracia 

liberal (CASTELLS, 2017) ou, de maneira mais profunda, uma ameaça à democracia 

(LEVITSKY; ZIBLATT, 2018). 

 Embora o pano de fundo conjuntural aponte para o fortalecimento de expressões 

políticas afins, é fundamental demarcar as diferenças. No Brasil, por exemplo, o 

fortalecimento da extrema direita possui nuanças particulares e que devem ser consideradas a 

partir de uma leitura próxima e relacional aos diversos fatores envolvidos. Consonante a esse 

olhar específico, é preciso observar os fatores internacionais demarcando os paralelismos e 

diferenças. A vitória de Jair Bolsonaro (PL) em 2018 pode representar um desdobramento do 

que havia ocorrido nos Estados Unidos dois anos antes, quando Donald Trump conquistou a 

Presidência daquele país. As pautas são parecidas e a reverência ideológica de ambos é 

pública. Entretanto, essa seria uma leitura simplista e casuística. Sem desconsiderar as 

influências conjunturais bem como as possíveis interferências geopolíticas, a conjuntura 

interna passa pelo imperativo de considerar fatos políticos marcantes da década. 

 A primeira delas é a pauta anticorrupção adotada pela grande mídia, segundo a qual o 

punitivismo tomara lugar do enfrentamento sistêmico dela (MIGUEL, 2019). Ela encontra seu 

auge na Operação Lava-Jato, tendo como grande alvo o Partido dos Trabalhadores (PT). É, 

também, uma expressão anterior, iniciada com o escândalo do Mensalão27. As crises políticas 

tiveram ampla cobertura midiática e setores do Ministério Público adotaram a relação estreita 

com setores da imprensa para ganharem apoio da opinião pública28. Também, ficou marcada a 

relação próxima entre a Força Tarefa da Lava-Jato com o ex-juiz federal Sérgio Moro, que 

 
27 O escândalo do Mensalão, deflagrado em junho de 2005, se tratou de denúncia sobre compra de votos por 

parte do então Governo Lula para garantir apoio parlamentar. O deputado Roberto Jefferson (PTB) foi quem 

fez a primeira denúncia. As investigações atingiram nomes centrais do Governo, como o ex-ministro chefe 

da Casa Civil, José Dirceu (PT), que acabou deixando o posto em meio à forte repercussão midiática. 
28 Disponível em: <https://theintercept.com/2021/02/09/namoro-lava-jato-rede-globo/>. Acesso em: 23 jul. 

2021. 

https://theintercept.com/2021/02/09/namoro-lava-jato-rede-globo/
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condenou o ex-presidente Lula no caso do Tríplex do Guarujá. A proximidade foi revelada por 

mensagens vazadas e obtidas pelo The Intercept Brasil. Moro, responsável por condenar uma 

importante liderança política do País, aceitaria, mais tarde, o convite do presidente eleito Jair 

Bolsonaro, em 2018, para assumir o Ministério da Justiça. 

 A direita já havia adotado um forte discurso anticorrupção, que associava o PT e a 

esquerda a desvios morais. Ainda que os governos petistas fossem marcados por políticas 

econômicas liberais (MENDES, 2006) e alianças com partidos de centro-direita e direita29, 

começou a emergir no cenário político um debate pautado em aspectos ideológicos, que 

associavam o partido ao comunismo e a referências aos possíveis males que poderiam advir 

dessa alegada relação. Enquanto essa perspectiva crescia em presença e importância no debate 

nacional, o então deputado federal Jair Bolsonaro ocupava espaços, inclusive na mídia 

televisiva (PIAIA; NUNES, 2018), elencando pautas de costumes conservadoras e que se 

contrapunham ao que ele nomeava como agendas de esquerda. 

 Consonante a isso, ainda de modo difuso, o embate político foi marcado por eventos 

históricos de grande repercussão e que solidificaram a derrocada da presença petista no poder, 

o descrédito para com a classe política em geral e o fortalecimento da direita. São eles: as 

Jornadas de Junho de 2013; as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff (2015-

2016); o impeachment de Dilma Rousseff (2016); e, finalmente, a eleição de Jair Bolsonaro 

(2018). Todos esses eventos conservam alguns aspectos similares e comuns. No que tange à 

estrutura, é fundamental considerar o papel das redes na profusão das narrativas, na cobertura 

e no papel como instrumento de mobilização. No que se refere aos conteúdos, é considerável 

o fato do protagonismo e surgimento de lideranças à direita, que pautaram desde pautas 

morais e econômicas até um combate frontal e preferencial ao PT. A exceção é 2013, quando 

as manifestações tiveram várias etapas diferentes e até difusas – aspectos que serão detalhados 

a seguir. 

 O presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi protagonista e nem líder de nenhum dos 

grandes atos que precederam sua chegada ao poder. Todavia, ele acabou sendo o maior 

 
29 Os Governos Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) foram constituídos por amplas alianças 

parlamentares e com setores empresariais e do mercado financeiro. Lula teve como vice-presidente o 

industrial José Alencar, filiado, inicialmente, ao Partido Liberal (PL) e, posteriormente, ao Partido 

Republicano Brasileiro (PRB) – ambos partidos do espectro ideológico à direita. Dilma teve como vice 

Michel Temer, um prócer do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), tradicionalmente 

compreendido como uma sigla centrista, mas com forte apelo de defesa a políticas neoliberais, como ficaria 

explícito no Governo encabeçado pela legenda após o impeachment de Dilma. Vários Ministérios dos 

Governos petistas foram ocupados por partidos de centro-direita e direita. Esse modelo de construção de 

base congressual com divisão de poder ministerial costuma ser nomeado de presidencialismo de coalizão 

(ABRANCHES, 1988). 
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beneficiário de um movimento que representou o crescimento e a organização da direita em 

tons nacionalistas e conservadores. Não cabe aqui analisar o que o levou a vencer o pleito de 

2018, sabendo que o próprio processo eleitoral possui suas especificidades que merecem 

discussões mais aprofundadas. O objetivo deste capítulo é traçar os aspectos conjunturais 

precedentes ao exercício do poder por parte do presidente e do grupo que com ele governa. 

Acerca disso, é possível estabelecer correlações interpretativas face ao populismo em relação 

à ciência e às construções narrativas feitas por ele durante a pandemia da COVID-19 e suas 

implicações. 

 É fundamental, ainda, discutir o fortalecimento do nacional-populismo no mundo e 

suas relações com o movimento que vem ocorrendo no Brasil. As já citadas especificidades do 

processo brasileiro não excluem as influências, trocas e similaridades com os grupos políticos 

que acionam mecanismos próximos ao bolsonarismo, como valores ultraconservadores 

cristãos, bandeiras nacionalistas e ataques às minorias. 

 

2.1 Ascensão da extrema direita no Brasil 

 

 O debate sobre os espectros ideológicos que operam no campo político sempre revela 

inúmeras tendências ou vertentes de análise. No entanto, tem sido um caminho de muito 

consenso a análise da eleição de Jair Bolsonaro (PL) como uma vitória do que se intitula 

extrema direita ou nova direita. Para Bobbio (2001), o extremismo irrompe uma tipologia 

universal que separa direita e esquerda: as diferentes visões sobre o conceito de igualdade. Na 

vertente mais radical, operam elementos que vão além da simples visão sobre a raiz das 

desigualdades, como o autoritarismo. A visão antidemocrática é o principal elemento que 

demarca o extremismo, seja na esquerda ou na direita. 

 No Brasil, a direita sempre se organizou por meio de forças políticas importantes. A 

Ação Integralista Brasileira (1932-1937) foi um movimento de cunho fascista, que teve papel 

significativo na difusão de ideias autoritárias, ultranacionalistas, conservadoras e 

anticomunistas. Com inspiração do fascismo italiano, o movimento teve papel imprescindível 

na disseminação do ideário extremista. Seus antigos membros, mesmo após a dissolução do 

movimento pelo Estado Novo, atacaram o Palácio da Guanabara numa tentativa de 

contragolpe contra Getúlio Vargas (TRINDADE, 1974). Segundo Finchelstein (2019), o 

fascismo brasileiro evocava características expressivas do movimento, como o culto de uma 

espécie de religião política. No caso brasileiro, elementos do catolicismo eram fundamentais 

para essa ideologia. Plínio Salgado fundou, em 1945, o Partido de Representação Popular 



50 

 

(PRP) – herdeiro direto do Integralismo Brasileiro. A legenda, contudo, apesar de  ser bastante 

ativa, teve pouco sucesso eleitoral. Nas eleições presidenciais de 1965, o partido lançou seu 

fundador como candidato. Ele terminou com cerca de 7% dos votos. 

 Outro partido de direita, embora sem a proximidade fascista que tinha o PRP, ocupava 

o protagonismo do campo. A União Democrática Nacional (UDN) consolidou-se como 

representante das elites brasileiras pós Estado Novo. De forte apelo liberal na economia e com 

discurso baseado na moralidade, a agremiação foi uma expressiva opositora ao Varguismo e 

logrou êxito em eleições presidenciais quando esteve coligada ao grupo de partidos que 

ajudou a eleger Jânio Quadros, então no PTB, em 1960. O partido foi entusiasta e líder da 

oposição ao presidente João Goulart e contribuiu para a sua deposição, que culminaria no 

Golpe de 1964. 

 Os quadros da UDN migrariam, em ampla maioria, para a Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA) durante a ditadura militar. Em 1982, ainda durante o período autoritário, 

mas com o processo iniciado de abertura política, a ARENA foi sucedida pelo Partido 

Democrático Social (PDS). Dessa legenda, surgiu, mais tarde, o Partido da Frente Liberal 

(PFL) – as duas siglas, portanto, continuando a sustentar o ideário da direita tradicional e, em 

grande medida, conservando alguns legados da ditadura30. 

 Porém, o início da Nova República, a partir de 1985, destinou a essa fração política do 

País um papel de coadjuvantes. Isso não significou, contudo, que a direita não tivesse força 

política por intermédio de outros expoentes, como foi o caso da eleição de Fernando Collor, 

então no nanico PRN, em 1989. O ex-presidente empunhou tradicionais pautas da direita: 

abertura econômica, privatizações e investimento internacional. 

 Mas, foi na eleição de 1994 que a direita consolidou uma nova fase de representação 

com a ascensão do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) à Presidência da 

República com Fernando Henrique Cardoso. O partido foi fundado em 1988 por uma ala 

dissidente do PMDB. Embora a social-democracia fosse uma vertente política à esquerda e 

com tradição de formação política por meio de bases sindicais e trabalhadoras, o PSDB teve 

origem entre lideranças proeminentes do establishment político31. Roma (2002) indica outros 

fatores que contribuíram para a fundação da legenda: o descontentamento de alguns líderes do 

 
30 O notório apoiador da ditadura militar, Paulo Maluf, concorreu à Presidência da República nas eleições 

indiretas de 1985 pelo PDS. Foi derrotado por Tancredo Neves (PMDB) no Colégio Eleitoral. O ex-

governador de São Paulo, indicado pelos militares, voltaria a concorrer ao cargo máximo do País em 1989. 

O PFL lançou, em 1989, Aureliano Chaves, que havia sido vice-presidente da República no mandato do 

ditador João Figueiredo (1979-1985). 
31 José Serra, Franco Montoro, Mário Covas, Pimenta da Veiga, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo 

Alckmin, Teotônio Vilela Filho e Arthur Virgílio, dentre outros, foram os fundadores do PSDB. 
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PMDB com a falta de espaço no Governo Sarney; o sentimento de exclusão com relação à 

discussão da candidatura presidencial do PMDB; a defesa ideológica da tese do 

parlamentarismo; e a insatisfação com o proeminente papel do PFL no Governo Sarney. 

 Santos e Tanscheit (2019) sustentam que o partido foi se adequando ao que seria visto 

como uma direita mais democrática e adepta de políticas econômicas neoliberais. Já em 1989, 

quando Mário Covas foi candidato pelo partido à Presidência da República, a legenda falava 

da necessidade de um “choque de capitalismo”. Todavia, essa postura mais à direita não foi 

suficiente para que o partido aderisse a Collor no segundo turno daquele pleito. Covas 

declarou apoio a Lula no que seria a única eleição presidencial que uniria PT e PSDB em um 

mesmo palanque até hoje. Em 1994, na esteira da popularidade do Plano Real, Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) lançou-se à Presidência com apoio do PFL – o mesmo partido 

oriundo dos quadros da ARENA e criticado por peemedebistas que abandonaram o partido 

para fundar o PSDB. Estava consolidada uma inclinação à direita, que seria repetida nos anos 

seguintes. 

 Enquanto governo, o partido defendeu várias reformas pró-mercado, como as 

privatizações de empresas estatais, e consolidou sua base no Congresso através de alianças 

com partidos originários da direita no espectro político. Para Santos e Tanscheit (2019), essa 

composição garantiu sobrevida à velha direita, representada principalmente pelo PFL e PPB – 

atualmente, Democratas e Progressistas, respectivamente –, além de consolidar um quadro de 

centro-direita com o próprio PSDB. Os tucanos venceram os pleitos de 1994 e 1998, tendo 

como principal adversário o PT e polarizando a disputa nacional entre duas vertentes que 

lideraram os campos da direita e da esquerda. A situação se inverteu em 2002, quando Lula 

venceu o PSDB de José Serra no segundo turno. O PT derrotaria candidatos tucanos nas três 

eleições seguintes: 2006, 2010, 2014 – todas em segundo turno. A polarização mudou em 

2018 quando o PSDB perdeu o protagonismo no campo opositor ao PT. Geraldo Alckmin teve 

apenas 4,76% dos votos válidos e terminou o primeiro turno em quarto lugar. 

 Nicolau (2020), em análise sobre a eleição de 2018, aponta que grande parte dos 

principais partidos que compuseram o Governo de Michel Temer (MDB), entre 2016 e 2018, 

optou em apoiar Geraldo Alckmin com base em elementos que foram fundamentais para o 

sucesso eleitoral nos anos anteriores: força de financiamento de campanha, tempo de 

propaganda eleitoral na TV e rede de apoios nos Estados. A coligação do PSDB angariou 

apoio do DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade – legendas comumente associadas ao grupo 

fisiológico conhecido como “Centrão”, mas que abarca políticos de matriz conservadora 

moralmente e liberal economicamente. Contudo, Jair Bolsonaro, então filiado ao PSL, foi 



52 

 

quem angariou apoio do eleitorado que comumente votava no PSDB – sobretudo as elites 

econômicas e os eleitores do Sul e Sudeste. 

 O que representou o fortalecimento de Bolsonaro e a sua chegada à Presidência inclui 

uma série de variantes. Elas serão explanadas nos subtópicos a seguir. São episódios da cena 

política nacional que estão atrelados ao recrudescimento da direita e, mais notadamente, ao 

endurecimento radical do seu discurso. Um ponto importante para este debate está nas 

Jornadas de Junho de 2013 quando o Brasil percebeu que algo parecia mudar.  

  

2.1.1 Jornadas de Junho de 2013 

 

 Manifestações de enorme proporção ocorreram no Brasil em junho de 2013. Elas 

tiveram início através de uma pauta tipicamente comum aos grandes centros urbanos: o 

transporte público. O primeiro grande movimento foi organizado pelo Movimento Passe Livre 

(MPL) na maior metrópole do País: São Paulo. Um aumento de 20 centavos de real no preço 

da passagem de ônibus provocou revolta e levou o grupo a organizar atos que reivindicaram 

não só a suspensão do aumento, mas melhorias na qualidade do serviço. 

 De acordo com Pinto (2019), o MPL se identificava como apartidário e propunha uma 

linha de atuação bem clara e orgânica segundo a pauta que era sua razão de ser. Entretanto, 

membros do grupo eram próximos a partidos de grupos de esquerda, especialmente o PT. Vale 

lembrar que, embora houvesse essa proximidade, os manifestos iniciais pressionaram o 

governo municipal paulistano, à época gerido pelo petista Fernando Haddad. A autora elenca 

essas questões para explicar 2013 a partir de alguns de seus atores principais. 

 O MPL, apesar de ser protagonista do início dos atos, acabou se retirando destes 

quando avançaram para uma outra fase. Grupos de esquerda e direita também foram para as 

ruas com demandas diversas e difusas. Um dos slogans dessa nova etapa era: “não é só pelos 

20 centavos”. Destarte, os organizadores dos primeiros atos tinham clareza de uma pauta 

objetiva e que não poderia dividir espaço com outras questões que acabariam por enfraquecer 

o aspecto inicial que os levaram às ruas. O grupo, então, se retirou das manifestações. 

 Nesse momento, várias cidades do Brasil registravam grandes atos que reuniam desde 

partidos de esquerda oposicionistas ao Governo Federal32 até grupos de extrema direita que 

rejeitavam a presença de agremiações partidárias. Pinto (2019) elenca, a partir desse ponto, 

 
32 O Partido do Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) 

tiveram importante papel na oposição à esquerda feita contra o Governo de Dilma Rousseff (PT). Enquanto 

o PT fez um governo de alianças com a centro-direita, essas siglas reforçavam críticas a esses arranjos bem 

como às políticas econômicas seguidas pelas gestões petistas. 
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outro grupo que ganharia relevância nas ruas: os Black Blocs. Carreiro (2014) explica que a 

principal tática de manifestação dos membros desse coletivo é o ataque aos símbolos do 

capitalismo. A primeira aparição foi registrada na Alemanha, em 1980, quando ocorreu uma 

visita do então presidente estadunidense Ronald Reagan. Os ativistas utilizam roupas pretas e 

o rosto coberto para não serem identificados pela polícia. Em 2013, os principais alvos foram 

agências bancárias e concessionárias. Os manifestantes promoviam depredações 

imediatamente taxadas como vandalismo pela grande mídia. Os membros, no entanto, 

compreendem tais atos como performances e repetem ações também registradas em várias 

partes do mundo. 

 Todavia, as ações dos Black Blocs já dividiam espaço com uma massa difusa. Dessa 

forma, a cobertura da grande mídia diferenciou claramente o que era considerado um 

vandalismo reprovável e o que representava um anseio popular legítimo. Vale ressaltar, 

porém, que mesmo os atos iniciais, pautados pela demanda do transporte público, não tiveram 

boa recepção nas linhas editoriais dos grandes jornais do Brasil. Em um posicionamento 

crítico e amplamente divulgado, o comentarista do Jornal da Globo, Arnaldo Jabor, fez duros 

ataques aos manifestantes que foram às ruas no início dos movimentos. Posteriormente, com a 

dimensão ampliada que os atos tomaram, o comentarista pediu desculpas e verbalizou aquilo 

que seria a nova agenda da grande mídia: apoiar os protestos em nome de uma insatisfação 

generalizada e que atingiria de modo central a classe política. A ex-presidenta Dilma 

Rousseff, por exemplo, teve uma expressiva queda de popularidade. 

 Pinto (2019) indica um terceiro grupo que obteve o protagonismo nas ruas em 2013: a 

“maioria fragmentada”. Grupos diversos passaram a assumir gritos de ordem que transitavam 

entre apelos por mais qualidade nos serviços públicos até a negação da política, expressa pela 

rejeição à participação de partidos políticos e crítica generalizada às classes dirigentes do 

País. Não havia um grupo específico que simbolizasse essa insatisfação ou que reivindicasse o 

protagonismo dos atos a partir daquele momento. Um fato, entretanto, é marcante para a 

autora: a ausência de liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), que, até aquele momento, 

havia sido um importante ator das grandes mobilizações políticas do Brasil desde a 

redemocratização. 

 Próxima a essa linha, está a visão de Singer (2013), segundo a qual as manifestações 

de Junho de 2013 não tiveram um caráter de insurreição contra o status quo do sistema 

capitalista. A composição reuniu dois grupos que compartilhavam um tom oposicionista ao 

Governo Dilma Rousseff: a classe média tradicional, de escolaridade e renda alta; e o novo 

proletariado, composto por jovens adultos com nível superior, recém-admitidos no mercado 
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de trabalho, mas com baixa renda. O autor aponta que, na diversidade de grupos e difusão de 

pautas, estavam presentes impulsos fascistas e contornos de uma direita conservadora que 

viria a se fortalecer em outros atos mais tarde. 

 Alonso e Mische (2017) destacam dois vieses principais que disputaram sentido em 

junho de 2013: o patriota e o autonomista. O viés patriota adaptou símbolos de outros 

protestos históricos, como as Diretas Já e o Fora Collor, utilizando rostos pintados de verde e 

amarelo, o uso da bandeira nacional e o canto do hino. O uso da camisa da seleção brasileira 

de futebol foi outro fator notório e expressivo a partir desse grupo. Entre as pautas, estavam 

uma objetiva e forte crítica ao Governo Dilma Rousseff e referências a escândalos de 

corrupção. O viés autonomista abarcou elementos que reinterpretaram a ideologia anarquista 

ao propor performances e ações que negavam o Estado e hierarquias burocráticas. 

 Um fator comum entre o viés patriota e o autonomista é a crítica à política enquanto 

estrutura organizativa. Embora as abordagens fossem diferentes, ambos os grupos estavam 

descolados de partidos ou movimentos organizados. A política já não dava respostas às 

demandas de vários setores da sociedade, mesmo aqueles que estavam distantes em seus 

anseios e práticas. Junho de 2013 reuniu a classe média hostil ao PT de viés liberal até uma 

esquerda mais radical e crítica às políticas liberais de um governo que, embora liderado por 

um partido de centro-esquerda, exerceu uma administração de coalizão com forças de centro-

direita. 

 É o que destaca Avritzer (2021) ao dizer que as manifestações surgem de uma 

indignação direcionada à política. Entre os vários fatores que levaram a essa insatisfação, 

estão os escândalos decorrentes do alto custo de negociação de um governo que deve 

incorporar partidos ideologicamente opostos e o desgaste das estruturas institucionais de 

participação em responder à urgência de melhoria dos serviços públicos. O resultado é a 

inédita perda de hegemonia petista nas ruas e o fortalecimento dos grupos críticos ao PT. 

 Os atos de Junho de 2013 podem ser divididos em momentos-chave. Para Gohn 

(2014), são três etapas que resumem a evolução daquelas manifestações. A primeira se refere 

aos protestos convocados pelo MPL a partir do dia 6 com a pauta específica de pedir a 

revogação do aumento de R$ 0,20 na tarifa de ônibus.33 A partir do dia 13, cenas de repressão 

policial inflamaram outros cidadãos a também aderirem aos atos em várias cidades do País, 

iniciando uma nova etapa de revolta popular com demandas difusas e fragmentadas. O 

 
33 O principal ponto da pauta do MPL foi atendido pelos governos municipal e estadual. Disponível em: 

<https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/prefeito-e-governador-de-sao-paulo-anunciam-reducao-

de-tarifa-para-r-3>. Acesso em: 28 jul. 2021. 

https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/prefeito-e-governador-de-sao-paulo-anunciam-reducao-de-tarifa-para-r-3
https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/prefeito-e-governador-de-sao-paulo-anunciam-reducao-de-tarifa-para-r-3
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terceiro ato foi marcado pela revogação do aumento da passagem e a retirada do MPL das 

ruas. Houve a continuidade dos atos sob o mote “Não é só pelos 20 centavos”. A queda da 

popularidade dos governantes, inclusive da então presidenta Dilma Rousseff, implicou uma 

resposta urgente e imediata. O Governo Federal anunciou algumas medidas, com destaque 

para o plebiscito da reforma política e a criação do Programa Mais Médicos.34 

 A relevância da discussão de  Junho de 2013 para este trabalho está no que os atos 

representaram para o fortalecimento de vertentes narrativas que seriam aproveitadas pelo 

movimento bolsonarista em eventos subsequentes. O primeiro deles tem a ver com a negação 

da política e com o forte descrédito aferido junto à população para com as classes dirigentes 

do País. O segundo tem a ver com o fortalecimento da direita nas redes e nas ruas. É notório 

que um movimento próximo à esquerda, o MPL, tenha se retirado de atos que passaram a não 

representar os seus anseios, porque passaram a ter protagonismo, senão de outros grupos 

organizados, de outras demandas oposicionistas ao PT. Jair Bolsonaro não teve protagonismo 

nos movimentos citados, mas articularia expressões dele em sua campanha, especialmente o 

ataque ao que era chamado de “velha política” ou a investidura no sentimento antipetista. 

 Santos Júnior (2019) sustentam que os movimentos de direita rivalizaram ou 

dominaram a propagação de conteúdos no Facebook. Já em 2013, as redes sociais tiveram 

grande proeminência na organização e na angariação de apoio aos atos realizados. Sem o 

protagonismo do PT e com a presença de partidos políticos, Junho de 2013 abriu caminho 

para uma nova composição de reivindicação política: a direita foi às ruas. 

 

2.1.2 Da derrota eleitoral de 2014 ao impeachment: os símbolos nacionais como expressão da 

direita brasileira 

 

 O Brasil sediou a Copa do Mundo FIFA de 2014. Embora o esporte seja o mais 

popular do País, o evento foi alvo de manifestações críticas que geraram tensões entre os 

organizadores. Assim como em Junho de 2013, os atos contra a realização do evento esportivo 

não foram uniformes. Há, pelo menos, duas vertentes claras e que podem ser identificadas. De 

um lado, movimentos populares ligados à esquerda pediam mais qualidade no serviço público 

e denunciavam a exclusão social gerada pelas obras da Copa. A outra linha relacionava de 

modo direto a competição com o Governo Dilma, associando-o à corrupção, incompetência e 

 
34 Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/dilma-anuncia-cinco-medidas-em-

resposta-manifestacoes.html>. Acesso em: 28 jul. 2021. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/dilma-anuncia-cinco-medidas-em-resposta-manifestacoes.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/dilma-anuncia-cinco-medidas-em-resposta-manifestacoes.html
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inabilidade. A presidenta chegou a ser, inclusive, vaiada e xingada com palavras de baixo 

calão na abertura do evento.35 

 Na perspectiva de Pinto (2019), as manifestações durante a Copa do Mundo 

representaram a solidificação da hegemonia da centro-direita e direita diante das narrativas 

reivindicatórias que ganharam destaque no Brasil. Diferente de Junho de 2013, com um 

processo complexo e difuso entre os vários grupos que foram às ruas protestar, os atos de 

2014 iniciaram um processo cada vez mais forte de sentimento antipetista. Na abertura da 

competição, realizada no dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo, a então presidenta foi 

xingada com gritos que partiram do setor VIP do estádio. O grupo majoritário, de classe 

média alta, viria a compor a principal parcela dos opositores ao PT nos atos subsequentes. 

 Já em 2014, Dilma Rousseff (PT) tentou a reeleição no pleito realizado em outubro. 

Os protestos da Copa do Mundo não foram suficientes para implicar a ela desgaste suficiente 

que levasse à derrota, mas expôs uma grande fragilidade dela e de seu partido. A disputa foi 

acirrada e marcada por um tom bastante intenso, sobretudo no segundo turno. Assim como 

ocorrera nas cinco eleições anteriores, o PT teve como principal adversário o Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB). Dessa vez, o concorrente era o ex-governador de 

Minas Gerais, Aécio Neves. A vitória de Dilma se deu por uma margem de pouco mais de 3% 

dos votos. 

 O segundo mandato de Dilma, iniciado em 2015, foi marcado por uma enorme 

turbulência política e econômica. Ainda no fim de 2014, a presidenta anunciou medidas de 

austeridade e prenunciou uma guinada na condução da política econômica. O fato mais 

marcante dessa mudança foi o anúncio do novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O 

escolhido vinha de serviços prestados ao Banco Bradesco e, desde a nomeação, tinha como 

missão implementar corte de gastos públicos e atender a demandas do mercado financeiro. A 

taxa de juros também subiu e os indicadores econômicos começavam a mostrar uma situação 

instável. 

 Com uma vitória apertada e uma situação econômica crítica, a popularidade da 

presidenta reeleita caiu logo no início do novo mandato36. O descontentamento veio de parte 

de seu eleitorado, já que a campanha de segundo turno, marcado por uma narrativa mais à 

esquerda, estava distante da prática do pós-eleição. Como exemplo, o Governo anunciou 

 
35 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/06/dilma-e-hostilizada-durante-abertura-da-

copa-do-mundo-em-sao-paulo.html>. Acesso em: 28 jul. 2021. 
36 Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150318_dilma_aprovacao_reprovacao_cc>. Acesso em: 

31 jul. 2021. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/06/dilma-e-hostilizada-durante-abertura-da-copa-do-mundo-em-sao-paulo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/06/dilma-e-hostilizada-durante-abertura-da-copa-do-mundo-em-sao-paulo.html
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150318_dilma_aprovacao_reprovacao_cc
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mudanças nas regras do recebimento do seguro desemprego quando, meses antes, havia 

reafirmado que não haveria nenhum tipo de cortes nos direitos trabalhistas. Por outro lado, o 

sentimento de rejeição ao PT seguia forte entre grande parte da população, sobretudo entre os 

eleitores de Aécio Neves e entre os grupos sociais que já vinham se manifestando contra o 

Governo. 

 Telles (2019) estudou os atos em protesto contra Dilma Rousseff na cidade de Belo 

Horizonte. O estudo investigou a composição do grupo que foi às ruas no dia 12 de abril de 

2015 na capital mineira. A autora sustenta que a pauta da corrupção era o principal mote dos 

atos. Ela estava associada a um generalizado descontentamento com o PT, visto como 

principal causador das mazelas morais pelas quais eles diziam lutar. Os manifestantes eram, 

em sua maioria, indivíduos brancos, com alta escolaridade, renda média superior a cinco 

salários mínimos, muito interessados em política e que usavam a internet para se informar 

sobre o assunto. 

 Nas ruas e nas redes, os brasileiros, irmanados por uma pauta anticorrupção, também 

se filiavam a outras narrativas, as quais compunham uma cadeia de equivalências que 

tomavam os protestos. Conforme Telles (2019), os atos denunciavam uma alegada 

“venezualização” do Brasil, segundo a qual o País estava se tornando um regime próximo ao 

do bolivarianismo venezuelano, além de um sentimento contra a política e de inflamação 

patriótica. O alinhamento à direita também ficava nítido em elementos mais radicais e 

extremos, como os pedidos de intervenção militar e a ode à ditadura civil-militar ocorrida no 

Brasil entre 1964 e 1985. 

 No cenário institucional, Dilma Rousseff, embora pautando o Governo por medidas 

liberais, acabou por se ver diante de uma grave crise política. A presidenta compôs um corpo 

ministerial bastante diversificado e com grande representação de partidos aliados. A equipe 

acomodou desde antigos adversários, como a ruralista Kátia Abreu, então filiada ao PMDB, 

até nomes mais próximos ao vice-presidente Michel Temer, como Eliseu Padilha, que assumiu 

a Aviação Civil. A divisão do poder não foi suficiente para estabelecer uma margem sólida no 

Congresso Nacional. O grande embate se deu durante as eleições para a Presidência da 

Câmara dos Deputados. 

 O então deputado federal Eduardo Cunha (PMDB) lançou seu nome para presidir a 

casa legislativa. O político lançou uma plataforma que pregava independência em relação ao 

Governo Federal, sobretudo ao explorar a fragilidade política de Dilma. Embora pretendesse o 

apoio do Planalto, Cunha articulou sua base junto a deputados vindos de vários partidos que 
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compunham um grande bloco, nomeado por ele próprio de “Blocão”37. O caráter multiforme 

do grupo, que era composto por lideranças de menos influência no debate político, mas que 

buscavam espaço, poder e influência, implicou em rápida adesão. Do lado da imprensa, o 

coletivo passou a receber outra nomenclatura, de tom mais pejorativo: “centrão”. Não era 

governo, mas também não era oposição declarada. Era uma forma de organização que se 

pretendia majoritária e, com isso, propensa a negociações consideradas fisiológicas. 

 Apesar de Eduardo Cunha ser de um partido aliado, o PMDB, Dilma Rousseff 

empenhou-se em eleger um correligionário: o deputado paulista Arlindo Chinaglia (PT). Entre 

os argumentos estava um acordo costurado ainda em 2011 de que os principais membros da 

aliança governista se alternassem no comando da Câmara dos Deputados. O PMDB, com 

Henrique Eduardo Alves, havia presidido a Casa no biênio 2013-2015. O PT, que elegeu a 

maior bancada da Câmara em 2014, entendia que era a vez de um petista ter apoio da base 

governista para chegar à presidência. O governo, então, empenhou-se na eleição e polarizou a 

disputa com Eduardo Cunha.38 

 Em primeiro dia de fevereiro de 2015, o peemedebista venceu, em primeiro turno, o 

pleito.39 A derrota governista foi um recado bastante contundente de que a Câmara dos 

Deputados teria uma postura mais independente e possivelmente mais combativa em relação 

às pautas enviadas pelo Planalto. O governo federal precisaria lidar com um experiente 

político no comando de uma das mais importantes instituições políticas. Para além disso, o 

cargo que ele ocupava tinha uma prerrogativa estrategicamente fundamental: aceitar ou não a 

tramitação de pedidos de impedimento. 

 O estopim da relação conflituosa entre Dilma e Eduardo Cunha, que se arrastou por 

todo o ano de 2015, foi o processo de cassação contra o presidente da Câmara instalado no 

Conselho de Ética. A bancada petista decidiu votar a favor da continuidade do processo.40 No 

mesmo dia do anúncio, Cunha comunicou à imprensa que iria aceitar o principal pedido de 

impeachment contra Dilma Rousseff.41 A admissibilidade do pedido foi aceita em 17 de abril 

 
37 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/11/lideres-do-blocao-consultarao-bancadas-

sobre-apoio-cunha.html>. Acesso em: 31 jul. 2021. 
38 Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/507258/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>. 

Acesso em: 31 jul. 2021. 
39 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/02/eduardo-cunha-e-eleito-presidente-da-camara-

dos-deputados.html>. Acesso em: 31 jul. 2021. 
40 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/11/27/temer-cunha-autorizou-

impeachment-porque-pt-nao-o-apoiou-conselho-de-etica.htm>. Acesso em: 31 jul. 2021. 
41 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-

processo-de-impeachment-de-dilma.html>. Acesso em: 31 jul. 2021. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/11/lideres-do-blocao-consultarao-bancadas-sobre-apoio-cunha.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/11/lideres-do-blocao-consultarao-bancadas-sobre-apoio-cunha.html
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/507258/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/02/eduardo-cunha-e-eleito-presidente-da-camara-dos-deputados.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/02/eduardo-cunha-e-eleito-presidente-da-camara-dos-deputados.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/11/27/temer-cunha-autorizou-impeachment-porque-pt-nao-o-apoiou-conselho-de-etica.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/11/27/temer-cunha-autorizou-impeachment-porque-pt-nao-o-apoiou-conselho-de-etica.htm
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-processo-de-impeachment-de-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-processo-de-impeachment-de-dilma.html
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de 2016 na Câmara dos Deputados.42 No dia 31 de agosto, no Senado Federal, a presidenta foi 

cassada pela maioria de votos: 61 dos 81 senadores aceitaram o impedimento.43 

 O resumo dos fatos que desencadearam a saída do PT do poder deve ser entendido a 

partir dos movimentos que deram suporte popular ao desgaste de Dilma. Grandes 

manifestações foram registradas em todo o País durante os anos de 2015 e 2016. Além disso, 

propagandas partidárias do PT e pronunciamentos oficiais da ex-presidenta foram alvos de 

panelaços registrados, particularmente nos bairros nobres de grandes centros urbanos. 

Segundo Telles (2019), o tema da corrupção era o principal argumento empreendido pela 

direita brasileira. Embora o combate à corrupção não seja uma valência ideológica, no Brasil 

ela se tornou a principal bandeira da direita organizada, sobretudo pelos escândalos e 

visibilidade da Operação Lava-Jato. 

 A percepção popular estava focada no Governo Federal e no PT, ainda que outros 

partidos, inclusive de direita, tivessem políticos investigados. Para Telles (2019), o sentimento 

de rejeição aos partidos políticos também foi um fator importante nas manifestações 

realizadas em Belo Horizonte no início de 2015. Entretanto, é notório considerar a 

proeminência do antipetismo. Outra pauta que era partilhada pelos manifestantes era a 

rejeição às políticas de inclusão social, especialmente as críticas ao programa Bolsa Família. 

 Segundo Bobbio (2001), uma das principais marcas que explica as diferenças entre 

esquerda e direita é a visão sobre a natureza das desigualdades. Para a direita, a desigualdade 

é um fator natural e ineliminável – daí a defesa de valores individuais, do esforço 

meritocrático e de tendências ao livre mercado. Do lado da esquerda, no entanto, a percepção 

da desigualdade tende a ser não natural e, portanto, passível de ser eliminada com intervenção 

estatal, transferência de renda e críticas aos fatores sociais que a desencadeiam. A visão crítica 

aos programas sociais implementados pelo PT revelava que o viés da direita nas ruas estava 

fundado em mais do que um sentimento contra a corrupção, porque era também um resgate de 

valores de classe e posturas ideológicas. 

 Para Rocha (2019), a internet teve papel fundamental na organização do que a autora 

chama de “contrapúblico ultraliberal”. A popularização de sites de redes sociais permitiu a 

propagação de pensamentos liberais e a criação de grupos e fóruns de discussão organizados. 

Jovens liberais ganharam proeminência no debate público e a agenda econômica da direita 

estava presente nos principais atos ocorridos em 2015 e 2016 no Brasil. Um dos principais 

 
42 Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/485947-camara-autoriza-instauracao-de-processo-de-

impeachment-de-dilma-com-367-votos-a-favor-e-137-contra/>. Acesso em: 31 jul. 2021. 
43 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-

aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html>. Acesso em: 31 jul. 2021. 

https://www.camara.leg.br/noticias/485947-camara-autoriza-instauracao-de-processo-de-impeachment-de-dilma-com-367-votos-a-favor-e-137-contra/
https://www.camara.leg.br/noticias/485947-camara-autoriza-instauracao-de-processo-de-impeachment-de-dilma-com-367-votos-a-favor-e-137-contra/
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html
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movimentos que lideraram os protestos pelo impeachment foi o Movimento Brasil Livre 

(MBL), de expressiva tendência ultraliberal. 

 Os principais formadores de opinião do movimento pró-impeachment foram estudados 

por Messenberg (2019). A autora, utilizando o conceito de campos semânticos (PIERUCCI, 

1987), produziu um inventário de ideias-força que se repetiram no discurso dos líderes 

analisados. Esses ideários compuseram um quadro de três categorias de campos semânticos 

que formaram uma linha discursiva comum aos líderes. O primeiro campo semântico é o 

antipetismo, tendo como ideias-força centrais o pedido de impeachment, a corrupção 

associada ao partido, a crise econômica e o bolivarianismo. O segundo campo semântico 

apontado foi o conservadorismo moral, com as ideias-força da família tradicional, o resgate da 

fé cristã, o patriotismo, o anticomunismo, o combate à criminalidade/aumento da violência e a 

oposição às cotas raciais. Por último, o terceiro campo semântico se refere aos princípios 

neoliberais: Estado mínimo, eficácia do mercado (privatização), livre iniciativa 

(empreendedorismo), meritocracia e corte de políticas sociais. 

 Vale ressaltar que a maioria das ideias difundidas pelas lideranças dos atos contra 

Dilma Rousseff seria fundamental na campanha de Jair Bolsonaro (PL) em 2018. O 

presidente aliou uma ostensiva campanha antipetista, sobretudo no segundo turno, quando 

enfrentou Fernando Haddad (PT), além de pautar sua plataforma no conservadorismo cristão, 

expresso pelas alianças com expressivas lideranças religiosas neopentecostais. Por fim, o 

então candidato anunciou a intenção de ter o economista liberal Paulo Guedes como seu 

ministro da Economia, dando a ele o apelido de “Posto Ipiranga” – uma nomenclatura que 

transformou Guedes em um guru econômico com alto grau de independência, particularmente 

pelo declarado desconhecimento de Bolsonaro sobre o tema. A expressão também funcionou 

como um recado ao mercado financeiro de que haveria pouca intervenção no setor 

econômico, especialmente após o Governo Dilma, acusado de ser fortemente influenciado por 

decisões pessoais da ex-presidenta. 

 Embora Jair Bolsonaro (PL) não tenha tido liderança ou protagonismo nos atos que 

significaram o fortalecimento da direita no Brasil, seu nome não esteve alheio ou esquecido 

durante os protestos. Alves (2019) sustenta que, já em novembro de 2014, os manifestantes 

que foram às ruas pediam Bolsonaro na Presidência e intervenção militar. O então deputado 

federal já era identificado como um grande evocador dos valores que dominavam as redes e as 

ruas. Seu aproveitamento do vácuo partidário se daria mais tarde quando ele venceu a eleição 

e ocupou o nicho que tradicionalmente votava em candidatos do PSDB contra a hegemonia do 

PT de quatro eleições presidenciais. 
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 Entretanto, o candidato não se manteve inerte. Aliou uma presença constante nas redes 

sociais com declarações que geravam comoção de apoiadores e forte reação contrária dos que 

o criticavam com acusações de autoritarismo. Ao votar pela admissibilidade do processo de 

impeachment de Dilma Rousseff, Bolsonaro fez questão de demarcar sua posição ideológica: 

deu o seu “sim” em memória do torturador da ex-presidenta durante a ditadura militar, o 

coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Sinais de extremismo não eram mais necessários. 

 

2.1.3 A democracia brasileira em xeque 

 

 Embora a corrupção tenha sido o tema mais abertamente levantado durante o processo 

de impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff, o pedido que implicou sua queda versava 

sobre acusações de descumprimento de leis orçamentárias. Redigido pelo jurista Hélio Bicudo 

e pelos advogados Miguel Reale Jr. e Janaína Paschoal, o texto apontava como irregular a 

edição de decretos de abertura de crédito suplementar sem a autorização do Congresso. 

Segundo o pedido, a solicitação de revisão da meta fiscal por parte do Governo Federal 

implicaria uma ciência da impossibilidade de cumprimento do superávit primário, o que 

feriria a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outro possível crime de responsabilidade indicado 

pelo pedido foi a prática de “pedalada fiscal”: atraso de repasses do governo federal a bancos 

públicos para garantir um resultado artificial de superávit. Os recursos teriam que ser 

repassados posteriormente, já que os bancos estavam arcando com programas sociais. 

 A defesa da ex-presidenta argumentou que as chamadas “pedaladas fiscais” eram 

práticas comuns em governos anteriores e só passaram a ser consideradas irregulares pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) a partir de 2015, sendo que a punição não poderia ser 

retroativa. Quanto aos créditos suplementares, a principal justificativa foi a existência de 

pareceres técnicos que os respaldavam. Além disso, o advogado de defesa de Dilma, o então 

ministro da Advocacia Geral da União (AGU), José Eduardo Cardozo (PT), sustentou que o 

processo só fora aberto por uma retaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 

Cunha (MDB), que não fora apoiado pelo partido da ex-presidenta no Conselho de Ética. 

 O processo foi amplamente denunciado por vários setores da sociedade como um 

golpe parlamentar (MIGUEL, 2019; SOUZA, 2016). Nas fileiras do Congresso, apenas os 

partidos de esquerda e alguns poucos aliados restantes votaram contra a admissibilidade do 

pedido de impedimento da presidenta. Nas ruas, os grupos organizados, que já pediam o 

afastamento de Dilma, estavam a postos pressionando os políticos pela deposição da 
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governante. Do outro lado, grupos fiéis ao PT e militantes de movimentos populares, 

estudantis e sindicais se organizaram para resistir e buscar influenciar o debate. 

 O fortalecimento da direita brasileira tem outro fator essencial a ser destacado: as 

eleições de 2014. Não só foi um pleito disputado no que tange à pouca diferença entre a chapa 

vitoriosa e a derrotada, diferente de 2002, 2006 e 2010, como revelou fortes tensões entre o 

PT e a classe política tradicional – grande parte dela, inclusive, presente na base aliada. O 

PSDB, do candidato derrotado Aécio Neves, pediu auditoria para verificar a lisura da 

eleição44. A agremiação fez eco a uma série de questionamentos de alguns eleitores e páginas 

de redes sociais que sugeriam uma suposta fraude na vitória de Dilma. A democracia 

começava a ser questionada de uma forma aberta e tendo endosso de agentes políticos 

importantes. 

 A polarização entre PT x PSDB, sustentada desde 1994, colocava ideários de centro-

esquerda e centro-direita, respectivamente, em disputa. Para Souza (2016), a novidade na 

mudança de postura do PSDB se deu com a candidatura de Aécio Neves, que, diferente de 

seus correligionários dos pleitos anteriores45, assumia uma imagem notadamente à direita no 

que tange aos aspectos econômicos. O partido, em sua práxis, já havia se situado no campo da 

direita. Quando foi Governo, durante a Presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2003), implementou reformas liberais e se aproximou do então Partido da Frente Liberal 

(PFL), que abrigava próceres do conservadorismo regional e herdeiros da política da ditadura 

militar.46 

 O PSDB, no entanto, acabou alijado do protagonismo que poderia ter no campo da 

direita. Se em 2014 foi quase vencedor, já em 2015 passou a perder espaço para os grupos 

liberais que pediam o impeachment. O discurso antipetista, embora majoritário, também 

dividiu espaço com um discurso de negação à política tradicional. Líderes da legenda 

participaram dos atos de 2015 e 2016 e, mesmo com o discurso de respeito ao protagonismo 

das ruas, acabaram sofrendo críticas e até vaias de manifestantes.47 A rejeição aos políticos 

tradicionais levantava uma insatisfação de parte da população e dos movimentos que 

lideravam os atos no sentido de radicalizar o discurso e não se verem mais representados 

pelos líderes que não haviam sido capazes de interromper o ciclo petista no Governo. 

 
44 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/10/psdb-pede-ao-tse-auditoria-para-verificar-

lisura-da-eleicao.html>. Acesso em: 2 ago. 2021. 
45 Mário Covas (1989), Fernando Henrique Cardoso (1994 e 1998), José Serra (2002 e 2010) e Geraldo 

Alckmin (2006) foram os candidatos à Presidência pelo PSDB antes das eleições de 2014. 
46 O PFL foi criado, em 1985, por dissidentes do PDS, o partido herdeiro da ARENA – grupo que sustentava a 

ditadura militar. 
47 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/alckmin-e-aecio-sao-hostilizados-na-

chegada-manifestacao-na-paulista.html>. Acesso em: 2 ago. 2021. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/10/psdb-pede-ao-tse-auditoria-para-verificar-lisura-da-eleicao.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/10/psdb-pede-ao-tse-auditoria-para-verificar-lisura-da-eleicao.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/alckmin-e-aecio-sao-hostilizados-na-chegada-manifestacao-na-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/alckmin-e-aecio-sao-hostilizados-na-chegada-manifestacao-na-paulista.html
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 Para Miguel (2019), a configuração da direita brasileira, sobretudo a partir de 2015 e 

2016, não corresponde a um formato homogêneo. As diferenças doutrinárias entre as vertentes 

da direita foram superadas pelos pontos de unidade: a existência do inimigo comum, 

sobretudo o PT, e o pragmatismo. O autor indica três grupos extremados que emergiram com 

destaque nesse cenário de fortalecimento da direita: os libertários, os fundamentalistas 

religiosos e os que reciclaram o antigo discurso do anticomunismo. 

 O libertarianismo é uma concepção extremada do liberalismo econômico, tendo como 

princípio básico a defesa do direito à propriedade privada e a rejeição à solidariedade social e, 

por conseguinte, aos programas estatais formatados para tal. Miguel (2019) lembra que 

fundações privadas, em particular dos Estados Unidos, estão por trás do financiamento e 

apoio a grupos de promoção do ideário liberal, como é o caso do Movimento Brasil Livre 

(MBL) – um dos protagonistas das manifestações pelo impeachment. Também, chama a 

atenção o surgimento de partidos abertamente de direita, como é o caso do NOVO, registrado 

em 2015, com claro discurso libertário e composição majoritária de investidores, empresários 

e profissionais ligados ao mercado financeiro. 

 O fundamentalismo religioso se dá, segundo Miguel (2019), principalmente a partir da 

organização de alguns setores evangélicos para a eleição de pastores e representantes de suas 

igrejas desde 1990. O poder desses líderes passa também pelo controle de TVs e rádios. No 

Congresso, existe uma robusta e organizada “bancada evangélica”, que, dentre outras 

estratégias, atua para fortalecer a influência religiosa no campo político e defender valores 

morais conservadores, com destaque para o confronto com movimentos LGBTQIA+. O 

próprio ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é evangélico e teve sua atuação 

parlamentar conhecida pela proximidade com as bases religiosas. 

 Eleger o anticomunismo como uma arma discursiva é a terceira vertente ideológica 

que orienta a direita brasileira. Esse resgate, que remonta ao período pré-Golpe de 1964, 

encontra reforço em páginas e canais de redes sociais, como é o caso do escritor Olavo de 

Carvalho, visto como um influenciador da direita e vocalizador de teses que associam o PT ao 

comunismo e à ideologia chavista do bolivarianismo. É comum, ainda, os ataques ao Foro de 

São Paulo48 com a superestimação deste como um bastião comunista na América Latina. 

 Jair Bolsonaro (PL) possui estreitas relações com cada uma dessas vertentes. Defensor 

fiel da ditadura militar brasileira, o ex-deputado sempre evocou elementos do anticomunismo, 

o que foi reforçado por sua aproximação ideológica com Olavo de Carvalho e a atuação 

 
48 Organização criada em 1990 que reúne vários partidos da América Latina e do Caribe. Entre os objetivos, 

está a ação coordenada para a criação de políticas alternativas ao domínio neoliberal no continente. 
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política dos filhos Carlos, Eduardo e Flávio. A aproximação com o fundamentalismo religioso 

também é notória na trajetória do presidente. Ele foi apoiado por nomes fortes e influentes no 

campo evangélico, como o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. 

Entre as agendas comuns, está a luta contra pautas progressistas da agenda LGBTQIA+, a 

posição contrária à descriminalização do aborto e a defesa parlamentar de interesses das 

igrejas. Por fim, a aproximação com o campo liberal se deu pela aproximação com o 

empresariado e setores do mercado financeiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é o 

símbolo fiador dessa aliança. Bolsonaro (PL), embora imbuído do discurso e prática liberais, 

nem sempre teve uma visão econômica nessa linha. No passado, enquanto militar reformado, 

foi defensor de políticas estatizantes. 

 O caminho percorrido pela direita brasileira para chegar ao Poder Executivo tem, 

portanto, dois momentos centrais: a saída de Dilma e a posse do vice, Michel Temer (MDB), 

iniciando um governo de viés liberal; e a vitória de Jair Bolsonaro (PL) em 2018. Há, 

obviamente, uma série de diferenças entre os dois governos. A primeira delas é a natureza 

política. Temer organizou um governo de maioria parlamentar através da divisão dos 

Ministérios entre vários partidos aliados. Ele mesmo havia sido presidente da Câmara e 

representava a política tradicional. Bolsonaro, ao contrário, nunca ocupou o protagonismo no 

Congresso, o que lhe valeu como estrutura discursiva para se apresentar como a nova política 

antissistema. Mas, há também congruências: a agenda econômica liberal e a aproximação com 

o chamado “Centrão” para garantir apoio ao Governo. Resistente a nomear políticos para 

Ministérios no início, Bolsonaro (PL) acabou alterando a composição do Governo para 

acomodar lideranças parlamentares. 

 Já no Governo, Jair Bolsonaro (PL) tem sido acusado de ameaças à democracia. Uma 

delas diz respeito ao processo eleitoral, que é constantemente criticado pelo presidente e 

apontado como fraudulento. No Brasil, o sistema de votação é eletrônico e, desde o final da 

década de 1990, se consolidou como uma das formas mais rápidas de apuração. O presidente 

chegou a ameaçar a não realização de eleições49 caso não seja aprovado um Projeto de Lei 

que institua o voto impresso no pleito de 2022. As declarações geraram reações críticas por 

parte do Tribunal Superior Eleitoral.50 

  

 

 
49 Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/08/01/sem-eleicao-limpa-nao-havera-eleicao-

diz-bolsonaro-em-nova-ameaca-sobre-2022>. Acesso em: 3 ago. 2021. 
50 Disponível em: <https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/voto-impresso-significa-voto-

fraudavel-afirma-ministro-barroso-em-coletiva>. Acesso em: 4 ago. 2021.   

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/08/01/sem-eleicao-limpa-nao-havera-eleicao-diz-bolsonaro-em-nova-ameaca-sobre-2022
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/08/01/sem-eleicao-limpa-nao-havera-eleicao-diz-bolsonaro-em-nova-ameaca-sobre-2022
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/voto-impresso-significa-voto-fraudavel-afirma-ministro-barroso-em-coletiva
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Junho/voto-impresso-significa-voto-fraudavel-afirma-ministro-barroso-em-coletiva
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2.1.4 Mídia e crise política 

 

 Se as redes têm um papel central e importante no fortalecimento da direita brasileira 

(ALVES, 2020), também é essencial apontar o papel da imprensa tradicional.51 A cobertura 

feita pela imprensa brasileira do cenário político implica uma série de questões relevantes a 

serem levantadas. Historicamente, a alta concentração (LIMA, 2006) se articula a uma postura 

politicamente ativa (ALBUQUERQUE, 2008), que acaba garantindo uma cobertura pouco 

plural e, em grande medida, frágil em sua proposta de informar. Algumas atividades recentes 

indicam estratégias que se revelaram falhas na tentativa de garantir aquilo que a própria 

imprensa nomeia como informação completa e sem manipulações. 

 A cobertura das manifestações de Junho de 2013, segundo Souza (2016), teve início 

com um léxico que ia de vandalismo à baderna. A eclosão de novos protestos em outras 

cidades do Brasil fez com que a cobertura também se transformasse de forma a alterar a 

agenda e o modo de percepção dos veículos. A pauta anticorrupção passou a ser destacada 

pelos veículos e a postura crítica da mídia foi reajustada para uma cobertura ampla e irrestrita 

sob a perspectiva da cidadania e do direito. Contudo, a pauta inicial, que se articulava à 

reivindicação por mais direitos sociais, deu lugar a uma agenda que estava associada a 

interesses conservadores e das classes mais altas do País. Conforme Souza (2016), apenas 

uma pequena minoria dos manifestantes passou a protestar também contra a imprensa, 

percebendo ações de manipulação associadas a outras instituições com interesse em 

desestabilizar o Governo e impor outras pautas. 

 Consonante à mudança orgânica dos manifestos, a própria imprensa os exaltou como 

grandes odes democráticas. Essa postura se confunde com o recrudescimento da ojeriza à 

presença de partidos políticos nos atos. Como apenas partidos de esquerda têm tradição de 

militância e organização de bases, essa mudança comportamental atingiu de modo mais 

ostensivo o campo da esquerda. Para Souza (2016), começou ali uma criminalização da 

política, que seria intensificada com manipulações subsequentes relacionadas à cobertura da 

Operação Lava Jato. 

 Segundo Miguel (2019), um dos fatos mais expressivos da atuação conjunta 

estabelecida entre a mídia e a Força Tarefa da Lava Jato foi a atuação do ex-juiz federal 

Sérgio Moro. O magistrado divulgou, ilegalmente, uma gravação de conversa entre Lula e 

Dilma às vésperas da posse do ex-presidente como ministro chefe da Casa Civil. Os áudios 

 
51 Por imprensa tradicional, compreendem-se as grandes redes de TV, jornais impressos, portais e rádios; 

veículos que, de maneira geral, estão interligados em grandes conglomerados midiáticos (LIMA, 2006). 
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foram amplamente divulgados pelas principais emissoras do País e culminaram em decisão 

que impediu Lula de assumir o cargo. Essa medida revelou uma intencionalidade política que 

estava alinhada ao processo de desgaste e desestabilização do Governo em vista da deposição 

de Dilma. A própria posse de Lula foi apontada como uma estratégia do PT para melhorar o 

diálogo com o Congresso e impedir que houvesse a admissibilidade do pedido de 

impeachment. Moro teve que se desculpar pelo ato, mas o impacto político estava dado.52 

 Reportagens do site The Intercept Brasil53 revelaram, através da obtenção de conversas 

realizadas em aplicativos de troca de mensagens, que Sérgio Moro agia em consonância com 

promotores do Ministério Público. O ex-juiz foi o responsável por condenar, em primeira 

instância, o ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso 

conhecido como Tríplex do Guarujá. As investigações também se deram no âmbito da Lava 

Jato. Lula acabou preso no dia 7 de abril de 2018 após Moro expedir mandado de prisão em 

resposta à condenação pelo Tribunal de Segunda Instância. Dessa forma, o petista foi 

impedido de concorrer às eleições daquele ano. O PT chegou a lançar a sua candidatura e 

reivindicou o direito do líder em concorrer, mas a Lei da Ficha Limpa, que impede a 

candidatura de cidadãos condenados em segunda instância, barrou Lula de tentar mais um 

mandato. 

 O maior símbolo da esquerda brasileira estava encarcerado e o impacto sobre o PT foi 

muito expressivo. No pleito de 2018, a legenda teve grandes perdas eleitorais embora tenha 

eleito a maior bancada da Câmara Federal com 56 das 513 cadeiras. Nas eleições majoritárias, 

conseguiu eleger apenas quatro senadores dentre as 54 vagas em disputa e quatro 

governadores – todos eles no Nordeste (Piauí, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte). Fernando 

Haddad foi o responsável por substituir Lula na disputa presidencial. O ex-prefeito de São 

Paulo e ex-ministro da Educação chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Jair 

Bolsonaro (PL). 

 A agenda da corrupção foi um dos instrumentos que a própria imprensa elencou como 

principal temática daquele pleito. Fernandes et al. (2020), em estudo sobre sabatinas 

realizadas pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, junto aos principais candidatos 

de 2018, apontam que a principal questão levantada pelas entrevistas foi o tema da corrupção. 

Segundo Souza (2016), a mídia brasileira “fulanizou” a corrupção sem refletir de modo mais 

profundo suas razões e aspectos estruturais. Esse engendramento favoreceu a percepção de 

 
52 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/30/politica/1459296826_155962.html>. Acesso em: 

4 ago. 2021. 
53 Disponível em: <https://theintercept.com/2019/06/09/chat-moro-deltan-telegram-lava-jato/>. Acesso em: 4 

ago. 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/30/politica/1459296826_155962.html
https://theintercept.com/2019/06/09/chat-moro-deltan-telegram-lava-jato/
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um inimigo maior, o PT, e de heróis nacionais que eram vistos como paladinos da justiça, 

especialmente Sérgio Moro. A cobertura jornalística fortaleceu o antipetismo e contribuiu com 

elementos que seriam reelaborados por Jair Bolsonaro (PL) em sua estratégia de campanha. 

 Com uma atuação historicamente marcada por posições contra o espectro político da 

esquerda, a grande mídia brasileira sempre atuou como importante ator político. Em 1989, no 

segundo turno da primeira eleição direta para a Presidência da República pós ditadura militar, 

as Organizações Globo demonstraram preferência pelo candidato Fernando Collor de Mello 

(PRN) contra Lula (PT). Lima (2006) aponta, ainda, o apoio à eleição e à reeleição de 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1994 e 1998. Feres Jr. e Sassara (2016) sustentam 

que, no pleito de 2002, a Globo teve uma postura mais equilibrada do ponto de vista da 

cobertura jornalística. O posicionamento crítico ao PT voltaria em 2006, 2010 e 2014. Os 

autores também apontam que o Jornal Nacional tendeu a uma cobertura menos engajada do 

que outro veículo analisado: o Jornal “O Globo” – também do mesmo grupo. 

 Grandes jornais impressos sempre tiveram uma postura bastante crítica ao PT. Na 

perspectiva de Azevedo (2018), em análise sobre os editoriais da imprensa tradicional 

brasileira entre 1989 e 2014, a maior parte dos posicionamentos sempre foi contrária ao 

partido e, portanto, ao espectro ideológico da esquerda. O papel da grande imprensa sempre 

esteve atrelado aos grandes grupos empresariais do País e o alinhamento ideológico à direita 

sempre foi pauta da atuação jornalística desses veículos. 

 Sem considerar o papel desses veículos, não é possível traçar o papel do avanço 

ideológico da direita bolsonarista no Brasil. Ela é fruto de uma série de crises institucionais e 

comunicacionais. A concentrada grande mídia brasileira foi fiadora e parceira da Operação 

Lava Jato, ajudando a construir um sentimento de combate à corrupção e produzindo o ideário 

de um grande culpado comum, quando as investigações demonstravam que a crise da 

corrupção era sistêmica e envolvia partidos de todos os campos ideológicos. É também 

notório o apoio da grande imprensa às políticas neoliberais do Governo Michel Temer 

(MDB), com destaque para a reforma trabalhista e a tentativa de aprovar a reforma da 

previdência, levada à aprovação mais tarde no Governo Bolsonaro (PL). 

 Embora a grande mídia não tenha apoiado o capitão reformado do Exército em 2018, 

foi flagrante sua posição contrária ao PT, como já era uma tradição. É emblemático o editorial 

do Jornal O Estado de São Paulo, do dia 8 de outubro de 2018, quando o periódico considerou 

o segundo turno entre Bolsonaro (à época no PSL) e Haddad (PT) uma “escolha muito 
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difícil”.54 A equiparação entre os dois nomes demonstrava que, para grande parte da mídia, os 

dois candidatos representavam campos similares embora Bolsonaro já fosse acusado de 

extremista por algumas históricas posturas de ataques às minorias e à democracia. 

 Para Miguel (2019, p. 122), que também analisa o cenário brasileiro sob a perspectiva 

de ação coordenada da grande mídia na condução de pautas recentes no País, a postura da 

imprensa como instrumento de desinformação não é uma novidade e está atrelada a vários 

interesses, sobretudo os de mercado: 

 

A reduzida pluralidade do noticiário é perceptível facilmente, desde que se consiga 

ganhar alguma distância e desnaturalizar seu conteúdo – e não é um problema 

apenas brasileiro. Atentados, desastres e crises humanitárias ocorridos na Europa 

Ocidental têm destaque muito maior do que os ocorridos na África Subsaariana. 

Especulações sobre a queda de um ministro ganham mais espaço do que o 

assassinato de um líder camponês. O crime no bairro rico repercute mais que a 

chacina no bairro pobre. As oscilações na bolsa de valores geram mais manchetes do 

que o poder de compra dos salários. As lutas pelos direitos das mulheres não entram 

na pauta política. Os exemplos se multiplicam; em todos os casos, revelam os efeitos 

da origem de classe, dos ambientes frequentados e das expectativas e preconceitos 

compartilhados de jornalistas, proprietários de empresas e anunciantes, que incidem 

sobre a determinação das fronteiras entre importante e desimportante, extraordinário 

e corriqueiro, próximo e distante. 
 

 Conforme Alves (2019), apontar as características da desordem informacional, no 

período recente da história política nacional (2013-2019), não significa considerar apenas os 

aspectos da infraestrutura digital utilizados por grupos políticos com relativo sucesso, 

particularmente entre a direita. O autor aponta a disfunção das instituições brasileiras e fatores 

complexos e conjunturais, que ajudam a explicar esse cenário, como uma atuação jurídica de 

forte intervenção no campo político. 

 

2.2 Movimentos de extrema direita e nacional populismo no mundo 

 

 A ascensão de Bolsonaro ao poder não é um fenômeno isolado. Embora seja calcada 

em uma série de fatores específicos dos eventos recentes e de aspectos históricos do Brasil, 

suas principais nuanças também estão relacionadas a eventos políticos que vêm ocorrendo em 

outros países. Na Europa, por exemplo, há um recrudescimento do nacionalismo em vários 

países, culminando com o fortalecimento de partidos ultraconservadores. Nos Estados 

Unidos, Donald Trump chegou à Presidência com um discurso radicalizado e, no exercício do 

governo, foi apontado como um promotor de notícias falsas (KAKUTANI, 2018; 

 
54 Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,uma-escolha-muito-dificil,70002538118>. 

Acesso em: 6 ago. 2021. 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,uma-escolha-muito-dificil,70002538118
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D’ANCONA, 2018; DA EMPOLI, 2020) além de ter questionado os resultados eleitorais do 

pleito de 2020 quando foi derrotado na tentativa de reeleição55. 

 Segundo Castells (2018), o cenário de disrupção em algumas nações aponta para uma 

crise da democracia liberal. A desconfiança nas instituições políticas implica que formas 

autoritárias de pensamento e fazer político ascendam a espaços centrais e cruciais para 

determinadas sociedades. A ideia de democracia liberal tem a ver com alguns princípios 

universais, tais como: 

 

[...] respeito aos direitos básicos das pessoas e aos direitos políticos dos cidadãos, 

incluídas as liberdades de associação, reunião e expressão, mediante o império da lei 

protegida pelos tribunais; separação de poderes entre Executivo, Legislativo e 

Judiciário; eleição livre, periódica e contrastada dos que ocupam os cargos 

decisórios em cada um dos poderes; submissão do Estado, e de todos seus aparelhos, 

àqueles que receberam a delegação do poder dos cidadãos; possibilidade de rever e 

atualizar a Constituição na qual se plasmam os princípios das instituições 

democráticas. E, claro, exclusão dos poderes econômicos ou ideológicos na 

condução dos assuntos públicos mediante sua influência oculta sobre o sistema 

político (CASTELLS, 2018, p. 11-12). 
 

 Para o autor, um dos motivos que levam à crise democrática é o temor diante dos 

processos de globalização, que conduzem ao fortalecimento do nacionalismo. A nova 

ambiência midiática, marcada pela proeminência das redes sociais, leva à chamada 

“autocomunicação de massa” (CASTELLS, 2018). A facilidade na elaboração de mensagens e 

a simplificação de seu conteúdo tendem a uma radicalização do debate e fortalecem a 

personalização da política. O terreno é fértil para a potencialização negativa da insatisfação 

com as instituições e, consequentemente, com a democracia. 

 Contudo, esse processo não é natural e envolve o manejo estratégico e técnico de 

recursos e programas que favorecem o fortalecimento de uma onda nacional populista em 

várias partes do planeta. Da Empoli (2020) argumenta que a direita tem utilizado recursos de 

desinformação para favorecer projetos de cunho nacionalista e radical, tendo como principal 

expoente o estrategista Steve Bannon, responsável por ajudar Donald Trump a se eleger 

presidente dos EUA em 2016.56 

 Bannon operacionalizou a campanha vitoriosa do republicano em 2016. Kakutani 

(2018) argumenta que várias mentiras foram ditas por Trump durante o pleito e também 

durante o governo. A autora aponta que o descrédito das instituições, incluindo a imprensa, 

 
55 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/11/08/trump-volta-a-

questionar-vitoria-de-biden-e-falar-em-fraude-na-votacao.htm>. Acesso em: 2 ago. 2021. 
56 Além da ajuda efetiva na campanha republicana, o site Breitbart News, de propriedade de Bannon, ajudou a 

construir o itinerário discursivo que fortaleceria Trump como o principal líder da direita conservadora 

estadunidense. O portal é apontado como propagador de mentiras e desinformação (DA EMPOLI, 2020). 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/11/08/trump-volta-a-questionar-vitoria-de-biden-e-falar-em-fraude-na-votacao.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/11/08/trump-volta-a-questionar-vitoria-de-biden-e-falar-em-fraude-na-votacao.htm
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favoreceu a glorificação da opinião acima das evidências. O candidato, alheio à tradição 

organizacional da política estadunidense, conquistou amplo apoio e penetração nas redes 

sociais. Allcott e Gentzkow (2017) apontam que a circulação de artigos falsos durante as 

eleições de 2016 tiveram clara tendência de vantagem para Donald Trump. Os autores 

identificaram 115 artigos falsos pró-Trump contra 41 conteúdos pró-Hillary, a candidata do 

Partido Democrata. 

 Na visão dos autores Levitskye Ziblatt (2018), a chegada de Trump ao poder foi uma 

anomalia da democracia estadunidense, sobretudo pela existência de um rígido sistema 

bipartidário, que tende a favorecer os políticos tradicionais e dificultar a trajetória de 

populistas antiestablishment. Para estabelecer essa afirmação, os autores trazem quatro 

tendências autoritárias que indicam uma práxis antidemocrática: (a) rejeição às regras 

democráticas do jogo; (b) negação da legitimidade dos oponentes políticos; (c) tolerância ou 

encorajamento à violência; e (d) propensão a restringir liberdades civis dos oponentes, 

inclusive a mídia. 

 Se a crise da democracia liberal produz a ascensão de líder autoritários, ela também 

revela uma sociedade cansada e propensa a aderir a discursos radicais. Segundo Eatwell e 

Goodwin (2020), o primeiro fator que desencadeia a crise é a desconfiança da sociedade para 

com as elites que gerem o sistema. Elas se sentem alienadas das decisões e passam a nutrir um 

sério descrédito. Outro temor elencado pelos autores como uma sensação presente em parte da 

sociedade é o medo da destruição de valores tradicionais. Nos países ricos europeus e nos 

Estados Unidos, há uma considerável percepção de que a imigração crescente possa colocar 

em risco o sentimento e a cultura nacionais. Os fatores econômicos também são levados em 

conta, pois a onda neoliberal do Ocidente, que desencadeia uma inconstância no mercado de 

trabalho e traz riscos sociais sérios, como as quedas dos mercados imobiliários, leva muitos 

cidadãos a se sentirem privados de seus anseios e prospecções além de enxergarem políticos, 

grupos imigratórios ou outros coletivos como ameaça a suas posições. Por fim, há um 

desalinhamento da maioria da sociedade para com os partidos e instituições políticas que 

antes os representavam. 

 Esse também foi um dos motivos que levaram ao Brexit no Reino Unido em 2016. A 

desconfiança para com as elites políticas motivou uma massa de descontentes a votar pela 

saída do país do bloco da União Europeia. O Partido da Independência do Reino Unido 

(conhecido pela sigla inglesa UKIP) teve grande protagonismo no convencimento junto aos 

eleitores. Seu líder, Nigel Farage, foi uma das vozes mais proeminentes do movimento 

eurocético. O partido, que em 2014 já havia conseguido ser o mais votado para o Parlamento 
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Europeu, conseguiu pautar o debate por meio de ideias mais extremadas, como o discurso 

anti-imigração e a defesa nacionalista dos interesses do Reino Unido. O UKIP perderia força 

parlamentar nas eleições subsequentes ao referendo que definiu a saída do Reino Unido da 

União Europeia. Entretanto, para Castells (2018), alguns partidos extremistas servem mais 

para pressionar os partidos tradicionais a assumirem suas pautas do que necessariamente para 

chegar ao poder. 

 Na Itália, o Movimento 5 Estrelas, surgido em 2009 sob a liderança do comediante 

Beppe Grillo, representa uma significativa mudança no cenário nacional. O grupo se 

apresenta como um não partido com fortes críticas direcionadas às instituições democráticas 

italianas. O discurso antissistema vem acompanhado da defesa da democracia direta.57 No 

espectro ideológico, o Movimento defende desde ideários de uma direita nacionalista, como a 

pauta anti-imigração e o euroceticismo, até agendas da esquerda, como o ambientalismo e a 

defesa de renda básica. Contudo, para Da Empoli (2020), a vocação do Movimento tem clara 

vocação totalitária e arroubos fascistas. A tática de mobilização de digital combina discursos 

extremos de ataques e descrédito do parlamento. 

 O Reagrupamento Nacional, partido francês liderado por Marine Le Pen, é um dos 

principais exemplos europeus de uma vertente nacional-populista. A postura conservadora, 

eurocética, anti-imigração e nacionalista tem feito a legenda aumentar o apoio junto ao 

eleitorado. Eatwell e Goodwin (2020) lembram, porém, que o apoio eleitoral ao partido vem 

sendo constituído, principalmente, pela classe trabalhadora. Na França, as principais forças 

políticas se uniram contra Le Pen no segundo turno das eleições presidenciais de 2017 ao 

apoiar Emmanuel Macron. Para Castells (2018), no entanto, a vitória de Macron representa a 

debilidade do sistema partidário da França e revela um expressivo descontentamento da 

população para com seus representantes. O presidente francês foi eleito pelo então recém-

fundado A República em Marcha! – contra Le Pen. A legenda angariou o apoio de Os 

Republicanos e do França Insubmissa, dos candidatos que ficaram em terceiro e quarto 

lugares no primeiro turno, François Fillon e Jean-Luc Mélenchon, respectivamente. 

 O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, é um dos expoentes do pensamento 

nacionalista no leste europeu. Calcado em um revanchismo oriundo da perda de territórios na 

Primeira Guerra Mundial, o político tratou de conceder cidadania aos húngaros residentes em 

países vizinhos, o que logrou a ele amplo apoio eleitoral. O discurso crítico ao Ocidente é 

 
57 Modelo de democracia em que o poder de decisão não é delegado a outrem, mas feito diretamente por todos 

os cidadãos em todos os processos. Para o Movimento 5 Estrelas, o uso das redes é um instrumento de 

consulta e ensaio para a ideia da democracia direta, pois permitiria ouvir diretamente os cidadãos. 
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uma marca de seu governo, além do apelo anti-imigração – um teorema muito mais 

construído do que propriamente uma evidência conjuntural, já que são poucos os imigrantes 

ilegais no país (DA EMPOLI, 2020). Os valores “Deus, Pátria e Família” são evocados numa 

postura contra o domínio multiculturalista ocidental. A expressão é muito presente na 

narrativa de lideranças de extrema direita, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (PL). 

 O que identifica o movimento da extrema direita no Brasil a outras expressões 

mundiais é, sobretudo, a desconstrução de instituições políticas sob a perspectiva de uma nova 

ordem que representa, de fato, os interesses populares. Bolsonaro (PL) demonstrou reiterada 

sintonia com essa perspectiva, especialmente pela admiração declarada ao ex-presidente 

estadunidense Donald Trump. O líder Steve Bannon também revelou laços ideológicos e de 

apoio com o movimento bolsonarista, particularmente pela relação com o deputado federal e 

filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL). O presidente também recebeu a vice-

presidente do partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha, na sigla em 

português), Beatrix Von Storch – neta de um ex-ministro do governo nazista de Adolf Hitler. 

 Para compreender a força política que a extrema direita ganhou no Brasil a partir de 

seu principal líder, o próximo tópico remonta parte da trajetória de Jair Bolsonaro (PL), suas 

alianças e ideias defendidas ao longo de mais de 30 anos de carreira política. Elementos que 

constituem seu viés nacional-populista e as bases que irão servir para analisar seu 

comportamento durante a pandemia da COVID-19 – a relação com o campo científico e a 

expressão política de suas visões como consequências diretas sobre a população brasileira sob 

seu governo desde o início de 2019. 

  

2.3 Trajetória política de Jair Bolsonaro 

 

 Jair Messias Bolsonaro é capitão reformado do Exército Brasileiro. Elegeu-se vereador 

pelo município do Rio de Janeiro nas eleições de 1988. Em 1990, foi eleito deputado federal 

pelo estado do Rio de Janeiro, tendo êxito nas sete eleições subsequentes para o mesmo cargo. 

No pleito de 2018, candidatou-se à Presidência da República Federativa do Brasil e venceu, 

em segundo turno, o candidato do PT, Fernando Haddad, obtendo 55,13% dos votos válidos. 

Rocha e Solano (2021) apontam que a base eleitoral de Bolsonaro, inicialmente, era formada 

essencialmente por militares de baixa patente ou grupos que se sentiam desprestigiados após o 

fim da ditadura militar (1964-1985). 

 O parlamentar influenciou os filhos a também se inserirem no meio político. 

Conseguiu formar um clã familiar nas fileiras parlamentares em Brasília e também na sua 
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base eleitoral: o Rio de Janeiro – Estado e capital. O filho mais velho, Flávio Bolsonaro, foi 

deputado estadual de 2003 até 2019, ano em que assumiu o mandato de senador da República. 

Eduardo Bolsonaro, o segundo filho, é deputado federal por São Paulo desde 2015 – diferente 

do pai e dos irmãos, buscou a eleição por outro Estado. Carlos Bolsonaro, o terceiro filho, é 

vereador pela cidade do Rio de Janeiro desde 2001. 

 Manso (2020) afirma que a atuação parlamentar dos filhos de Bolsonaro revela a 

reprodução das pautas políticas empreendidas pelo pai: uma agenda antidireitos humanos e a 

proposição de projetos em benefício de militares. Especialmente na atuação parlamentar de 

Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi identificada uma prática bastante 

comum: a concessão de moções de aplausos e medalhas a policiais militares, policiais civis, 

bombeiros, guardas municipais e membros do Exército, Marinha e Aeronáutica. O registro das 

homenagens revelou a proximidade da família com nomes ligados às milícias cariocas. Um 

dos casos mais ilustrativos dessa proximidade foi a defesa que a família fez ao então tenente 

da Polícia Militar, Adriano da Nóbrega. Homenageado por mais de uma vez pelo então 

deputado estadual Flávio Bolsonaro, o policial chegou a ser condenado, em outubro de 2005, 

a 19 anos de prisão por homicídio. Apenas quatro dias após a condenação, Jair Bolsonaro foi à 

tribuna da Câmara Federal, em Brasília, clamar pela reversão da condenação. 

 No caso Adriano da Nóbrega, sobressaía-se um padrão discursivo de forte apelo 

ideológico por parte da família Bolsonaro. O primeiro ponto é a defesa incansável de militares 

– base eleitoral fundamental de Jair e seus filhos. Em segundo lugar, a associação de 

investigações contra excessos e crimes da polícia com ONGs que defendiam direitos 

humanos. O recrudescimento da violência sempre fora associado ao que Bolsonaro e seus 

aliados chamam de limitações à atuação policial. Apesar dessa alegação, Adriano da Nóbrega 

foi absolvido em janeiro de 2007, sendo um exemplo de que não é corriqueira a punição de 

militares. Em dezembro de 2013, o policial foi expulso devido a alegações de envolvimento 

com o jogo do bicho. Em junho de 2016, a mãe de Adriano foi contratada pelo Gabinete de 

Flávio. Em 2019, foragido pelas investigações que o apontavam como envolvido em milícias, 

Adriano foi encontrado na Bahia e morto na operação que tinha a intenção de prendê-lo. 

 Ressentidos com ações que atingiam policiais como Adriano da Nóbrega, os políticos 

adeptos de um discurso radical subiam o tom em determinadas circunstâncias. Manso (2020) 

assevera que Jair Bolsonaro defendeu ações paramilitares por diversas vezes e chegou a 

elogiar e considerar necessária a atuação de grupos de extermínio. A participação de militares 

em frentes criminosas fortaleceria a organização das milícias, sobretudo no Rio de Janeiro. Os 

milicianos dominam regiões periféricas para impor um sistema de controle econômico por 
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meio da violência. Controlam distribuição de gás, sinal de TV e internet dentre outros 

serviços. Há notável rivalidade com grupos do tráfico, com os quais disputam território. É 

esse o ponto utilizado por defensores dos milicianos, especialmente quando a milícia ainda 

não tinha o alcance que tem hoje. O deputado estadual Flávio Bolsonaro defendeu a ação 

delas em 2007 alegando ser um policiamento entre aspas. Segundo o filho de Jair, a milícia 

serviria para expurgar criminosos. 

 Enquanto deputado federal, Jair Bolsonaro também reproduzia as defesas que o filho 

fazia em âmbito estadual. Para o então parlamentar, em fala de 2008, nem todo miliciano 

estava envolvido com cobrança de gás ou o gato de internet, mas era um legítimo provedor de 

segurança às comunidades – atitude que, em tese, suplementaria o baixo salário de policial. 

Como candidato a presidente, Jair foi inquirido sobre o tema e buscou se distanciar da 

associação aos grupos milicianos. Para ele, a milícia havia se desvirtuado de sua ideia inicial 

e, portanto, não cabia mais defendê-la. 

 Na Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro empunhava uma agenda corporativista no 

meio militar. Ao ganhar espaço midiático, ampliava sua postura num apego moral 

conservador. Maitino (2018) pontua que os temas preferenciais do então deputado em 

pronunciamentos e entrevistas era a defesa do golpe militar de 1964 e da redução da 

maioridade penal. Também, foi opositor enfático do estatuto do desarmamento e de programas 

sociais como o Bolsa Família. A fim de conseguir espaço, Bolsonaro aliou duas estratégias de 

visibilidade. Na imprensa, ganhou espaço com polêmicas e fortes declarações, como quando 

teve uma discussão com a deputada federal Maria do Rosário (PT), chegando a responder à 

parlamentar, após um desentendimento, que não a estupraria, porque ele não merecia.58 Na 

televisão, participou de inúmeros programas de cunho polêmico. Piaia e Nunes (2018) 

apontam que, entre 2010 e 2018, Bolsonaro esteve 33 vezes em programas de auditório: 

foram 11 participações no Superpop, de Luciana Gimenez, e outras cinco vezes no CQC. Nas 

redes sociais, arrebanhava seguidores com declarações polêmicas e incisivas, particularmente 

pelas pautas de costumes. 

 Rocha e Solano (2021) argumentam que a nova direita brasileira começou a se 

organizar em fóruns de debate digitais especialmente após as eleições de 2006. A presença 

digital do pensamento de direita foi crescendo paulatinamente e, sobretudo a partir de 2013, 

demonstrou grande força no Brasil. O subsídio à nova direita veio de intelectuais e 

influenciadores que proviam textos, vídeos e outros conteúdos partilhados nesses fóruns. 

 
58 Disponível em: <https://g1.globo.com/ultimas-noticias/video/deputado-jair-bolsonaro-diz-que-nao-estupra-

maria-do-rosario-porque-ela-nao-merece-3821273.ghtml>. Acesso em: 31 ago. 2022. 

https://g1.globo.com/ultimas-noticias/video/deputado-jair-bolsonaro-diz-que-nao-estupra-maria-do-rosario-porque-ela-nao-merece-3821273.ghtml
https://g1.globo.com/ultimas-noticias/video/deputado-jair-bolsonaro-diz-que-nao-estupra-maria-do-rosario-porque-ela-nao-merece-3821273.ghtml
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Chaloub e Perlatto (2015) apontam que a nova direita é formada por dois tipos de intelectuais. 

A (a) direita teórica utiliza argumentos de grande lastro histórico, afastando-se de uma 

abordagem imediatista. Dessa forma, ela aponta os erros da esquerda em relação à 

modernidade e à natureza humana. Há grande presença de uma vasta bibliografia de apoio e a 

citação de intelectuais de direita que corroborem as afirmações. A (b) direita militante, 

segundo os autores, está mais relacionada a polemistas públicos que concentram seus 

argumentos em fenômenos imediatos e circunstanciais. 

 Na direita teórica, destaca-se Olavo de Carvalho. O autoproclamado filósofo é autor de 

diversos livros e se notabilizou no meio digital por influenciar seguidores com pensamentos 

de cunho conservador. Uma de suas bases ideológicas vem do pensamento católico. O 

ideólogo acabou se tornando um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro. Nas 

manifestações de Junho de 2013 e nos protestos a favor do impedimento de Dilma Rousseff, 

foram comuns as alusões a Olavo de Carvalho por meio de faixas e cartazes. O teor 

anticomunista de suas manifestações ia ao encontro dos discursos proferidos por Jair 

Bolsonaro, sobretudo com a alegação de uma agenda cultural globalista que estaria impondo 

ao Brasil a destruição de valores morais de herança judaico-cristã. 

 É nesse ponto que Jair Bolsonaro amplia sua pauta de segurança pública e ataque aos 

direitos humanos para empreender uma agenda de costumes mais aberta, opondo-se aos 

movimentos LGBTQIA+ e embarcando em pautas polêmicas que contribuíram para se 

notabilizar entre grupos conservadores do Brasil. Entre os temas amplamente levantados pelo 

ex-deputado, estava o que ele próprio nomeou de “Kit Gay”. Segundo ele, o conjunto de 

materiais, intitulado pelo Governo Federal como “Escola sem Homofobia”, tratava-se de 

instrumentos de sexualização precoce de crianças e adolescentes. Na realidade, os conteúdos 

eram destinados a educadores para orientá-los sobre perspectivas de educação sexual e 

combate a preconceitos. O material era parte do programa “Brasil sem Homofobia”, lançado 

em 2004 durante o Governo Lula. Contudo, apenas em 2011, já no Governo Dilma, o material 

educativo estava prestes a ser distribuído. Ele acabou sendo engavetado pela gestão petista, 

em especial pela pressão da bancada evangélica que, àquela altura, ainda tinha alguns de seus 

próceres entre a base governista. O assunto, no entanto, jamais saiu do radar de Bolsonaro. 

Nas eleições de 2018, por exemplo, ele falou amplamente sobre o “Kit Gay” e chegou a exibir 

um livro supostamente integrante do programa durante sabatina realizada pelo Jornal 
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Nacional da Rede Globo. A publicação, contudo, nunca havia feito parte do “Escola sem 

Homofobia”.59 

 O antipetismo, expresso pela derrocada do Governo Dilma e pela pauta anticorrupção 

que associou o partido como o principal responsável pelos escândalos de desvios, tornou-se 

um importante ativo no pleito de 2018. Jair Bolsonaro (PL) arrebanhou esse sentimento 

colocando-se como antípoda da possível volta do PT ao poder. Mesmo em um partido sem 

expressão até aquele momento, o presidente arregimentou apoio entre as elites econômicas do 

País. Para isso, aliou-se ao economista Paulo Guedes, de formação liberal e discurso pró-

Mercado. O então candidato reafirmou, por diversas vezes, que não entendia de economia e 

apelidou o aliado de “Posto Ipiranga” – Guedes seria livremente responsável pela condução 

econômica do Governo. 

 Apesar de pouco tempo de televisão para propaganda eleitoral, Bolsonaro (PL) 

pontuava com um número expressivo de intenção de votos nas primeiras pesquisas.60 Em 

segundo lugar, o então candidato aparecia atrás apenas de Lula, que havia sido preso em abril 

de 2018 após condenação em segunda instância no caso do Tríplex do Guarujá. O PT chegou 

a lançar a candidatura do ex-presidente, mas foi impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), que indeferiu o registro. O partido substituiu Lula pelo ex-prefeito de São Paulo e ex-

ministro da Educação, Fernando Haddad. Porém, outro fato foi marcante na eleição de 2018. 

No dia 6 de setembro daquele ano, em Juiz de Fora/MG, Jair Bolsonaro sofreu uma facada na 

região abdominal durante um ato de campanha. Convalescente durante a maior parte do 

primeiro turno, o capitão reformado se tornou uma das principais pautas do noticiário. 

 Jair Messias Bolsonaro, à época no PSL, foi eleito presidente da República Federativa 

do Brasil em 28 de outubro de 2018 quando atingiu pouco mais de 55% dos votos válidos no 

segundo turno. Abertamente de direita, o novo presidente se declarava liberal na economia, a 

despeito de defesas estatizantes que havia feito anteriormente, e um conservador nas pautas 

comportamentais. Nicolau (2020) relata que a vitória do militar rompeu uma tradição que 

vinha se repetindo nos pleitos anteriores: a de que candidatos vitoriosos dispunham de grande 

tempo de propaganda televisiva, dinheiro em abundância para a campanha e palanques 

regionais. Não é possível cravar se a visibilidade televisiva compensou a falta de tempo de 

televisão ou se as redes sociais foram unicamente responsáveis pelo apoio dado a Bolsonaro. 

 
59 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/politica/1535564207_054097.html>. Acesso em: 

1 set. 2021. 
60 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-

numeros/noticia/2018/08/22/pesquisa-datafolha-de-22-de-agosto-para-presidente-por-sexo-idade-

escolaridade-renda-regiao-e-religiao.ghtml>. Acesso em: 1 set. 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/politica/1535564207_054097.html
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/08/22/pesquisa-datafolha-de-22-de-agosto-para-presidente-por-sexo-idade-escolaridade-renda-regiao-e-religiao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/08/22/pesquisa-datafolha-de-22-de-agosto-para-presidente-por-sexo-idade-escolaridade-renda-regiao-e-religiao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/08/22/pesquisa-datafolha-de-22-de-agosto-para-presidente-por-sexo-idade-escolaridade-renda-regiao-e-religiao.ghtml
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Um fato que deve ser considerado é que, em 2018, o tempo da propaganda televisiva foi 

menor do que nas eleições anteriores: reduzido de 50 para 25 minutos – em ambos os casos 

divididos em dois blocos. O tempo de campanha no primeiro turno também foi reduzido de 90 

para 45 dias. Além da conjuntura política atípica, o cenário eleitoral também conservava 

alguns ineditismos. 

 Com relação ao financiamento, a eleição de 2018 teve um marco também bastante 

diferente dos pleitos anteriores: a proibição de doação de empresas para as campanhas. O 

PSL, partido ao qual Bolsonaro estava filiado, dispunha de quantia irrisória do fundo público 

para as disputas – naquele momento, uma das principais fontes de recurso. De fato, o 

presidente eleito declarou gastos de campanha muito pequenos se comparados aos dos 

adversários derrotados.61 Todavia, suspeitas apontam que empresários bancaram disparos de 

mensagens em aplicativos de mensagem para beneficiar Bolsonaro.62 A prática, considerada 

ilegal, pode ter favorecido a ampla rede de propaganda que insuflou algumas notícias falsas 

amplamente divulgadas durante a campanha. 

 O eleitorado de Bolsonaro (PL) foi composto majoritariamente pelos grupos que 

vinham votando em candidatos opositores ao petismo – nos pleitos anteriores, os postulantes 

do PSDB. Os principais estratos que compunham essas faixas do eleitorado eram os de renda 

alta e de escolaridade superior. A novidade foi a inclusão de outras parcelas da sociedade entre 

os que votaram na alternativa ao PT. Em 2018, o partido foi derrotado também entre os 

eleitores de escolaridades média e fundamental (NICOLAU, 2020) – algo que não ocorria 

desde que o partido chegou ao poder em 2002. O rosto do eleitorado de Bolsonaro tem, ainda, 

duas marcas essenciais. A primeira é o aspecto masculino que o compõe: embora tenha 

vencido tanto entre mulheres quanto entre os homens, a vantagem do presidente eleito foi 

muito maior entre o segundo grupo. A segunda marca se refere ao apoio maciço entre o 

eleitorado evangélico: Bolsonaro arregimentou 70% de apoio entre esse público. 

 A formação do Governo seguiu a linha ideológica apresentada na ascensão política que 

logrou o poder a Bolsonaro (PL). Alguns ministros foram entronizados como símbolos de 

algumas agendas assumidas pelo novo presidente: na economia, a confirmação de Paulo 

Guedes como fiador da política neoliberal convencionada com os setores do mercado; na 

agenda anticorrupção, o convite ao então juiz federal Sérgio Moro para o Ministério da Justiça 

 
61 Segundo Nicolau (2020), Bolsonaro (PL) teve menos receita do que oito dos seus concorrentes. Ele teve 

apenas 0,7% do total de recursos arrecadado pelos 13 postulantes. Henrique Meirelles (MDB) recebeu mais 

de R$ 57 milhões e Geraldo Alckmin mais de R$ 54 milhões. O primeiro teve 1,2% dos votos enquanto o 

tucano atingiu 4,7%. Haddad (PT), que também foi ao segundo turno, recebeu pouco mais de R$ 20 milhões. 
62 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/18/politica/1560864965_530788.html>. Acesso em: 

1 set. 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/18/politica/1560864965_530788.html
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e Segurança Pública. O ex-magistrado, responsável por condenar em primeira instância o 

principal adversário de Bolsonaro naquele pleito, aceitou o convite e assumiu de modo aberto 

sua carreira política; na agenda de costumes, a indicação da pastora Damares Alves como 

ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – uma liderança conhecida por 

posturas conservadoras e que representava uma parcela importante do eleitorado. Quanto aos 

militares, Bolsonaro convidou uma série de generais para postos fundamentais do Governo. 

 Couto (2021) propõe uma análise da formação do corpo ministerial do Governo 

Bolsonaro a partir de cinco grupos: (a) economia, (b) militares, (c) políticos, (d) ideológicos e 

(e) burocratas. Na economia, Bolsonaro chancelou seu acordo com o mercado financeiro, 

principalmente, com a presença de Paulo Guedes. O grupo dos militares tem sido um dos 

mais influentes na gestão, uma vez que cresceu a presença deles em postos importantes. O 

grupo dos políticos vem passando por uma mudança. No início, o presidente buscou aliados 

fiéis, como foi o caso de Onyx Lorenzoni (DEM), um dos mais árduos defensores da 

candidatura presidencial do capitão reformado. Também, foi uma estratégia o convite a 

políticos que representassem grupos influentes no Parlamento. A ministra da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (DEM), chegou ao Governo por ser um nome que 

agradava a numerosa bancada ruralista no Congresso.  

Contudo, esse cenário tem passado por algumas mudanças. Bolsonaro passou a 

replicar uma prática comum à dos governos precedentes: a negociação com grupos 

fisiológicos. Nesse sentido, ampliou o espaço para políticos do chamado “Centrão”, que reúne 

partidos propensos à negociação com governos de diferentes matizes ideológicas em troca de 

cargos e poder na esfera executiva. O principal representante desse grupo é o ministro chefe 

da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). Entre os ideológicos, estão os ministros que representam 

de maneira mais expressiva o compromisso conservador de Bolsonaro e os ideários 

propalados pelos líderes intelectuais da nova direita. Essa ala, entretanto, sofreu baixas com a 

saída de Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e de Ernesto Araújo, das Relações Exteriores.63 

Por fim, o grupo de burocratas reúne ministros de perfil mais técnico em relação às áreas em 

que atuam. 

 
63 Ricardo Salles foi exonerado em 23 de junho de 2021. Após várias polêmicas, o ex-ministro se viu atingido 

por uma investigação sobre suposto envolvimento em contrabando florestal. Antes, em 29 de março de 2021, 

o chanceler Ernesto Araújo pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores. Um dos maiores 

expoentes da perspectiva ideológica do Governo, Araújo era admirador declarado do ex-presidente 

estadunidense Donald Trump. Visões críticas à China lograram a ele acusações sobre suposta interferência 

negativa na negociação por vacinas. Acabou pedindo demissão do cargo após grande pressão do Congresso 

Nacional. 
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 Declarações fortes, presença constante nas redes e participação repetida em atos de 

apoio, têm sido práticas comuns do presidente Bolsonaro. A proximidade com os principais 

apoiadores reúne uma série de estratégias. Especialmente em 2020, foi comum o diálogo com 

apoiadores junto aos gradis do Palácio do Planalto. Nessas oportunidades, o presidente 

respondia a questionamentos e pedia apoio ao povo contra adversários. Nas redes, Bolsonaro 

mantém uma estratégica produção de conteúdos que inflamam os apoiadores na defesa de seu 

Governo e amplia o ataque aos adversários políticos – incluindo instituições democráticas. É 

comum, ainda, a participação em passeatas, carreatas e passeios de motocicletas. Para Couto 

(2021), o Governo Bolsonaro se constituiu como um Governo-movimento, pois é baseado no 

enfrentamento de outros atores políticos e na agitação contínua da base mais apaixonada pelo 

líder. Outro fator de destaque é a contínua deslegitimação dos adversários. 

 O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem construído o Governo a partir de incisiva 

oposição ao Supremo Tribunal Federal (STF). Se os movimentos políticos de sua gestão o 

aproximaram do Congresso, as declarações hostis têm causado rusgas com ministros da 

Suprema Corte. Por outro lado, a gestão do enfrentamento à pandemia revela contendas com 

governadores estaduais, já que o presidente é crítico a qualquer medida que fortaleça o 

distanciamento social. O Brasil atingiu números altíssimos de mortos e, mesmo com o avanço 

da cobertura vacinal, ainda precisa lidar com o surgimento de novas variantes do vírus. 
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3 PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS SOCIAIS, SANITÁRIOS, POLÍTICOS E  

   COMUNICACIONAIS 

 

 No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a 

pandemia do SARS-CoV-2, que ficou conhecida como novo coronavírus ou COVID-19. O 

vírus foi identificado em Wuhan, na China, e rapidamente se espalhou pelo mundo. O Brasil 

foi um dos países mais atingidos pela doença e conviveu com um intenso debate acerca dela, 

sobretudo pela postura do Governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestou 

forte oposição às medidas sanitárias adotadas no País, tendo indisposição clara com seu 

próprio ministro da Saúde, que deixou o cargo logo no início da crise. 

 A postura governamental começou a ser delineada à população a partir das 

manifestações do presidente nos pronunciamentos feitos em cadeia nacional de rádio e 

televisão. O principal deles se deu no dia 24 de março de 202164. O Brasil registrava 47 

mortes por COVID-19 àquele momento.65 A população se mostrava apreensiva com a 

possibilidade de avanço das contaminações, e as autoridades estaduais e municipais 

começavam a organizar as primeiras medidas de contenção, incluindo a suspensão de aulas 

presenciais nas escolas e o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais. Jair Bolsonaro 

(PL) utilizou seu pronunciamento para minimizar os possíveis impactos da doença, defender o 

não fechamento das escolas e apresentar a cloroquina como possível medicamento para o 

tratamento. 

 O tom irônico também esteve presente no texto enunciado pelo presidente. Ao falar 

dos efeitos da COVID-19 em pessoas fora do chamado grupo de risco, Jair Bolsonaro (PL) 

fez referência ao médico Dráuzio Varella, que, em 30 de janeiro de 2020, havia afirmado que 

o coronavírus não representava grande ameaça e, na maioria das pessoas, causaria apenas um 

resfriadinho. O próprio médico reviu sua fala semanas depois, desculpando-se e justificando a 

postura que estava baseada em informações que possuía à época66. A citação, contudo, serviu 

a Bolsonaro (PL) como argumento para reafirmar sua postura minimizadora. 

 

No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo 

vírus não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido 

 
64 Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-

planalto/pronunciamentos/pronunciamentos-do-presidente-da-republica/pronunciamento-em-cadeia-de-
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de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico 

daquela conhecida televisão (JAIR BOLSONARO, pronunciamento em cadeia de 

rádio e TV, 24 de março de 2021). 
 

 Enquanto Bolsonaro optou por relativizar a gravidade da pandemia, o Ministério da 

Saúde forneceu dados e prognósticos preocupantes. Em coletivas de imprensa, o médico e ex-

ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) se referiu à OMS ao enumerar ações e defendeu 

medidas que já estavam sendo empreendidas pelos governadores. Todavia, apesar de uma 

postura que já sinalizava um distanciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), o próprio ex-

ministro manteve algumas concordâncias com o superior. Um exemplo se deu com relação ao 

distanciamento social. Apesar de defender a medida em um grau importante, Mandetta 

reforçou que a adoção de lockdown não estava no horizonte.67 

 As rusgas entre o ex-ministro e o Governo ficaram mais evidentes com o passar das 

semanas. As coletivas de imprensa, inicialmente concedidas na sede do Ministério da Saúde, 

passaram a ocorrer no Planalto com a presença de outros ministros. Em depoimento à 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado Federal, no dia 4 de maio de 2021, o ex-

ministro indicou que, dentre as questões que envolveram a divergência com Bolsonaro (PL), 

estava a insistência na defesa da cloroquina como medicamento que pudesse ser usado para 

combater a COVID-19. Mandetta (DEM) afirmou que foi demitido do cargo, pois jamais 

deixaria o posto naquele momento.68 Sua saída foi oficializada no dia 16 de abril de 2020, 

pouco mais de um mês após a pandemia ser declarada pela OMS. 

 O substituto no cargo, o médico oncologista Nelson Teich, anunciado na mesma data 

de demissão de Mandetta, ocupou o Ministério por menos de um mês, tendo pedido demissão 

no dia 15 de maio de 2020. À CPI da COVID, no dia 5 de maio de 2021, ele apontou várias 

medidas defendidas por Bolsonaro (PL) como inadequadas, sobretudo a defesa da 

cloroquina.69 O secretário executivo do Ministério da Saúde e general do Exército Brasileiro, 

Eduardo Pazuello, assumiu interinamente a pasta. Ele só foi empossado oficialmente em 

setembro de 2020, após quase quatro meses como ministro interino. 

 Alinhado ao presidente Bolsonaro (PL), Pazuello imprimiu medidas que geraram 

muitas críticas por parte da imprensa e, mais tarde, o levaram a ser confrontado na CPI da 
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COVID no Senado. Entre as ações que geraram críticas, esteve o lançamento do aplicativo 

TrateCov70, que indicava o uso da cloroquina para o combate à COVID-19. O então ministro 

também enfrentou duras críticas e acusações após o colapso ocorrido nos hospitais de 

Manaus, nos dias 14 e 15 janeiro de 2021, por falta de oxigênio. A falta do insumo provocou 

mortes e levou o Estado a transferir pacientes para todo o País em operações arriscadas e 

urgentes. O interior do Amazonas também sofreu com a escassez do oxigênio e o Brasil 

chegou a receber doações de países vizinhos, como a Venezuela, além de campanhas feitas 

por artistas e empresários. Outro ponto levantado como uma marca negativa da gestão de 

Pazuello foi a organização da campanha vacinal no País. Embora o Ministério tenha atuado na 

compra de imunizantes e no desenvolvimento de parcerias para sua produção, várias 

acusações e declarações indicaram atraso nas negociações. 

 Outra polêmica que envolveu o Governo Federal foi com relação à divulgação dos 

dados epidemiológicos diários da COVID-19. O Ministério da Saúde passou a atrasar o envio 

dos dados para dificultar a divulgação destes nos principais telejornais do País. O novo 

horário para compartilhamento dos dados passou a ser 22 horas. No dia 5 de junho de 2020, 

ao comentar os atrasos, Bolsonaro fez referência ao principal telejornal do Brasil, o Jornal 

Nacional da TV Globo. Ele disse que, a partir daquele momento, acabariam as matérias sobre 

a pandemia do programa e celebrou o fato.71 Em resposta às medidas, seis veículos de 

comunicação se uniram em um consórcio para realizar balanços diários dos dados de 

diagnósticos e mortes pela doença. O G1, O Globo, Extra, UOL, Estado de São Paulo e Folha 

de São Paulo passaram a coletar informações junto às secretarias estaduais de saúde em todo o 

País.72 O fechamento das informações passou a se dar por volta das 20 horas. 

 A crise sanitária no Brasil teve seu auge nos meses de março e abril de 2021. O 

número de mortes pela COVID-19 disparou no País. Em abril, foram registrados mais de 82 

mil óbitos. Em março, o índice foi de pouco mais de 66 mil mortes.73 A média móvel de 

mortes74 chegou a 3.125 no dia 12 de abril – maior índice desde o início da pandemia. O 
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Sistema de Saúde registrou forte impacto, incluindo filas de internação devido à superlotação 

das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Da parte do Governo Federal, a relação seguiu 

conflituosa. O presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve uma postura abertamente contrária às 

medidas de distanciamento social e subiu o tom de crítica a governadores e prefeitos que 

agissem para restringir o funcionamento do comércio e/ou locais públicos. O embate com a 

imprensa também se intensificou. Para o presidente, a grande mídia utilizava mentiras e 

provocava pânico e histeria entre a população. 

 A campanha vacinal contra a COVID-19 no Brasil foi iniciada em 17 de janeiro de 

2021. Após a aprovação em caráter emergencial do imunizante Coronavac pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Governo de São Paulo aplicou a primeira dose da 

vacina. A enfermeira Mônica Calazans foi a primeira vacinada em um evento que contou com 

ampla cobertura midiática75. Ao lado de Mônica, estava o governador do Estado, João Doria 

(PSDB) – desafeto público do presidente Jair Bolsonaro (PL). O paulista foi um severo crítico 

da gestão de Bolsonaro durante a pandemia. O presidente revidava as críticas acusando Doria 

de gerar desemprego no Estado com as políticas de distanciamento implementadas por ele. 

 A Coronavac é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e, no Brasil, tem como 

parceiro o Instituto Butantan. O órgão público, pertencente ao Governo do Estado de São 

Paulo, foi o responsável por realizar os testes clínicos da vacina e firmar parcerias 

tecnológicas para o envase e a produção. Ainda em 2020, quando os testes estavam em fase 

final, Bolsonaro (PL) chegou a fazer críticas públicas ao imunizante e a descredibilizá-lo.76 O 

presidente qualificou a Coronavac de “vacina chinesa do João Doria”. Duas críticas estavam 

contidas na fala: uma à China, que era fruto de ataques da extrema direita no mundo, que 

acusa o país de disseminar o coronavírus de modo intencional;77 outra ao governador paulista, 

que é potencial adversário de Bolsonaro em futuras eleições presidenciais. 

 Apesar dos embates, a Coronavac foi adquirida pelo Programa Nacional de 

Imunização (PNI) do Governo Federal. O ex-ministro Eduardo Pazuello, em coletiva de 

 
pode levar a uma visão distorcida dos dados globais. Para calcular a média móvel, soma-se o número de 

casos ou mortes do dia com o dos seis dias anteriores, dividindo o resultado pelo número de dias da semana. 

Para saber a tendência, é calculada a variação percentual das médias móveis em um período de 14 dias. Se 

esse percentual for de até 15%, é considerado estabilidade. Se for acima de 15% positivos, está em tendência 

de alta. Se for mais de 15% negativos, está em tendência de queda. 
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brasil/>. Acesso em: 25 set. 2021. 
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imprensa, criticou João Doria pelo que chamou de “uso político da vacina”.78 O governador 

acabou articulando a primeira aplicação e saiu à frente do Governo Federal no uso midiático 

que fez do momento, preparado com estratégias de marketing planejadas para impulsionar o 

imunizante e o próprio governador. 

 Também, em 17 de janeiro de 2021, a Anvisa aprovou a vacina AstraZeneca, 

produzida pela Universidade de Oxford e pesquisada no Brasil pela Fiocruz. Já o imunizante 

da BioNtech/Pfizer foi aprovado em caráter definitivo no dia 23 de fevereiro de 2021.79 A 

vacina da Jansen, fabricada pela Johnson & Johnson, foi aprovada pela Agência em caráter 

emergencial no dia 31 de março de 2021.80 As três vacinas, somadas à Coronavac, compõem a 

maior parte dos imunizantes aplicados no território nacional dentro do Plano Nacional de 

Imunização. 

 O presidente Jair Bolsonaro (PL), embora não tenha se colocado contrário à campanha 

de vacinação, fez uma série de declarações que colocaram em dúvida os imunizantes, além de 

ele próprio ter declarado que ainda não se vacinou até o mês de outubro de 2021. Em discurso 

proferido na Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, no dia 21 de setembro de 2021, o 

governante brasileiro disse que apoia a vacinação, mas afirmou que sua gestão é contrária às 

exigências de passaportes sanitários. Concomitante à declaração, Bolsonaro reforçou a defesa 

do tratamento precoce e disse ao mundo que ele próprio se curou da COVID-19 fazendo uso 

dessas medidas farmacológicas sem comprovação científica.81 

 A crise sanitária, que culminou em um número expressivo de mortes no Brasil, tem 

gerado uma série de tensões políticas. A principal delas foi a instalação da CPI da COVID-19 

no Senado Federal ocorrida no dia 27 de abril de 2021. Os parlamentares investigam se houve 

omissões e irregularidades nas ações do Governo Federal no enfrentamento à pandemia. O 

grupo, formado por maioria de oposição, é constantemente atacado e questionado pelo 

presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. Eventualmente, a CPI é pauta das lives de 

quinta-feira com ataques e questionamentos por parte dele e de seus ministros. 
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 Neste capítulo, para contextualizar o cenário da pandemia, serão discutidos aspectos 

relacionados ao negacionismo científico, teorias da conspiração e outras crises sanitárias já 

ocorridas no Brasil e no mundo. Além disso, são discutidos aspectos sociais, sanitários, 

políticos e comunicacionais envolvidos à luz da análise a ser empreendida a respeito da 

comunicação do presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas lives semanais nas redes sociais em 

parceria com veículos de comunicação oficialistas. 

 

3.1 Pandemias e negacionismo científico: premissas históricas 

 

 A palavra pandemia foi usada pela primeira vez pelo filósofo grego Platão. Rezende 

(2007) explica que o termo se referia a qualquer acontecimento que atingia toda a população. 

A expressão foi usada por Aristóteles sob a mesma interpretação. O médico Galeno, entre os 

romanos, usou uma adjetivação para a expressão: pandêmico foi empregado para qualificar 

doenças epidêmicas de grande difusão. No final do século XVIII, o termo pandemia se 

consolidou no glossário médico com seu primeiro registro em francês no Dictionnaire 

Universel Français et Latin, de Trévoux, de 1771 (REZENDE, 2007).  

 A concepção moderna de pandemia se refere a uma epidemia de grandes proporções, 

que se espalha em vários países e em mais de um continente. Segundo Rezende (2007), um 

dos casos mais icônicos e lembrados para abordar os impactos de uma pandemia é a gripe 

espanhola. A doença, que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1918-1919, 

vitimou cerca de 20 milhões de pessoas em todo o planeta. Epidemia é um vocábulo utilizado 

para doenças que se espalham rapidamente em uma localidade específica ou, até mesmo, em 

um país. A diferença fundamental para a pandemia é o alcance transcontinental da segunda. 

 Seja em pandemias ou epidemias, há recorrência de tensões entre aqueles que 

desenvolvem e promovem medidas sanitárias e a população ou grupos sociais específicos. A 

produção de contra-argumentos para recusar determinadas medidas, como a vacinação, além 

de teorias conspiratórias sobre a origem de determinadas pestes têm marcado alguns eventos 

ao longo da história. Em 1904, por exemplo, ocorreu, no Rio de Janeiro, a chamada Revolta 

da Vacina. O motim popular foi uma resposta que demarcou a insatisfação diante da 

obrigatoriedade da vacinação contra a varíola.  

 O evento histórico, porém, deve ser lido à luz do contexto de então. Embora a rejeição 

às medidas sanitárias seja uma das principais características diante da reforma urbana 

empreendida no Rio de Janeiro do início do século XX, suas motivações são das mais 

diversas. A quantidade de doenças que assolava a cidade era grande: febre amarela, febre 



86 

 

tifoide, impaludismo, varíola, peste bubônica e tuberculose estavam entre as principais. O 

médico Oswaldo Cruz foi o responsável por liderar medidas de desinfecção e combater as 

principais causas dessas doenças. Muitas delas exigiam abordagens invasivas às residências, 

por vezes com uso de força policial. Os principais alvos eram casas e cortiços nas áreas mais 

pobres da cidade. 

 A decisão pela obrigatoriedade da vacinação contra a varíola acabou representando um 

estopim diante da insatisfação popular para com as medidas que vinham sendo aplicadas. 

Conflitos e manifestações foram registrados. A utilização dos meios de comunicação, 

notadamente os jornais, serviu de instrumento de mobilização. A argumentação, contudo, 

estava mais ligada a um sentido de autonomia sobre a própria residência e defesa moral do 

papel de chefe de família que não deveria ser violado. 

  Conforme Hochman (2011), em agosto de 1966, foi criada a Campanha de 

Erradicação da Varíola (CEV) com o objetivo de eliminar definitivamente a doença no País. O 

projeto buscou motivar, de forma ampla, a população utilizando estratégias comunicacionais 

adequadas a cada realidade e nível educacional. As convocações lançaram mão de jornais, 

alto-falantes, cartazes e filmes nas escolas. Outra estratégia foi a vacinação em público de 

lideranças políticas, artistas e esportistas. O destaque na imprensa que esses eventos obtinham 

ajudou a fortalecer o impacto junto à população na confiabilidade para com a vacina. O autor 

recorda que, em 1971, foram registrados os últimos 19 casos da doença no Brasil. 

 O estabelecimento da autoridade sanitária no Brasil está intimamente ligado ao 

sucesso das campanhas vacinais, sobretudo ao impacto massivo da imunização contra a 

varíola (HOCHMAN, 2011). Antes disso, no entanto, a vacinação contra a febre amarela, 

tuberculose e poliomielite, nos anos 1940 e 1950, também contribuíram para sedimentar a 

cultura vacinal no País. A aceitabilidade e a credibilidade das campanhas empreendidas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) sofreram, segundo o autor, impactos pontuais, como certa 

desconfiança diante da vacina contra a chamada gripe suína – variante do vírus H1N1 – em 

2009. 

 Campanhas contra boatos a respeito da vacina contra a H1N1 foram lançadas pelo 

Governo Federal em 2010.82 Com três meses do início da campanha de vacinação, o Brasil já 

havia vacinado 45% da população. O impacto de boatos e notícias falsas não teve significativa 

incidência. Em estudo publicado pela rede AVAAZ (2017), algumas das publicações de maior 

incidência no Brasil sobre críticas e teorias da conspiração relacionadas à vacina estavam 

 
82 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56774966>. Acesso em; 1 out. 2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56774966


87 

 

relacionadas ao imunizante contra a H1N1. Em publicações famosas, há a replicação de 

vídeos do britânico David Icke, que recomenda severamente que as pessoas não aceitem 

tomar vacina. Entre os argumentos, as teses conspiratórias sobre a ação de uma elite globalista 

que movimentos de extrema direita têm chamado Nova Ordem Mundial. 

 Mais tarde, durante a epidemia do Zika Vírus no Brasil, outras experiências 

relacionadas a boatos e desconfiança foram registradas; dessa vez, porém, de uma forma mais 

contundente e impactante. A epidemia começou no Brasil em 2012 e se espalhou para outros 

países da América do Sul, América Central e Caribe. O vírus Zika é transmitido pelo mosquito 

Aedes Aegypti, que também é vetor de outras doenças causadas pela família do flavírus, 

responsável ainda por febre amarela e dengue. Entre 2015 e 2016, foi registrada a fase mais 

aguda de transmissão, levando a uma série de questionamentos e temores entre a população 

brasileira. Além da incidência de uma febre severa e erupções cutâneas entre parte dos 

infectados, a contaminação de mulheres grávidas pelo vírus apontou ligação do acometimento 

com o desenvolvimento de microcefalias nos bebês. 

 Um estudo do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) sobre a epidemia do Zika Vírus 

indicou quais foram os principais impactos da desinformação no combate à doença. Um deles 

esteve relacionado à desinformação e desconfiança para com a vacina contra o sarampo. A 

epidemia dessa doença nos estados de Pernambuco, em 2013, e do Ceará, em 2014 e 2015, 

levou a uma intensificação da vacinação. A coincidência temporal com a alta incidência de 

microcefalia em recém-nascidos levou à circulação de boatos de que os casos estariam ligados 

a efeitos negativos dessa vacina. O estudo governamental indicou que, embora esse 

questionamento tivesse circulado nas redes sociais, não houve uma expressiva causalidade na 

negativa de imunização, o que poderia provocar surtos importantes não só do sarampo, mas 

de caxumba e rubéola – a chamada vacina tríplice viral protege contra três tipos de doença 

além da varicela. 

 Alguns boatos atingiram relevância ainda maior na sociedade brasileira. A substância 

piriproxifeno, utilizada como larvicida para conter a proliferação do mosquito vetor do Zika 

Vírus, foi apontada como causa de malformações congênitas. Para o Ministério da Saúde, 

todavia, foi explicitado de forma objetiva que não havia correlação entre o uso da substância, 

chancelada pela OMS e usada há muito tempo no País. A cidade de Recife/PE, que registrou 

altos índices de bebês com microcefalia, não utilizava o larvicida – um dos argumentos que 

contradisse a desconfiança colocada em relação ao larvicida. Para o estudo governamental a 

respeito da doença, foi preciso investimento em comunicação social e esforços maiores na 
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parceria com a imprensa para debelar boatos e ampliar a informação junto à população sobre 

causas, efeitos e modos de combate àquela epidemia. 

 A publicação do AVAAZ (2017) indica ainda que o negacionismo relacionado à 

vacinação no Brasil – um dos principais componentes da desinformação ligada ao campo 

científico – tem origem, sobretudo, em conteúdos estadunidenses. O movimento antivacina 

dos EUA é um dos mais expressivos em todo o planeta. Está ligado a grupos de extrema 

direita e tem contribuído para picos de contaminação de algumas doenças, como é o caso da 

COVID-19. Apesar de o país ter sido pioneiro na aquisição de imunizantes, a taxa de 

vacinação passou por alguns reveses diante da recusa de parte significativa da população. 

 Através de pesquisa realizada em junho e julho de 2021, o Instituto Gallup apontou 

divergências com relação à confiança na ciência a depender do posicionamento político dos 

cidadãos estadunidenses. Entre os simpatizantes do Partido Republicano, houve uma queda na 

porcentagem daqueles que “confiam plenamente” ou “muito” na ciência: de 72%, em 1975, 

para 45% atualmente. Já entre os simpatizantes do Partido Democrata, os índices subiram de 

67% para 79%.83 O conservadorismo político tende a reagir de forma crítica a algumas 

proposições de diversos campos da ciência. O site The Conversation84 publicou uma matéria 

sobre a forma como o estrato social dos brancos cristãos dos EUA tem caminhado para uma 

postura de ataque à Teoria da Evolução, especialmente em função de suas crenças religiosas; 

às teses do Aquecimento Global, em função da necessidade de manutenção de uma 

perspectiva econômica individualista e desenvolvimentista; e às medidas sanitárias contra a 

proliferação do Coronavírus, associadas a medidas de esquerda. Um número expressivo de 

profissionais de saúde estadunidenses recusou-se a receber o imunizante contra a COVID-

19.85 

 Em entrevista ao Nexo Jornal86, o historiador da ciência, Laurent-Henri Vignaud, 

explica que as reações contra a vacinação podem vir de diferentes matizes ideológicas. 

Medidas sanitárias higienistas podem provocar reações populares de caráter mais à esquerda, 

como é o caso da Revolta da Vacina no Brasil. Contudo, perspectivas libertárias 

individualistas tendem a inflamar posturas à direita assim como o conservadorismo religioso. 

 
83 Disponível em: <https://news.gallup.com/poll/352397/democratic-republican-confidence-science-

diverges.aspx>. Acesso em: 13 out. 2021. 
84 Disponível em: <https://theconversation.com/political-orientation-predicts-science-denial-heres-what-that-

means-for-getting-americans-vaccinated-against-covid-19-165386>. Acesso em: 13 out. 2021. 
85 Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/09/29/os-trabalhadores-de-saude-dispostos-a-

perder-emprego-para-nao-se-vacinar-nos-eua.ghtml>. Acesso em: 13 out. 2021. 
86 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2021/10/13/%E2%80%98O-movimento-

antivacina-%C3%A9-tamb%C3%A9m-um-efeito-da-hiperinforma%C3%A7%C3%A3o%E2%80%99>. 

Acesso em: 13 out. 2021. 
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No Brasil, apesar de uma alta taxa de confiabilidade nas vacinas, há projeções que apontam 

queda nesse índice, ainda que o País seja um dos mais propensos a darem crédito à 

vacinação.87 As principais ações de crítica e desconfiança têm partido de movimentos 

extremistas de direita não só por serem alimentados por conteúdos negacionistas 

originalmente produzidos nos EUA, mas também pelas ações promovidas por lideranças 

brasileiras, como o presidente Jair Bolsonaro (PL). A conduta do mandatário, embora não se 

mostre explicitamente contra a vacinação, alimenta as teses de desconfiança. Entre as falas de 

relativização, está o uso de adjetivos como “experimentais” ao se referir aos imunizantes.88 O 

Governo chefiado por Bolsonaro também tem sido acusado de retardar a negociação para a 

aquisição de imunizantes contra a COVID-19. A CPI da Pandemia aponta que ficaram sem 

resposta 53 mensagens enviadas por e-mail da farmacêutica Pfizer indicando interesse e 

propostas de negociação para a compra de vacinas em 2020. Embora o imunizante tenha sido 

aprovado definitivamente em 23 de fevereiro de 202189, somente em 29 de abril de 2021 é que 

chegou o primeiro lote com 1 milhão de vacinas no País. O atraso, resultado da priorização de 

distribuição para países que estabeleceram acordos de forma antecipada, acabou impactando o 

Plano Nacional de Imunização do Brasil. 

 Contudo, a tradição vacinal no País acabou reverberando em uma adesão bastante 

consistente à campanha de imunização. Até meados de outubro de 2021, mais de 70% da 

população total haviam recebido ao menos uma dose de vacina e mais de 47% estavam 

completamente imunizadas com duas doses ou dose única.90 O Brasil superou, em termos 

percentuais, os Estados Unidos, que dispõem de maior quantidade de vacinas e iniciaram a 

campanha de forma muito mais pujante e rápida. 

  

3.2 A pandemia da COVID-19 no Brasil: impactos sociais 

 

 Com a deflagração da crise sanitária mundial, seguiram-se discussões e alertas sobre 

os iminentes impactos econômicos, sobretudo nos países mais pobres. A necessidade de 

adoção de medidas restritivas afetou a atividade produtiva e o esforço governamental para 

preparar os sistemas de saúde, o que levou a uma profunda revisão orçamentária e busca por 

 
87 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-54111690>. Acesso em: 13 out. 2021. 
88 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/06/09/bolsonaro-questiona-eficacia-de-

vacinas-contra-covid-e-erra-ao-dizer-que-estao-em-estado-experimental.htm>. Acesso em: 13 out. 2021. 
89 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/anvisa-concede-registro-definitivo-

para-vacina-da-pfizer>. Acesso em: 13 out. 2021. 
90 Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/covid-brasil-chega-a-100-milhoes-de-

totalmente-vacinados,2bccfdd31a440020c426caee71e7f358nc3jelw9.html>. Acesso em: 15 out. 2021. 
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novos rearranjos financeiros para dar conta dos custos adicionais iminentes. Logo, medidas de 

apoio e renda para os trabalhadores foram anunciadas por várias nações. Contudo, a incerteza 

da durabilidade da pandemia e os desdobramentos cada vez mais complexos acabaram 

acarretando uma série de desafios sociais. 

 O Brasil vivenciava, ao início de 2020, o aprofundamento de um processo de 

implementação econômica de uma agenda de diretriz neoliberal. De forma ainda embrionária, 

esse movimento teve início ao final de 2014, especificamente após a reeleição da presidenta 

Dilma Rousseff (PT), quando o Governo propôs medidas de austeridade e revisão de algumas 

regras da legislação trabalhista, que acabariam se confirmando em 2015.91 Em 2016, após 

uma crise política de enorme proporção, a presidenta sofreu impeachment, observado por 

muitos analistas como um golpe parlamentar (SOUZA, 2016; MIGUEL, 2019), o que 

possibilitou a ascensão ao poder de um governo abertamente comprometido com políticas de 

inspiração neoliberal ainda mais profundas e sistemáticas. 

 Michel Temer (MDB), então vice-presidente, assumiu a condução do País e formou 

uma coalizão parlamentar que lhe garantiu um consistente apoio no Congresso Nacional para 

a aprovação das medidas econômicas de seu projeto. A principal proposta implementada foi a 

Emenda Constitucional do Teto de Gastos – EC nº 95, de 2016. O texto impede o crescimento 

de gastos primários do Governo acima da inflação e reduz os mínimos constitucionais a serem 

investidos na saúde e na educação. Dweck (2021) afirma que o Governo Bolsonaro, que teve 

início em 2019, assumiu o poder compromissado com a agenda econômica já em curso. O 

autor recorda que, de modo explícito, o compromisso de campanha da chapa bolsonarista 

versava em sinalizar ao empresariado e aos setores econômicos do País uma sistemática 

defesa daquilo que eles avaliavam positivamente em relação ao Governo Temer. 

 Outras reformas de inspiração tipicamente neoliberais foram aprovadas no Brasil nos 

últimos anos. A reforma trabalhista (nº 13.467, de 2017), aprovada ainda na gestão de Michel 

Temer (MDB), diminui o poder de negociação da classe trabalhadora. Entre outras medidas, 

foi extinta a obrigatoriedade da contribuição sindical. O emedebista tentou, ainda, aprovar a 

reforma da previdência. Apesar da sólida base que dispunha nas casas legislativas, o Governo 

enfrentou desgastes políticos e precisou despender energias em negociações para impedir que 

 
91 A Lei nº 13.134/2015, que regulamenta as regras do Programa do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial, 

aumentou o período de trabalho necessário para o requerimento do benefício do seguro-desemprego de seis 

para 12 meses. Essa foi uma das proposições do ministro da Fazenda do segundo Governo Dilma, Joaquim 

Levy, que implementou cortes de gastos e aumento de impostos num ajuste fiscal que deu novo rosto à 

política econômica do mandato da petista. 
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o então ocupante da Presidência fosse denunciado e, portanto, afastado do cargo.92 A matéria 

ficou para o Governo seguinte, que, já em seu primeiro ano, conseguiu a aprovação junto ao 

Congresso Nacional. Na prática, a medida endureceu as regras para acesso à aposentadoria. 

Recebeu apoio amplo dos empresários e setores financeiros, mas foi duramente criticada por 

entidades trabalhistas e movimentos sociais. 

 Para Dweck (2021), o Governo, imbuído de forte comprometimento com as matrizes 

econômicas de desestatização e contingenciamento, acabou por agir tardiamente diante dos 

efeitos econômicos da crise sanitária. O autor sustenta que houve morosidade em flexibilizar a 

política fiscal, que se tornara imperativa com a forte queda de arrecadação; também, aponta 

lentidão na proposição do auxílio emergencial, que demandou protagonismo do Poder 

Legislativo para que fosse implementado em um valor maior dos que os R$200,00 mensais 

inicialmente anunciados pelo ministro Paulo Guedes; por fim, indica que houve tímido auxílio 

às empresas na tentativa de evitar demissões em massa – fruto, também, do enfraquecimento 

do papel estratégico do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). 

 Caponi (2020)  argumenta que três questões ajudam a compreender a gravidade da 

pandemia no Brasil: aspectos epistemológicos vinculados ao negacionismo científico, 

questões ético-políticas vinculadas aos direitos humanos e estratégias biopolíticas vinculadas 

à razão neoliberal. Com relação ao primeiro ponto, a autora recorda que, já na campanha 

presidencial, Bolsonaro (PL) apresentou algum desprezo por universidades públicas e 

pesquisas científicas além de contribuir para a disseminação de teses sem respaldo científico, 

como a ideologia de gênero. De fato, no curso da pandemia, é expressiva a defesa de medidas 

farmacológicas sem comprovação científica por parte de Bolsonaro. O presidente foi 

contaminado em julho de 2020. Durante o período de isolamento, aproveitou para enaltecer a 

cloroquina e posou para várias fotos com a caixa do medicamento. Um fato pitoresco marcou 

o período: em performance para apoiadores no Palácio da Alvorada, o mandatário mostrou o 

remédio para emas que estavam no local.93 

 Na perspectiva apresentada por Caponi (2020), a OMS, a Organização Pan-Americana 

da Saúde (Opas) e a Comissão Interamericana de direitos humanos da ONU deveriam ser 

instituições respeitadas por governos na condução protocolar das medidas de enfrentamento à 

 
92 A Procuradoria Geral da República apresentou duas denúncias contra Michel Temer (MDB) ao STF em 

2017. A primeira foi por corrupção passiva. A segunda apontou os crimes de obstrução à Justiça e 

organização criminosa. Ambas não tiveram apoio suficiente na Câmara dos Deputados. O ex-presidente só 

poderia ser investigado pela Suprema Corte no exercício do mandato com a aprovação do Legislativo – 

processo que acarretaria seu afastamento temporário do cargo. 
93 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/23/bolsonaro-exibe-caixa-de-

cloroquina-para-emas-no-palacio-da-alvorada.htm>. Acesso em: 13 out. 2021. 
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pandemia. A autora argumenta que a gravidade da situação pode facilitar posturas que 

banalizam a decisão sobre os tratamentos paliativos ou a gestão de leitos, incidindo em 

decisões que privilegiem pessoas mais jovens em vez daquelas mais idosas. A temática teve 

espaço na CPI da COVID do Senado Federal. A advogada Bruna Morato, que representa 12 

médicos que trabalhavam para a empresa de planos de saúde Prevent Senior, depôs na 

Comissão e acusou a instituição de adotar práticas para encurtar o tempo de vida dos 

pacientes. Dentre as medidas, estariam a diminuição de oxigênio para pacientes que 

estivessem há mais de duas semanas internados, além da visão utilitarista de liberação de 

leitos quando houvesse óbitos: “óbito também é alta” e “já viveu o suficiente” foram 

expressões atribuídas pela advogada à empresa.94 

 O debate também incluiu a acusação do uso de medicamentos do chamado “Kit 

COVID”, que reúne uma série de medicamentos sem comprovação científica para tratamento 

da doença, incluindo ivermectina, cloroquina e hidroxicloroquina95 por parte da Prevent 

Senior. As suspeitas apontam que pacientes do plano foram usados como espécie de cobaias 

para receberem a medicação defendida pelo Governo Federal, especialmente através da 

militância do presidente Bolsonaro (PL). Outras medidas foram usadas pela empresa, como a 

Ozonioterapia, que consiste em uma insuflação retal, que é feita com o uso de um dispositivo 

para introduzir ozônio e oxigênio através de um cateter no intestino.96 

 No campo social, a pandemia trouxe uma série de desafios, uma vez que medidas de 

distanciamento social impactaram um grande número de trabalhadores, sobretudo aqueles que 

vivem na informalidade. O Governo Federal, por meio do ministro da Economia, Paulo 

Guedes, sinalizou, ainda em março de 2020, a intenção de conceder um auxílio emergencial 

de R$200,00 aos trabalhadores informais, excluindo os beneficiários do Bolsa Família e do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC).97 Vários setores da sociedade, incluindo o 

Congresso Nacional, criticaram o Governo e pressionaram para que o auxílio fosse mais 

robusto e abrangente. Inicialmente, foram pagas três parcelas de R$600,00 a quase 65 milhões 

de brasileiros, sendo que mulheres mães que são chefes de família puderam receber o valor 

dobrado (R$1.200,00). O valor foi prorrogado por mais dois meses ainda em 2020.98 Na 

 
94 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2021/10/12/ja-viveu-o-suficiente-

advogada-traz-mais-bastidores-da-prevent-senior.htm>. Acesso em: 14 out. 2021. 
95 Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/kit-covid-o-que-diz-a-ciencia/>. Acesso em: 14 out. 2021. 
96 Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/09/29/interna_politica,1309985/luciano-

hang-admite-ter-permitido-prevent-senior-a-fazer-ozonioterapia-nele.shtml>. Acesso em: 14 out. 2021. 
97 Disponível em: <https://noticias.r7.com/brasil/guedes-anuncia-auxilio-de-r-200-mensais-a-trabalhadores-

informais-18032020>. Acesso em: 14 out. 2021. 
98 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/auxilio-emergencial-de-r-600-e-

prorrogado-por-mais-dois-meses>. Acesso em: 14 out. 2021. 
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sequência, de setembro a dezembro de 2020, a equipe econômica anunciou que o benefício 

continuaria sendo pago, mas em valor menor: parcelas de R$300,00. Já em 2021, com o 

aprofundamento da crise econômica, o Governo Federal anunciou uma redução nos valores e 

na cobertura do programa. Os trabalhadores enquadrados nas regras devem receber quatro 

parcelas mensais no valor de R$ 250,00. Pessoas que moram sozinhas têm direito a quatro 

parcelas mensais no valor de R$ 150,00. Mulheres provedoras de família monoparental têm 

direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 375,00.99 Os auxílios emergenciais foram 

adotados em vários países do mundo, sendo uma prática comum para garantir um certo nível 

de proteção social, especialmente nos lugares onde as medidas restritivas foram mais 

contundentes. 

 Caponi (2020) denuncia a razão neoliberal como um sistema débil focado no sucesso 

individual e na meritocracia, o que coloca em segundo plano qualquer tipo de compromisso 

solidário capaz de garantir subsistência diante dos impactos provocados pela pandemia. A 

autora argumenta que o discurso contrário ao distanciamento social cria uma falsa dicotomia 

entre defesa da saúde e defesa da economia, quando ambas as frentes deveriam ter atenção 

especial do Estado e dos agentes sociais. Para o presidente Bolsonaro (PL), entretanto, as 

críticas às medidas de distanciamento eram uma forma de demonstrar uma preocupação com a 

normalidade da movimentação econômica e defender seu Governo junto aos setores que 

temiam os efeitos negativos dos fechamentos: industrial, agronegócio e comércio, por 

exemplo. 

 Segundo Santos (2020), os governos de direita e extrema direita apresentaram 

fracassos no enfrentamento à pandemia, citando também os pretextos de defesa da economia 

para cumprir ações arriscadas, como a não adoção de restrições de circulação ou lockdown. 

No Brasil, Bolsonaro (PL) participou reiteradamente de manifestações populares sem uso de 

máscara, promoveu aglomerações, desrespeitou normas sanitárias e criticou todos os setores 

que defenderam e defendem medidas indicadas pela ciência como instrumentos de prevenção. 

O autor acrescenta, ainda, que os governos que incorrem nessas práticas se prontificam a 

cumprir a cartilha neoliberal junto a ataques à investigação científica e à liberdade de 

expressão. As críticas aos órgãos de imprensa também se tornam uma prática comum de 

governos compromissados com esse discurso. 

 Na perspectiva de Oliveira e Fernandez (2021), o princípio neoliberal do Governo Jair 

Bolsonaro (PL) representou um encolhimento de investimento do Estado em políticas 

 
99 Disponível em: <https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial>. Acesso em: 14 out. 

2021. 
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públicas de saúde já no período anterior à pandemia. Junto dessa perspectiva de atuação, 

esteve a inação do Governo Federal na tomada de decisão de medidas de distanciamento 

social durante a crise sanitária da COVID-19. Isso acabou descentralizando as medidas de 

combate assumidas por cada Estado da Federação a partir de sua realidade. O Planalto chegou 

a tentar centralizar essas decisões de forma coordenada, mas não com a intenção de promover 

planos de restrição de acordo com a taxa de transmissão, mas para impedi-las de modo 

sistemático. O pânico gerado entre governadores estaduais e outras autoridades, temerosos 

com os desdobramentos negativos sobre os índices de infecção, levou a questão ao STF, que 

determinou que Estados e Municípios tinham autonomia para tomarem decisões relativas ao 

distanciamento social.100 

 A decisão judicial foi usada por Bolsonaro (PL) e apoiadores para culpar as outras 

esferas da Federação como responsáveis pelos índices crescentemente negativos da pandemia. 

O Governo justificou sua linha de atuação como restrita ao envio de recursos financeiros – 

algo constitucionalmente previsto – enquanto aludia a uma suposta imposição da Suprema 

Corte para sua atuação. Na realidade, o Supremo apenas garantiu a autonomia dos Estados e 

Municípios de enfrentarem o problema sem proporcionar qualquer restrição à atuação 

coordenada do Governo Federal. Em outros países, inclusive, as ações tiveram resultados 

efetivos.101 

 Algumas questões chamaram a atenção da sociedade pelos impactos negativos 

advindos com as mudanças na dinâmica social. O aumento da permanência de parte da 

população nos lares devido ao distanciamento social e àadoção de trabalho remoto fez 

aumentar o índice de agressões contra as mulheres.102 Em 2020, uma a cada quatro mulheres 

afirmou ter sofrido algum tipo de violência durante a pandemia da COVID-19. A preocupação 

chegou ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado por Damares 

Alves (PP). Embora a ministra tenha anunciado uma campanha para combater a violência 

sofrida pelas mulheres103, o assunto não ganhou destaque na agenda governamental. O 

 
100 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/15/maioria-do-supremo-vota-a-favor-de-que-

estados-e-municipios-editem-normas-sobre-isolamento.ghtml>. Acesso em: 23 out. 2021. 
101 Países federativos, como Alemanha e Canadá, tiveram políticas coordenadas mais uniformes em seus 

territórios e superaram eventuais divergências para alcançar resultados mais efetivos na diminuição da 

transmissão do coronavírus (REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE, 2020). 
102 Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-

de-algum-tipo-de-violencia-na-pandemia-no-brasil-diz-datafolha.ghtml>. Acesso em: 23 out. 2021. 
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Ministério Público Federal, inclusive, abriu inquérito para investigar a baixa execução 

orçamentária dos recursos disponíveis à Pasta em 2020.104 

 Damares Alves representa um dos setores mais importantes no Governo Bolsonaro: o 

dos evangélicos. Obviamente, o grupo de cristãos que apoiam o Governo é bastante variado, 

incluindo católicos carismáticos. Contudo, a parcela de (neo)pentecostais unidos ao Planalto 

tem sido majoritária, seja na presença de religiosos em cargos estratégicos, seja na influência 

que lideranças evangélicas nacionais exercem sobre o Governo. Almeida (2021) argumenta 

que a atuação religiosa no plano federal inclui uma série de variáveis: os interesses 

econômicos nos meios de comunicação de evangélicos (neo)pentecostais e carismáticos 

católicos; a aliança sionista entre católicos, evangélicos e judeus na política externa do 

Ministério das Relações Exteriores; o incentivo a incursões fundamentalistas em territórios 

indígenas; e a presença de setores conservadores de igrejas evangélicas e católica em setores 

da justiça. O autor pontua, de forma específica, o poder de influência que exerce o Ministério 

de Damares Alves. A pasta empreende um discurso conservador e responsivo ao desejo das 

principais lideranças evangélicas de defesa de valores morais e postura crítica à visão laica de 

direitos humanos. 

 Influenciado por líderes religiosos, o presidente Bolsonaro (PL) também incluiu a 

defesa da abertura de templos durante as fases mais agudas do distanciamento social. Uma das 

mais notórias lideranças evangélicas do País, o pastor da Assembleia de Deus Vitória em 

Cristo, Silas Malafaia, é um dos conselheiros do mandatário.105 A pressão do grupo para que 

as igrejas não fossem fechadas se deu nas diversas esferas do poder, sobretudo contra 

prefeitos e governadores. Além da reação negativa às medidas de distanciamento, taxadas 

como ideológicas por parte dessas lideranças, vários foram os anúncios de possíveis curas e 

medidas milagrosas destinados aos fiéis. O caso mais emblemático foi o de Valdemiro 

Santiago, líder e fundados da Igreja Mundial do Poder de Deus, que vendeu grãos de feijão 

apontados como capazes de efeitos milagrosos na cura da COVID-19.106 

 Se alguns líderes optaram por defender elementos de cunho milagroso e foram 

acusados de charlatanismo, outros se associaram aos apoiadores das medidas não 

farmacológicas tradicionalmente enaltecidas por Bolsonaro (PL). Esse foi o caso de Silas 

 
104 Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/10/18/mpf-investiga-minsterio-de-

damares-por-nao-gastar-verba-que-tem-disponivel.htm>. Acesso em: 23 out. 2021. 
105 Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/conselheiro-de-bolsonaro-silas-malafaia-

diz-que-ideologizaram-a-pandemia/>. Acesso em: 23 out. 2021. 
106 Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/08/04/mpf-ajuiza-acao-contra-pastor-valdemiro-por-
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Malafaia107108, que propagou tanto a cloroquina como a ivermectina. Outro importante líder 

evangélico e apoiador do Governo, o bispo Edir Macedo, líder e dono da Igreja Universal do 

Reino de Deus, chegou a minimizar a pandemia em mensagem aos fiéis, chamando-a de 

“tática de Satanás”.109 

 O conservadorismo religioso sustentou e sustenta o populismo em relação à ciência na 

medida em que corrobora posturas críticas às instituições constituídas reivindicando um lugar 

de autoridade espiritual moralmente superior. No Brasil, mesmo diante da tragédia sanitária e 

social, os grupos religiosos de vertente conservadora têm contribuído para estruturar 

pensamentos negacionistas, desde aqueles mais vulgares – como é o caso do feijão milagroso 

–, até as conhecidas táticas de defesa das medidas farmacológicas como justificativa para um 

passe livre e flexível diante do imperativo de adoção de medidas de distanciamento social – 

algumas das quais fortemente rejeitadas por atingir a fonte de financiamento de igrejas. 

 De fato, o populismo de Bolsonaro tem sustentáculos bastante evidentes: o 

militarismo, o liberalismo econômico e o conservadorismo religioso. Os três têm atuado, cada 

qual a sua maneira, para defender a visão do Governo no modo como se relaciona com a 

pandemia. O militarismo, representado, em especial, pelo ex-ministro da Saúde, general 

Eduardo Pazuello, demonstrou fidelidade ao presidente na condução das políticas públicas. 

Em sua gestão, o Ministério não buscou ações coordenadas de distanciamento social, evitou 

eleger a vacinação como medida prioritária e principal no combate à COVID e empreendeu a 

defesa das medidas não farmacológicas sem comprovação científica. Os liberais, liderados 

pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e apoiados por importantes setores financeiros e 

empresariais, também embarcaram nos discursos paralelos ao cânone científico, tendo sempre 

como mote principal a defesa da abertura econômica e a crítica sistemática aos governadores 

e prefeitos que adotaram medidas de distanciamento. Por fim, o conservadorismo religioso 

atuou e tem atuado na construção de uma narrativa de luta individual contra os males da 

COVID-19, seja atrelando-a a forças nefastas do inferno, como fez Edir Macedo, seja 

associando a cura à perspectiva da fé. 

 
107 Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/05/20/conselheiro-de-bolsonaro-malafaia-

defende-cloroquina-critica-lockdown-e-pede-para-depor-a-cpi.ghtml>. Acesso em: 23 out. 2021. 
108 Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/video-do-pastor-silas-malafaia-

engana-sobre-eficacia-da-ivermectina-contra-covid-19-na-africa/>. Acesso em: 23 out. 2021. 
109 Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/temas/saude/edir-macedo-que-chamou-coronavirus-

de-tatica-de-satanas-contraiu-covid-19/>. Acesso em: 23 out. 2021. 
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 A pandemia acabou resultando no aprofundamento das desigualdades sociais do 

Brasil.110 O 1% mais rico do País detém metade da riqueza nacional. Porém, a perspectiva 

neoliberal segue condicionando as práticas governamentais não só na economia, mas em todas 

as áreas do Governo. A defesa de remédios sem comprovação uniu empresários ricos a 

lideranças políticas na proposição de qualquer condicionante que evitasse perdas financeiras 

por parte dos detentores de redes de comércio, indústria ou empreendimentos financeiros. Os 

exemplos mais emblemáticos do empresariado pró-cloroquina são Carlos Wizard e Luciano 

Hang. Ambos defenderam o chamado “tratamento precoce” de forma pública e chegaram a 

depor na CPI da COVID no Senado Federal. 

 

3.3 Aspectos comunicacionais 

 

 A pandemia da COVID-19 no Brasil representou a intensificação das rusgas entre Jair 

Bolsonaro (PL) e grande parte da imprensa. Em vez de uma ação coordenada na produção de 

conteúdos informativos a respeito das medidas de proteção, dados epidemiológicos e alertas, 

o Governo Federal primou por se articular a outros entes da sociedade na perspectiva de 

defender suas principais teses: a promoção de fármacos sem comprovação científica e a 

minimização dos efeitos do vírus na intenção de flexibilizar qualquer medida de 

distanciamento social. O Relatório Final da CPI da COVID apontou a existência de um 

gabinete paralelo em que médicos defensores de tratamentos ineficazes contra a COVID 

assessoravam o presidente da República nos assuntos da pandemia. 

 O gabinete paralelo foi apontado pela Comissão como o centro que subsidiou as teses 

defendidas por Bolsonaro (PL) em sua ação política populista, mas também sustentou as 

políticas públicas implementadas pelo Ministério da Saúde, sobretudo após a chegada do 

general Eduardo Pazuello. A CPI da COVID, em seu Relatório Final, também apontou a 

existência de um coletivo de comunicação estruturado para disseminar as teses, às quais o 

Governo estava filiado e pelas quais ele trabalhava. Nomeado pelos críticos de “gabinete do 

ódio”, a organização teria uma práxis similar àquela adotada durante a campanha presidencial 

de 2018: utilização estratégica e intensiva das redes sociais e de círculos de desinformação 

alimentados por um comando pensante ligado, sobretudo, a figuras próximas ao presidente, 

especialmente seus filhos, com destaque para o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos 

Bolsonaro. O documento aprovado pelos senadores indicou quatro evidências de atuação 

 
110 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/topo-da-piramide-avanca-na-pandemia-1-mais-rico-do-

brasil-ja-detem-metade-da-riqueza-nacional-1-25074583>. Acesso em: 23 out. 2021. 
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errônea do Governo no que tange aos aspectos comunicacionais envolvidos no combate à 

pandemia da COVID-19. 

 

A investigação desta CPI reuniu elementos que evidenciam: (i) a omissão do 

governo federal na conscientização da população acerca da pandemia; (ii) a 

participação efetiva do presidente da República, seus filhos e o primeiro escalão do 

governo na criação e disseminação das informações falsas; (iii) o uso da estrutura 

governamental para promover essas declarações do presidente; (iv) suporte a 

comunicadores que propagam notícias e informações falsas sobre covid-19. 

(RELATÓRIO FINAL DA CPI DA COVID, 2021). 
 

  

 Para a CPI, o “gabinete do ódio” se constitui por cinco núcleos articulados. O núcleo 

de comando (1) corresponde ao próprio presidente da República e seus filhos. O núcleo de 

formulação (2) é uma extensão do primeiro de modo a subsidiar as principais teses defendidas 

por Bolsonaro (PL). O Relatório apontou assessores próximos do mandatário como membros 

desse setor. O núcleo político (3) é apontado como o grupo de deputados, ministros e outras 

lideranças proeminentes, que se empenharam em avalizar as teses do presidente em 

entrevistas, publicações nas redes sociais e outras manifestações públicas.111 O núcleo de 

produção e disseminação das fake news (4) corresponde a uma rede estruturada de sites e 

veículos de comunicação. Esses veículos tiveram forte monetização no período da pandemia 

além de serem referenciados constantemente pelos principais apoiadores do presidente. Um 

dos perfis citados pelo documento é a “Folha Política”, que, além de disseminar os conteúdos, 

transmite as lives presidenciais de quinta-feira. Além disso, a disseminação era feita com 

ajuda de influenciadores digitais. Por fim, o núcleo de financiamento (5) é apontado pela CPI 

como responsável por dar suporte econômico às redes de disseminação. O texto cita, de forma 

direta, Otavio Fakhoury e Luciano Hang devido a aportes financeiros feitos por eles aos 

veículos apontados como membros da rede de desinformação. 

 Dentre os tópicos elencados pelo Relatório Final da CPI da COVID-19 (BRASIL, 

2021), sete deles se destacam e foram identificados como os conteúdos geradores das 

publicações de desinformação em rede. O primeiro é a propagação de notícias a respeito da 

origem do vírus com insinuações ou acusações que encorajam ataques xenófobos à China. O 

segundo ponto se refere às críticas ao isolamento social, consistindo em dúvidas sobre a 

 
111 Deputado Federal Ricardo Barros (PP); Deputado Federal Osmar Terra (MDB); Ex-Deputado Federal e 

Presidente do PTB, Roberto Jefferson; Deputado Federal Carlos Jordy (PSL); Deputada Federal Carla 

Zambelli (PSL); Deputada Federal Bia Kicis (PSL); empresário Carlos Wizard Martins; Ex-chanceler 

Ernesto Araújo; ex-presidente da Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG, Roberto Goidanich; ministro 

Onyx Lorenzoni; Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – SCTIE; e 

Hélio Angotti Netto. 
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eficácia das medidas e incentivo à população para não aderir a elas. Em terceiro lugar, os 

conteúdos que buscavam a isenção de responsabilidade pelo Governo Bolsonaro a partir da 

tese de que o Supremo Tribunal Federal havia proibido o Governo Federal de atuar no 

combate à pandemia. No quarto ponto, foram identificadas as campanhas coordenadas de 

incentivo ao “tratamento precoce”, com base, principalmente, em estudos falhos sobre a 

eficácia de determinados fármacos no combate à doença. Como quinto aspecto, as campanhas 

que distorceram o número de mortes causadas pela COVID-19, a fim de minimizar os 

impactos da doença. Em sexto lugar, a contestação à eficácia do uso de máscaras no 

enfrentamento da pandemia. Por fim, em sétimo lugar, a propaganda antivacina, que 

disseminou informações falsas sobre os riscos e a eficácia dos imunizantes. 

 A preocupação com a circulação de conteúdos falsos e que dificultassem o combate à 

disseminação do coronavírus esteve no radar da Organização Mundial da Saúde desde o início 

da pandemia. No artigo “Infodemic management: a key component of the COVID-19 global 

response” (WHO, 2020), a instituição aborda a expressão Infodemia – rápida expansão e 

consumo de informações variadas, sendo muitas delas falsas e nocivas ao trabalho de 

orientação necessário em uma crise sanitária. Naquele período, a Organização apontava a 

importância de amplificadores setoriais como colaboradores na expansão das informações 

oficiais dos órgãos de saúde, incluindo os diversos setores econômicos e sociais dos países. 

No Brasil, entretanto, a disseminação informativa, apesar de obedecer ao modelo de 

amplificação com base em lideranças e credibilidade delas, teve sua raiz baseada em outras 

construções, opiniões e perspectivas. A própria OMS foi duramente criticada pelo Governo de 

Jair Bolsonaro (PL). 

 Para compreender melhor os termos desinformação e fake news, sempre atrelados ao 

debate sobre circulação de conteúdos apócrifos e mentirosos no contexto da pandemia, há um 

esforço, no tópico subsequente, na tentativa de estabelecer alguns parâmetros conceituais que 

ajudem a compreender como determinadas expressões e teses podem ser analisadas também 

sob a ótica do populismo relacionado à ciência. 

 

3.3.1 Desinformação, fake news e redes 

  

 A expressão fake news passou a ser utilizada em larga escala a partir da década de 

2010. O termo, de língua inglesa, tornou-se comum entre os estadunidenses, particularmente 

após a eleição de Donald Trump em 2016. O republicano adotou uma linha hostil com relação 

à imprensa, sendo ele próprio o primeiro a acusar os jornalistas de disseminarem notícias 
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falsas – é, ainda, apontado como um dos propulsores da utilização da expressão. Seus críticos, 

no entanto, têm indicado que o ex-presidente dos EUA se baseia em declarações polêmicas 

para contestar noções até então vistas como sedimentadas na esfera pública. A arquitetura de 

sua campanha presidencial, que teve Steve Bannon como estrategista central, baseou-se no 

uso articulado de dados nas redes inflamando sentimentos específicos de estratos 

conservadores do eleitorado americano.  

 Kakutani (2018) afirma que o ex-estrategista chefe do ex-presidente estadunidense, 

Steve Bannon, declarou que o republicano lê apenas o que reafirma suas próprias crenças. Na 

visão da autora, a proliferação de teses distorcidas e mentiras não é algo novo ou inaugurado 

pelo bilionário embora ele seja um dos exemplos mais expressivos do uso estratégico das 

redes para disseminação de conteúdos falsos. O auge dos conflitos experimentados por Trump 

se deu no início de 2021 quando um grupo de apoiadores invadiu o Capitólio numa 

demonstração violenta de rejeição ao resultado eleitoral de 2020: o republicano foi derrotado 

pelo democrata Joe Biden. O ex-presidente foi banido permanentemente pelo Twitter e 

suspenso pelo Facebook. Em outubro de 2021, o magnata anunciou a criação de uma rede 

social própria: a Truth Social.112 O próprio nome da nova plataforma evoca a ideia de disputa 

narrativa sobre o conceito de verdade, reclamada pelo americano ao acusar constantemente a 

mídia opositora como mentirosa. Durante a pandemia, Trump foi um dos primeiros líderes 

mundiais a endossar o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como 

hidroxicloroquina e azitromicina113. Bolsonaro endossou várias dessas falas do aliado.  

 No Brasil, o tema das fake news ganhou maior destaque a partir das eleições 

presidenciais de 2018. Várias denúncias sugeriram o uso de disparos de mensagens contendo 

notícias e conteúdos falsos para influenciar o eleitorado114. Em setembro de 2019, o 

Congresso Nacional brasileiro instalou uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 

conhecida como CPMI das Fake News. O objetivo da Comissão é investigar como ataques 

cibernéticos ocorridos nas eleições de 2018 atentaram contra a democracia e o debate público. 

O coletivo tem ouvido funcionários de empresas apontadas como promotoras de disparos em 

massa e reacendido debates políticos acusatórios sobre a prática. Também no Congresso, o 

Projeto de Lei nº 2.630/2020, que ficou conhecido como PL das Fake News, tem fomentado o 

debate sobre o uso de dados, boots e disparos em massa para a promoção da desinformação. O 

 
112 Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/21/trump-anuncia-planos-para-lancar-

nova-rede-social-a-truth-social.ghtml>. Acesso em: 6 nov. 2021. 
113 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/25/frases-de-bolsonaro-ecoam-as-de-trump-

sobre-o-novo-coronavirus.ghtml>. Acesso em: 6 nov. 2021. 
114 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/noticias-falsas-influenciaram-

eleicoes-deste-ano-dizem-pesquisadores>. Acesso em: 6 nov. 2021. 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/21/trump-anuncia-planos-para-lancar-nova-rede-social-a-truth-social.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/21/trump-anuncia-planos-para-lancar-nova-rede-social-a-truth-social.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/25/frases-de-bolsonaro-ecoam-as-de-trump-sobre-o-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/25/frases-de-bolsonaro-ecoam-as-de-trump-sobre-o-novo-coronavirus.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/noticias-falsas-influenciaram-eleicoes-deste-ano-dizem-pesquisadores
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/noticias-falsas-influenciaram-eleicoes-deste-ano-dizem-pesquisadores
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texto institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, 

abordando aspectos de identificação de usuários de aplicativos de mensagem, para evitar a 

ação de perfis, redes de disparos e programas inautênticos utilizados com o objetivo de 

disseminar falsos conteúdos ou materiais no intuito de provocar danos. A Lei, já aprovada no 

Senado, foi enviada à Câmara dos Deputados e está em tramitação. 

 A discussão sobre o tema também se dá no Poder Judiciário. Em março de 2020, o 

Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar o que tem sido apontado como 

notícias fraudulentas e ataques difamatórios contra os ministros da Corte (Inquérito nº 4.781). 

As investigações chegaram a aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foram alvos de 

buscas e apreensões. O presidente também foi alvo direto de ações que indicaram a promoção 

de mentiras nas redes. Em outubro de 2021, após ler uma suposta notícia que associa vacinas 

contra a COVID-19 à contaminação por AIDS em live semanal, Bolsonaro teve seu canal no 

YouTube suspenso115. O vídeo, transmitido também pelo Facebook, foi retirado do ar pela 

plataforma.116 

 Enquanto o debate segue no foco da agenda política brasileira, a conceituação do 

fenômeno é alvo de críticas, questionamentos e esforços da academia para compreendê-lo de 

um modo que permita, inclusive, estudos mais aprofundados. Como explana Miguel (2019), 

as notícias falsas não são exclusivas criações apócrifas, mas se assentam também no trabalho 

da imprensa, sobretudo quando esta não esclarece equívocos ou ilegalidades de vazamentos 

ou se torna partícipe de narrativas que atentam contra princípios democráticos. 

 A problemática para a conceituação sobre o que são as fake news e todas as influências 

decorrentes dela tem sido debatida entre as grandes empresas que controlam as redes sociais, 

em particular para balizar ações como as que foram tomadas com relação a Bolsonaro e 

Trump, por exemplo. Uma das redes mais importantes do mundo é o Facebook, presidido por 

Mark Zuckerberg, que, ainda, detém o Instagram e o WhatsApp.117 Para Recuero, Bastos e 

Zago (2018), apesar da ideia de rede social ter sido muito assimilada ao universo digital, ela é 

metáfora para os agrupamentos sociais e as relações entre os indivíduos, que vão influenciar 

na constituição da sociedade. Existem, portanto, também no ambiente off-line, estruturadas 

 
115 Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/25/youtube-live-bolsonaro.ghtml>. Acesso 

em: 6 nov. 2021. 
116 Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/25/live-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 6 

nov. 2021. 
117 Em outubro de 2021, a Meta Platforms, Inc. passou a ser o nome do conglomerado de tecnologia e mídia 

social anteriormente denominado Facebook, Inc. A rede social Facebook não mudou o nome, seguindo 

apenas mais um dos empreendimentos da companhia. 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/25/youtube-live-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/25/live-bolsonaro.ghtml
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pelas conexões estabelecidas entre os atores. O que diferencia as redes sociais da internet é a 

tecnicidade que garante a impressão de rastros pelos usuários: 

 

As chamadas ‘redes sociais’ na Internet são traduções das redes sociais nos espaços 

off-line dos indivíduos, de suas conexões sociais. No espaço on-line, essas redes 

sociais são demarcadas não somente pelos rastros deixados pelos atores sociais e 

pelas suas produções, mas também pelas suas representações (RECUERO et al., 

2018, p. 23). 
 

 O Facebook é compreendido, dessa forma, como um site de rede social. É uma 

estrutura que dá suporte para uma rede de conversação, circulação de mídias, conteúdos e 

representações. Weedon, Nuland e Stamos (2017) sustentam que fake news tem sido um termo 

aplicado a várias situações que envolvam notícias falsas ou manipulações digitais com os 

mais diferentes propósitos. Os autores, representando oficialmente a empresa, indicam que o 

enfrentamento à proliferação de conteúdos nocivos requer um esforço conceitual: 

 

O termo ‘fake news’ surgiu como uma frase abrangente para se referir a tudo, desde 

artigos noticiosos que são factualmente incorretos até artigos de opinião, paródias e 

sarcasmo, boatos, rumores, memes, abusos online e declarações distorcidas de 

figuras públicas que são relatadas como notícias precisas. O uso excessivo e 

indevido do termo ‘fake news’ pode ser problemático porque, sem definições 

comuns, não podemos compreender ou abordar totalmente essas questões 

(WEEDON et al., 2017, p. 4, tradução nossa). 
 

 Dentre as operações que envolvem o Facebook e as experiências apontadas, os autores 

sugerem quatro terminologias. Em Operação de Informação ou Influência (1), são 

consideradas as ações de governos ou órgãos não estatais com intenção de influenciar a 

opinião pública e a política local ou estrangeira. Há, nesse caso, um interesse geopolítico, que 

pode se valer de várias estratégias, como a disseminação de falsas notícias, uma rede de 

contas falsas (amplificadoras) e ações coordenadas com objetivo de manipulação. Na 

categoria Notícia Falsa (2), são consideradas as notícias baseadas em temas factuais, mas com 

distorções fundamentais e erros intencionais, a fim de atrair visualizações e audiência, 

despertar paixões e enganar. Em Amplificadores Falsos (3), os autores apontam o uso de 

contas inautênticas – conhecidas na língua portuguesa como robôs – para influenciar o debate 

político. Essas contas podem atuar de modo a potencializar determinadas mensagens positivas 

de algum partido ou candidato ou atuar coordenadamente para criar um clima hostil a outro. 

 Weedon et al. (2017) ainda trazem o tópico Desinformação (4), para considerar 

conteúdos falsos e imprecisos espalhados de maneira intencional. Embora incluam aqui as 

falsas notícias, tratadas como uma única categoria pelos autores, a terminologia abarca outras 
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situações, que podem levar ao engano a partir de métodos mais sutis, como as citações 

imprecisas, a descontextualização ou a apresentação de dados de modo a potencializar 

preconceitos ou a levar ao engano. Eles salientam que essa categoria se difere de uma 

informação má, que produz e leva engano sem a intenção maliciosa. 

 Os autores, que falam em nome da empresa, defendem as ações desta como se a 

instituição estivesse atenta aos problemas. Por isso, com base na terminologia da ambiência 

de desinformação, eles sustentam três grandes recursos utilizados com os objetivos de 

desinformar e produzir engano ou manipulação nas redes para fins escusos. Um dos recursos é 

a coleta direcionada de dados, sob a qual dados não públicos são acessados e utilizados para o 

controle do discurso público e o direcionamento de estratégias políticas. Outro ponto 

levantado é a criação propriamente dita de conteúdo falso a ser disseminado por vários canais, 

inclusive com envio para jornalistas por meio de contas falsas. A amplificação falsa é outra 

característica levantada por eles como sendo a ação de contas inautênticas na propagação de 

determinadas posições em algumas discussões. 

 Na visão de Weedon et al. (2017), o foco do trabalho se dá na análise do uso 

indiscriminado da coleta de dados e na arquitetura de amplificação falsa. Ambas as categorias 

estão mais relacionadas ao caráter técnico da rede e à possibilidade que esta tem de identificar 

comportamentos anormais e o tráfego de contas consideradas sem autenticidade. Esses 

pontos, aliás, também são citados por Da Empoli (2020) como questões centrais para a 

ambiência da desinformação e da influência geopolítica impetrada em vários países do 

mundo, incluindo várias nações europeias, os EUA e o Brasil. Conforme o autor, há uma ação 

coordenada de governos nacionais-populistas no uso da arquitetura digital. A questão é 

identificar se é mera coincidência ou se há, no conteúdo do que tem sido nomeado de notícia 

falsa, algo de singular em sua capacidade de proliferação. 

 O conceito de desinformação busca explicitar o modo como o que costuma se chamar 

de fake news se prolifera e altera o debate público com seus impactos. Wardle e Derakhshan 

(2017), por exemplo, propõem um quadro definidor chamado “Information Disorder” ou 

“Desordem da Informação”. Mais do que categorizar os tipos de conteúdo que impactam as 

sociedades com mensagens consideradas nocivas ou que levam ao engano, os autores refletem 

a respeito de alguns pontos específicos sobre a distribuição, o modo de produção e as 

diferenças entre produções simbólicas a partir da maneira como elas são constituídas. 

 Uma delas está na própria noção da esfera pública. Se, para Habermas (1984), uma 

esfera pública consolidada é essencial para a democracia, Wardle e Derakhshan (2017) 

sustentam que mudanças recentes têm impactado essa consolidação e a reconfigurado. A 
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grande mudança na teoria da esfera pública seria a de que, atualmente, os sujeitos podem 

escolher com quem vão se conectar ou não. Isso tende a fazer com que as relações sejam 

firmadas com pessoas que compartilham os mesmos pensamentos. Assim, os cidadãos são 

programados para gastar tempo em câmaras de eco. 

 Para Wardle e Derakhshan (2017), essas mudanças no modo de sociabilidade na esfera 

pública implicam a estruturação da desinformação. Os autores apontam dois fatores como 

princípios para três categorias que elencam para o quadro: a incorreção/imprecisão e a 

intenção de prejudicar. Esse ponto de partida já apresenta a perspectiva de que nem todo 

conteúdo considerado falso está condicionado a uma intencionalidade maior muito embora 

possa ser apropriado para algum grupo com a perspectiva de impactar algum debate. 

 Do lado do que pode ser entendido como erro ou equívoco, os autores acentuam a 

categoria (1) misinformation ou informação incorreta/imprecisa. Aqui, estão as mensagens, 

notícias e conteúdos falsos, que não possuem a intenção de causar danos a terceiros. Podem 

ser considerados os erros e equívocos noticiosos bem como o consumo fora do contexto de 

algum dado ou matéria. Outra categoria elencada por Wardle e Derakhshan (2017) no quadro, 

mas do lado da conjuntura intencional do prejuízo a outrem, é a (2) malinformation ou má 

informação. Nesse caso, porém, as informações estão baseadas na realidade, mas são obtidas 

por meio de assédios, vazamentos e discursos de ódio. A discussão, então, é muito mais sobre 

a deontologia da prática jornalística, uma vez que determinados vazamentos podem ter 

interesse público e se constituírem como dados relevantes ao conhecimento. Os autores, 

todavia, não debatem com profundidade essa questão. A terceira categoria é apresentada como 

uma interseccionalidade entre as duas anteriores. Em (3) disinformation ou desinformação, 

estão os conteúdos totalmente falsos e produzidos deliberadamente para prejudicar um 

indivíduo ou grupo social. É um resultado das outras duas situações anteriores apresentadas e 

representa, de modo mais expressivo, aquilo que o quadro quer debater. 

 Percebe-se, contudo, que as categorias misinformation e disinformation se aproximam 

por abordarem os conteúdos falsos, tendo, na intencionalidade – difícil de precisar – a 

diferença básica, enquanto a categoria malinformation está mais relacionada à questão ética 

do jornalismo, como os autores apontaram citando um exemplo da eleição francesa. 

Vazamentos de mensagens enviadas através de e-mail pessoal do candidato Emanuel Macron 

foram divulgados pouco antes da eleição de 2017. Embora houvesse conteúdos verdadeiros, a 

intenção foi prejudicar o então postulante à Presidência.  

A pesquisa de Wardle e Derakhshan (2017), então, propõe uma definição de sete tipos 

de conteúdos, que podem ser tanto conteúdos incorretos/imprecisos (misinformation) quanto 
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conteúdos de desinformação (disinformation). Essas tipificações constituem um quadro 

nomeado “ecossistema da desinformação”. São elas: (a) falsa conexão: quando manchetes, 

ilustrações ou legendas não correspondem ao conteúdo e levam ao engano; (b) falso contexto: 

quando uma informação genuína é compartilhada e divulgada num contexto falso, que muda a 

interpretação dela; (c) manipulação do conteúdo: quando uma informação e/ou imagem 

genuína é manipulada para enganar; (d) sátira ou paródia: não há intenção, a priori, de 

engano, mas pode ser compartilhada ou identificada como se fosse uma notícia baseada na 

realidade; (e) conteúdo enganoso: uso de informações de modo a enganar o indivíduo para 

determinada situação específica; (f) conteúdo impostor: quando fontes genuínas são imitadas 

e conteúdos ditos por determinados agentes são divulgados como se outros é que tivessem 

dito; e (g) conteúdo fabricado: aquele que mais tem sido apontado como fake news clássicas – 

embora não seja utilizada essa expressão pelos autores –; ou seja, um conteúdo que é 100% 

falso e feito para ludibriar e prejudicar algo ou alguém. 

 Outro esforço de Wardle e Derakhshan (2017) é o apontamento dos elementos que 

constituem o processo da desordem da informação: agente, mensagem e intérprete. O agente é 

quem produz o conteúdo e o divulga, podendo ser um indivíduo específico ou um grupo 

maior e mais articulado. Ele se divide em tipo de ator, que pode ser oficial ou não oficial; tipo 

de organização, que pode ser dispersa, rígida, em rede ou não possuir articulação específica; 

tipo de motivação, que se divide em financeira, política, social ou psicológica; tipo de 

automação, que pode ser humana, cyborg ou bot; desejo da audiência, que pode ser de 

membros, grupos sociais ou sociedades inteiras; também, se há intenção ou não de prejudicar; 

por fim, se há a intenção ou não do engano. 

 Para analisar a mensagem propriamente dita, Wardle e Derakhshan (2017) apontam 

cinco características. São elas: a duração, se de longo ou curto prazo; a precisão, que pode ser 

enganosa, manipulada ou fabricada; o tipo de motivação, que se divide em legal ou ilegal; o 

tipo de impostor, que pode ser um indivíduo, uma marca ou nenhum; e o alvo da mensagem, 

que pode ser individual ou uma organização. 

 No tópico do intérprete, os autores apontam dois parâmetros. Um deles é a leitura da 

mensagem, que pode ser hegemônica, oposicionista ou negociada; o outro é com relação à 

ação tomada pelo receptor do conteúdo, que pode ignorar, compartilhar em apoio ou 

compartilhar em oposição. 

 Outro quadro criado por Wardle e Derakhshan (2017) aponta para as fases da 

desordem da informação, que se constituem: na criação – quando a mensagem é formulada; 
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na (re)produção – quando ela é transformada em um produto de mídia, como falsa notícia, 

vídeo ou imagem; e na distribuição – quando o produto é distribuído e tornado público. 

 Allcott e Gentzkow (2017), em artigo sobre fake news nas eleições estadunidenses, 

caracterizam o termo como artigos direcionados e produzidos com clara intenção de prejuízo. 

Por isso, eles excluem o que chamam de primos próximos das fake news. São ignorados, 

portanto: (a) erros de reportagem sem intenção; (b) rumores que não foram oriundos de um 

artigo específico; (c) teorias da conspiração; (d) sátiras; (e) declarações falsas de políticos; e 

(f) relatórios tendenciosos, mas não totalmente falsos. A definição, portanto, diferencia-se do 

quadro da desinformação de Wardle e Derakhshan (2017), que se mostram mais pretenso na 

tentativa de lidar com o complexo fenômeno de circulação de conteúdos nas redes. 

 A influência desses artigos verificadamente falsos é o objeto de estudo de Allcott e 

Gentzkow (2017), que observaram a influência deles nas eleições estadunidenses de 2016 

com clara tendência de vantagem para Donald Trump. Os autores identificaram 115 artigos 

falsos pró-Trump contra 41 conteúdos pró-Hillary, a candidata democrata que enfrentou o 

bilionário naquele pleito. Os autores montaram sua base de dados conforme checagem feita 

por agências do país, para categorizarem como fake news. 

 Próximo da conceituação de Allcott e Gentzkow (2017), está o estudo de Lazer et al. 

(2018), que direciona a definição de fake news, dentro da desordem informacional, para uma 

informação que imita a forma do conteúdo noticioso, porém fabricada e falsa. Surgem, assim, 

sites especializados nesse tipo de conteúdo ou mesmo agências de notícias falsas. Esses 

veículos não seguem normas editoriais, em geral, não adotam divulgação de autoria de 

conteúdo e não seguem os padrões deontológicos do jornalismo. 

 Buscando uma visão mais ampla sobre o termo ou sobre a possibilidade de engano, 

Tandoc Jr., Zheng e Ling (2014) sustentam outras categorias para o fenômeno da 

desinformação, incluindo várias possibilidades midiáticas de arquitetura do engano. São elas: 

(a) sátira jornalística: são programas humorísticos com estilo jornalístico embora o objetivo 

central seja satirizar e fazer críticas a fatos políticos; (b) paródias de jornais: são parecidas 

com as sátiras, mas são inteiramente fabricadas para entreter, e as paródias não são factuais; 

(c) fabricação de notícias: é a tipologia mais próxima do entendimento amplo sobre fake news, 

uma vez que se refere aos conteúdos produzidos e inteiramente falsos e deliberadamente 

distribuídos como verdadeiros; (d) manipulação de fotos: incluem-se, também, os vídeos 

manipulados para criar falsas narrativas e o uso descontextualizado de imagens reais; (e) 

publicidade e relações públicas: aqui, os autores apontam os conteúdos publicitários que são 

divulgados como notícias em veículos de comunicação ou os comunicados de imprensa 
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também publicados como notícia – ações de empresas que adotam a aparência da prática do 

jornalismo para divulgar propagandas ou interesses mercadológicos; e (f) propaganda: são 

notícias criadas por entidades políticas para influenciar a percepção pública. Os autores, 

cientes de que nem todas essas tipologias representam explicitamente uma ação deliberada e 

falsa, indicam que se deve observar um grau de factualidade e a intenção imediata do autor, 

especialmente no segundo caso, uma tarefa não tão simples e objetiva. 

 Aliás, os esforços para combater o que tem sido chamado de fake news fizeram 

proliferar as chamadas agências de checagem. Em língua inglesa, são as agências de fact-

checking, que buscam empreender um trabalho de apuração com relação a conteúdos que 

circulam, sobretudo nos sites de redes sociais. Wardle e Derakhshan (2017) indicam, ainda, a 

relevância das source-checking, ou checagem de origem, que averiguam as fontes das notícias 

apuradas como falsas. Para os autores, essa é uma tarefa tão importante quanto a checagem de 

conteúdo embora seja um parâmetro difícil de ser feito. 

 Outro conceito que versa sobre a tipologia das fake news está no trabalho de Venturini 

(2019). O autor propõe categorizar conteúdos falsos de grande viralização nas redes como 

junk news. Aqui, o foco não está tanto no grau de veracidade, mas na capacidade destas de 

ocuparem o espaço público. Esse tipo de conteúdo, tido como de menor qualidade – daí a 

associação a uma palavra que lembra lixo ou o que é descartado –, acaba tendo um grande 

potencial de ocupar a cena pública. As junk news, portanto, são fruto das modificações das 

novas formas de produção e circulação, que, associadas às transformações em outras áreas, 

ganham proeminência e empobrecem o debate político. 

 Diante de todo o esforço de categorização, que encontra empreendimentos epistêmicos 

em outros trabalhos, é flagrante observar que a nova ambiência midiática, propiciada, 

especialmente pelas novas circularidades de conteúdo e novas relações informacionais, é um 

fator central para a proliferação de conteúdos de desinformação, que impactam o ambiente 

político. Esses conteúdos, que, de modo amplo no senso comum, são chamados de fake news, 

se articulam a uma série de fatores sociais e políticos de grande impacto, incluindo o 

descrédito à imprensa tradicional. 

 Alves (2019), por exemplo, assevera que o jornalismo tradicional vem perdendo 

espaço no ranking do Facebook desde 2013. Apesar de a mídia brasileira ser alvo tanto de 

grupos à esquerda e à direita, é no nicho da extrema direita que se constituiu um robusto 

campo midiático baseado em práticas bem específicas, como a perseguição e a ridicularização 

de oponentes e o distanciamento de critérios jornalísticos tradicionais, sobretudo pela não 

clareza ou ocultamento de autoria dos conteúdos. Conforme o autor, no entanto, apontar as 
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características da desordem informacional, no período recente da história política nacional 

(2013-2019), não significa considerar apenas os aspectos da infraestrutura digital utilizados 

por grupos políticos com relativo sucesso, particularmente entre a direita. Ela aponta a 

disfunção das instituições brasileiras e fatores complexos e conjunturais, que ajudam a 

explicar esse cenário, como uma atuação jurídica de forte intervenção no campo político. 

 Alves (2019) relata que o problema epistêmico de caracterizar a desinformação pode 

indicar uma série de riscos, como naturalizar a grande imprensa como detentora do papel de 

enunciar a verdade. Além disso, há possibilidade de marginalizar vozes identitárias devido ao 

seu posicionamento fora do mainstream ainda que não sejam propriamente elementos dentro 

de uma rede de articulação apócrifa com objetivos políticos. Por isso, considerar o papel da 

imprensa profissional e tradicional na ambiência da desinformação é fundamental; também o 

é considerar o papel das instituições. Observa-se que fatores políticos e conjunturais se 

associam às novas arquiteturas da rede. Assim, não se trata apenas de empreender um olhar 

que categorize o fenômeno, mas de o estudar em suas múltiplas relações. 

 

3.4 Impactos a longo prazo 

 

 A desinformação, enquanto uma rede estruturada e sistêmica, mostra-se como um 

fenômeno amplificado e típico de uma sociedade conectada e que se comunica, em grande 

medida, através dos sites de redes sociais. Wardle e Derakhshan (2017) apontam a 

desinformação como um ecossistema baseado em mensagens estruturadas e disseminadas 

com claro objetivo de causar prejuízo. A definição encontra eco na observância de Allcott e 

Gentzkow (2017) sobre as fake news identificadas no processo eleitoral estadunidense de 

2016. Pontuar essas duas definições ajuda a perceber algo relevante na abordagem 

comunicacional dos efeitos da pandemia: a intencionalidade. 

 Ambos os estudos reforçam esse parâmetro para especificar a ambiência da 

desinformação, excluindo, dessa forma, outros conteúdos que vão do engano à sátira. Todavia, 

a problematização do papel do jornalismo, como citado por Alves (2019), implica entender os 

efeitos negativos de mentiras ou conteúdos apócrifos de uma forma mais profunda e 

complexa. Não se trata de separar a sociedade em binarismos e concepções maniqueístas, 

sobretudo porque a complexidade informacional, dadas a enorme circulação de conteúdos e a 

potencialização da possibilidade de produção de conteúdos por cada vez mais usuários, traz à 

tona uma série de novas realidades, situações e possibilidades. Uma delas é o uso que 
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jornalistas fazem das redes para uma atuação supostamente independente e baseada na 

conquista de nichos. 

 Essa situação ficou evidenciada no compromisso que vários jornalistas passaram a ter 

na disseminação de teses comuns defendidas pelo presidente da República. Seja como 

influenciadores ou YouTubers, seja na atuação em veículos midiáticos ligados ao presidente, 

nomes do jornalismo passaram a replicar a gama de teses que se tornaram alvos de críticas e 

até investigação, dada a natureza pouco comprometida com o campo científico ou a 

nocividade delas para o combate da pandemia. 

 Contudo, essa situação é anterior. O papel da imprensa brasileira foi amplamente 

decisivo para a naturalização de Jair Bolsonaro (PL) como uma figura central na cena política 

brasileira a despeito de seu histórico de declarações antidemocráticas. A radicalização 

observada na atuação em favor do golpe parlamentar contra Dilma Rousseff (PT), em 2016, 

somada ao apoio explícito da grande mídia à Operação Lava Jato, contribuiu para um 

sentimento de criminalização da política, propiciando que o ex-deputado federal, conhecido 

por homenagear torturadores da ditadura militar e defender teses golpistas, passasse a compor 

o cenário eleitoral. 

 O papel do Judiciário na desinformação à sociedade pode ser apontado no modo como 

alguns setores desse poder romperam a liturgia de seus cargos para agir de modo ativo no 

cenário midiático. O ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo, que condenou o ex-presidente Lula 

(PT) no caso do Tríplex do Guarujá, retirando-o da disputa eleitoral de 2018, notabilizou-se 

por utilizar influências junto aos órgãos de imprensa para sustentar suas teses condenatórias, 

que, à luz do vazamento de conversas obtidas por aplicativos de troca de mensagens, 

mostravam-se em sintonia com a acusação do Ministério Público em flagrante desrespeito ao 

rito processual penal. O ex-magistrado foi declarado suspeito no caso de Lula por decisão de 

maioria no STF.118 

 É simbólico o vazamento de grampos ilegais obtidos por Moro em 2016. O ex-juiz 

divulgou os áudios à imprensa e, de modo calculado, inflamou a opinião pública contra a 

possível posse de Lula como ministro da Casal Civil da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT). 

Consciente da importância da imprensa para atuar junto ao seu trabalho, numa prática nada 

ortodoxa para um juiz que deveria demonstrar imparcialidade e discrição, Moro sugeriu à 

 
118 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jun-23/moro-suspeito-julgar-lula-decide-stf-votos>. 

Acesso em: 6 nov. 2021. 

https://www.conjur.com.br/2021-jun-23/moro-suspeito-julgar-lula-decide-stf-votos
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acusação que divulgasse notas à imprensa com críticas à defesa de Lula.119 Os procuradores 

da Lava-Jato, demonstrando consciente preocupação com o processo eleitoral, atuaram para 

impedir que Lula desse entrevistas à imprensa e pudesse favorecer a candidatura do 

correligionário Fernando Haddad (PT).120 

 A militância política de setores do Judiciário e do Ministério Público foi pouco 

questionada na grande mídia. Ela, ao contrário, atuou como propagadora de teses defendidas 

pela acusação e foi forte apoiadora das práticas da Operação Lava-Jato. O ex-juiz Sérgio 

Moro, mesmo sendo o responsável pela condenação de Lula, que liderava as pesquisas de 

intenção de voto no início do pleito de 2018, não se furtou em aceitar convite do vencedor das 

eleições, Jair Bolsonaro (então no PSL), para assumir o Ministério da Justiça. 

 Dissertar sobre esse cenário é fundamental para se entender como a ambiência da 

desinformação vai além da prática deliberada de propulsão de mentiras nas redes sociais. Ela 

tem a ver com conjunturas políticas históricas em um país de forte concentração midiática 

entre poucos grupos familiares. A desordem informacional primária, no que se refere aos 

parâmetros básicos de prevenção, cuidados e tratamento da COVID-19, é resultante de um 

processo profundo de instabilidade das instituições democráticas e da ascensão de um tipo 

nacional-populista que se reverberou numa postura negacionista com relação ao campo 

científico. Somado a isso, o Brasil enfrenta uma crise econômica que é acentuada na medida 

em que a agenda neoliberal se aprofunda. O crescimento da pobreza divide espaço com uma 

tragédia humanitária de grandes proporções. 

 Os efeitos da pandemia continuarão por muitos anos, é verdade. A análise pontual de 

como as narrativas do presidente Jair Bolsonaro (PL) contribuíram para a desinformação e os 

efeitos negativos em todos os índices epidemiológicos permite inserir no debate um 

apontamento que parte da arena comunicacional, mas desemboca fatalmente na interface 

política. O Brasil, por meio de sua elite, consentiu em abalar as estruturas democráticas e 

aceitou normalizar práticas e falas que sempre flertaram com o golpismo. No auge de uma 

crise imprevista, o resultado interpela toda a sociedade sobre sua própria história recente e a 

provoca a pensar o amanhã. Estão dadas, contudo, a presença de forças políticas abertamente 

negacionistas e em ascensão. Articulam-se, referenciam-se e contrapõem a agenda científica 

 
119 Disponível em: <https://theintercept.com/2019/06/14/sergio-moro-enquanto-julgava-lula-sugeriu-a-lava-

jato-emitir-uma-nota-oficial-contra-a-defesa-eles-acataram-e-pautaram-a-imprensa/>. Acesso em: 6 nov. 

2021. 
120 Disponível em: <https://theintercept.com/2019/06/09/procuradores-tramaram-impedir-entrevista-lula/>. 

Acesso em: 6 nov. 2021. 

https://theintercept.com/2019/06/14/sergio-moro-enquanto-julgava-lula-sugeriu-a-lava-jato-emitir-uma-nota-oficial-contra-a-defesa-eles-acataram-e-pautaram-a-imprensa/
https://theintercept.com/2019/06/14/sergio-moro-enquanto-julgava-lula-sugeriu-a-lava-jato-emitir-uma-nota-oficial-contra-a-defesa-eles-acataram-e-pautaram-a-imprensa/
https://theintercept.com/2019/06/09/procuradores-tramaram-impedir-entrevista-lula/
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ou a grande mídia, também em crise, para perpetrar teses novas, ora chamadas de fake news, 

ora chamadas de ataques à democracia. 
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4 ANÁLISE QUALITATIVA DAS LIVES DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO: 

POPULISMO E PANDEMIA 

 

 O presente capítulo corresponde à análise qualitativa do corpus desta pesquisa, qual 

seja: as lives exibidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, durante os meses de 

março e abril de 2021, sobretudo a partir do contexto da pandemia da COVID-19 e seus 

principais desdobramentos sociais, sanitários e políticos. A partir desse olhar, estabelece-se a 

conexão teórica com os elementos de um populismo relacionado à ciência e, de forma mais 

aprofundada, aspectos de um populismo bolsonarista em suas especificidades. 

 Uma das perspectivas para se compreender o que se chama de populismo bolsonarista, 

dadas suas especificidades e nuanças mais peculiares, é a ideia do populismo digital 

(CESARINO, 2020b). Segundo esse conceito, a digitalização do populismo oferece maior 

domínio por parte do líder na relação comunicativa com seus apoiadores: os conteúdos se 

espalham por outros canais a partir da replicação e capacidade viral. As lives, enquanto 

espaços prestigiados pelo presidente Jair Bolsonaro, correspondem a produtos que são 

reconfigurados para novas publicações assim como pautam a rede de apoio e os canais 

operados pelo aparato comunicacional populista empreendido pelo bolsonarismo. 

 Para se entender o populismo bolsonarista, é preciso observar algumas de suas raízes 

mais evidentes no que tange ao modo prático em que opera. Algumas características são 

expressivas e correspondem a uma performance que vai do misticismo presente na aura do 

líder aos ataques contundentes destinados aos adversários.  

 

O populismo é um pêndulo ideológico, mas algumas características 

fundamentais permanecem constantes apesar disso: uma visão extremamente 

sacralizadora da política; uma teologia política que aceita apenas os que 

seguem uma liderança esclarecida como verdadeiros membros do povo; uma 

percepção do líder como essencialmente contrário às elites dominantes; uma 

ideia dos antagonistas políticos como inimigos do povo, potencialmente (ou 

já) traidores da nação, mas que apesar disso não são reprimidos com 

violência; uma visão carismática do líder como uma personificação da voz e 

desejos do povo e da nação como um todo; um forte poder executivo 

juntamente com a desvalorização discursiva e, muitas vezes, prática, dos 

poderes legislativo e judiciário; tentativas contínuas de intimidar o 

jornalismo independente; um nacionalismo extremista e a valorização da 

cultura popular, ou mesmo da cultura da celebridade, por oposição a outras 

formas de expressão que não representam ‘o pensamento nacional’; e, por 

fim, a promoção de uma forma autoritária de democracia eleitoral antiliberal 

que, apesar disso, rejeita, pelo menos na prática, governos ditatoriais 

(FINCHELSTEIN, 2019, p. 42). 
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 Com a pandemia da COVID-19, a evidência do campo científico também despertou 

comportamentos políticos reativos e potencialmente descredibilizantes. Sob essa ótica, 

recorre-se a alguns estudos que versam sobre o populismo em relação à ciência. Ylä-Anttila 

(2018) chama a reprimenda à ciência de populismo epistemológico – quando há sobreposição 

de experiências pessoais em lugar da confiança nos métodos e estudos científicos –, e de 

contraconhecimento o uso de vozes dissonantes para utilizar estudos e outras perspectivas 

teóricas que combatam vertentes mais ortodoxas e legitimadas no campo científico. Medee e 

Schäfer (2020), ao se referirem ao populismo relacionado à ciência, consideram que a elite 

acadêmica passa a compor o grupo dos inimigos preferenciais do líder populista, já que o 

antagonismo é uma chave de atuação desse modelo discursivo e de governança. 

 Na sequência, são apresentados o objeto e a metodologia bem como a análise em suas 

categorias e aspectos elementares; por fim, um panorama sobre o populismo bolsonarista e 

suas principais inferências. 

  

4.1 As lives: formato, estrutura e intencionalidades 

 

 A ascensão da direita no Brasil está ligada à utilização estratégica das redes sociais na 

internet (ALVES, 2019) como também ao papel da imprensa tradicional em coberturas que 

privilegiaram o apoio à Operação Lava-Jato, à criminalização da esquerda e ao golpe 

parlamentar sofrido por Dilma Rousseff (MIGUEL, 2019). Na esteira desse processo, o ex-

deputado federal, Jair Bolsonaro, intensificou sua presença no espaço digital, mas também se 

aproveitou da exposição em programas televisivos de audiência periférica, como SuperPop, 

da Rede TV, e o CQC, da Band. Sem pertencer a nenhum grupo político influente, o capitão 

reformado do Exército brasileiro galgou apoio popular e assumiu um discurso crítico à 

política tradicional. 

 Ferreira (2021) aponta que, já nas eleições de 2018, o recurso das lives no Facebook 

foi uma das estratégias centrais da campanha bolsonarista. O formato simples e direto da 

transmissão conseguiu fidelizar uma audiência considerável e obteve o maior número de 

interações se comparado ao candidato adversário, Fernando Haddad (PT), que também 

utilizou o recurso. O autor afirma que Bolsonaro foi o candidato que mais se aproximou da 

dinâmica própria do meio digital pela predominância do uso de linguagem coloquial, vídeos 

de curta ou média duração, impostação vocal e previsibilidade da retórica através da repetição 

de suas crenças e valores. A preferência por vídeos ao vivo também remonta ao contato direto 

esperado pelo candidato, pois gera mais engajamento e estabelece um tom impessoal. 
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 É comum às práticas populistas o estabelecimento de contato direto com eleitores. Jair 

Bolsonaro (PL) tem promovido uma série de estratégias para se comunicar com seus 

apoiadores. É comum, por exemplo, que o presidente faça tradicionais paradas nos gradis do 

Palácio do Planalto para conversar com pessoas que viajam para vê-lo. O tom informal de 

conversa, as piadas proferidas, as poses para fotos e outros diálogos são registrados em tempo 

real e transmitidos pelas redes sociais. A prática ainda serve para pautar a imprensa, seja a 

grande mídia, sejam as páginas de apoio ao mandatário. O líder também participa de vários 

atos públicos de apoio, como passeatas, carreatas ou cortejos de motocicletas. Bolsonaro já 

sobrevoou atos públicos em helicóptero e foi visto sobre um cavalo em outros momentos 

quando desfilou entre os apoiadores. A performance de candidato está sempre presente. 

 Esse estado de Campanha Permanente (ORNSTEIN; MANN, 2000; LILLEKER, 

2007; HECLO, 2000; NOGUERA, 2001) pressupõe uma disputa constante pelo poder e a 

manutenção de estratégias comunicacionais que sustentem popularidade e condições sempre 

propícias ao mandatário ou ao seu partido pela permanência no cargo. A aprovação da 

reeleição, ocorrida por meio de Emenda Constitucional nº 16, de 1997, contribuiu para que 

houvesse uma intensificação das práticas de campanha durante o exercício dos mandatos. 

Outro fator considerável é a confluência da comunicação governamental e da comunicação de 

campanha. A primeira se refere ao processo de prestação de contas que um eleito deve seguir 

num exercício democrático: a accountability. Para Miguel (2005), ela tem a ver também com 

o veredito popular diante das mensagens passadas e da aprovação ou não das políticas 

públicas implementadas, que devem passar pelo crivo da população mediante os 

compromissos assumidos em eleição. A comunicação de campanha é objetiva e circunscrita 

ao próprio processo eleitoral. No caso dos candidatos à reeleição, a atuação no Governo é 

pautada de forma positiva na perspectiva da continuidade. Os opositores, ao contrário, 

apresentam as fragilidades e críticas. Há, contudo, confusão e confluência dessas duas 

modalidades ainda que elas tenham similaridades. 

 No caso de Jair Bolsonaro (PL), as lives presidenciais de quinta-feira se constituem 

como espaços privilegiados para comunicar as ações do Governo. O presidente sempre está na 

companhia de algum ministrou ou membro importante do Governo para comentar 

determinadas ações e noticiar assuntos relativos aos diversos setores do Executivo.  Embora o 

próprio Governo Federal disponha de estruturas oficiais para uma comunicação pública, como 

é de direito da população, a opção pela experiência de comunicação direta pressupõe o tom 

eleitoral, a fidelização do público e a aliança populista de reforço, ataque aos adversários e 

sistematização de uma disputa perene. 
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 Todavia, o presidente segue utilizando o aparato da comunicação estatal de forma 

intensa, ainda que privilegie o canal direto com o seu público mais fiel, particularmente nas 

redes sociais. Um fato marcante foi a extinção da TV Nacional do Brasil, conhecida pela sigla 

NBR, que tinha o objetivo de transmitir informações sobre as políticas, as ações e o dia a dia 

do Poder Executivo. O sinal da emissora passou a se chamar “TV Brasil 2”, tornando-se um 

segundo canal da “TV Brasil”. Ambas passaram a transmitir eventos do Governo em horários 

variados, e a programação das emissoras públicas ganharam feições de TVs estatais – algo 

que já era criticado em governos anteriores, mas intensificado durante o mandato de 

Bolsonaro121. 

 O presidente anunciou a realização das lives no começo de 2019 ainda no princípio do 

Governo.122 Desde o início das exibições, Bolsonaro deixou claro que o objetivo era abordar 

as ações do Governo. Ele claramente se aproveitou do formato e da performance já 

explorados durante a campanha presidencial: tom coloquial para estabelecer uma conexão 

direta com o eleitor e simplicidade nas abordagens. Para explicitar alguns aspectos gerais a 

respeito do objeto de análise, as seções a seguir discorrem sobre as características de cada um 

deles. Foram elencados: (a) roteiros; (b) cenografia e performance; (c) convidados(as); (d) 

retransmissão e cadeia de imprensa oficialista; e (e) pautas. 

 

4.1.1 Roteiros  

 

 As lives possuem roteiro previamente preparado pelo presidente e sua equipe. Embora 

simples, elas representam uma estratégia própria de comunicação, a fim de garantir a 

apresentação dos temas de forma orgânica. Basicamente, a estrutura dos programas consiste 

em: (a) saudação inicial com contextualização geral da semana; (b) lista de notícias de ações 

do Governo e/ou matérias jornalísticas sobre temas pertinentes e comentários destas; (c) 

entrevista feita pelo presidente aos(às) convidados(as), a fim de que eles(as) falem dos temas 

principais da live; (d) entrevista com perguntas gravadas de jornalistas das mídias 

retransmissoras parceiras ao presidente e aos(às) convidados(as); e (e) encerramento com 

saudação e contabilização de audiência. 

 O programa também opera com uma duração média de uma hora. O tempo é pensado 

para não se prolongar demasiadamente, tampouco para ser extremamente exíguo a ponto de 

 
121 Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/tv-brasil-interrompeu-programacao-130-

vezes-este-ano-para-transmitir-bolsonaro>. Acesso em: 12 nov. 2021. 
122 Disponível em: <https://exame.com/brasil/bolsonaro-anuncia-lives-no-facebook-todas-as-quintas-feiras-as-

18h30/>. Acesso em: 9 nov. 2021. 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/tv-brasil-interrompeu-programacao-130-vezes-este-ano-para-transmitir-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/tv-brasil-interrompeu-programacao-130-vezes-este-ano-para-transmitir-bolsonaro
https://exame.com/brasil/bolsonaro-anuncia-lives-no-facebook-todas-as-quintas-feiras-as-18h30/
https://exame.com/brasil/bolsonaro-anuncia-lives-no-facebook-todas-as-quintas-feiras-as-18h30/
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não permitir a exploração dos temas levantados. A transmissão é feita às quintas-feiras, às 19 

horas, com algumas raras alterações a depender da agenda ou de outros fatores. 

 

4.1.2 Cenografia e performance 

 

 O cenário das transmissões varia de acordo com a agenda presidencial.123 É comum, 

no entanto, um padrão cenográfico independentemente de onde o presidente estiver. Ele 

permanece sempre ao centro de uma mesa, ladeado por um intérprete de Libras e demais 

convidados. A busca é por simplicidade, não sendo utilizado nenhum recurso extra para 

embelezar o local, tampouco caracteres, logomarcas ou recursos de arte gráfica em vídeo. O 

tom de informalidade e improviso é uma marca das transmissões, sendo que algumas delas 

começam, aparentemente, antes de o presidente se dar conta numa experiência de revelar 

sempre um clima de bastidor. 

 

Figura 1: Jair Bolsonaro em cenário simples durante transmissão do dia 08/04/2021 

 

Live do dia 08/04/2021. 

  

 Na imagem acima, o cenário típico das transmissões: fundo simples e mesa com os 

papéis usados com notícias e informações. Ao lado do presidente estão uma intérprete e um 

convidado como é na maioria de cada exibição. À frente, Bolsonaro usa uma foto impressa de 

um agente de segurança retirando pessoas da praia para criticar o que ele considera um 

autoritarismo através das medidas de restrição adotadas na Pandemia. 

 A performance inclui o uso de linguagem coloquial, tom humorístico e apelo a piadas 

e comentários cômicos além de oscilação com tons de ataque e confronto com adversários. A 

conversa informal se dá pela interação direta com o internauta, por comentários feitos em 

diálogos com assessores que ficam nos bastidores e pelas entrevistas e conversas com os 

convidados. O presidente ainda utiliza impressões de matérias jornalísticas, que deseja 

 
123 Disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/bolsonaro-fez-50-lives-no-facebook-em-2019-jorge-

seif-foi-quem-mais-participou/>. Acesso em: 10 nov. 2021. 

https://www.poder360.com.br/midia/bolsonaro-fez-50-lives-no-facebook-em-2019-jorge-seif-foi-quem-mais-participou/
https://www.poder360.com.br/midia/bolsonaro-fez-50-lives-no-facebook-em-2019-jorge-seif-foi-quem-mais-participou/
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comentar e que são apresentadas diante da câmera, além de sempre usar papéis com os 

tópicos e informações que ele deseja abordar. 

 

4.1.3 Convidados 

 

 Os convidados do presidente cumprem um papel previamente dialogado e reforçam os 

comentários feitos por ele. A participação se dá numa perspectiva de esclarecimento de 

dúvidas e exaltação das ações do Governo. Chama a atenção a postura comedida dos 

entrevistados no sentido de explicitar o comando do presidente da República e sua liderança. 

Bolsonaro (PL), apesar de se colocar como condutor das apresentações, estabelece sempre um 

tom de informalidade e busca leveza na relação com os indicados. 

 É papel dos convidados, ainda, a resposta a perguntas feitas por jornalistas aliados. Por 

meio de gravações em áudio, assessores de bastidores apresentam as questões a eles, que 

respondem imediatamente durante a live. Há, portanto, participação indireta desses apoiadores 

entre os veículos de comunicação, uma vez que a eles cabe um papel importante na dinâmica 

das transmissões, pois garantem que a pauta seja ainda mais repercutida e dê um tom de 

dialogicidade. 

 A presença dos intérpretes de Libras é uma prática universal na comunicação do 

presidente Jair Bolsonaro (PL), que, desde a posse na Presidência da República, mantém a 

participação desses profissionais em suas aparições públicas. Na ocasião, sua esposa, 

Michelle Bolsonaro, proferiu um discurso em Libras estando ao lado do presidente. Nas lives, 

a intérprete Elizângela Ramos de Souza Castelo Branco é a responsável por fazer as 

traduções. Apenas na transmissão do dia 22 de abril ocorreu uma substituição, quando o 

intérprete Lucas Moura, também conhecido por atuar no Governo, cumpriu a demanda.124 

 A escolha dos participantes no período teve como principal convidado o presidente da 

Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que esteve em três lives com presença destacada. 

Também, merece destaque a participação de membros do Ministério da Saúde e da Ciência, 

Tecnologia e Inovações, incluindo o ministro Marcos Pontes. Além de uma live em que 

participou de boa parte do tempo, também fez uma rápida aparição na transmissão do dia 29 

de abril de 2021. 

 

 
124 As referências às participações se relacionam ao recorte temporal do corpus. Não se considera a atuação que 

outros intérpretes eventualmente tiveram em outros períodos, já que há uma equipe a serviço do presidente e 

as trocas são comuns. 
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Quadro 1 – Participantes convidados nas lives do presidente Jair Bolsonaro em março e abril de 2021 

Transmissão Convidados 
Live semanal de 04 de março de 2021 Pedro Guimarães – presidente da Caixa Econômica Federal 

 

Tarcísio Gomes de Freitas – ministro da Infraestrutura 
Live semanal de 11 de março de 2021 Daniel Freitas (PSL) – deputado federal por Santa Catarina 

 

Marcelo Morales – médico e secretário de Pesquisa e Formação Científica 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
 

Major Vitor Hugo (PSL) – deputado federal por Goiás 
Live semanal de 18 de março de 2021 Pedro Guimarães – presidente da Caixa Econômica Federal 

 

Tarcísio Gomes de Freitas – ministro da Infraestrutura 
 

Daniel Freitas (PSL) – deputado federal por Santa Catarina 
Live semanal de 25 de março de 2021 Sem convidados 
Live semanal de 01 de abril de 2021 João Roma (Republicanos) – ministro da Cidadania 

 

Pedro Guimarães – presidente da Caixa Econômica Federal 
 

Tarcísio Gomes de Freitas – ministro da Infraestrutura 
 

Fernando Lisboa - vlogueiro 
Live semanal de 08 de abril de 2021 Hélio Angotti Neto –  secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde 
Live semanal de 15 de abril de 2021 Pedro Guimarães – presidente da Caixa Econômica Federal 

 

Tarcísio Gomes de Freitas – ministro da Infraestrutura 
Live semanal de 22 de abril de 2021 Marcos Pontes – ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 

Ricardo Salles – ministro do Meio Ambiente 
Live semanal de 29 de abril de 2021 Marcelo Xavier – presidente da FUNAI 

 

Arnaldo Zunizakae – liderança indígena 
 

Jocélio Xucuru – liderança indígena 
 

Marcos Pontes – ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações 
  

Fonte: autor (2021). 

 

4.1.4 Retransmissão e cadeia de imprensa oficialista 

 

 A live presidencial, além de ser transmitida na fanpage do presidente, no Facebook, é 

também exibida em seu canal no YouTube e no perfil do Instagram. Porém, outros veículos de 

mídia se somam à exibição e retêm significativa audiência. Os principais canais 

retransmissores são “Os Pingos nos Is” (YouTube), “Jovem Pan News” (YouTube), “Foco do 

Brasil” (YouTube) e “Folha do Brasil”. 

 Os canais retransmissores possuem linha abertamente favorável ao Governo. O 

programa “Os Pingos nos Is” ainda repercute e comenta as lives após os horários de exibição. 
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Os jornalistas do formato também são os que mais enviam questões aos convidados e 

formulam perguntas em tom oficialista e preparadas de modo a propiciar cenários positivos 

para as respostas em que sejam valorizadas as ações do Governo. Os retransmissores não 

apenas divulgam a transmissão ao vivo, mas a compõem através de circuitos informacionais 

que a valorizam, exploram, repercutem e auxiliam. 

 

4.1.5 Pautas 

 

 As temáticas elencadas para a live presidencial operam, principalmente, a partir de três 

eixos: (a) ações promovidas pelo Governo; (b) ataques aos adversários; e (c) abordagens sobre 

a pandemia. O imperativo do terceiro tópico, dadas as circunstâncias, revelou um tratamento 

bem específico destinado a disputar percepções e teses com outros setores da sociedade, 

especialmente a imprensa e os governos estaduais e municipais. Assim, Bolsonaro fez da live 

semanal um espaço central para ressoar algumas das agendas defendidas pelo Governo no 

modo como ele se relaciona com os desafios sanitário e social provocados pela COVID-19. 

 Para falar das ações promovidas pelo Governo, o programa aproveita a presença de 

convidados, que compõem pastas importantes na estrutura do Executivo, para destacar obras, 

inaugurações, projetos e dados considerados positivos. Os ataques aos adversários também 

estão presentes, sobretudo pelo forte tom de disputa eleitoral inserido nos roteiros. São alvos 

preferenciais a imprensa, Lula e o Partido dos Trabalhadores, o STF, governadores e prefeitos 

além de artistas ou figuras internacionais com críticas ao Governo. 

 

4.1.6 Público 

 

 As transmissões, durante o período analisado, registraram grandes audiências, como 

eram reforçadas pelo próprio presidente, geralmente ao final das lives. Na tabela a seguir, 

constam os números aproximados de visualizações de cada transmissão em dois dos 

principais canais: Facebook e YouTube. Contudo, outros canais exibem os programas, como é 

o caso de Instagram e páginas de jornalistas parceiros. Para exemplificar a força do alcance 

do objeto, a Tabela 1 a seguir traz alguns dos principais dados dos canais preferenciais usados 

pelo presidente. 
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Tabela 1 – Lives e números aproximados de visualizações no Facebook e no YouTube 

Live Número aproximado de 

visualizações Facebook 

Número aproximado de 

visualizações do YouTube 

04/03/2021 1.6M 174K 

11/03/2021 2M 371K 

18/03/2021 1.6M 399K 

25/03/2021 1.8M 145K 

01/04/2021 1.6M 227K 

08/04/2021 1,5M 192K 

15/04/2021 2.5M Removido da plataforma 

22/04/2021 1.2M 254K 

29/04/2021 1.3M 342K 

Fonte: autor (2021). 

 

 A constância da audiência reforça a fidelização de um público que acompanha o 

presidente. As lives, mesmo com duração relativamente longa, conseguem manter um número 

de visualizações ao vivo bastante alto e registram índices expressivos de visualizações totais. 

 

4.2 Metodologia 

 

 A opção metodológica pela análise das lives realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro 

(PL) corresponde, especialmente, à capacidade geradora de pautas a alimentarem a ampla e 

complexa rede de comunicação do movimento político representado pelo mandatário. Os 

programas operam como organizadores discursivos da ação do grupo e representam um palco 

preferencial para a articulação de elementos populistas, como a antagonização com inimigos, 

a simbiose entre líder e povo e a construção de uma comunicabilidade direta e exclusiva. 

 Durante março e abril de 2021, o Brasil viveu seu pior período em relação à pandemia 

da COVID-19. O período marcou o auge em número de casos confirmados da doença bem 

como de mortes entre os brasileiros. Foi também o momento em que se completou um ano de 

pandemia global, já que esta fora declarada em 11 de março de 2020 pela OMS (WHO, 2020). 

Dessa forma, Jair Bolsonaro (PL) já havia sedimentado sua visão e prática a respeito da crise 

sanitária. Embora elas fossem notórias e amplamente divulgadas, é objeto deste trabalho 

observar de modo sistemático como foram articuladas as menções, referências e opiniões 

relacionadas ao fazer científico naquele que foi o momento mais grave dos efeitos da 

pandemia. Em março e abril, a vacinação no Brasil já era uma realidade ampla, embora o 

índice de cobertura vacinal ainda fosse baixo, notadamente em função dos atrasos na 

negociação com alguns laboratórios. Portanto, é um recorte temporal que abarca esse outro 

tópico fundamental para se compreenderem as abordagens temáticas do presidente. 
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 Já no período citado, outro ponto de interesse nacional foi o início da realização da 

CPI da pandemia no Senado, sendo esse o acontecimento mais relevante do ponto de vista 

político em relação aos desdobramentos da pandemia desde seu início. A postura do Governo 

despertou críticas em vários setores da sociedade e suspeitas recaíram sobre Jair Bolsonaro 

(PL) e seus apoiadores mais próximos. Por isso, a efervescência social registrada nos meses 

de março e abril faz deles momentos cruciais para se entenderem as caixas de ressonância no 

discurso bolsonarista e de que forma ele esteve atrelado às perspectivas relacionadas à 

ciência. 

 Durante os dois meses escolhidos para a análise, Jair Bolsonaro (PL) promoveu nove 

lives semanais. Excetuam-se aqui as transmissões feitas em outras atividades, tais como 

inaugurações, passeatas e diálogos com apoiadores. Destaca-se no período, por exemplo, a 

participação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que cumpriu o papel de 

reforçar a imagem de um Governo supostamente comprometido com o fazer científico 

embora o próprio presidente tenha buscado distanciar seu mandato de ações de saúde pública 

que não sejam protagonizadas por sua agenda governamental. Exemplo disso é a 

supervalorização de uma pesquisa de vacina feita no Brasil: a Versamune foi anunciada pelo 

presidente na live do dia 22 de abril. Celebrada pelo mandatário, ela teve início dos testes 

clínicos apenas no final de outubro 2021125. Por outro lado, as críticas a imunizantes 

produzidos no País em parceria com outras nações, como é o caso da Coronavac, produzida 

pelo laboratório chinês Sinovac, são muito presentes. 

 Também, chama a atenção no período a ausência de referências à tragédia social 

experimentada pelo Brasil. Não há nenhuma fala explícita relacionada ao lamento, luto, 

consternação e apoio aos milhares de famílias enlutadas. A abordagem à pandemia é direta e, 

por vezes, limitada à questão econômica. Também se dá num campo de disputa e críticas, 

tendo uma clara articulação de oposição aos governadores e prefeitos, além da própria 

imprensa, considerada propaladora de mentiras sobre a pandemia e, especialmente, uma 

agente antigoverno pronta a criar clima de histeria. Para Bolsonaro e seu programa semanal, o 

problema é secundário. 

 O método de análise busca responder às questões geradoras da pesquisa. Se a narrativa 

do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), constitui-se como um 

discurso populista relacionado à ciência, sobretudo em relação às medidas de enfrentamento à 

pandemia do coronavírus e seus desdobramentos no País. Ainda, cumpre investigar qual o 

 
125 Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/reuters/2021/10/07/covid-candidata-a-vacina-versamune-

iniciara-estudos-clinicos-no-dia-29.htm>. Acesso em: 6 dez. 2021. 

https://www.uol.com.br/vivabem/reuters/2021/10/07/covid-candidata-a-vacina-versamune-iniciara-estudos-clinicos-no-dia-29.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/reuters/2021/10/07/covid-candidata-a-vacina-versamune-iniciara-estudos-clinicos-no-dia-29.htm
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lugar da autoridade epistêmica dentro da narrativa governista empreendida pelo presidente no 

que tange aos aspectos ligados à sua função constitucional de liderar o Brasil em meio a uma 

crise sanitária. Também, é objeto de investigação se e de que modo a narrativa do presidente 

está calcada em elementos do populismo em suas principais vertentes. 

 Através desse debate gerador, compete orientar a análise no sentido de cumprir o 

objetivo de mostrar se e como opera o populismo anticiência de Bolsonaro e, de modo 

concomitante, analisar as principais bases mobilizadas pelo presidente em sua retórica 

própria, permitindo um quadro analítico dos efeitos simbólicos e de que forma eles 

constituem a especificidade de um populismo bolsonarista. 

 Toma-se como instrumento de investigação a Análise de Conteúdo, com base na obra 

de Laurence Bardin (1988). Segundo a autora, esse procedimento se dá de acordo com o 

percurso de três polos cronológicos: (a) pré-análise; (b) exploração do material e (c) 

tratamento dos resultados, inferências e interpretação. A primeira etapa tem o objetivo de 

organizar a análise embora ela seja composta de atividades não estruturadas. Passam por esse 

mecanismo a leitura flutuante e a confrontação com outros documentos bem como a 

percepção do grau de representatividade dos documentos e objetos analisados para a proposta 

da pesquisa. No caso do presente trabalho, optou-se pela seleção, armazenagem dos dados e 

pré-análise das publicações no Facebook do presidente Jair Bolsonaro desde 2020, a fim de 

prospectar um estudo constante de sua prática, sobretudo em relação à pandemia da COVID-

19. Ainda na fase de pré-análise, considera-se a observância de alguns padrões narrativos 

prévios que permitam um olhar para o conteúdo de forma mais direcionada, já que o foco da 

pesquisa é uma análise interpretativa e qualitativa. 

 Na fase de exploração do material, Bardin (1988) argumenta que as escolhas do 

pesquisador são essenciais para um direcionamento concreto, a fim de responder às questões 

geradoras. Após a escolha do corpus referendada pela relevância das lives presidenciais como 

espaços prestigiados pelo líder para sua comunicação com o público, além de o período ser o 

mais impactante do ponto de vista epidemiológico em 2021, foi realizado um estudo 

aprofundado da dinâmica de funcionamento dos programas, incluindo a percepção dos tópicos 

que o compõem, descritos anteriormente. 

 Para proceder com a análise, segundo Bardin (1988), é preciso organizar a seleção do 

material de modo a extrair unidades analíticas que melhor organizem o material e possibilitem 

um olhar definidor e interpretativo. Chamam-se esses tópicos de “unidades de registro”, 

selecionadas em cada live a partir do seu princípio organizativo: a divisão dos assuntos em 
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formatos de pautas. Para cada transmissão, em sua decupagem, houve a divisão temática de 

cada pauta principal abordada. Essas pautas podem ser classificadas nas seguintes formas:  

 

Quadro 2 – Unidades de Registro 

Accountability Destaque de ações promovidas pelo Governo Federal, 

tais como: programas sociais, inaugurações, indicadores 

econômicos e projetos. 
Antagonismos políticos Ataque aos adversários e opositores por meio de 

contraposição, realce de aspectos negativos e 

proposição do conflito. 
Abordagens sobre a pandemia Temáticas voltadas aos temas ligados à pandemia em 

suas diversas variáveis: científicas, sanitárias, sociais e 

econômicas. 
Entrevistas Resposta às questões trazidas por jornalistas e 

convidados. 
Fonte: autor (2021). 

 

 As pautas correspondem a quatro naturezas distintas enquanto se sucedem a cada 

transmissão. Para nomear cada natureza de pauta, observou-se a intencionalidade. Como o 

objetivo principal das lives é a divulgação do Governo Federal e de seus principais feitos, 

grande parte dos temas é demonstração de atos do Governo, agendas, inaugurações, projetos 

de leis e ações dos Ministérios, chamadas aqui de Accountability. Os Antagonismos políticos 

correspondem aos comentários e pautas destinados a rivalizar e criticar adversários e inimigos 

políticos. As Abordagens sobre a pandemia são pautas exclusivamente sobre a pandemia da 

COVID-19 e se diferem das demais por serem expressões de caráter opinativo e conceitual 

mais do que prestação de contas. Para efeitos dos objetivos do trabalho, foi possível 

identificá-las como uma variável importante e exclusiva na cartilha de modos de expressão do 

presidente Jair Bolsonaro (PL). Por fim, as Entrevistas correspondem à participação de 

jornalistas com perguntas quase sempre voltadas às pautas já elencadas na live. 

 O tratamento dos resultados cumpriu a observância de padrões de ocorrência para a 

construção de um quadro interpretativo mais aprofundado e, consequentemente, de um 

panorama categorial que permita inferir, a partir das unidades de registro, quais foram as 

recorrências, como elas operam e o que revelam do aparato simbólico proferido pelo 

presidente, a quem interessa o olhar da pesquisa. A análise, apesar de qualitativa, não rejeita 

toda e qualquer forma de quantificação. Somente os índices são retidos de maneira não 

frequencial, podendo o analista recorrer a testes quantitativos; por exemplo, a aparição de 

índices similares em discursos semelhantes (BARDIN, 1988, p. 115). 

 No Quadro a seguir, estão especificadas as categorias de análise e breves elementos 

sobre como elas estão presentes transversalmente nas narrativas de cada live. 
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Quadro 3 – Categorias de Análise 

Categoria principal Descrição Subcategorias 
Populismo científico e pandemia Posicionamentos populistas com 

relação à pandemia: defesa de 

métodos, teses, medicações e 

protocolos antagonísticos aos 

propostos pelas principais 

autoridades sanitárias. 

Oposição ao distanciamento social 

Medidas farmacológicas sem 

comprovação científica 

Relativização das vacinas 

Cientificismo do Governo 

Maniqueísmo e conflito Manejo de ataques deferidos a 

adversários (pessoas e instituições) 

de modo a criar contraposição entre o 

bem – Bolsonaro e seu grupo – e o 

mal – inimigos do povo. 

Governadores e prefeitos 

Imprensa 

Outros 

Líder do povo  Autopromoção pessoal de um líder 

próximo ao povo, dedicado em ouvi-

lo e atento aos sofrimentos e 

desafios. 

 

Estado Nacionalista Promoção das ações do Governo 

com aspectos de ineditismo, calcado 

no protagonismo militar e na defesa 

de uma economia neoliberal. 

Neo Estado Militar 

Razão Neoliberal 

Conservadorismo 

Fonte: autor (2021). 

 

4.3 Análise categorial 

 

 Após análise exaustiva do objeto e obtenção das principais categorias relativas ao 

modo de comunicação estabelecido na dinâmica das lives semanais do presidente Jair 
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Bolsonaro, estabelece-se uma análise qualitativa com base em exemplificações e apresentação 

das principais inferências; ao fim, alguns elementos gerais sobre a construção do populismo 

bolsonarista e suas implicações relacionadas à ciência. 

 

4.3.1 Populismo e ciência 

 

 A pandemia da COVID-19 implicou aos governantes dos países de todo o planeta a 

atenção imperativa e necessária a uma crise de proporções gigantescas e iminente impacto 

sobre a saúde e economias de suas populações. No escopo da compreensão sobre populismo, 

a ação de líderes nacionalistas chama a atenção, especialmente por sua relação com alguns 

campos sociais centrais: a mídia, as artes e a ciência. Sobretudo com relação à última, há uma 

atenção mais especial dada a importância das pesquisas na busca por medidas de prevenção, 

desenvolvimento de vacinas e medicamentos e provisão de dados sobre o vírus e seus 

impactos na sociedade. 

 O interesse pelo tema do populismo em relação à ciência também se dá pela forma 

como o tema se fez central na narrativa de Jair Bolsonaro. Reconhecido por ser um crítico das 

universidades públicas brasileiras, o presidente brasileiro aprofundou seu olhar com relação 

ao campo científico na medida em que moldou as ações de seu Governo de forma oposta às 

principais convenções celebradas pelos métodos e ritos do fazer acadêmico. Quem já havia 

questionado a história, atacado pesquisadores e intelectuais, agora também se adianta em 

exercer sua liderança com base em senso comum, experiências pessoais e teses sem 

comprovação. Tudo isso atrelado a uma perspectiva econômica de desenvolvimento liberal e 

tentativa da manutenção da imagem de força e destemor. Na sequência, as principais 

subcategorias que emergem das falas e unidades identificadas como expressões do populismo 

e ciência. 

 

4.3.1.1 Oposição ao distanciamento social 

 

 A pandemia da COVID-19 implicou uma série de medidas que pudessem evitar a 

proliferação do vírus de forma rápida a ponto de sobrecarregar o sistema de saúde. Para isso, 

medidas imediatas começaram a ser tomadas em todo o Brasil ainda em março. Sem consenso 

ou diálogos centralizados que fossem suficientes para uma ação coordenada, o País assistiu a 

uma onda de decretos que fecharam estabelecimentos públicos, desde escolas até comércios 

de todo tipo, com exceção daqueles considerados essenciais. A situação se explica, em grande 
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parte, pelo pânico provocado por notícias vindas do exterior, em particular de países europeus, 

com destaque para a Itália. Lá, a primeira onda da doença provocou uma série de mortes e 

assustou o mundo, tendo repercussão bastante alarmante. 

 Durante as primeiras semanas de restrição de circulação de pessoas, a aprovação 

pública às medidas pareceu ter uma tolerância relativa. Nas redes sociais da internet, várias 

foram as campanhas que empregaram o slogan do “fique em casa” num amplo chamado de 

conscientização. Sendo assim, já ao final de março, todos os Estados registraram medidas que 

limitaram a circulação e forçaram que grande parte dos comércios fosse fechada.126 Outro 

ponto que contribuiu para a aceitabilidade das medidas foi a expectativa de que a pandemia 

fosse uma crise pontual e passageira. Se assim fosse, não haveria grande preocupação e 

valeria qualquer sacrifício econômico específico para garantir uma relativa segurança 

sanitária. 

 Como já apresentado nas seções anteriores do presente trabalho, o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) sempre se opôs a qualquer medida mais drástica de distanciamento social. 

Limitou-se a dizer que apenas os mais frágeis e idosos pudessem ser protegidos. Embora seja 

constante o emprego do termo lockdown por parte do mandatário ao se referir a medidas 

restritivas, é essencial diferenciar o termo e explicar sua aplicabilidade mais adequada. 

Distanciamento social se refere à redução de interação entre as pessoas de uma comunidade 

para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Ele pode ser ampliado quando não há 

limitação de grupos específicos, ou seletivo, ou quando há limitação de medidas restritivas 

para pessoas com comorbidades ou que pertençam a grupos de risco. O isolamento se refere 

especificamente à separação de pessoas doentes das não enfermas para que não haja contágio, 

sendo que ele pode ocorrer em domicílio ou ambiente hospitalar a depender da condição 

clínica. A quarentena é um tipo de isolamento para pessoas que foram expostas ao vírus e que 

correm o risco de terem sido contaminadas, mas ainda sem manifestações da doença, já que 

esta pode estar em período de incubação. Ela pode ser aplicada de forma individual ou a 

determinados grupos específicos: coletivo de viajantes de um navio e famílias inteiras dentre 

outros. O lockdown é a evolução mais restritiva das medidas de contenção da proliferação do 

vírus, sendo que, nesse caso, o bloqueio é total e perímetros inteiros são submetidos à 

 
126 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/24/cidades-fecham-comercio.ghtml>. 

Acesso em: 22 nov. 2021. 
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restrição quase completa, sendo permitidas apenas atividades necessárias à sobrevivência, 

como as hospitalares, alimentícias e farmacêuticas.127 

 Embora Bolsonaro constantemente se refira ao lockdown, poucas foram as medidas de 

restrição mais severas adotadas no País. Muitas delas ocorreram em horários específicos ou se 

limitaram a períodos mais curtos quando houve estresse total sobre o sistema público de saúde 

– casos de março e abril de 2021. A crítica de Bolsonaro às medidas restritivas mobilizou seus 

apoiadores e tem sido a tônica de muitos dos ataques feitos pelo seu grupo político, sobretudo 

ao culpabilizar as restrições às atividades comerciais, turísticas e industriais como as 

principais causadoras da crise econômica pela qual passa o Brasil. Entretanto, outras parcelas 

da população demonstraram apoio à realização do lockdown.128 

 As articulações de Bolsonaro durante as lives de março e abril de 2021 relacionadas à 

pandemia da COVID-19 registraram vários ataques ao lockdown – ao falar desse termo, 

compreendem-se todos os ataques ao distanciamento social, uma vez que o presidente se opôs 

a qualquer tipo de restrição. Em trecho do programa transmitido em 4 de março de 2021, o 

presidente recorreu ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal para justificar suas 

críticas e se defender dos ataques de que seria um negacionista: 

 

Então, o pessoal gosta de falar em ciência. Aqui, o Conselho Regional de 

Medicina dizendo que é contra o lockdown. Tem uma série de motivos e 

você pode procurar isso aí, com certeza vai encontrar na internet, tem uma 

nota pública do Conselho, as primeiras três linhas: tal medida já se mostrou 

ineficaz, atentatória contra os direitos fundamentais da carta magna e 

coordenada até mesmo pela própria OMS (Jair Bolsonaro, 4 de março de 

2021). 

 

 Embora a adoção do lockdown não seja uma medida amplamente defendida e 

orientada, notadamente por trazer efeitos econômicos de grande impacto negativo, ela 

consiste em um recurso indicado a depender da situação de determinadas localidades, 

especialmente as mais extremas. Porém, Bolsonaro utiliza declarações pontuais sobre 

lockdown para se opor a qualquer medida de distanciamento social e se aproveita de recortes 

de textos, falas, vídeos e/ou notas para referendar sua posição, que reverberou na recusa em 

coordenar um plano nacional para estruturar as medidas de distanciamento – ações que 

recaíram sobre governadores e prefeitos com planos e projetos específicos. Reforçam essa 

 
127 Disponível em: <https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavirus_6ago20_ajustes-finais-

2.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2021. 
128 Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/metade-das-cidades-brasileiras-sao-a-favor-de-

lockdown-nacional-diz-pesquisa/>. Acesso em: 22 nov. 2021. 
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opção as suspeitas de confiar na chamada “imunidade de rebanho” como solução rápida para 

superar a crise, ignorando a alta mortandade que a livre circulação do vírus poderia trazer. 

 Em 11 de março de 2021, durante a transmissão de uma live, o presidente voltou ao 

tema e fez uma afirmação exagerada de que o Brasil estava há um ano em lockdown e o vírus 

continuava circulando. O País não adotou medidas prolongadas de restrição total, 

contrastando com a fala do presidente ainda que ela fosse feita em um momento de forte pico 

de contaminação e número de mortes. Já no fim de abril, em outra transmissão, Bolsonaro 

reforçou seu histórico de ser contra medidas de distanciamento social mais duras e relembrou 

sua opção em defender o isolamento apenas para pessoas com comorbidade, ignorando o fato 

de que pessoas com vulnerabilidade moram e convivem com pessoas economicamente ativas. 

O presidente ainda relacionou os efeitos econômicos negativos às medidas restritivas: 

 

O Governo Federal não fechou o comércio, não falou que que todo mundo 

tinha que ficar em casa. Eu falava, sempre falei, tem áudio e tem vídeo do 

ano passado, que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm 

comorbidade, que têm idade, têm excesso de peso, têm que tomar um 

cuidado especial. Se o vírus pega, complica a situação dele (Jair Bolsonaro, 

29 de abril de 2021). 
 

 Há que se registrarem algumas práticas simbólicas muito comuns no discurso de Jair 

Bolsonaro (PL) no que tange à sua crítica às medidas de distanciamento social. O presidente 

busca encarnar uma projeção heroica do líder que assume as dores de seu povo contra o 

inimigo maior. Na conjuntura, o presidente é o defensor dos desempregados, desvalidos e 

impactados pelos graves efeitos econômicos decorrentes da pandemia. Para tanto, estabelece 

uma estável contraposição a qualquer ação que impeça o funcionamento do comércio, por 

exemplo. Aliado a isso, o líder se coloca como o mantenedor social das garantias de 

sobrevivência ao prover o Auxílio Emergencial, compreendido por ele como uma resposta à 

maldade de prefeitos e governadores que não como uma política pública eminentemente 

necessária diante da crise sanitária inesperada. 

 

4.3.1.2 Medidas farmacológicas sem comprovação científica 

 

 No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão máximo que 

garante o registro e o controle sanitário a fármacos, imunizantes, alimentos, cosméticos, 

saneantes, derivados do tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados e serviços de saúde 

dentre outros. Portanto, processos e protocolos são fundamentais para a comercialização de 
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determinados produtos em território nacional. Exemplo da popularização desses 

procedimentos foi a expectativa pela aprovação das vacinas para imunização contra a 

COVID-19, que fez da instituição uma das principais a ganharem visibilidade midiática. 

 No entanto, apesar da necessária chancela da Anvisa para que medicamentos sejam 

usados e vendidos, alguns fármacos já populares começaram a ser indicados como possíveis 

instrumentos para tratamento da COVID-19. Alguns estudos prévios com vários tipos de 

medicamentos acabaram gerando esperança em vários grupos e pessoas e passaram a ser 

adotados como soluções por parte de alguns governantes. Em outubro de 2020, a OMS, por 

meio dos resultados do Estudo Solidariedade, apontou que quatro tratamentos 

medicamentosos avaliados (remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferon) 

tiveram pouco ou nenhum efeito na mortalidade geral, início da ventilação e duração da 

internação em pacientes hospitalizados.129 

 Jair Bolsonaro (PL) instrumentalizou a defesa de medicamentos sem comprovação 

científica contra a COVID-19 em associação articulada com outros dos principais pontos 

levantados por ele. Ao propor medicamentos que podem tratar a doença, o discurso da 

abertura total das atividades ganha força, uma vez que, existindo uma cura, o temor da 

contaminação diminui e se justifica que a economia funcione normalmente. O presidente 

brasileiro ecoou outro líder mundial na defesa de medicamentos para o combate da COVID-

19: o estadunidense Donald Trump, que foi um dos primeiros a propagandear o uso de 

azitromicina e hidroxicloroquina para tratar a doença.130 Entretanto, os próprios órgãos 

sanitários dos EUA suspenderam a recomendação para a administração da hidroxicloroquina. 

Esse fato, associado a outros de clara recomendação contrária ao uso do medicamento, não 

impediu Bolsonaro de manter sua defesa. 

 O presidente, em claro distanciamento dos protocolos científicos, buscou associar suas 

falas a formulações do senso comum, usando, inclusive, ditados populares em sua fala, como 

no excerto seguinte: 

 

Porra! Tem um velho ditado, eu estou com 65 anos, talvez o mais velho aqui, 

tem umas 20 pessoas aqui, que dizia lá meus avós: ‘O que não mata 

engorda’. Se está tomando um negócio pra combater alguma coisa, ‘Ah não 

tem a comprovação científica’. Não tem! Mas não tem o remédio específico 

também! Deixa o cara tomar! (11 de março de 2021) 

 

 
129 Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19#cloroquina-hidroxicloroquina>. Acesso em: 22 nov. 

2021. 
130 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53370870>. Acesso em: 22 nov. 2021. 
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 O nome dado ao uso de coquetéis de medicamentos contra a COVID-19 passou a ser 

taxado de “tratamento precoce” numa referência ao tratamento imediato tão logo ocorra a 

contaminação pelo vírus. Todavia, a prática de consumo de alguns remédios, como a 

hidroxicloroquina e a ivermectina, passou a se popularizar entre muitas pessoas como 

instrumentos de prevenção, já que passaram a ser usados de forma continuada. O próprio 

presidente afirmou fazer uso dos fármacos: 

 

O que que é o tratamento precoce? É o tratamento imediato. O cara passou 

mal, vai numa UBS ou procura um médico e, a partir daquele momento, o 

médico começa a tratar essa pessoa. Eu não sou médico, mas existe um 

tratamento chamado off label, fora da bula. O médico tem o direito, ao se 

deparar com uma doença que ninguém sabe muita coisa sobre ela, como a 

questão da COVID, de buscar um tratamento alternativo, diferente daquele 

do seu Mandetta, que mandava ficar em casa e, quando estiver sentindo falta 

de ar, vá para o hospital para ser entubado (04 de março de 2021). 
 

 O populismo em relação à ciência sobrepõe a visão do senso comum e as experiências 

pessoais aos estudos e métodos do campo científico. Bolsonaro, ao abordar o uso dos 

medicamentos contra a COVID-19, faz uma série de referências a situações do cotidiano sem 

qualquer referência mais objetiva. Conta casos de amigos, cita sua própria experiência e alude 

a estatísticas sem nenhum fundamento: 

 

Agora, você que não quer o tratamento inicial, você não quer tomar aquele 

remédio de matar piolho, que não mata ninguém... Fique na tua! Deixa 

aquela pessoa que quer tomar, ouvindo seu médico, que tome, poxa! Eu 

tomei o meu? No meu prédio, aqui na Presidência, faleceu a primeira pessoa 

de COVID. É um sargento! Em respeito à família, vou tentar conversar com 

a família se autoriza na próxima falar, a causa foi COVID, mas perguntar se 

foi submetido a algum tratamento inicial ou não. Você pode fazer tratamento 

inicial e também entrar em óbito. Não é 100%. Mas, no meu prédio aqui, as 

informações que eu tenho, mais de 200 pessoas pegaram e fizeram algum 

tipo de tratamento inicial e deu certo. Inclusive, têm prefeitos que relatam 

que no seu município o pessoal não vai nem pro hospital (18 de março de 

2021). 

  

 A defesa dos medicamentos cita o chamado tratamento off label (fora da bula) em 

alguns momentos. Para Bolsonaro, a autoridade do médico deve ser respeitada e, embora 

existam precedentes para isso, ele o faz de modo radical e com ânimos exacerbados. Há um 

clamor pela liberação do uso de remédios e uma clara intencionalidade de que isso represente 

uma liberação ampla e restrita para a convivência com o vírus e a minimização dos efeitos 

negativos ou da publicização deles. 
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 Confrontado com relação ao fazer científico, Bolsonaro utiliza argumentos dispersos 

para justificar a utilização de medidas não ortodoxas dada a sua alegada eficiência. Fala, por 

exemplo, da Guerra do Pacífico e de uma suposta utilização de água de coco em substituição 

ao uso de soro: 

 

Né, pô! O cara chegava sem sangue ferido, né? Não tinha pra quem fazer a 

transfusão para ele. Negada metia água de coco na veia do soldado e deu 

certo pra muita gente... Tinha comprovação científica? Não, porque, nesse 

caso, não se pode falar em remédio, meu Deus do céu?! O ano passado, eu 

falei remédio, fui massacrado, né?! Tem alguma coisa aí? Eu não vou falar 

pra não cair a live! Eu tomei um negócio ano passado... Se eu tiver problema 

de novo, eu vou tomar essa mesma coisa, a mesma coisa! Não faz mal, tá?! 

E aquilo que eu tomei serve para malária, para o lupos e pra artrite... (22 de 

abril de 2021) 

 

 O presidente, consciente de ações feitas pelas empresas responsáveis pelas principais 

redes sociais, evita citar nome de alguns medicamentos, como a cloroquina. Não parece 

necessário, contudo, dada sua referenciação ao fármaco amplamente difundido entre o 

público-alvo através de outros canais de distribuição, como o WhatsApp. 

 Há uma prática importante a ser destacada que é o comportamento do presidente 

diante dos convidados. Sua liderança nas transmissões fica evidente na postura sempre 

comedida dos ministros e autoridades que participam das lives. No excerto seguinte, por 

exemplo, Bolsonaro interrompe a resposta do médico e secretário de Pesquisa e Formação 

Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales, ao se mostrar 

insatisfeito com uma resposta dada pelo subordinado. Com o objetivo de defender o 

receituário fora da bula, o presidente tenta explicar a pergunta feita por um jornalista e a 

reconfigura para que o profissional aborde sob a perspectiva que ele quer: mais explicitamente 

favorável aos medicamentos sem comprovação e menos tecnicista: “Não é toda doença, é 

doença, como, por exemplo, a COVID aí, que ninguém sabe ainda direito como é que 

funciona esse trem aí. Por que que não pode usar o off label? Acho que é isso que foi feito a 

pergunta” (11 de março de 2021). 

 As experiências pessoais, como aborda Ylä-Anttila (2018) ao tratar do populismo 

epistemológico, balizam a visão de Bolsonaro sobre os tratamentos destinados à COVID-19. 

Ignorando o fato de que existe uma alta taxa de casos assintomáticos relacionado à doença, o 

presidente insiste que o uso de medicamentos sem comprovação são provas suficientes de 

seus efeitos. Há uma franca mobilização dos apoiadores em torno da matéria tornando os que 

discordam dessa abordagem inimigos do movimento. 
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4.3.1.3 Relativização das vacinas 

 

 O Governo Federal adquiriu, por meio do Plano Nacional de Imunização, várias 

vacinas aprovadas pela Anvisa. Apesar disso, Jair Bolsonaro (PL) não se colocou como um 

defensor pessoal da campanha vacinal, preferindo uma posição ambígua e de notória 

relativização, não só da importância, como da eficácia dos imunizantes. É salutar lembrar que 

o próprio governante, até novembro de 2021, não havia se vacinado, sendo um caso raro de 

chefe de Estado a não receber nenhuma dose de imunizante em todo o mundo. 

 Sem poder se opor à cultura vacinal do Brasil, Bolsonaro preferiu o silenciamento e a 

relativização, evitando desagradar os grupos antivacina que constituem parte do seu séquito 

de apoiadores. A pouca atenção dada ao tema também vai ao encontro das ações de Governo 

que, como foram mostradas em investigações feitas pela CPI da pandemia, incorreram em 

atrasos e displicência na negociação com laboratórios. 

 O que se chama de relativização tem várias manifestações distintas. Há uma dimensão 

de cunho político e xenófobo, por exemplo, com relação à vacina do laboratório Sinovac em 

parceria com o Instituto Butantan, a Coronavac. Bolsonaro se refere a ela como “vacina 

chinesa do João Dória”, numa forma de depreciá-la ante a possibilidade da criação de uma 

vacina estritamente brasileira com apoio de seu Ministério da Ciência e Tecnologia – pesquisa 

que pouco foi divulgada e, até o fim de 2021, não mostrou resultados concretos. 

 Com relação à vacina da Pfizer, o presidente utilizou o argumento de que o Governo 

tem precaução com relação a possíveis efeitos colaterais. É como se os manifestos buscassem 

uma ambiguidade que fale a dois grupos: ao mesmo tempo que admite a compra de vacinas 

enquanto ato de Governo, justifica-se junto aos apoiadores mais radicais e críticos às vacinas. 

Isso pode ser observado no excerto a seguir: 

 

A Câmara e o Senado aprovaram, nós sancionamos, o Pazuello já assinou a 

intenção de compra com vacinas da Pfizer e da Janssen. A Pfizer é bem clara 

no seu contrato: ‘Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral’. A 

barra é pesada! Quem vai se responsabilizar se der um problema, uma reação 

qualquer? Pode ter problemas graves? Não seria a Pfizer. O Congresso 

aprovou que passa a ser o Governo Federal no tocante a isso. Tudo bem! 

Então, o Pazuello assina a intenção de compra dessas vacinas, que eu não sei 

o prazo quando deve chegar no Brasil (04 de março de 2021). 
 

 No dia 11 de março, o presidente voltou a criticar o contrato da Pfizer e citou a Anvisa 

como instituição importante e absolutamente necessária para chancelar qualquer tipo de 

imunizante. Ele o fez com a intenção de justificar o atraso nas negociações com o argumento 
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de que era zelo. Ao passo que ignora a agência com relação aos medicamentos, o presidente a 

utiliza como defesa e reforça que nenhum imunizante deva ser usado sem a aprovação dela. É 

fato, pois, que não existe possibilidade legal de que qualquer vacina fosse usada no País sem a 

aprovação da entidade. 

 Enquanto Bolsonaro ignora órgãos como a Anvisa ao defender medicamentos 

indicados a outras doenças para tratamento da COVID, ele usa a mesma instituição para 

justificar certa parcimônia em negociações com laboratórios produtores de vacina. A Pfizer, 

por exemplo, teve seu imunizante aprovado em fevereiro de 2021, mas só entregou 

imunizantes em abril do mesmo ano. No caso da Coronavac, a aplicação da primeira dose foi 

feita imediatamente após a aprovação pela Anvisa para uso emergencial – ação que, inclusive, 

gerou uma reação negativa do Governo Federal dado o protagonismo político de João Doria 

na primeira aplicação. 

 O presidente Jair Bolsonaro (PL), além de atrelar a compra de vacinas ao aval da 

Anvisa, buscou reforçar os dados de vacinação no País como um ativo de seu Governo. 

Contudo, o presidente evitou incentivar a população a buscar a imunização. Limitou-se a 

prestar contas de dados e a se defender dos atrasos, uma vez que havia forte pressão política 

naquele momento, sobretudo em função da gravidade que a pandemia já havia alcançado: 

 

[...] a gente não pode ser irresponsável e comprar algo que não tenha sido 

aprovado pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alguns 

reclamam, né? ‘Devia ter comprado o ano passado’. Bem, se você compra e 

não são aprovadas, como que ficaria essa questão? Iam falar o que da gente? 

Que nós havíamos feito um negócio não muito legal ou não legal e teríamos 

consequência contra a gente. Agora, o Brasil é um dos cinco países, vou falar 

entre os 10 países que, em valor absoluto ou número relativo, mais aplica a 

vacina no mundo. Então, estamos indo muito bem nessa questão. 

Pretendemos, ao longo dos próximos dias, aplicarmos um milhão de doses 

por dia no Brasil (01 de abril de 2021). 

 

 O presidente também relativiza a vacina ao minimizá-la como solução principal e 

urgente no combate à pandemia. Ele o faz de modo a valorizar recursos medicamentosos, 

sendo, portanto, articulada a defesa de fármacos sem comprovação. Em grande êxtase com a 

possibilidade de sucesso dos estudos da Nitazoxanida, conhecida popularmente como Nita, o 

presidente chegou a questionar o porquê de tanto se falar em vacina. No diálogo, ele questiona 

ao seu ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes: 

 

É impressionante como só se fala em vacina, né?! E também é uma compra 

bilionária no mundo todo, então, só a vacina! Ninguém é contra a vacina! O 



134 

 

Brasil, tirando os países que produzem a vacina, né?! O Brasil é o primeiro 

no mundo em valores absolutos que mais aplica, mas foi um trabalho muito 

grande do Marcos Pontes essa que é Nita, por acaso? (22 de abril de 2021) 
 

 

 Jair Bolsonaro (PL) deixa claro que o tema vacina é secundário. Limita-se a cumprir a 

cartilha formal e burocrática. Relativiza os imunizantes, realça riscos e temores, não incentiva 

a população brasileira a buscá-los e demonstra irritação com a ampla abordagem sobre o 

tema. Ele próprio, ao justificar o fato de não se vacinar em outros momentos, assume a 

postura do líder populista que encarna o sacrifício pelo povo e afirma que deverá ser o último 

a se vacinar. Entretanto, em outro momento, disse que não receberia o imunizante, pois teria 

anticorpos suficientes para se proteger, contrariando todas as orientações das autoridades 

sanitárias.131 

 

Eu já peguei o vírus, você já também, tá uma discussão agora que eu vou me 

vacinar ou não vou vacinar. Eu vou decidir, o que que eu acho, né? Eu já 

contraí o vírus, eu acho que deve acontecer depois que o último brasileiro for 

vacinado, tiver sobrando uma vacina, eu vou decidir se eu vacino ou não. 

Esse é o exemplo que um chefe tem que dar. (01 de abril de 2021) 
 

 Ao questionar o ministro Marcos Pontes, Jair Bolsonaro (PL) compara uma possível 

futura vacina brasileira à Coronavac, utilizando um adjetivo depreciativo para se referir ao 

imunizante. 

 

Como é que tá a nossa o vacina brasileira? Essa é 100% brasileira, não é 

aquela Mandrake de São Paulo não, né? Que tinha Estados Unidos no meio, 

ela é 100% brasileira. Como ela tá? Qual é o nome dela? (22 de abril de 

2021) 
 

 Os interesses políticos balizam a abordagem sobre as vacinas. Elas são assuntos 

preferenciais, mas estão no campo da prestação de contas e uso estratégico dos números e 

estatísticas. Contudo, não há endosso, tampouco o reforço das campanhas. Em meio ao 

processo, deboches e questionamentos estão presentes, pois os imunizantes são sempre 

tratados como elementos periféricos e pouco confiáveis. 

 

 

 

 
131 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/13/bolsonaro-diz-que-nao-tomara-vacina-

ciencia-recomenda-imunizacao-de-quem-ja-teve-covid.ghtml>. Acesso em: 23 nov. 2021. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/13/bolsonaro-diz-que-nao-tomara-vacina-ciencia-recomenda-imunizacao-de-quem-ja-teve-covid.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/13/bolsonaro-diz-que-nao-tomara-vacina-ciencia-recomenda-imunizacao-de-quem-ja-teve-covid.ghtml
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4.3.1.4 Cientificismo político 

 

 O cientificismo político se refere à exaltação de pesquisas, estudos, experimentos, 

hipóteses e teses, que, ao se apresentarem sob a roupagem científica, buscam demonstrar 

apreço do líder pela ciência desde que ela esteja a serviço de seus próprios interesses e visões 

de mundo. Acusado de ser um negacionista, Jair Bolsonaro (PL) se defendeu inúmeras vezes 

da acusação ao reforçar algumas ações de seu próprio mandato ou ao se apoiar na presença de 

personalidades importantes dos Ministérios, com destaque para o ministro da Ciência, 

Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, festejado e exaltado pelo seu chefe por ser um 

engenheiro e astronauta.132 

 No começo de março, numa operação fortemente alardeada pelo Governo, 

representantes brasileiros estiveram em Israel para uma missão internacional, que, dentre 

outras pautas, buscava conhecer a pesquisa com um spray nasal contra a COVID-19. O 

assunto mereceu destaque do presidente durante uma de suas lives: 

 

É emergencial. É um teste ainda. A documentação vai ter que passar pela 

Anvisa. Mas, acredito eu, não tenho o conhecimento de medicina, por ser 

algo que pode ser aplicado em quem está em estado grave e não é invasivo. 

É um spray. Acredito que a Anvisa deu parecer favorável a essa terceira fase 

no Brasil. Informações que nós temos: 30 pacientes de Israel em estado 

grave foram submetidos ao tratamento, e 29 em quatro, cinco dias foram pra 

casa. Um demorou quase duas semanas, que estava em estado mais grave, 

mas se curou também. Então, em 30, nenhum veio a óbito e, infelizmente, 

nós sabemos que, quando uma pessoa é entubada, diminui muito a chance de 

vida dela, diminui em 60%, e nós temos a obrigação de que fosse 99%, 

temos a obrigação de tentar salvar esse 1%. Mas, acreditamos que esse 

medicamento, esse spray, as primeiras notícias são as mais auspiciosas 

possível. Falei bonito, hein? Tem tudo pra dar certo, tá ok? Então, boa sorte a 

essa equipe! Vamos lá pra Israel! (04 de março de 2021) 

 

 O destaque à missão tem várias perspectivas de interesse. Uma delas é geopolítica: 

Bolsonaro é um defensor do Estado de Israel por alinhamento ideológico de direita e defesa 

da política internacional dos Estados Unidos além de realçar laços religiosos e morais com a 

herança cultural judaico-cristã do Ocidente. É comum ver bandeiras de Israel em atos a favor 

do presidente. Ele também era um aliado do ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamim 

Netanyahu. Outra perspectiva tem a ver com a defesa de uma postura que contraste com as 

 
132 Marcos Cesar Pontes é tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB), atualmente na reserva, engenheiro, 

astronauta e político. Em outubro de 2018, foi eleito segundo suplente de senador na chapa encabeçada pelo 

Major Olímpio. Atualmente, é ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Jair Bolsonaro. Foi 

o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço em 2006. 
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críticas do discurso anticiência sem se alinhar a outras medidas consideradas indesejadas pela 

linha de atuação do próprio Governo. Na busca pelo remédio perfeito, a associação com Israel 

pode parecer crível aos apoiadores e potencialmente exitosa do ponto de vista político, 

sobretudo quando a vacina ficou muito associada a inimigos políticos, como o governador de 

São Paulo, João Doria, e à China, atacada por apoiadores e pelo próprio filho do presidente, 

gerando, inclusive, desconfortos diplomáticos.133 

 Jair Bolsonaro (PL) demonstra irritação com as acusações de ser um negacionista e, 

reiteradamente, busca exaltar a formação técnica de seu subordinado como justificativa: 

 

Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era 

uma ‘gripezinha’! Estou esperando! Ou aqueles que dizem que eu sou 

terraplanista! O Carniça ontem falou que eu devia procurar o Marcos Pontes, 

que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que teve no espaço, pra ele 

dizer pra mim que a Terra é redonda. Olha a qualidade do meu ministro da 

Ciência e Tecnologia e a qualidade dos ministros do presidiário pra depois 

começar a discutir! E não é só a ciência e tecnologia! (11 de março de 2021) 
 

 O tema do uso de máscaras também é mobilizado na perspectiva de abordar a 

pandemia. O presidente cita pesquisas sem especificar qual a fonte para aludir a uma possível 

comprovação de suas teses: “Eu li há duas semanas uma pesquisa do Reino Unido sobre 

máscara, né? Os efeitos colaterais da máscara botaram na minha conta: ‘Ó, ele tá contra a 

máscara’. Não cola, não tá colando perante a maioria da população esse tipo de acusação” (11 

de março de 2021). 

 Em outro momento, o presidente cita pesquisas com nióbio e grafeno, a fim de 

apresentar credenciais de valoração científica de seu Governo. As pesquisas, alardeadas por 

Bolsonaro como de enorme relevância, são comentadas de modo comedido pelo ministro 

Marcos Pontes. Há um dissenso entre a forma precavida como trata o tema o ex-astronauta e a 

forma empolgada com que fala o presidente – tratamento parecido com o destinado a outros 

temas, como uma possível vacina brasileira, o spray nasal de Israel e alguns medicamentos 

em fase de testes, como a nitazoxanida. 

 

4.3.2 Maniqueísmo e conflito 

 

 Entre as principais expressões do populismo, a eleição de inimigos comuns é uma das 

mais importantes e centrais. Para Jair Bolsonaro (PL), há clareza em estabelecer o conflito 

 
133 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/24/embaixada-da-china-repudia-postagem-

que-eduardo-bolsonaro-publicou-e-depois-apagou.ghtml>. Acesso em: 23 nov. 2021. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/24/embaixada-da-china-repudia-postagem-que-eduardo-bolsonaro-publicou-e-depois-apagou.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/24/embaixada-da-china-repudia-postagem-que-eduardo-bolsonaro-publicou-e-depois-apagou.ghtml
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narrativo por meio de uma estrutura maniqueísta: líder e povo como “cidadãos de bem” diante 

dos inimigos da Nação. Essa construção se dá, principalmente, a partir da conjuntura da 

pandemia da COVID-19. Por ser uma crise central e geradora de outras crises, como a 

econômica, essa temática contribuiu para o estabelecimento de algumas posições 

constantemente reforçadas pelo presidente. 

 Os ataques performam em fazer do adversário um antagonista revestido de vilania. 

Sendo assim, a imprensa é a que mente. Governadores e prefeitos são os que restringem a 

liberdade de trabalho. O líder é a resistência que representa o povo para lhe garantir os 

direitos individuais, a possibilidade de trabalhar e o acesso à verdade – esta, de modo 

objetivo, é aquela que passa pelo crivo do grupo do presidente e passa a integrar o cartel do 

que deve ser defendido. 

 

4.3.2.1 Governadores e prefeitos 

 

 Ao se colocar como crítico às medidas de restrição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

buscou antagonizar sua ação com a de governadores e prefeitos responsáveis por adotar as 

medidas de fechamento de estabelecimentos, a fim de conter a transmissão do coronavírus. O 

governante, em alguns casos, demarca que alguns dos políticos estão alinhados a ele, mas 

costuma generalizar e, em alguns momentos, também cita alguns nomes específicos, em 

particular aqueles que são adversários políticos, como é o caso do governador paulista João 

Doria (PSDB). Na construção argumentativa de Bolsonaro, o Governo liderado por ele é um 

bastião de resistência a opressões autoritárias, ignorando qualquer perspectiva sanitária, 

tampouco a pressão sofrida por mandatários em níveis estadual e municipal, às voltas com as 

taxas de ocupação de leitos hospitalares em índices exponenciais. 

 No excerto a seguir, o presidente se coloca como garantidor da liberdade e acusa os 

governadores pelo que chama de opressão e humilhação. O tom de ataque e antagonismo 

reforça estereótipos e instala um constante nível de disputa, sem nenhuma abordagem 

institucional de cooperação, como é um imperativo do sistema democrático em uma 

República Federativa, como é o caso do Brasil: 

 

Eu tenho como garantir a nossa liberdade! Eu sou o garantidor da 

democracia! Tendo em vista a situação que está acontecendo no Brasil, usam 

o vírus pra quê? Pra te oprimir, pra te humilhar, pra tentar quebrar a 

economia! E eu vejo governadores, alguns, me culpando pelo desemprego. 

De quem é a política do fique em casa, feche tudo? Não é minha! Entendo 

que o vírus mata, entendo que temos que fazer todo o possível pra evitar 
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mortes, mas o desemprego leva à depressão, leva à violência! Brigas levam à 

morte, levam a um caos! É isso que está acontecendo no Brasil! Vejo, agora, 

um governador falando que não quer no seu Estado cultos religiosos. O cara 

desesperado vai pra igreja, não pode mais ir pra igreja, seja ela católica, 

evangélica, seja qual for! Não pode e também não pode ter jogo de futebol! 

(11 de março de 2021)  
 

 O ataque não se limita à pandemia, pois o presidente acusa governadores de 

aumentarem ou manterem em altas taxas alguns impostos, como o Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), especialmente na incidência dele sobre os preços dos 

combustíveis. Assim, o governante busca aproximar sua imagem à de defensor do povo e 

“garantidor da democracia” apesar da ação inconsequente e autoritária daqueles que são 

taxados por ele de inimigos do povo e responsáveis pelo caos econômico. 

 Há, contudo, alguns recortes importantes nas críticas gerais aos chefes de Executivo 

em níveis estadual e municipal. Um deles se refere à origem deles mesmos, notadamente a 

filiação partidária. No trecho a seguir, Bolsonaro (PL) cita o prefeito de Araraquara/SP, 

responsável por uma das poucas decisões que implementou o lockdown no Brasil: 

 

Mas, temos que enfrentar, porque, se continuar política do lockdown igual o 

prefeito lá de Araraquara, o tal petista lá, ‘fica em casa, fica em casa, fica em 

casa’, vai levar a cidade à miséria! E olha só, pessoal! Vou falar um 

pouquinho de ideologia. Ninguém tem dúvida que destruiu empregos, 

ninguém tem dúvida que acabaram com rendas... O informal não tinha 

emprego. Tinha renda. Algum sindicalista defendeu estes que perderam 

emprego ou perderam a renda? Algum petista governador, petista prefeito 

ficou preocupado com o empobrecimento da população? Não, porque uma 

população na miséria é uma população que vai começar a depender cada vez 

mais do Estado, que você sabe o que que é isso, e a tendência é dar o voto 

pra quem dá a muleta pra ele. Eu gostaria que não tivesse isso tudo. Nós 

estamos fazendo isso não por voto, mas pra poder atender a população que 

perdeu tudo. Agora, pra esses governadores, pra esses prefeitos, em especial 

de esquerda, têm alguns também de centro ali que fazem a mesma política, e 

o empobrecimento da população leva exatamente a isso: a uma política 

futura levada para o socialismo, para o comunismo. Isso não pode acontecer 

em nosso Brasil! (29 de abril de 2021) 
 

 A retomada da valência ideológica para estruturar a crítica também cumpre o papel de 

estabelecer alguns limites e congruências com discursos pregressos. Eleito a partir de uma 

plataforma comunicativa anti-PT, Jair Bolsonaro (PL) passou a representar um sentimento da 

nova direita nacional, sobretudo em sua vertente mais extremada. Assim, o Partido dos 

Trabalhadores passou a ser associado ao atávico medo do comunismo, remontando às 

campanhas dos anos 1960, em particular aquelas promovidas pela Ditadura Militar. Num 
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grupo de governadores e prefeitos, há aqueles que são os piores e, obviamente, são os de 

esquerda, os inimigos preferenciais. 

 Outro aspecto importante no ataque a governadores e prefeitos se dá no uso dessas 

ofensivas como instrumentos de defesa às críticas que o presidente sofre. O aumento dos 

índices de desemprego, por exemplo, faz com que a insatisfação popular atinja o Governo 

Federal. O presidente não só culpa os governadores como conclama a população a cobrar 

deles um valor mais robusto para o Auxílio Emergencial além de acusá-los de usar as verbas 

enviadas para outros fins, como o de deixar recursos em caixa: 

 

Sabemos que o auxílio emergencial é um valor pequeno. Sabemos disso, mas 

é o que nós podemos conceder no momento. Quem tirou seu emprego, não 

reclame de mim, foi o seu governador, fechando tudo, te obrigando a ficar 

em casa, destruindo milhões de empregos pelo Brasil! Então, quem achar 

que é pouco, eu acho que é pouco, faz uma pressão em cima do seu 

governador, já que ele fechou tudo e fez saldo de caixa o ano passado, ele 

pode complementar esse auxílio emergencial pra vocês (15 de abril de 2021). 
 
Então, esse auxílio emergencial, a gente... Aos senhores excelentíssimos 

governadores que poderiam, vocês que fecham comércio, vocês que 

destroem milhões de emprego, vocês poderiam fazer o auxílio emergencial 

estadual! Bota mil reais até final do ano, já que me criticam, em especial 

estado do Nordeste que fizeram caixa com nosso recurso do ano passado e 

tem dinheiro pra dar um auxílio emergencial complementar! Mil reais até 

final do ano em vez de ficar criticando o Governo Federal e continuar 

destruindo emprego! (29 de abril de 2021) 
 

 A expressão populista emerge em um personalismo isolado. Para o constructo da 

narrativa bolsonarista, vale mais o culto ao líder central do que o republicanismo, o diálogo e 

a cooperação. Ainda que, do ponto de vista estratégico e político, a animosidade com outros 

governantes seja um erro crasso e inusual, o objetivo central do bolsonarismo é garantir a 

aliança popular. Sacrifica-se a ponte política em nome da sustentação do papel heroico do 

garantidor de liberdade e a roupagem performática é fortemente mantida sem prejuízo de sua 

ideia original. 

 Observar esses pontos, obviamente, não significa menosprezar a capacidade de 

articulação política do Governo Federal. Ela ocorre, inclusive sob parâmetros tradicionais do 

clientelismo clássico do presidencialismo de coalizão brasileiro, mas convive também com a 

cena política da atuação voltada ao público. Mesmo que não abra mão das negociações 

necessárias à sobrevivência política, há outra linha de ação que se revela na parte midiática. É 

essa vertente, estudada aqui, que interessa para a observação das características populistas. 
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4.3.2.2 Imprensa 

  

 Os ataques à imprensa são marcas fundamentais da experiência populista. No cenário 

da pandemia, o trabalho do jornalismo se voltou à centralidade da pauta de saúde para exercer 

uma cobertura informativa, mas também crítica e analítica – como é próprio do fazer 

profissional. Apesar das rusgas anteriores com setores da mídia, a postura de Jair Bolsonaro 

(PL) acaba se tornando ainda mais agressiva com o recrudescimento das contaminações pela 

COVID-19. Não é apenas a crítica à condução governamental que o incomoda, mas, 

sobretudo, a publicidade dos problemas – fato atestado pelas tentativas do Governo de 

minimizar dados ou escondê-los. 

 Acusada de ser mentirosa e alardear a situação da pandemia, a imprensa também é 

alvo preferencial dos ataques do presidente, com destaque para alguns órgãos, como o Grupo 

Globo e a Folha de São Paulo. Jair Bolsonaro (PL) chegou a ironizar alguns grupos no dia 1º 

de abril, conhecido por ser o “Dia da Mentira”: 

 

Rapidamente, hoje é 1º de abril, né, João? Eu quero cumprimentar, com as 

honrosas exceções, os repórteres, os jornalistas da Folha de São Paulo, do 

Estadão, do Globo, da ISTOÉ, da Época, do Antagonista, pelo dia de vocês: 

Dia da Mentira! E tanto é verdade que vocês não têm – parte de vocês deixar 

bem claro – não têm responsabilidade com a verdade, que, olha só, matéria 

da própria Folha: “Lucro do Grupo Globo cai 78% por cento em 2020”, 

matéria da Folha! (1º de abril de 2021) 

 

 O próprio cuidado do governante em dizer que nem toda a imprensa é mentirosa tem a 

ver com os grupos que o sustentam, alguns dos quais presentes nas próprias lives. Alguns 

programas, jornais e portais são abertamente favoráveis ao Governo e reforçam todas as suas 

teses, tendo espaço privilegiado em suas agendas e cumprindo o papel de retransmitir os 

programas e repercuti-los. A associação da imprensa como inimiga do povo também opera em 

torno das medidas restritivas e na correlação política construída pelo Governo como se os 

órgãos estivessem agindo apenas para derrubá-lo ou prejudicar a população. 

 Os conflitos de Jair Bolsonaro (PL) com setores da imprensa se intensificaram com a 

pandemia da COVID-19, especialmente quando o Governo buscou alterar a forma de 

divulgação dos principais dados relacionados ao número de casos e de mortes. Todavia, ele 

também já ocorria anteriormente quando o presidente imprimiu tom duro mediante as críticas 

que recebia. Enquanto o presidente elegeu a Rede Globo como inimiga preferencial, 

especialmente ao atacar a emissora baseado em aspectos morais, também buscou aproximação 
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com outras emissoras importantes, como é o caso da TV Record e do SBT, incluindo 

redistribuição de verbas publicitárias e aproximação política. 

 Algumas críticas do presidente unem a acusação a governadores e prefeitos com o que 

Bolsonaro (PL) sugere ser uma obsessão pela morte e por dados negativos: 

 

Dinheiro foi para os Estados e Municípios! Muito dinheiro! Bilhões de reais! 

E nós sabemos que alguns, né, ou muitos governadores e prefeitos, usaram 

esse recurso pra pagar folha atrasada, botar suas contas em dia. E não deram 

a devida atenção pra saúde. Então, no momento quando você vê aí, em 

especial aquela grande tevê conhecida como TV funerária também, o tempo 

todo só quer saber de morte! Não fala em número de curados! O tempo todo 

número de mortes! E falando aqui como que tá a capacidade de UTIs nos 

seus respectivos Estados, ‘tá com 90%, tá com 95%’. E, em função disso, 

justifica pra eles medidas de isolamento (1º de abril de 2021). 

 

 A descredibilização do campo social da mídia é fundamental para a legitimação do 

líder, sobretudo porque consegue imprimir ao outro a culpabilização pela causa dos 

problemas. A crise econômica decorrente da COVID-19 só é possível, uma vez que a 

imprensa mente ou alardeia o que é negativo, como quando o presidente reclama da 

abordagem sobre as mortes, chegando a chamar a Globo de “TV Funerária”. A distorção da 

realidade é uma reivindicação. Abordar os curados seria, na visão do populismo bolsonarista, 

uma prioridade face à tragédia que se impõe como notícia. É por esse motivo também que o 

palco de sua performance imita o jornalismo e se alia às práticas profissionais oficialistas, 

pois se pretende paralelo, substitutivo e, formalmente, mais verdadeiro ao olhar dos 

apoiadores. Com o uso estratégico da infraestrutura digital, a derrocada do papel da mídia 

tradicional se dá de forma ainda mais acentuada, porque é possível enrijecer bolhas de apoio e 

segregá-las da influência de outros olhares e coberturas. 

 

4.3.2.3 Outros 

 

 Além dos inimigos preferenciais, eleitos a partir das conjunturas, o populismo 

bolsonarista construiu uma tessitura de fundo, que sempre remete ao combate ao 

comunismo/socialismo – termos que, embora possuam diferenças fundamentais, operam 

numa mesma valência simbólica para a extrema direita. Com a demonização construída das 

esquerdas – não apenas do PT –, a atribuição da pecha do socialismo como expressão 

negativa para descredibilizar o inimigo se torna a tônica. É como se opor-se ao presidente 

fosse uma forma de, automaticamente, passar a pertencer ao grupo contrário. 
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Comunista/socialista deixa de ser, portanto, uma valoração com base em doutrina política e 

passa a ser um rótulo de quem se opõe ao líder. O binarismo opera, então, de forma explícita. 

 Em uma das falas críticas ao genérico grupo das esquerdas, Bolsonaro ataca 

indiretamente um de seus principais adversários eleitorais, o ex-presidente Lula (PT). Sem 

citar o nome do possível pleiteante nas próximas eleições presidenciais, o governante alude a 

uma comparação. Para isso, usa, novamente, a imagem do ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovação: 

 

Quando eu falo em socialismo, alguém conhece algum empresário 

socialista? Se o socialismo é tão bom assim, por que que não tem empresário 

socialista? Fala em dividir renda. O teu colega fala em dividir a renda? 

Pergunta pra ele se tem dois carros, tem duas casas, por que não dá pro outro 

colega ali que não tem nada, que tá morando embaixo da ponte? Começa a 

questionar pra gente mudar isso aqui! Se a gente enveredar por esse regime 

nefasto, como entrou a Venezuela, como lamentavelmente aí outro país mais 

ao Sul, você sabe, tá com problema, a gente não tem como sonhar com dias 

melhores. E nós temos tudo pra ser uma grande nação. Agora, tem que 

investir. O Marcos Pontes, vocês falam em eleições, pegue os meus 

ministros, as indicações que eu fiz também pra outros órgãos, que é legal, e 

compare com governos anteriores. Você acha que aquele outro cara, que 

agora tá com o direito de disputar as eleições, caso ele seja presidente, quem 

vai ser o ministro da Ciência e Tecnologia dele? (29 de abril de 2021) 
 

 Em 18 de março de 2021, Bolsonaro (PL) se referiu a Lula como “ladrão de nove 

dedos” ao criticar um artigo que saiu na imprensa em que ele era qualificado com uma série 

de adjetivos muito negativos. Dessa forma, é perceptível a correlação maniqueísta com a qual 

o populismo bolsonarista constitui seus antípodas. A simplificação transforma os adversários 

não só em inimigos do povo, mas em inimigos colocados em um lado que, numa visão de 

mundo binária, apenas lhes permite pertencer ao campo socialista/comunista. Por isso, os 

termos seguem em constante uso e insuflem a base em usá-los como formas de tratamento. 

Quem trai o movimento se torna comunista e quem ousa discordar da política central da nova 

direita do poder flerta com o socialismo/comunismo, sempre lembrados como sinônimos de 

horror numa tipificação simplista como é própria desse discurso. 

 O presidente Jair Bolsonaro (PL) também sugere alguns inimigos de modo indireto, 

mas que também compõem o mesmo grupo de adversários do Governo e do povo. Um dos 

alvos é a justiça, com destaque para o Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente critica 

ações de ministros da Suprema Corte, como a decisão que devolveu os direitos políticos de 

Lula, a decisão da ministra Carmen Lúcia para que o presidente da Câmara dos Deputados, 

Artur Lira (PP), analisasse os pedidos de impeachment, além da constante reclamação – 
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embora usada como pretexto – de que o STF tirou do Governo Federal a possibilidade de 

atuar no combate à pandemia. Contudo, o ataque mais expressivo é o que insufla o povo a se 

rebelar contra essa instituição. Apesar de o ter feito de forma bastante sutil, outros eventos 

posteriores reforçam o papel que o bolsonarismo e suas articulações tiveram na ameaça ao 

Poder Judiciário, sobretudo após os atos antidemocráticos realizados em 7 de setembro de 

2021. No excerto a seguir, é possível observar a sugestão proferida pelo presidente da 

República: 

 

A gente só ganha guerra, pessoal, se tiver informações! Se o povo tiver bem 

informado, tiver consciência do que tá acontecendo, a gente ganha essa 

guerra! Alguns querem que seja imediatista! Eu sei o que tem que fazer 

dentro das quatro linhas da Constituição, dentro das quatro linhas da 

Constituição, né? Se o povo cada vez mais se inteirar, informar, cutucar seu 

vizinho, começar a mostrar pra ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente 

ganha essa guerra! Eu sei onde está o câncer do Brasil! Eu sei onde está o 

câncer do Brasil! Nós temos como ganhar essa guerra! Se esse câncer aí for 

curado, o corpo volta à sua normalidade. Estamos entendidos? Se alguém 

acha que tenho que ser mais explícito, lamento (15 de abril de 2021). 

 

 A própria estrutura semântica reforça o conflito ao utilizar termos como “guerra”, 

“quatro linhas da Constituição” ou “câncer do Brasil” numa referência ao Poder Judiciário. A 

preocupação em trazer elementos dúbios se dá pela necessária cautela para não incorrer em 

crimes de responsabilidade ou causar mais animosidades institucionais. A insuflação dos 

apoiadores se dá, de forma mais explícita, por outros meios, como as redes estruturadas de 

reforço do bolsonarismo e seus apoiadores entre veículos oficialistas, incluindo aqueles que 

retransmitem as lives e estiveram em sintonia com o presidente em suas críticas e no apoio 

favorável aos atos que foram um desdobramento desse manifesto desconforto de Bolsonaro 

para com o STF. 

 Também, recebeu ataque o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), 

citado várias vezes de forma irônica por sua postura dissonante da do Governo Federal. Jair 

Bolsonaro o acusa de promover um protocolo errôneo, segundo o qual o paciente deveria 

evitar a busca por hospital e aguardar em casa. Há uma clara distorção nessa perspectiva, já 

que o presidente se refere ao temor inicial do início da pandemia e a orientação de não 

precipitar a ida aos hospitais visava a evitar o aumento de contaminações. Na realidade, a 

grande crítica de Bolsonaro também reside na recusa de seu ex-subordinado em apoiar 

tratamentos sem comprovação científica, tornando o médico um símbolo de inimigo da Nação 

para o bolsonarismo. O auge dos ataques se deu em 18 de março quando, durante a live, o 
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presidente simulou uma pessoa com falta de ar para criticar o que nomeou de “protocolo 

Mandetta”.134 

 

4.3.3 Líder do povo 

 

 A construção da imagem mítica do líder é uma constante na comunicação de Jair 

Bolsonaro (PL). Chamado de “mito” por apoiadores, o ex-capitão encarna uma figura que, de 

forma antitética, une a simplicidade de um homem simples e comum, que dialoga de forma 

próxima com os cidadãos, com a de um herói pronto a resgatar o País de mazelas, sobretudo 

da corrupção. A alcunha de “mito”, no entanto, é uma ressignificação que está mais associada 

à forma contundente com que expressa suas opiniões, inflamando emotivamente aqueles que 

com elas concordam, do que com qualquer referência mais transcendente, exatamente pela 

expressão ordinária que o líder encarna na estética de sua comunicação. 

 Todavia, elementos espiritualistas e sacralizantes começaram a compor de forma mais 

expressiva a imagem de Jair Bolsonaro (PL) a partir do atentado que sofrera na campanha à 

Presidência em 2018 quando foi atingido por uma facada em Juiz de Fora/MG. A recuperação 

do então candidato, explorada com imagens de seus pontos e de detalhes da cirurgia, ajudou a 

associá-lo à ideia de um salvador nacional capaz de se sacrificar pelo povo. 

 O presidente mobiliza essa ideia ao abordar a pandemia da COVID-19. Alude ao 

sacrifício que faz na defesa da liberdade do povo, chama os apoiadores de “irmãos” e pratica 

várias visitas a pessoas em dificuldade na perspectiva de antagonizar com os inimigos 

políticos, em particular os governadores e prefeitos responsáveis por adotarem medidas de 

restrição. Mesmo ao negar qualquer caráter messiânico, Bolsonaro acaba por reforçar o tom 

sacrificial de sua ação e, por fim, reafirma a performance do líder que está disposto a fazer 

tudo por seus apoiadores. 

 

Vocês não são meus filhos! Eu sou irmão de vocês! Agora, o sacrifício que a 

gente faz pra buscar solução, me desculpe, tem que ter reconhecimento! Eu 

não quero ser como mito, Messias, herói nacional... Longe disso! Apenas 

respeito e entender o que que eu posso fazer pra evitarmos um caos! (11 de 

março de 2021) 
 

 A aliança entre líder e apoiadores é sempre corroborada num dialogismo que exige do 

coletivo o apoio, o referendo e o fortalecimento de seu guia. Bolsonaro reivindica do público 

 
134 Disponível em: <https://esportes.yahoo.com/noticias/jair-bolsonaro-auge-pandemia-covid-19-imita-pessoa-

falta-ar-henrique-mandetta-125520498.html>. Acesso em: 30 nov. 2021. 

https://esportes.yahoo.com/noticias/jair-bolsonaro-auge-pandemia-covid-19-imita-pessoa-falta-ar-henrique-mandetta-125520498.html
https://esportes.yahoo.com/noticias/jair-bolsonaro-auge-pandemia-covid-19-imita-pessoa-falta-ar-henrique-mandetta-125520498.html
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a confiança e a unidade dos seguidores de sua religião política. Chega a chamar o povo de 

“meu exército”, voltando ao léxico militar, e se coloca como fiel à vontade dos que o seguem. 

O presidente antevê o que chama de problemas sérios diante das ações dos que considera 

inimigos. No populismo bolsonarista, o clamor por apoio popular visa ao fortalecimento 

político para alguns enfrentamentos institucionais, sobretudo diante do Supremo Tribunal 

Federal e de outras instituições consideradas entraves aos interesses do Governo – fato que se 

confirmaria mais tarde com a organização de protestos antidemocráticos, notadamente em 

setembro de 2021: 

 

Nos momentos difíceis que a Nação tem que se unir. Quanto mais atiram em 

mim, de forma covarde por parte de parte da sociedade, mais você está 

enfraquecendo quem pode resolver a situação. Como é que eu posso resolver 

essa situação? Eu tenho que ter o apoio, que se eu levantar a minha caneta 

Bic e falar ‘Chazam’ eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga? O 

meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo! Eu sempre digo 

que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro, e esse povo tá toda a 

sociedade, inclusive o exército fardado! A vocês, eu devo a lealdade! Eu faço 

o que vocês quiserem, porque essa é a minha missão de chefe de Estado! 

Desunindo, agredindo, fica difícil! Vocês sabem quem está errando no 

Brasil, e errando muito! Eu sinto! Não pense vocês que eu estou aqui no 

Palácio da Alvorada, alimentação de graça, bons assessores, tranquilo com a 

minha família... Eu não sinto! Cada decisão que tomam e se você quer ser 

democrata, cumprir a condição, cumprir a lei, você tem que acolher. Mas, 

têm decisões que são absurdas! Eu sei disso! Busco o diálogo com alguns, 

falo que o caldo vai entornar... Por mim? Vai entornar por parte de quem? O 

povo com fome, a pessoa com fome perde a razão, topa tudo! Estamos 

segurando o Brasil. Estou antevendo problema sério no Brasil (11 de março 

de 2021). 
 

 Jair Bolsonaro também se coloca como uma figura mítica e mostra força aos 

apoiadores que o assistem. Alude a Deus e confirma que nenhuma instituição ou pessoa 

poderá tirá-lo do poder, reforçando sua disposição em lutar pelo cargo mediante qualquer 

ameaça. A correlação ao militarismo também está presente, já que o presidente utiliza não só a 

religião, mas a força militar, confundida com seu próprio grupo de apoiadores, para proteger 

seu mandato: “Só digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira 

obviamente tirando a minha vida! Fora isso, o que nós tamos vendo acontecer no Brasil não 

vai se concretizar, mas não vai mesmo, não vai mesmo, tá ok? (15 de abril de 2021)  

 Quando Bolsonaro reivindica a si o papel de líder da Nação, evoca uma transcendência 

combinada com a postura do homem ordinário. Para expressar sua força e carisma junto ao 

povo, vale a associação mítica. Para se contrapor aos antagonistas das elites que combate, 

cumpre o papel de quem está próximo do povo em suas angústias. Essa narrativa é tecida, 
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especialmente, pela conjuntura imposta pela pandemia. Para Bolsonaro, o inimigo maior não é 

a proliferação de um vírus mortal, mas as ações dos inimigos políticos para contê-lo. Por isso, 

ele constrói o enredo da disputa com os que elege como adversários e faz crer ao seu núcleo 

mais fiel que há ações inaceitáveis por parte de várias instituições para cercear liberdades. O 

presidente aproveita para insuflar sua base e, ao pedir dela energia e demanda, antevê seu 

próprio desejo: “Eu sou a pessoa mais importante nesse momento! Faço o que o povo quiser! 

Devo lealdade ao povo! [...] (11 de março de 2021). 

 

4.3.4 Estado nacionalista 

 

 O uso das lives como espaço de prestação de contas e propaganda do Governo Federal 

é, originalmente, o objetivo principal e que, de forma contundente, se mantém. Por isso, há a 

presença rotineira de quadros importantes da administração e o comentário de pautas voltadas 

às obras, projetos e programas bancados pelos Ministérios. Sobretudo ao analisar as unidades 

de análise constituídas por itens de accountability, foi possível identificar a construção de um 

ideal de Estado nacionalista na concepção de Jair Bolsonaro. Ele reúne a ideia de valorização 

do militarismo como força superior do aparato estatal, o ideário econômico neoliberal e o 

espírito conservador em sua construção: pautas que ele próprio articulou desde a campanha 

presidencial de 2018. 

 

4.3.4.1 Neo Estado Militar 

 

 O militarismo é uma expressão de como Jair Bolsonaro compreende o Estado. Apesar 

de defender privatizações e outras agendas neoliberais, o presidente reforça os laços 

institucionais com as Forças Armadas e logra a elas protagonismo nas principais ações de 

Governo, especialmente nas obras de infraestrutura conduzidas pelo ministro Tarcísio Gomes, 

que é muito prestigiado pelo presidente. Até mesmo ao falar das campanhas de vacinação, o 

governante exalta sua classe e relembra o papel delas nas ações ainda que seja pontual diante 

da grandeza e capilaridade do SUS: 

 

O Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão à disposição! Já está acertado 

com o ministro da defesa Braga Neto: em alguns locais do Brasil, o Exército 

já está vacinando. Onde tiver uma unidade militar, sempre tem um efetivo de 

enfermeiros e pelo menos um médico. Então, estamos à disposição e, 

chegando pra nós esse dever, o militar trabalhar 24 horas por dia, 

independente de ser sábado, domingo ou feriado (08 de abril de 2021). 
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 A exaltação de um Estado com protagonismo militar, em consonância ao 

silenciamento de políticas públicas consolidadas, exprime uma visão que é não apenas 

corporativista, mas limitadora do papel do Estado para o País. Bolsonaro pouco aborda temas 

de grande complexidade, preferindo citar ações pontuais, que tenham protagonismo de 

militares ou obras específicas negociadas em municípios por onde passou. 

 Com relação às estatais e agências reguladoras, a visão une a intervenção militarista 

como solução imediata e divide espaço com a perspectiva de pouco espaço para a influência 

num sentido liberal, particularmente com relação às agências reguladoras. 

 

Agora, o general vai chegar na Petrobras, tá? E vai fazer o trabalho que eu 

gostaria que fizesse, que o outro não fazia. O outro estava 11 meses em casa. 

Não vou dizer que não estava trabalhando, não. Estava em casa. Imagine 

você comandando o batalhão da engenharia ficar comandando de casa o 

batalhão. Não dá, né? Eu acho que não dá certo! E temos muita coisa pra 

fazer. Temos que fiscalizar, não é Petrobras, não, vários órgãos que estão 

agora em campo, como a nossa Secretaria de Defesa do Consumidor, do 

ministro André da Justiça, está trabalhando, está aí fiscalizando. Umas coisas 

dependem lá da Justiça, outras dependem aí de outros órgãos, tá? Eu não 

tenho acesso à Agência Nacional, não tenho nenhuma autoridade sobre a 

Agência Nacional de Petróleo, mas a ANP, com toda certeza, vai colaborar 

também em outras coisas! O Inmetro também! Fiscalizar se aquele volume 

que você vê lá na tela da bomba, se aquele volume entrou mesmo no seu 

carro, se o combustível está batizado ou não, cartéis bilionários... Dá pra 

entender o tamanho da briga que a gente entra, né? E esse pessoal tem um 

poder enorme junto à grande parte da mídia, tá certo? (04 de março de 2021) 
 

 Os órgãos que têm mais influência do Governo Federal ganham mais espaço na 

agenda bolsonarista, pois exprimem melhor o sentimento do líder, ainda que seu impacto seja 

localizado e pouco expressivo do ponto de vista macro. Bolsonaro cita várias vezes doações 

de alimentos feitas pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(Ceagesp) sem, no entanto, problematizar o problema da fome em um sentido mais amplo, 

limitando-se a acusar as medidas de isolamento. Um dos motivos da exaltação da Ceagesp é a 

escolha do diretor-presidente, o ex-coronel da Rota, Ricardo Augusto Nascimento de Mello 

Araujo. 

 

4.3.4.2 Razão neoliberal 

 

 A Razão Neoliberal se manifesta nas proposições feitas por Bolsonaro no sentido de 

defender a livre iniciativa econômica e a não intervenção estatal na economia. Alguns temas 
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merecem destaque, como a situação da demarcação das terras indígenas, para a qual 

Bolsonaro defende o uso econômico e a exploração financeira. A expressão neoliberal 

pressupõe a liberdade individual sobreposta à visão coletiva, o que explica a oposição frontal 

às medidas de restrição e a defesa do que o presidente chama de liberdade para exercer o 

trabalho e que, de forma continuada, também acaba por reforçar a defesa de outras liberdades 

que podem colocar a saúde pública em risco. 

 Existe um subjugo à razão neoliberal no sentido de se despir do protagonismo de 

governante diante de pautas relativas ao mercado financeiro. Jair Bolsonaro demonstra 

dúvidas e desconhecimento sobre certas pautas e deixa claro que, embora tenha desejo de 

realizar algumas ações, como o apoio aos agricultores, depende do mercado, incluindo a 

possibilidade de regulamentá-lo em vistas da diminuição no preço dos alimentos: 

 

As informações bancárias que nós temos junto ao Banco do Brasil têm 

aumentado o número de agricultores, né, que procuram o banco para investir, 

para produzir mais. A pandemia levou a esse descontrole no mundo todo. A 

gente espera que nos próximos meses isso se normalize. Eu não posso dar 

uma canetada ou falar que tanto tem que ficar no Brasil, porque daí nós 

vamos começar a diminuir a produção e atrapalha todo mundo. Eu espero aí 

que o Banco do Brasil... Vou conversar com o presidente do Banco do Brasil 

brevemente, tá? Pra me inteirar mais sobre. Lá, tem uma diretoria que trata 

do agronegócio. O que que nós podemos fazer mais pro homem do campo 

ou oferecer mais. Eu não sei se é meio de crédito pra agricultura familiar, 

tem? (04 de março de 2021). 
 

 A pauta indígena revela um desejo de compreender o direito do índio à propriedade 

não como uma garantia constitucional de reconhecimento da presença dos povos tradicionais 

em seu território, mas se dá numa perspectiva utilitarista, voltada à exploração e ao 

desenvolvimento financeiro com foco no lucro e no que o presidente considera uma promoção 

da liberdade econômica. É óbvio que essa defesa também é reforçada por outros setores 

interessados em explorar as terras, como garimpos – exaltados pelo presidente – e grupos do 

agronegócio: 

 

O índio, como é um ser humano como outro qualquer, ele quer a sua 

independência, ele quer fazer dentro da sua terra o que um fazendeiro do 

lado faz. E, no que depender de nós, depende dum projeto que tá no 

Congresso Nacional, se ele quiser garimpar, ele vai garimpar, quiser fazer 

com que possa ser construído uma ideia de (alguém interrompe: irrigar), 

plantar, fazer tudo lá dentro. Essa é a liberdade que estamos dando pro índio. 

O índio não pode continuar sendo a vida toda escravizado, tutelado pelo 

Estado (01 de abril de 2021). 
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 No excerto seguinte, o presidente lamenta que a pandemia da COVID-19 tenha 

atrapalhado o que ele considerava um bom momento da economia. A crise sanitária é vista 

como um obstáculo ao avanço da agenda liberal mais do que como um problema que se 

impõe e gera alerta. A fala reproduz a narrativa de cuidado com a economia em paralelo ao 

cuidado com a saúde. Contudo, Bolsonaro relativiza, de forma contumaz, os efeitos da crise 

sanitária e reforça o olhar para a dimensão exclusivamente econômica. Mesmo ao falar de 

intervenções governamentais, como a concessão do auxílio emergencial, reforça o 

endividamento estatal e exprime preocupação por ter que se submeter a uma ação pontual fora 

do plano econômico que defende originalmente: 

 

É uma pena essa pandemia acontecer, né? Além das mortes que a gente 

lamenta, obviamente. Mas, além do planejamento, final 2019, você tava 

acompanhando a gente, o Brasil tava voando na economia: obras, muita 

coisa! A pandemia vindo atrasou e muito a gente! O nosso sonho de avançar 

na questão do nióbio, do grafeno, da dessalinização de água, a questão da 

tabela de imposto de renda, a gente queria mexer também. Muita coisa ficou 

pra trás. A gente lamenta esse endividamento nosso em mais de 700 bilhões 

de reais. Vai ter repercussão negativa por muito tempo não só pra nós, mas 

pras futuras gerações também. A gente condena os ataques baratos de alguns, 

criticando o valor do auxílio emergencial, e ele sendo governador podia fazer 

a mesma coisa que eu. Endivide o seu Estado e pague o auxílio emergencial 

(1º de abril de 2021). 
 

 O presidente também reforça a agenda neoliberal ao comentar projetos e propostas em 

tramitação no Congresso Nacional, sobretudo aquelas que versam sobre temas de 

regulamentação de mercado de trabalho ou financeiro. No dia 22 de abril de 2021, ele 

comentou proposta que trata sobre igualdade salarial de homens e mulheres e criticou o que, 

em sua visão, pode prejudicar os empregadores. Por outro lado, em dados momentos, pode-se 

verificar o reforço da ideia de não intervenção na economia e no prestígio dado aos setores 

produtivos em detrimento da discussão de qualquer medida de ação afirmativa ou igualdade 

de direitos: 

 

Isso vem da das políticas que o Governo adota, porque nós, cada vez mais, 

procuramos não interferir, não atrapalhar quem queira produzir. Olha, lá 

atrás, da lei da liberdade econômica entre tantas outras! Olha, os projetos 

que nós fizemos de auxílio à manutenção de emprego, como PRONAMP e o 

Bem! (29 de abril de 2021) 
 

 O desenvolvimento econômico é visto pelo presidente como uma virtude ordinária da 

direita. Ao comentar os ambientes de negócios, Jair Bolsonaro associa o sucesso ou não da 
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possibilidade de trocas financeiras e desenvolvimento à presença maior ou menor de políticos 

de esquerda: 

 

É só fazer um levantamento nas regiões do Brasil. O pessoal fala muito que 

o Sudeste é muito rico. Concordo, região mais rica do Brasil. Agora, faça o 

levantamento. Quantos vereadores tem? E faça o devido cálculo pra você ver 

se, proporcionalmente, quanto mais pobre o Estado mais vereadores, 

deputados estaduais, federais tem do PT, do PC do B e do PSOL, Rede, 

Cidadania. É uma realidade isso aí! É uma realidade! Um colega até falou 

pra mim: ‘Como que eu sei se aquele município é bom pra fazer negócio ou 

não? Eu procuro saber quantos vereadores de esquerda têm naquele 

município. Se tem vereador de esquerda, é sinal que o município não é bom 

de fazer negócio’. (29 de abril de 2021) 
 

 A razão neoliberal é transversal na prática e na comunicação construída pelo 

populismo bolsonarista. Se oferece benesses estatais, como auxílio emergencial, também 

reforça uma subserviência convicta aos ditames do mercado. O Governo, reduzido à 

autoridade militar das obras e projetos clientelistas, abdica de protagonizar determinadas 

ações e reforça essa opção negociada com o eleitorado. O líder mítico está ao lado do povo, 

reforça sua grandeza sacralizadora e religiosa, mas não se descola da ideia de uma economia 

com menos intervenção, ainda que algumas de suas práticas possam ser consideradas 

intervencionistas por setores liberais. 

 

4.3.4.3 Conservadorismo 

 

 Traço marcante da agenda bolsonarista, o conservadorismo reúne as ideias atávicas e 

presentes em outros momentos históricos, como a ditadura civil-militar (1964-1985), de 

“Deus, Pátria e Família”. Esses valores são articulados ao líder potente encarnado por Jair 

Bolsonaro em sua tentativa de se mostrar solidário e se confundir ao próprio povo. No excerto 

seguinte, ao comentar uma manifestação de apoio, o presidente alude ao movimento 

conservador chefiado por ele e retoma elementos como “fé no Brasil”, “bandeira verde e 

amarela” e “coração do povo” – termos fortes do conservadorismo e da performance do 

movimento que ele representa como líder populista: 

 

Vou falar um pouco depois sobre o que aconteceu no domingo, uma 

manifestação espontânea da população, muita gente apoiando o Governo, 

bandeira verde e amarela. Não estamos em eleições! O movimento 

voluntário que vem do coração do povo, que pede cada mais que nós 

tenhamos fé no Brasil, que os Poderes cada vez mais sejam harmônicos e 

todos produzam para o Brasil. A maior produção que nós podemos ter, uma 
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das mais importantes, nossa liberdade e nossa democracia (18 de março de 

2021). 

 

 Para o populismo bolsonarista, a liberdade é sempre ameaçada pelo avanço de 

pensamentos, ideias, propostas e comportamentos. Para muitos, a experiência conservadora 

tem também traços reacionários e está abraçada à imposição de uma submissão à ideia 

nacionalista de Pátria totalizante e à negação da autoridade de outros campos científicos em 

oposição a poderes legitimados, como o bélico-militar, o religioso-cristão e o político 

encarnado pelo próprio bolsonarismo em sua original manifestação. 

 

4.4 O populismo bolsonarista 

 

 O populismo de Jair Bolsonaro opera segundo a performance do herói. Além de se 

apresentar sob a lógica do homem comum, que se expressa de modo simples, coloquial e 

próximo ao povo, sua ação é sacrificial, messiânica e corajosa. O mesmo candidato que sofreu 

um atentado pelo Brasil é aquele que não demonstra temor diante do risco de uma doença que 

mata milhares. Ao contrário, ao evocar a figura do macho forte e destemido, o presidente 

busca reforçar o destemor. 

 Nesse aspecto, o Populismo Bolsonarista opera em bases próprias de outras expressões 

populistas latino-americanas; o messianismo é, também, uma característica de líderes fascistas 

(FINCHELSTEIN, 2019). São comportamentos que buscam a identificação popular por meio 

de práticas que estão presentes na vida da população. O líder, destemido diante da pandemia, 

prefere visitar os trabalhadores e pobres de algumas regiões para demonstrar seu apoio diante 

do resultado das políticas do inimigo: as restrições sociais como medidas de contenção da 

proliferação do vírus. Estabelece, assim, uma comunicação direta e próxima que reverbera em 

suas redes e, especialmente, na caixa de ressonância de suas lives de quinta-feira. 

 A opção por se identificar com os impactados pelos efeitos econômicos também 

reforça a matriz neoliberal do herói que se quer construir. O discurso está calcado no valor 

supremo do livre direito de trabalhar, na movimentação da economia e no não ferimento da 

ordem natural do livre mercado. Bolsonaro (PL) chega a reclamar de que a pandemia 

atrapalhou o que, para ele, era um bom momento econômico. 

 Por isso, ao lamentar os evidentes efeitos econômicos, outra expressão importante do 

populismo construído por Bolsonaro se revela: a negação da dor, do lamento e da 

consternação. Há clara opção em não abordar o luto e em não reconhecer a gravidade dos 
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efeitos da pandemia, sempre minimizados diante da fome. As menções ao lamento são 

periféricas, simples e ditas de modo exaltado em meio a ataques e posturas incômodas. Apesar 

de estar ao lado do povo que perde emprego ou passa fome, o líder populista do bolsonarismo 

se nega a chorar com parte de seu povo, que, por outro lado, vivencia a morte, a dor e os 

efeitos negativos de uma enfermidade. Contudo, assumir essa característica pode associá-lo a 

uma fragilidade que é negada. Prefere exaltar a recusa em se vacinar e a coragem de estar no 

meio dos cidadãos. 

 Portanto, o líder populista forjado na performance bolsonarista é, antes de tudo, um 

resistente. Não se derrama em lamentos e lamúrias, mas mantem-se na perspectiva de garantir 

a sustentação do seu discurso inicial: deixar a pandemia em segundo plano, sobretudo a partir 

do pensamento econômico da produtividade, lucratividade e primazia do mercado. 

 Jair Bolsonaro (PL) lembra que o vírus vai continuar existindo e, ao fazer isso, articula 

uma de suas principais teses: a convivência com um mal posto e a passividade diante do risco 

iminente de contaminação. É como se o descarte social dos fragilizados não importasse, 

especialmente quando o foco é salvar os economicamente ativos. Por isso, o Governo foi 

acusado de promover a tese da imunidade de rebanho – com rápida contaminação, ainda que 

sob o peso de mortes, o retorno à normalidade seria mais rápido. 

 É certo, ainda, que a opção tem um destinatário definido: o “povo” desse líder forjado 

na coragem machista e pouco afetuosa é aquele que forma sua base mais fiel e constante. 

Bolsonaro, em lives voltadas aos seguidores, busca reforçar os laços construídos desde as 

eleições presidenciais. Há uma constância de comportamento e uma estabilidade discursiva 

que não se abalam mesmo diante das críticas. 

 Talvez, a única concessão seja a abordagem sobre a quantidade de vacinas adquiridas 

sem, no entanto, qualquer festejo da campanha vacinal ou incentivo para a imunização. É uma 

concessão que foge à rigidez do pensamento bolsonarista. Como muitos desejam, o líder 

oferece, concede e garante. Contudo, deixa claro seu sentimento de suspeição e a não 

responsabilização diante dos riscos. É uma cessão paternalista a uma parcela rebelde que 

insiste em uma não prioridade para seu discurso. 

 No que tange à ciência, Bolsonaro (PL) adota uma comprometida relativização e 

instrumentalização. Desde que submetida à razão neoliberal de sua estrutura política, a ciência 

é enaltecida e usada como chancela até para se defender dos que o acusam de negacionista. Se 

o campo científico indicar qualquer que seja a ação que vá de encontro ao seu modelo 

econômico, há uma rejeição clara. 
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 É imprescindível salientar que, mesmo em meio à pandemia, o líder prefira que seu 

ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação aborde temas como pesquisas com nióbio e 

grafeno. As pesquisas sobre COVID, incluindo vacinas ou medicamentos, atendem, 

unicamente, a interesses políticos, seja para descredibilizar ações ligadas a adversários, como 

no caso da vacina brasileira que seria melhor do que a “vacina chinesa do João Doria”, seja 

nas ações geopolíticas de interesse do líder, como a exaltação da pesquisa israelense com o 

spray nasal. 

 O populismo relacionado à ciência enquanto expressão do Populismo Bolsonarista é 

aquele que subjuga o campo científico aos interesses neoliberais do líder. Assim, a supremacia 

da liberdade individual e a garantia do livre mercado devem estar acima de qualquer 

recomendação sanitária, sobretudo quando elas impliquem em restrições. A submissão do 

campo científico se dá também nas reiteradas críticas ao ambiente acadêmico, nas tentativas 

de ferir a autonomia universitária e nas ações orçamentárias de enfraquecimento do setor de 

pesquisas. 

 A conveniência da submissão aos órgãos de controle e saúde também se dá a partir do 

compromisso neoliberal. Remédios que sejam garantidores da não preocupação com os riscos 

da COVID-19 são valorizados ainda que sem aprovação da Anvisa para os casos em questão. 

A mesma Agência é usada como parâmetro de cautela exarcebada na aquisição de vacinas. O 

temor pelos efeitos da vacina é maior do que o temor pelos efeitos de medicamentos sem 

comprovação. A explicação é simples: enquanto os remédios possibilitam a liberdade 

econômica dada a justificativa de uma cura possível, a vacina representa uma expressão da 

coletividade, atentando contra a sacralidade da liberdade individual. 

 O Populismo Bolsonarista rivaliza contra uma série de inimigos políticos que ganham 

importância ao sabor dos acontecimentos. Enquanto a imprensa é uma antagonista 

fundamental desde o período eleitoral, governadores e prefeitos passam a ocupar um espaço 

de centralidade no discurso por serem os responsáveis por medidas criticadas pelo Governo 

Federal na figura de seu líder. O funcionamento das lives, por si só, é uma das estratégias 

comunicativas para criar um paralelismo em relação à imprensa. O líder constrói um roteiro 

de telejornal em formato muito similar. Lê notícias e as comenta. Ele se atém a assuntos atuais 

da semana e oferece ao público uma opção informativa. 

 Ao analisar as lives, foi possível identificar o comportamento populista na construção 

de uma narrativa em canal direto com o eleitorado, a valorização do Povo como sustentação 

do movimento e a antagonização com os adversários vistos como inimigos políticos. O 

Populismo Bolsonarista é a expressão específica que emerge do grupo associado ao seu líder. 
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Jair Bolsonaro (PL), antes de ser eleito presidente da República, ganhou notoriedade como um 

influenciador digital e passou a apresentar a imagem de si mesmo. Dessa forma, o grupo que 

o segue está desprendido de um partido, porque se constitui no entorno da sua performance, 

que, por ser reconhecida como autêntica, dadas as declarações polêmicas, lhe logrou o epíteto 

de “Mito”. 

 Enquanto governante, o ex-capitão mantém sua comunicabilidade digital e reforça as 

marcas que o ajudaram a forjar a imagem que lhe deu sucesso eleitoral. Assim, o movimento 

bolsonarista deixa de ser um segmento político de fãs e apoiadores e passa a ser uma estrutura 

de governabilidade. As expressões políticas do Populismo Bolsonarista estão sustentadas no 

Estado militarizado, na Razão Neoliberal no campo econômico e no conservadorismo moral 

como alma filosófica. O nacionalismo, tão comum em outras experiências populistas, é uma 

vertente inegavelmente presente e simbólica, ainda que seja menos ufanista, porque pouco 

aborda a cultura nacional e está associada a signos específicos como a bandeira nacional e as 

cores do verde e amarelo – marcas estéticas do movimento. 

 Com relação à ciência, o Populismo Bolsonarista atua como uma elevada posição de 

verdade que ignora estudos quando lhe é conveniente ou se atém a eles se forem necessários. 

Não há uma disrupção com uma alegada elite acadêmica, mas há uma contestação de 

medidas, um reforço das experiências pessoais acima de qualquer método e estudo e a 

celebração de uma postura que se pretende forte e corajosa. É central, portanto, que a 

performance do Populismo Bolsonarista seja ligada à imagem do macho: dura, pouco afeita 

aos sentimentos e desprovida de lamentações. 

 O movimento, para existir, requer uma comunicação estruturada e que forneça, 

constantemente, o subsídio necessário para que os apoiadores estejam coesos. As lives de 

quinta-feira tornam-se, assim, caixas de ressonância do aparato do Populismo Bolsonarista e 

revelam, semanalmente, as linhas de ação a serem adotadas pelo grupo que governa o País. 

Antes, porém, de estarem no poder, os líderes do bolsonarismo atuam como responsáveis por 

uma força política que opera de modo sistemático em vários campos e age com estratégia 

planejada para, antes de tudo, se manter forte e viva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A presente pesquisa empreendeu uma análise de conteúdo qualitativa a partir dos eixos 

temáticos identificados nas lives presidenciais de Jair Bolsonaro (PL) durante os meses de 

março e abril de 2021. A questão geradora buscou identificar elementos de um populismo em 

relação ao campo científico em face da conjuntura experimentada pelo Brasil diante da 

pandemia da COVID-19 na comunicação do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os resultados 

apontaram estruturações narrativas que correspondem aos elementos universais do populismo, 

mas também aos aspectos específicos ligados ao fazer científico. 

 Identificado como populismo científico e pandemia, o discurso do presidente, diante 

de aspectos relacionados ao fazer científico, revelou a sustentação de uma posição altamente 

calcada em experiências pessoais e visão utilitarista do campo científico a partir de óticas e 

interesses políticos contextuais. Não há uma crítica à elite científica de maneira explícita, mas 

há um reposicionamento antagonístico em virtude de determinados objetivos do próprio 

Governo e do movimento representado pelo presidente. Exemplo notório disso é a visão a 

respeito da Anvisa. Enquanto a Agência é usada para reforçar a precaução e até mesmo os 

atrasos na negociação por vacinas, ela é ignorada quando se aborda a possibilidade do uso de 

remédios sem comprovação científica de estudos reconhecidos e, por conseguinte, sem 

registro na entidade. O interesse político, todavia, baliza a decisão, já que o presidente é um 

contumaz crítico de medidas de distanciamento social, o que favorece a defesa de medicações 

que sejam usadas a partir de uma paralela permissividade fora dos padrões técnicos. Para uma 

doença com suposta cura e medicação, há mais disposição em evitar a ocorrência em medidas 

não farmacológicas de impacto, como a restrição de funcionamento do comércio e, até 

mesmo, o lockdown. 

 Ainda na ideia do populismo científico, caracterizado por antagonismos evidentes e 

pela construção de uma perspectiva maniqueísta, foi possível identificar a oposição às 

medidas de distanciamento social e a relativização das vacinas. Essa prática aproxima o 

presidente Jair Bolsonaro (PL) de grupos antivacina, que ganham proeminência em todo o 

mundo, ainda que ele evite fazer críticas mais diretas e não traga o tema de maneira clara. 

Contudo, a relativização, a demonstração de desconfiança e a negativa em ele próprio 

incentivar a imunização dos brasileiros revelam flagrante desconfiança para com setores do 

campo científico empenhados desde o início da pandemia em desenvolver vacinas que 

garantissem mais segurança para a população mundial no enfrentamento ao vírus. 
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 Outra importante categoria identificada durante as lives presidenciais foi a existência 

de uma articulação de Maniqueísmo e Conflito. Elementos fundamentais do populismo, eles 

constituem a tecitura de uma constante guerra discursiva e um antagonismo que ajudam a 

operar a performance do líder. Jair Bolsonaro (PL), durante o período analisado, promoveu 

um frontal ataque a governadores e prefeitos, responsáveis por adotar medidas de 

distanciamento social, além da própria imprensa. As motivações centrais, baseadas nos pontos 

de vista diante da pandemia, refletiam a tentativa de eleger os opositores como principais 

culpados dos efeitos sociais gerados pela crise. Assim, governadores e prefeitos, além de 

outros atores, como o Judiciário, são eleitos inimigos do povo, perseguidores e inibidores da 

liberdade. Do lado da população, está o presidente, que, diante de todas as dificuldades 

impostas pelos inimigos, sustenta sua posição apresentada desde o começo da pandemia: a 

convicção de que a economia não deveria parar apesar dos riscos sanitários impostos pelo 

coronavírus. 

 Nessa valência de ataques, a imprensa emerge como um inconveniente ao País não só 

pela forma como ela atua, mas pelo que ela escolhe como pauta. Ignorando a relevância 

noticiosa do aumento de mortes durante os meses analisados no corpus deste trabalho, Jair 

Bolsonaro (PL) chega a criticar a abordagem sobre os óbitos feita por setores da mídia. 

Enquadramentos negativos são vistos e compreendidos como ataques ao próprio País e ao seu 

povo. A perspectiva do apagamento visa a ignorar algumas realidades para manter o 

sentimento de unidade e força diante da crise. As fissuras com outros setores, que insistem em 

mostrar a flagrante gravidade da pandemia, geram uma onda de ataques e a construção de 

outras relações e estratégias comunicativas, incluindo o fortalecimento dos canais diretos, 

que, aos olhos do movimento, passam a ser vistos como únicas plataformas confiáveis. 

 O Líder do Povo, como se apresenta o presidente Jair Bolsonaro (PL), foi uma 

categoria fortemente associada ao comportamento heroico acionado pelo governante. 

Especialmente no contexto da crise sanitária, a postura de alguém que está próximo do povo, 

visita seus governados e mostra ouvir seus apoiadores garante a ele a narrativa de alguém que 

está posicionado contra elites que oprimem a população. Todos os efeitos econômicos e 

sociais são compreendidos como resultados da ação dos opositores. A simplificação da 

realidade ajudou a moldar a narrativa do presidente na medida em que os principais 

problemas passaram a ser apresentados como resultado das políticas de restrição de 

circulação. Aproveitando-se da personificação que une uma performance de simplicidade com 

algumas referências míticas e místicas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conclama o povo a se 

unir em prol da Nação. Isso significa, em larga medida, fortalecer o elo do movimento 
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capitaneado por ele. Em muitos momentos, há alusão à defesa do mandato e sugestões 

simbólicas à resistência diante de quem representa um risco ao País. Se não há explicitação de 

alguns embates, isso se dá por receio político ou mesmo para fugir a qualquer tipo de sanção 

que as plataformas possam impor. Porém, as lives não operam isoladamente e, embora 

componham o objeto desta pesquisa, há a compreensão de que elas estão ligadas a uma ampla 

rede de comunicação que utiliza uma série de outros aparatos. Portanto, basta que as linhas 

gerais sejam oferecidas para que o canal comunicativo opere em sinergia com outros produtos 

que reforcem, enalteçam ou remodelem para se espalhar entre o movimento. 

 Outro ponto elencado pelo trabalho versa sobre a categoria chamada de Estado 

Nacionalista. Uma das erupções teóricas da ação do movimento bolsonarista dialoga com uma 

onda de nacional-populismo (EATWELL; GOODWIN, 2020) em todo o mundo. Ela surge a 

partir da desconfiança generalizada para com a democracia liberal. No Brasil, um líder 

político distante das estruturas de evidência da política nacional conseguiu irromper a lógica 

eleitoral e a dinâmica tradicional das instituições para ascender ao poder com expressivo 

apoio popular. Esse apoio, forjado a partir do personalismo da imagem de Jair Bolsonaro, faz-

se reproduzir em uma corrente de ideias que se sustentam e se equivalem num padrão 

composto por estratégias complementares de comunicação. Na performance das lives de 

quinta-feira, o líder do movimento dá o tom de suas principais estratégias, incentiva sua base 

e elucida a sequência de suas teses; interação direta e próxima entre o presidente e os que o 

seguem. 

 Nessa interação, o presidente elucida a visão que tem sobre o País e o Estado. Por um 

lado, recorre ao nacionalismo simbólico de elementos patrióticos e reforça a militarização das 

estruturas públicas a partir do protagonismo de membros das Forças Armadas. Essa categoria, 

chamada de Neo Estado Militar, está diretamente associada à Razão Neoliberal, que, de forma 

associada, representa a própria desestruturação do Estado em nome de uma economia de 

mercado e de valores fundamentados em liberdades individuais acima dos interesses coletivos 

e na postura não intervencionista adotada pelo Governo. A coisa pública é apresentada por um 

populismo ufanista, que remonta uma ideia de glorificação do papel dos militares, 

responsáveis por obras específicas e propagandeadas de forma pontual e sistemática. 

Entretanto, o planejamento macroeconômico, a visão de País e as linhas de desenvolvimento 

são abertamente abdicados em função do respeito aos valores de uma economia de mercado 

que, inclusive, ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro (PL). Por fim, o conservadorismo 

atua como valor moral do Estado Nacionalista, sobretudo a partir do uso sistemático de 

símbolos patrióticos e da confluência com elementos historicamente utilizados pela direita 
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brasileira como o slogan “Deus, Pátria e Família”. Fortalecendo essa narrativa, está a 

associação política com grupos evangélicos de maioria neopentecostal. 

 É preciso pontuar que a atuação do populismo na concepção do Estado tem a ver com 

o recorte temporal e as estratégias comunicativas. Não se nega, no entanto, que outras práticas 

conflitantes com as ideias apresentadas também se fazem presente. Em novembro de 2021, 

por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) filiou-se ao Partido Liberal, que, em sua 

trajetória, passou a ter uma atuação fluida entre os diferentes governos brasileiros135, sendo 

apontado como um dos membros do que se convencionou chamar de “centrão” – grupo de 

partidos de centro-direita que atuam a partir de estratégias fisiológicas e reúnem expressivo 

poder parlamentar. 

 Este trabalho, a partir da análise apresentada, identifica a existência de um Populismo 

Bolsonarista na medida em que, apesar de o movimento liderado por Jair Bolsonaro (PL) 

expressar as principais linhas gerais da literatura que aborda o populismo, algumas de suas 

nuanças são específicas e só podem ser compreendidas à luz de uma análise própria do ex-

capitão e da política conduzida por ele e seu grupo. Mais do que trazer definições, identificar 

o Populismo Bolsonarista é propor um estudo mais aprofundado sobre ele. Nesta tese, há a 

percepção de um recorte conjuntural que é a pandemia da COVID-19. Contudo, não se trata 

de um movimento estanque, porque ele se adapta e se reconfigura à medida que a própria 

dinâmica da política evolui. 

 O Populismo Bolsonarista é, pois, constituído de um antagonismo estruturante que 

elege os inimigos políticos a partir dos interesses políticos correntes. Também, é forjado a 

partir de uma contracultura que, diferente de outros movimentos populistas, valoriza simples 

objetos pátrios ao invés de empreender a valorização de uma cultura nacional. Nesse sentido, 

alia um misticismo que sacraliza a imagem do líder ao mesmo tempo em que o vê como 

homem comum, distante da performance da política tradicional e próximo do povo. A religião 

política do bolsonarismo se assenta num conservadorismo neopentecostal que está associado a 

um contexto geopolítico de movimentos nacional-populistas de todo o mundo, em particular 

aqueles representados por movimentos ocidentais de inspiração judaico-cristãs. Também, está 

na gênese dessa prática política a associação de um militarismo que passa a representar a ideia 

de Estado – um protoestado não intervencionista e pautado em uma economia neoliberal. 

 
135 O Partido Liberal (PL) chegou a ocupar a Vice-presidência da República com o mineiro José Alencar 

durante o Governo Lula (PT). Fez parte da base dos Governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer 

(MDB). Embora não tenha apoiado Jair Bolsonaro no pleito de 2018, aproximou-se do presidente e passou a 

compor a base de sustentação deste no Congresso, angariando espaço no Planalto, protagonismo no 

Congresso, poder na decisão sobre emendas parlamentares e, finalmente, foi escolhido pelo governante 

como partido para se filiar. 
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 Para Albuquerque (2021), embora apontado por muitos estudos como uma ameaça à 

democracia, não é a única fonte de desestabilização dela no Brasil. O autor sustenta que outras 

instituições têm falhado na garantia do Estado de Direito e elenca como principal exemplo a 

Operação Lava Jato, que representaria um espécime de populismo judicial, sobretudo por 

lançar mão de questionáveis medidas judiciais e alianças próximas e calculadas com setores 

da grande imprensa. É fato, também, que o papel do Poder Judiciário foi decisivo para a 

ascensão do movimento bolsonarista. Não cabe aqui apontar juízos sobre as motivações, mas 

a constatação é possível e necessária. O principal símbolo da Lava Jato, o ex-juiz federal 

Sérgio Moro, associou-se ao bolsonarismo ao aceitar o cargo de ministro da Justiça e 

Segurança Pública – cargo que deixaria em abril de 2020. 

 Na concepção de Oliveira e Maia (2020), o populismo representado por Jair Bolsonaro 

tem conexões com posições autoritárias, especialmente em sua oposição ao chamado 

politicamente correto. O líder, ao encarnar uma visão comum em grande parte da sociedade, 

especialmente em sua parcela conservadora, atua para minar ações legais de garantia de uma 

sociedade mais inclusiva. Embora o tema não tenha sido presente no recorte desta pesquisa, 

faz-se relevante associá-lo às sugestões de insuflação da base em momentos de maior tensão 

política. O presidente conclama os seguidores a apoiá-lo e reforça que “só Deus” pode tirá-lo 

do cargo. Em setembro de 2020, ao discursar para apoiadores em atos públicos, Bolsonaro 

atacou o STF e foi muito criticado por vários setores da sociedade, fazendo com que ele 

próprio tenha recuado e dado mostras de mais moderação. Entretanto, o Populismo 

Bolsonarista, por sua estrutura comunicacional genuinamente digital, é difuso e fractal e suas 

narrativas se combinam em diferentes estruturas que implicam compreender que a cena 

política serve a conjunturas específicas das relações institucionais, mas que outros 

mecanismos continuam operando com maior ou menor radicalização. 

 O Populismo Bolsonarista é baseado na experiência pessoal, na visão conservadora e 

na oposição às elites acadêmicas. Por isso, converte-se em um Governo que critica 

universidades, diminui o orçamento das pesquisas e evita se associar a tradições de políticas 

públicas consolidadas na história nacional, como as campanhas de imunização. Ele é, antes de 

tudo, voltado à crítica ao que uma nova direita conspiracionista tem chamado de Nova Ordem 

Mundial, voltando o olhar para um ataque frontal a instituições democráticas e negando a 

aceitar desde grandes narrativas da história até estudos científicos amplamente difundidos 

sobre o aquecimento global.  

 Enquanto movimento, o Populismo Bolsonarista opera através de uma ampla rede 

comunicativa. As lives presidenciais são parte de um elemento que é fundamental e 
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articulador: é o momento específico em que o líder fala diretamente ao seu público. Associa-

se a jornalistas parceiros, evita a aura tradicional dos pronunciamentos presidenciais em rádio 

e TV e reforça sua natividade digital que tanto o ajudou a crescer enquanto o País enfrentava 

uma crise política sem precedentes. Às quintas-feiras, falando para o movimento, o Populismo 

Bolsonarista atualiza suas agendas, reforça suas teses e garante que a comunicabilidade 

continue operando por tantos outros espaços – alguns dos quais difíceis de serem mapeados, 

mas fortemente impactantes do ponto de vista social e político. 
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LIVE DO BOLSONARO – 04/03/2021  

   

JAIR BOLSONARO 

Boa-noite! Hoje é quinta-feira, 4 de março, 19 horas, Brasília. Acabei de chegar de 

uma viagem agora. Estou meio desequilibrado aqui ainda. E está aqui o Pedro Guimarães da 

Caixa. Daqui a pouco, vai estar no lugar dele aqui o Tarcísio, que está sempre chegando 

atrasado! Tem que botar no pernoite para ele entrar na linha! E está aqui a Elisângela, nossa 

intérprete de Libras.  

Então, enquanto aguardamos o Tarcísio, Pedro tem boas informações para prestar para 

todos nós. Pedro, está uma onda, uma corrida de prefeituras querendo agência da Caixa nos 

seus municípios. De 40 mil para cima, todo mundo tem agência da Caixa. Agora, de 20 a 40 

mil, o que tem visto?  

 

PEDRO GUIMARÃES  

Exatamente, presidente! Nós anunciamos a abertura de 76 novas agências há pouco 

tempo, inclusive em uma live aqui com o senhor, 21 agências focadas só no agronegócio, uma 

novidade aqui na Caixa Econômica Federal, e as outras 55 para as cidades acima de 40 mil 

habitantes, que a Caixa não tinha. Agora, em primeira mão, nós nos reunimos e decidimos que 

400 cidades que ainda não têm agência da Caixa entre 20 e 40 mil habitantes, se os prefeitos 

trouxerem os negócios, o que que significa isso? A folha de pagamento do funcionalismo 

público, fundos de investimentos... Mas, nós já estamos conversando, porque, depois de 

termos anunciado as 76 agências, mais de 50 prefeitos já nos procuraram e nós estamos 

conversando. Para sumarizar, presidente, têm 400 agências em potencial. Agora, como esses 

municípios, são menores, entre 20 e 40 mil habitantes, há uma necessidade para que a agência 

tenha viabilidade, que a Caixa tenha os negócios, e a grande maioria não tem agência de 

banco nenhum.  

 

JAIR BOLSONARO  

De 20 a 40 mil, tem município que não tem agência nenhuma?  

 

PEDRO GUIMARÃES  

Vários.  

 

JAIR BOLSONARO  
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Eu, que a minha cidade é Eldorado Paulista, a última que eu morei, está na hora, de 5 

mil habitantes, uma agência bancária é tudo na cidade!  

 

PEDRO GUIMARÃES  

Exatamente! E, aí, outra coisa importante, presidente: nestas cidades de 20 e 30 mil 

habitantes, normalmente, elas são as maiores. E têm cidades de 3 mil, 5 mil, 10 mil... Então, 

também, tem um benefício provável para mil cidades. Logo, o que nós queremos aqui 

anunciar é que há a disposição da Caixa Econômica Federal, mas há uma necessidade dessa 

questão de trazer os negócios, porque, além de ser o banco de todos os brasileiros, é o banco 

da matemática.  

 

JAIR BOLSONARO  

E um banco social também, né? Antes do próximo assunto, que é extremamente 

importante, eu tive essa solicitação de uma pessoa, que eu estava lá em São Simão agora há 

pouco, inaugurando um trecho lá com o Tarcísio da Ferrovia Norte-Sul, e ele fez uma 

pergunta para mim sobre casa própria. Eu te pergunto daqui a pouco aqui.   

Desde meados do ano passado, o Brasil vem contratando laboratórios buscando 

vacinas. Alguns teimam em dizer que nós não nos preocupávamos com vacina. Só no 

passado, Pedro, foram três medidas provisórias contratando vacinas. A última, na verdade, não 

contratou, mas abriu crédito de 20 bilhões de reais para comprarmos vacinas em dezembro do 

ano passado. Então, a partir de janeiro, quando a Anvisa deu o primeiro sinal verde, certificou 

a primeira vacina. Eu sempre disse que, havendo certificação por parte da Anvisa, nós 

compraremos aquela vacina. Não interessa qual país seja o fabricante! E, assim, começamos a 

fazer. Agora, vêm essas narrativas que somos negacionistas, não acreditamos em vacina, 

aquela história para boi dormir, como fizeram na minha campanha em 2018, dizendo que eu 

era racista, que eu era misógino. Misógino não gosta de mulher! Você é misógino, Pedro? 

(risos). Éramos um montão de coisas e nada daquilo o povo acreditou que era verdade! Não 

podiam acreditar e nós fomos vitoriosos nas eleições. Agora, ficam com a história de 

negacionista, terraplanista... Só um idiota mesmo para acusar, hoje, alguém no Brasil de 

terraplanista! Mas, idiotas não faltam aqui, especial do lado da esquerda no Brasil! Então, nós 

temos contratados no corrente ano, ministro Pazuello, 400 milhões de doses até janeiro do ano 

que vem e temos 178 milhões em tratativas. Nesse mês de março, agora, teremos, no mínimo, 

20 milhões de doses disponíveis. E, para o mês seguinte, teremos, no mínimo, mais 40 

milhões de novas doses. Então, o Brasil, hoje, é um dos países que mais vacina no mundo em 
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valores absolutos, inclusive, e nós vamos evoluindo. Então, a vacina, da nossa parte, será 

voluntária! Vai tomar quem quiser! Nós jamais vamos obrigar ou criar sanções para quem 

porventura não tomar a vacina!  

Então, Pedro, uma pergunta para você aqui. Tem gente que comprou casa própria 

antigamente e tem uma taxa de juros bastante alta. Essa foi a pergunta que, em São Simão, 

fizeram para mim. Agora, a Caixa, depois, passou a financiar a casa própria com uma taxa de 

juros menor. Esse pessoal de antigamente pode buscar uma renegociação na Caixa com juros 

menores?  

 

PEDRO GUIMARÃES  

Pode, não só da Caixa Econômica, como de qualquer outro banco. Presidente, a Caixa 

é o único banco que tem quatro tipos de linhas de crédito imobiliário, sem nenhuma correção, 

corrigindo pela inflação. É o índice IPCA, corrigindo pela PR e pela poupança, que nós 

lançamos na segunda-feira. Então, primeiro, são 5 milhões e meio de famílias que têm um 

crédito imobiliário na Caixa, podem procurar as agências e nós faremos a renegociação. Uma 

parte grande já tem taxas muito baixas, mas estamos, certamente, de portas abertas não só 

para Caixa Econômica, mas pra qualquer banco.  

 

JAIR BOLSONARO  

É uma tranquilidade. O meu pai foi ter casa própria quando eu tinha 30 anos de idade. 

Vivia de aluguel por muito tempo. Eu acho que em Eldorado Paulista ele se mudou pelo 

menos 20 vezes de residência.  

 

PEDRO GUIMARÃES  

Nunca houve, presidente, taxas tão baixas. E só o último ponto para reforçar aqui, nós 

temos uma combinação que nunca existiu no Brasil: os preços ainda não se recuperaram tanto 

e as taxas nunca tiveram tão baixas até 35 anos. Em duas ou três semanas, teremos uma 

novidade, que, também, vai ser bem interessante. E tem um outro ponto, presidente, se eu 

puder falar, que hoje a gente doou sangue, meio litro de sangue.  

 

JAIR BOLSONARO  

O seu sangue tem algum efeito colateral, algum problema? (risos). O meu, sabe que 

tem, né? É segredo. Quem sabe, se houver muita pressão na live de quinta-feira, eu falo 

porque não posso doar sangue. É um efeito colateral do bem. Começa com “pri”. Semana que 
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vem, eu conto. Pessoal diz que o banqueiro não tem coração, não pensa no próximo, não doa 

sangue, o Pedro doou sangue. (risos).  

 

PEDRO GUIMARÃES  

Inclusive, é meu aniversário: 50 anos de idade! A Caixa vai fazer uma iniciativa 

coordenada também pelo... Primeira-dama fez um convite. Foi muito interessante, porque nós 

temos presença no Brasil inteiro. Então, também, no hemocentro aqui de Brasília, certamente, 

agora, para doar tem que ter hora marcada. Mas, nós vamos fazer uma campanha grande pelo 

Brasil inteiro. E isso é uma coisa muito importante, presidente, porque cada doação são quatro 

vidas. E, nesse momento, é óbvio que é muito importante.  

 

JAIR BOLSONARO  

Em Juiz de Fora, no dia meia dúzia de setembro de 2018, eu recebi três litros de 

sangue mesmo. Pessoal, fechava e vazava! O doutor Borsato, entre outros médicos que 

estavam lá, abria, e a ponta da faca perfurou uma veia e estava difícil a visualização. Então, 

obviamente, metia sangue, fechava e vazava até que acharam. E mais um milagre, fomos 

salvos pelos três litros de sangue, por Deus em primeiro lugar e, também, pela persistência 

dos médicos de Juiz de Fora em buscar uma maneira de me atender. Alguns dizem que minha 

facada foi cirúrgica. Ela só podia entrar ali. Se desviasse por qualquer outro local, seria fatal 

aquela facada. Estamos aqui com a graça de Deus! Vamos seguir em frente!  

Pedro, eu vou deixar o Tarcísio no seu lugar, se me permite. O pessoal da Jovem Pan 

fique à vontade para ficar do lado aqui. Pode fazer pergunta para ele também. De novo, o 

Tarcísio chega atrasado! Acho que na academia lá em Resende não chegava atrasado, não! 

   

TARCÍSIO  

Nós fizemos uma reunião boa para tratar do documento de transporte eletrônico com o 

deputado Jerônimo, deputado Diego Andrade, que é um negócio bacana para os 

caminhoneiros, que vai sair em breve. Documento de transporte eletrônico é uma 

simplificação. Dentro daquela linha de desburocratizar, nós vamos unir um cipoal de 

documentos de transportes, mais de 20, num único documento, que vai ser emitido 

eletronicamente. Isso vai tirar a burocracia do sistema de transporte, vai ajudar o 

caminhoneiro autônomo, vai tirar intermediária do processo, vai permitir o pagamento via pix. 

Então, é mais uma medida para ajudar o profissional da estrada.  
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JAIR BOLSONARO  

Mandei um colega dar uma olhada. Tem um grande Estado do Brasil, proposta aí 

nossa, o Congresso aprovou. Agradeço à Câmara e ao Senado! Nós passamos a validade de 

carteira de motorista para até dez anos. Aí, tem um limite de idade obviamente. Então, as 

taxas estaduais para renovação de tirar carteira, o respectivo governador dobrou 

malandramente. É um grande Estado no Brasil, não é? É duro trabalhar assim. A gente pensa 

em ajudar o povo. Aí, vem um governador, semana que vem eu digo o nome dele, fazendo um 

trabalho desse de dobrar o valor das taxas para renovar carteira ou para retirar a carteira. 

O conceituado jornal europeu investigativo sobre medicina aponta que, traduz aqui 

para mim que eu não sei, como é o nome? (Alguém fala: Jornal Europeu de Investigação em 

Clínicas). Aponta que a política lockdown não traz benefícios à população. Diz que defender o 

fechamento é desafiar a ciência. Não quero entrar em detalhes, porque eu li a semana passada 

aqui uma pesquisa sobre os efeitos colaterais para a garotada na escola do Reino Unido se eu 

não me engano. Daí, alguns órgãos de imprensa deram como se eu estivesse criticando 

máscara. Falei que lá, nesse conglomerado de países, o efeito colateral para a garotada que 

estuda não é benéfico. Não é opinião minha! é dado de uma pesquisa!  

Mais um pouquinho. Não vou entrar em detalhes, mas foi bem divulgado: o Ministério 

Público Federal de Goiás emite nota apoiando o tratamento precoce. O que que é o tratamento 

precoce? É o tratamento imediato. O cara passou mal, vai numa UBS ou procura um médico 

e, a partir daquele momento, o médico começa a tratar essa pessoa. Eu não sou médico, mas 

existe um tratamento chamado off label, fora da bula. O médico tem o direito, ao se deparar 

com uma doença que ninguém sabe muita coisa sobre ela, como a questão da COVID, de 

buscar um tratamento alternativo, diferente daquele do seu Mandetta, que mandava ficar em 

casa e quando estiver sentindo falta de ar vá para o hospital para ser entubado. Essa era a 

receita no seu Mandetta, que era o meu ministro da Saúde. Foi embora e continua falando 

essas asneiras dele por aí! Quase toda equipe dele foi para São Paulo. Está na Secretaria 

Estadual de Saúde, em São Paulo, também falando as suas besteiras por aí. Então, o 

tratamento precoce, o MP federal, seção Goiás, emite uma nota apoiando o tratamento 

precoce com cloroquina, ivermectina, outra coisa qualquer que o médico julgue ser 

necessário. E, geralmente, como é feito esse encaminhamento? O médico fala com o paciente 

ou com os familiares que não tem um remédio específico para aquilo ainda, mas, através de 

observação dele junto a outros colegas, tais medicamentos têm dado um sinal de atender para 

aquela doença, no caso a COVID. É um direito do médico fazer isso aqui.  

A Câmara e o Senado aprovaram, nós sancionamos, o Pazuello já assinou a intenção 
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de compra com vacinas da Pfizer e da Janssen. A Pfizer é bem clara no seu contrato: “Não nos 

responsabilizamos por qualquer efeito colateral”. A barra é pesada! Quem vai se 

responsabilizar se der um problema, uma reação qualquer? Pode ter problemas graves? Não 

seria a Pfizer. O Congresso aprovou que passa a ser o Governo Federal no tocante a isso. 

Tudo bem! Então, o Pazuello assina a intenção de compra dessas vacinas, que eu não sei o 

prazo, quando deve chegar no Brasil.  

Rapidamente, o Conselho Regional de Medicina do DF é contra o lockdown. Então, o 

pessoal gosta de falar em ciência. Aqui, o Conselho Regional de Medicina dizendo que é 

contra o lockdown. Tem uma série de motivos e você pode procurar isso aí. Com certeza, vai 

encontrar na internet. Tem uma nota pública do Conselho. As primeiras três linhas: “Tal 

medida já se mostrou ineficaz, atentatória contra os direitos fundamentais da carta magna e 

coordenada até mesmo pela própria OMS (WHO, 2020). Nas palavras do doutor Nabarro: ‘O 

lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres’”. Eu não sou médico! Está na 

imprensa! Nossa mãe, está no Uol! Vou ler aqui.  

“Com o lockdown, pessoas vão morrer de fome, diz secretário de Saúde de São 

Paulo”. Ué, São Paulo? O Estado que está fechando tudo! Será que o Uol está falando a 

verdade ou o secretário de Saúde de São Paulo está falando a verdade? Repetindo aqui: “Com 

o lockdown, pessoas vão morrer de fome, diz secretário de Saúde de São Paulo”. Vão chegar à 

conclusão de que não errei nenhuma! Com todo respeito Tarcísio, não errei nenhuma!   

Tem até uma aqui que eu mandei tirar, porque é muita coisa pra falar, que é uma figura 

frente e verso. Rapidinho aqui. Que que eu falei lá atrás?: “Sem dados, Bolsonaro diz que 

isolamento pode levar ao suicídio e depressão”, março de 2020. Fevereiro de 2021, Gazeta do 

Povo: “Depressão e suicídio entre jovens aumentam durante a pandemia”. Pessoal fala que eu 

tinha a bola de cristal. Eu não tinha, não! Só não sou tão burro como aqueles que me criticam! 

A questão é simples: você ficar em casa por esse tempo todo. Você não sabe o que é isso? O 

que pode acontecer? Depressão! Como é que vai estar essa garotada quando voltar para as 

aulas agora? Aprenderam alguma coisa em casa? Com toda a certeza, a maioria não aprendeu 

nada! Ficou em casa vendo televisão, vendo porcaria na televisão muitas vezes. Acho que 

poucos passaram a estudar. E nós, que já estamos nos últimos lugares da prova do Pisa, com 

toda certeza, vai consolidar lá atrás. Peço a Deus que esteja errado.  

Tarcísio, tivemos, agora há pouco, em São Simão, na Ferrovia Norte-Sul, 3 mil e 

poucos quilômetros e faltavam 1.500 quilômetros quando nós assumimos. E daí, que que você 

fez lá?  
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TARCÍSIO  

Bom, presidente, nós fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul em 2019. Assinamos o 

contrato no dia 31 de julho de 2019 lá em Anápolis. Estava lá o governador Caiado, um 

entusiasta do transporte ferroviário. E começamos, então, a obra. Hoje, nós entregamos um 

primeiro segmento já operacional desse trecho de Porto Nacional até Estrela do Oeste, que foi 

o segmento São Simão até Estrela do Oeste, 172 quilômetros de ferrovia pronta, uma ponte 

sobre o Rio Paranaíba, uma ponte ferroviária muito bonita por sinal, 700 milhões de reais de 

investimento. Visitamos o terminal que inauguramos, nesse terminal de São Simão para 5 

milhões e meio de toneladas, e esse segmento está operando. Nós vamos continuar 

avançando, agora, na direção de Rio Verde. Tem um bonito terminal para capacidade de 11 

milhões de toneladas em Rio Verde. E, no meio do ano, agora em junho, a Ferrovia Norte-Sul 

vai estar chegando em Anápolis. Ou seja, quando chegar em Anápolis, nós vamos ter esse 

segmento completamente construído, operacional, e teremos, finalmente, a ligação lá do Porto 

de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, em São Paulo.  

Saindo do Maranhão, passando em Tocantins, Goiás e vai até o Porto de Santos. 

Faltavam 1.537 quilômetros. A Rumo pegou essa obra.   

 

JAIR BOLSONARO  

O Governo tem uma capacidade enorme pra atrapalhar a vida dos outros, pessoal. É a 

história lá atrás de criar dificuldade pra vender facilidade. O Governo fez tudo através do 

Tarcísio. O TCU, também, participou disso. Ministério Público também.  

 

TARCÍSIO  

Doutor???? ajudou muito! Na época, coordenava a Câmara de Coordenação, que 

cuidava dessa área de infraestrutura. Nós fizemos reuniões com os procuradores da República, 

fizemos um acordo de cooperação do Ministério da Infraestrutura com o Ministério Público 

Federal e, a partir daí, começamos diálogos constantes com o Ministério Público Federal, o 

que é muito bom, porque antecipa problemas, a gente consegue criar soluções antes do 

problema acontecer, e isso diminui muito a judicialização, a perda de tempo, retrabalho.   

A empresa Rumo ganhou a concessão. Ela é responsável, então, por fazer a obra, por 

fazer a operação. Ela, obviamente, tem lá os seus subcontratados, dois mil empregos gerados 

nesse segmento, presidente! Então, são dois mil pais de família que tiveram acesso ao 

trabalho, tiveram acesso ao emprego e, agora, o trem está chegando lá em Goiás.   
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JAIR BOLSONARO  

E uma coisa bacana: você foi comigo na uma locomotiva! Temos várias maquinistas 

mulheres. Dá pra confiar na mulher pilotando ali o trem? (risos).  

 

TARCÍSIO  

Sem sombra de dúvidas. Acho que elas são mais caprichosas!   

 

JAIR BOLSONARO  

Até, ouvi ali, pelo maquinário, muita coisa informatizada, mas precisa de um ser 

humano ali. Realmente, as mulheres vão dar conta muito bem do recado! Muita coisa 

fantástica que vimos hoje lá em São Simão, Goiás. Descemos lá em Uberlândia! Fomos 

recebidos pelo prefeito de Uberlândia, o velho colega de partido lá, Odelmo Leão. Falou dos 

problemas, também, do município. O que a gente pode fazer, a gente faz. A gente atende 

qualquer município que a gente esteja, que pague de forma inopinada ou não, e o prefeito 

chega pra conversar conosco. Tem algum problema que a gente já procura atender como os 

dois últimos, né? Um dos problemas era a agência da Caixa. Eu liguei pro Pedro. Eu não 

fecho, não dou a palavra sem ligar pro ministro responsável, no caso o Pedro da Caixa. 

“Pedro, é esse o problema! Quais são as condições?” Como ele disse agora há pouco, que 

cidade de 20 a 40 mil habitantes, se o prefeito jogar a folha de pagamento lá pra Caixa, já 

começa a viabilizar a possibilidade de termos uma agência da Caixa naquele município. E, 

assim, foi feito nesse município e atendemos o que for possível. Então, São Simão, um dia 

bastante proveitoso! Não foi cansativo de jeito nenhum! Foi muito bacana! Gostei de estar no 

nosso querido Goiás! Presente, também lá, o nosso vice-governador, alguns parlamentares... 

João Campos. Até, enchi a bola do João Campos! Alguém lembra aqui do horário de verão? 

Alguém está com saudade do horário de verão? Uma hora pelo fuso mexe com o relógio 

biológico da gente! Ideia do João Campos! Atendemos, fizemos um pré-estudo. Depois de um 

ano, confirmamos. O horário de verão não economizava energia, ainda mexia com relógio 

biológico das pessoas. Então, foi um gol de placa aí! Parabéns ao Ministério de Minas e 

Energia, ao João Campos, a mim também! (risos). E uma coisa simples, não custa nada pra 

gente e atendemos. E a grande maioria do povo brasileiro foi favorável na época ao fim do 

horário de verão.   

Tarcísio eu vou estar agora, dia 26 de março, em Buenos Aires, na nossa querida 

Argentina. Estaremos lá celebrando 30 anos da criação do Mercosul. Todo mundo sabe que a 

COVID-19 causou dificuldades econômicas em todo mundo. Nós torcemos para que a 
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Argentina tenha sucesso nas suas negociações com o FMI, porque a situação financeira da 

Argentina está bastante complicada, e o êxito econômico de países aqui da América do Sul é 

interessante pra todos nós da América do Sul. O Brasil, obviamente, é um dos grandes 

interessados. Será a primeira vez que vamos conversar com o presidente da Argentina. 

Logicamente, ele queira, eu quero! Uma conversa reservada pra nós dois no canto e, 

publicamente, vamos tratar das questões econômicas dos nossos países. Você não está previsto 

nessa, não, né Tarcísio? Acho que não, mas se bobear eu boto você no avião. Quem sabe, tu 

faz um asfalto até lá! (risos).   

 

TARCÍSIO  

Mas, tem a ponte de Porto Xavier, que vai ligar a região das missões no Rio Grande do 

Sul com os nossos irmãos da Argentina, algo muito demandado lá pelos prefeitos da região. 

Estamos terminando o desenvolvimento de projeto. Já vamos contratar a obra.  

 

JAIR BOLSONARO  

Vários parlamentares do Rio Grande do Sul pedem isso e parece que vai ter recurso. 

Hoje, eu dei uma definição do que é atividade essencial. Está rodando por aí, tirando o último 

palavrão, né? Eu falei que é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão pra 

dentro de casa. Concordam? Eu até vi um bannerzinho circulando na internet, mais ou menos 

o seguinte: “O pão que você comeu hoje é graças à irresponsabilidade de um padeiro que foi 

trabalhar”. É uma realidade, pessoal! O que eu mais ouço nas ruas, porque eu tô na rua, muito 

político não vai, fica lá de paletó e gravata, cabelinho engomado, arrumadinho, né? Depilando 

a sobrancelha, falando duas horas sobre COVID e, obviamente, gastando uma barba com a 

propaganda oficial do Governo, que é um xarope ouvir esse cara falar o tempo todo. Mas, na 

rua, o povo fala: “Nós queremos trabalhar!” Meu Deus do céu, quando você podia esperar 

alguém falar isso um dia? Estamos ouvindo no Brasil, como disse aqui, a política de 

confinamento do fique em casa é prejudicial como dizem aqui pesquisas e relatos de 

entidades. Não sou eu que tô dizendo! Eu não digo mais nada, porque se não criam uma 

celeuma enorme contra a minha pessoa. E outra coisa, vão ficar em casa até quando? Sabemos 

da gravidade do vírus, lamentamos as mortes, mas o efeito colateral dessa forma de fechar 

tudo é muito mais danoso que o próprio vírus.   

Viagem a Israel. Eu vou estar lá no aeroporto no sábado. Por volta de 11 da manhã, 

parte um avião da Força Aérea com a comitiva de dez pessoas, tendo como chefe da 

delegação o nosso ministro Ernesto Araújo, que faz um brilhante trabalho junto a todos os 
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países do mundo. Ao contrário do que a imprensa fala, ele é muito inter-relacionado com 

todos os países do mundo e ele vai numa missão, a missão Israel, vai lá no hospital ser 

recebido pelo primeiro ministro, que é capitão também, Benjamin Netanyahu, capitão 

primeiro ministro de Israel. E vamos assinar um acordo pra começar a aplicar a terceira fase 

do spray aqui no Brasil. É emergencial. É um teste ainda. A documentação vai ter que passar 

pela Anvisa, mas, acredito eu, não tenho o conhecimento de medicina, por ser algo que pode 

ser aplicado em quem está em estado grave e não é invasivo. É um spray. Acredito que a 

Anvisa deu parecer favorável a essa terceira fase no Brasil. Informações que nós temos: 30 

pacientes de Israel em estado grave foram submetidos ao tratamento e 29, em quatro, cinco 

dias, foram pra casa. Um demorou quase duas semanas, que estava em estado mais grave, mas 

se curou também. Então, em 30, nenhum veio a óbito. Infelizmente, nós sabemos que quando 

uma pessoa é entubada diminui muito a chance de vida dela, diminui em 60%, e nós temos a 

obrigação de que fosse 99%, temos a obrigação de tentar salvar esse 1%, mas acreditamos que 

esse medicamento, esse spray, as primeiras notícias são as mais auspiciosas possíveis. Falei 

bonito, hein? Tem tudo pra dar certo, tá ok? Então, boa sorte a essa equipe! Vamos lá pra 

Israel!   

Tarcísio, aproveitar um pouquinho aqui, falou da Norte-Sul, né? É uma coluna 

vertebral. Tem mais obras, também, que mexem com ferrovia, que vão beneficiar e muito o 

centro-oeste brasileiro. Que que é isso? Qual a previsão de começar? Como estão as obras?   

 

TARCÍSIO  

Vamos lá, presidente! A gente está trabalhando pra começar a obra da ferrovia de 

integração do Centro-oeste agora, até o meio do ano, pode ser que comece antes, viu? Não 

surpreenda se começar ali em maio. É uma obra que sai da prorrogação antecipada dos 

contratos da Vale. A Vale vai construir a ferrovia pagando a sua outorga pra União, o valor 

devido pela prorrogação do seu contrato, e é uma ferrovia que vai ligar Água Boa à Mara 

Rosa; ou seja, Água Boa, no Mato Grosso, a Mara Rosa, em Goiás. Significa que a gente está 

ligando Vale do Araguaia, no Mato Grosso, à Ferrovia Norte-Sul. Então, vamos dar mais uma 

alternativa para o produtor do Mato Grosso. No dia 8 de abril, nós vamos fazer o leilão da 

ferrovia de integração do oeste-leste, do primeiro segmento da ferrovia de integração leste-

leste, que vai de Caetité, na Bahia, até o porto de Ilhéus. Estamos com uma boa expectativa! 

Hoje, o Exército está ajudando na obra do segmento seguinte, né, que vai até Barreiras e já 

estamos tomando as providências pra iniciar a obra também de Barreiras até Figueirópolis, no 

Tocantins. Então, a gente vai criar um grande corredor oeste-leste. Nós estamos estudando a 
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extensão da Ferronorte, de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Oito bilhões e meio de 

investimentos pra que a gente possa fazer a captação de carga cada vez mais ao norte do 

estado do Mato Grosso. Está em fase final no TCU o projeto da Ferrogrão. O TCU está 

fazendo a análise da Ferrogrão e, tão logo delibere favoravelmente, a gente, também, vai 

licitar essa importante ferrovia. A gente está falando aí de 12 bilhões de reais de investimento 

e algo que vai revolucionar a logística no Brasil!   

 

JAIR BOLSONARO  

Pela localização geográfica, eu acho que Goiás e Mato Grosso serão os estados mais 

beneficiados. Eles terão acesso a três portos, Tarcísio?   

 

TARCÍSIO  

Eles vão ter acesso ao porto de Itaqui, ao porto de Ilhéus e ao porto de Santos.   

 

JAIR BOLSONARO  

O bar (???) barateia o frete e coloca os nossos commodities a preço mais competitivo 

nos portos do Brasil?  

 

TARCÍSIO  

Exatamente! Estamos aumentando a oferta de transporte ferroviário. Isso vai jogar 

esse frete pra baixo.   

 

JAIR BOLSONARO  

Já que você falou em Exército, né? Em meados do ano passado, eu fui pra Bagé. .Dei 

carona pro prefeito de Bagé e, ali, ele falou duma coisa que eu não acreditava. Falou: “Bagé 

falta água”. Eu falei, se Bagé fica no centrão, fica aí no semiárido, fica lá no coração do 

Nordeste, eu não podia imaginar que Bagé faltasse água. Ele contou o drama pra gente e o que 

precisava. Já concluiu uma barragem que há dez anos estava parada. Estava nessa comitiva 

nossa o comandante do Exército. Conversei com ele. Ligamos pro ministro da Defesa, 

Fernando Azevedo, de modo que, quando nós pousamos em Bagé, já tinha resposta, que o 

Exército poderia, tinha capacidade, tinha tecnologia pra fazer essa barragem. E ali, então, 

começou por intermédio da iniciativa do prefeito e das condições do Exército a tratativa para 

fazermos, concluirmos a barragem que está há dez anos parada. No dia de hoje, então, foi 

assinada, aí, toda documentação. Foi completamente desburocratizada a obra. Recurso vai 
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para o Exército, tá! E o Exército começa nas próximas semanas a fazer essa barragem, 

terminar essa barragem, e vai levar o prazo máximo de dois anos. Estava lá o general Arruda, 

Departamento de Engenharia e Construção. Ele é de engenharia também, né? Igual o Tarcísio 

aqui. (Tarcísio diz: “Eu sou mais bonito!”). Pessoal de arma e engenharia é o pessoal mais 

bonito da academia! Olha o Tarcísio aqui! O João Arruda também! Então, o Arruda falou ali 

que foi até bom para o Exército, que treina o pessoal. Nós temos trabalho em rodovia, temos 

em ferrovia e, agora, também, em obras aquáticas. É isso mesmo? (Tarcísio diz: “Obra de 

segurança hídrica, né?”). Isso é muito bom pra todos nós. Então, meus parabéns ao prefeito 

Divaldo Lara e ao nosso Exército também!  

É a barragem de Arvorezinha. Bagé tem, aproximadamente, 120 mil habitantes. Então, 

daqui a dois anos, com essa barragem pronta, Bagé não terá mais falta d’água. Gauchada aí 

vai poder tomar banho lá em Bagé todo dia! Aqui, tem a ver contigo Tarcísio, né? A primeira 

parte não é muito contigo não, né? Nós zeramos em definitivo os impostos federais do gás de 

cozinha. Então, a partir de março agora, está valendo, o botijão de 13 quilos lá na origem, né? 

Tá na ordem de 41 reais, né? Vou arredondar aqui, 40 reais, mas têm locais que custa 100 

reais. Então, você vai ter como saber, a partir de agora, pra onde vão os 60 reais. Se o 

elemento pega a 40 lá na origem e na ponta da linha chega a 100 reais, onde fica, onde, o que 

representa esses 60 reais? Uma parte aí você tem que pagar pra distribuidora, que leva o gás 

até o destino, outra pro revendedor. O cara lá, muitas vezes num canto lá, com a sua loja lá, 

vendendo gás e outra parte imposto estadual. Então, de Governo Federal não tem mais 

imposto sobre o gás! Está sendo votado. Tive, agora há pouco, com o presidente da Câmara. 

O projeto sobre o gás, que foi alterado no Senado, voltou pra Câmara e deve ser votado aí nos 

próximos dias, onde se abre o comércio do gás no Brasil pra outras concorrentes que visa 

abaixar o preço do gás. Agora, sabemos que o mundo está interligado. Quando há um inverno 

excessivo como está havendo na Rússia atualmente, o preço desses commodities sobe 

bastante. Agora, nessa viagem com a Argentina, tínhamos tratado com o presidente da 

Argentina a questão do gás de Vaca Muerta, que vai entrar lá pro Sul. E isso vai ser tratado 

nessa viagem nossa a Buenos Aires pra nós ultimarmos, cada vez mais, a vinda de gás de fora. 

Temos gás da Bolívia, né? Temos gás nosso próprio também! Grande parte do nosso gás já 

queimado, né? Aos poucos, vai deixando de ser queimado. Temos uma promessa enorme de 

gás lá no Rio Grande do Norte, Sergipe... A gente vai melhorando as coisas. Não é aquela 

velocidade que a gente gostaria, mas vai melhorando as coisas.   

E, agora, interessa pra você, Tarcísio, que tem uma boa notícia, mas a cabeça tua, 

minha, do futuro presidente da Petrobras! Olha, pessoal! O tempo de estar à frente da 
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Petrobras do seu Castelo Branco se expira dia 20 de março. O que que é que você pode fazer? 

Renova por mais dois anos ou bota outro no lugar! Nada mais normal do que isso. O que que 

eu fiz numa sexta-feira depois que as bolsas fecharam? Anunciamos o nome da pessoa que eu 

gostaria! Eu sou o moracionista da Petrobras! Quem diria, né, o nome do Sílvio Luna, que é 

um general de Exército, que estava em Itaipu binacional! Em dois anos de Itaipu binacional, 

eu pedi pro Tarcísio falar algumas das coisas que o general fez à frente dela e outros no 

passado não fizeram. O que que foi feito ao longo de dois anos lá? O que estão fazendo?  

 

TARCÍSIO  

Questão do fim social de Itaipu. Então, nós tínhamos lá uma quantidade de recurso 

que não era usada pra questões que são estruturais. Hoje, com esse recurso de Itaipu, nós 

estamos fazendo ampliação da pista de pouso do aeroporto de Foz em 600 metros. Significa 

uma pista de pouso maior. Nós vamos aumentar o alcance dos voos pra Foz do Iguaçu. Nós 

vamos ter voo internacional, ir pra mais lugares. Fizemos a duplicação do acesso ao 

aeroporto. Estamos fazendo a duplicação da 469, que é a estrada das Cataratas; a 

pavimentação da 487, que é a estrada da Boiadera; e a segunda ponte internacional de Foz, 

que está andando muito bem, num ritmo bastante acelerado. Vai ficar pronta ano que vem. A 

segunda de Porto Murtinho está no papel. Também, faz parte do acordo. O Governo paraguaio 

está se empenhando bastante, porque o que que ficou acertado? O lado brasileiro pagava a 

ponte de Foz e o lado paraguaio essa ligação de Porto Murtinho até Carmelo Peralta. Nós 

estamos fazendo o acesso na 267, mas a ponte vai ser feita pelo lado paraguaio.   

 

JAIR BOLSONARO  

Porto Murtinho é pro Mato Grosso do Sul, e o presidente do Paraguai, que é 

paraquedista também, Marito, tem sido um excelente parceiro do Brasil. Então, o povo 

paraguaio, com todos os contatos, todos acordos que fizemos com o Paraguai, inclusive o 

Jorge está ultimando, né? As dificuldades existem de ambas as partes. O Jorge quer fazer do 

lago Itaipu um local pra se criar peixe. Vai ser uma piscicultura enorme. Ele tem condições. 

Ele falou que só com o lago de Itaipu mais do que dobrar a produção de pescado no Brasil. 

Então, tudo está indo muito bem com o Paraguai. E o Sílvio Luna, além disso que o Tarcísio 

falou, ele, também, realizou obras em, aproximadamente, 40 municípios do centro-oeste 

paranaense. Então, o governador, que tem um diretor de uma estatal binacional como essa, 

que se comporta como um supersecretário dele, eu acho que no ano passado foram dois 

bilhões e meio de reais, se eu não me engano, de investimentos, tem que ficar feliz! E o Silvio 
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Luna fez um trabalho excepcional! Vocês deviam saber que a Itaipu binacional, quase toda a 

diretoria e grande parte dos funcionários moravam em Curitiba e se deslocavam alguns quase 

que diariamente. Tinha um avião pra ir e voltar com diretores todo dia. E isso acabou. Ele 

marcou um prazo pro pessoal se mudar pra Foz do Iguaçu, ou, se quiser continuar morando 

em Curitiba, pode continuar morando, mas vai com avião dele, vai com o carro dele, faz a 

viagem todo dia e volta, né? Se vira, e não tinha mais diária. Bem, a gente sabe que, se a gente 

fizer a coisa certa, vai aparecendo recurso pra outras coisas. E, agora, eu indiquei, tem que 

passar pelo conselho, o nome do João Silva e Luna para a Petrobras.  

Imprensa, para de mentir! Não houve interferência! Eu não falei: “Vou baixar o preço 

na canetada!” Me acusaram de tudo, intervencionista... Especuladores, né? Uns 

mafiosozinhos, que têm em tudo quanto é lugar, né? Abusaram de ganhar dinheiro na bolsa, 

especulando, falando mentiras sobre interferência minha! Agora, o general vai chegar na 

Petrobras, tá? E vai fazer o trabalho que eu gostaria que fizesse, que o outro não fazia! O 

outro estava 11 meses em casa. Não vou dizer que não estava trabalhando, não. Estava em 

casa! Imagine você comandando o Batalhão da Engenharia ficar comandando de casa o 

Batalhão! Não dá, né? Eu acho que não dá certo! E temos muita coisa pra fazer. Temos que 

fiscalizar! Não é Petrobras, não! Vários órgãos que estão, agora, em campo, como a nossa 

Secretaria de Defesa do Consumidor, do ministro André da Justiça, estão trabalhando, estão aí 

fiscalizando! Umas coisas dependem lá da Justiça, outras dependem aí de outros órgãos, tá? 

Eu não tenho acesso à Agência Nacional, não tenho nenhuma autoridade sobre a Agência 

Nacional de Petróleo, mas a ANP, com toda certeza, vai colaborar, também, em outras coisas. 

O Inmetro, também, fiscalizar se aquele volume que você vê lá na tela da bomba! Se aquele 

volume entrou mesmo no seu carro, se o combustível está batizado ou não, cartéis 

bilionários... Dá pra entender o tamanho da briga que a gente entra, né? E esse pessoal tem um 

poder enorme junto a grande parte da mídia, tá certo?  

Um poder enorme e vão pra cima da gente com mentira, com fake news, com tudo pra 

tentar esculhambar! O tempo todo pega uma palavra minha e o pessoal diz como se fosse 

aquilo, tivesse debochando dos mortos, fosse uma pessoa irresponsável, sou genocida! A 

política de controle não é minha! É de governadores e prefeitos, tá? Mas, tudo bem! Não 

quero aqui criticar ninguém! A questão do óleo diesel, por exemplo, nós conseguimos, por 

dois meses, zerar os 35 centavos por litro de PIS COFINS. Isso equivale na ordem de dois 

bilhões e pouco de reais. E, com esse imposto, eu tenho que arranjar um outro local pra suprir 

esse espaço, que eu tenho que seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, fomos buscar 

em outras áreas o aumento de imposto, no caso aí da CCLL dos bancos, mais 5% lá! Os 
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banqueiros estão pagando, tá certo? E, também, em outras duas áreas aqui que tinham 

isenções e deixaram de ter isenções. Agora, nós temos dois meses pra buscar uma maneira, 

outra fonte, que vão fazer com 35 centavos daqui a dois meses porque não temos mais como 

procurar recursos em outra área. Seria cobrir um santo, né, e descobrindo outro! Não 

queremos isso daí! Eu espero aqui que o dólar baixe no Brasil. Estive, ontem, almoçando com 

seis embaixadores de países do mundo árabe ali da região do Golfo. O preço do barril de 

petróleo está 65 dólares. Conversei com eles. Logicamente, eles têm um interesse muito 

grande no Brasil, porque eles não têm segurança alimentar. Nós temos. O petróleo é muito 

importante pra nós. Conversamos, comigo mais meia dúzia e mais uns oito. Não tem segredo, 

né? Não é o caso de comentar tudo que falou ali, mas foi um almoço bastante produtivo. 

Chorei os meus problemas e choraram o problema deles. Vários me convidaram pra visitar, 

novamente, o seu respectivo país. Eu disse tão logo que normalize a questão da COVID no 

mundo, porque, infelizmente, vai ter que conviver com isso pelo que tudo indica. Nós vamos 

reativar nossa agenda internacional pra buscarmos acordos.   

Eu não sabia que o que o Kuait importa de produtos do campo: 80% vai do Brasil pra 

lá! O nosso agronegócio tem crescido. Logicamente, muita gente reclama que está indo pra 

fora, está caro aqui. Sei que está caro aqui, mas, em grande parte, é em cima da política do 

fique em casa, fica em casa e a economia a gente vê depois. Estamos tendo problemas, 

estamos tendo problemas de aumento da inflação dos produtos da cesta básica. Eu sei disso. 

Tenho conversado com a ministra Tereza Cristina, o que a gente pode fazer. As informações 

bancárias que nós temos junto ao Banco do Brasil, tem aumentado o número de agricultores, 

né, que procuram o banco para investir, para produzir mais. A pandemia levou a esse 

descontrole no mundo todo. A gente espera que, nos próximos meses, isso se normalize. Eu 

não posso dar uma canetada ou falar que tanto tem que ficar no Brasil, porque, daí, nós vamos 

começar a diminuir a produção e atrapalha a todo mundo. Eu espero aí que o Banco do Brasil, 

vou conversar com o presidente do Banco do Brasil brevemente, tá, pra me inteirar mais 

sobre, lá tem uma diretoria que trata do agronegócio, o que que nós podemos fazer mais pro 

homem do campo ou oferecer mais. Eu não sei se é meio de crédito pra agricultura familiar... 

Tem?   

 

PEDRO AO FUNDO  

Tem. A Caixa tem, também, e bateu recorde. Aumentou quatro vezes o nosso tamanho.  

 

JAIR BOLSONARO   
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A Caixa Econômica Federal multiplicou por quatro o crédito pra agricultura familiar 

também! Isso mesmo?   

 

PEDRO  

Familiar multiplicou por dez, porque fazia muito pouco, em especial a agricultura 

familiar.   

 

JAIR BOLSONARO  

Grande parte do que você come em casa vem da agricultura familiar. A primeira 

pergunta aí?  

 

ÁUDIO AO FUNDO  

Boa-noite, presidente! Boa-noite ministro. Ministro, o senhor avalia que a volta das 

medidas de restrição de circulação em várias cidades do País pode acabar resultando em 

prejuízos econômicos e, com isso, comprometendo, inclusive, o sucesso dos leilões de 

infraestrutura, que estão marcados pra acontecer nesse ano de 2021? Obrigado!   

 

TARCÍSIO  

Obrigado, Vitor, pela pergunta! Têm duas questões aí interessantes. A primeira, bom, 

que vai causar prejuízos econômicos, não tenha dúvida! Eu acho que é essa a mensagem que o 

presidente vem passando, né, com muito acerto. Ele percebe que a questão do emprego é 

fundamental. A gente não pode resolver um problema criando outro. A gente não pode entrar 

numa rota de empobrecimento constante. E a solução pra isso está sendo dada pelo próprio 

Governo. Observe o calendário de vacinação que está sendo construído com o Ministério da 

Saúde. A circulação vai voltar, as pessoas vão voltar a circular e, aí, vem a segunda parte: o 

mercado está percebendo isso. A gente tem conversado com os investidores. Os investidores 

estão muito interessados nos nossos ativos, porque nós temos portfólio, tradição de respeito a 

contrato. As estruturações estão muito sofisticadas, os ativos são de excelente qualidade e a 

gente tem um mercado com muito potencial de crescimento e estamos oferecendo excelentes 

taxas de retorno. Então, no cenário que o mundo se encontra, as oportunidades de 

investimento que nós oferecemos, elas são muito interessantes. Tenho certeza que nós vamos 

ter aí uma sequência de leilões bem-sucedidos começando agora em abril. E, aí, quando a 

gente pega os dataruins (?????), a quantidade de pessoas que nos procuram, a pesquisa que 

está sendo feita, a gente vê que vamos ter vários players (?????) e competição em muitos dos 
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nossos ativos. Então, a gente está muito otimista com relação às concessões que vão ser 

realizadas. É um programa de transferência muito grande e nós vamos ter um dos melhores 

anos em termos de transferências de ativos pra iniciativa privada.   

 

JAIR BOLSONARO  

O nosso Facebook, YouTube e Instagram juntos estão na ordem de 70 mil, Pingos nos 

Is 97 mil, Foco do Brasil 10, Folha Política 6 mil, Jovem Pan News 20 mil e DR News não 

está transmitindo, não. Obrigado aqueles que nos acompanham aqui! Outra pergunta.  

 

ÁUDIO AO FUNDO  

Salve, muito boa-noite, presidente! Boa-noite, ministro Tarcísio. Ministro, eu queria 

perguntar ao senhor se esse recrudescimento da COVID-19 está interferindo no seu 

Ministério, se houve paralisação de obras em virtude disso, se, de alguma maneira, está 

cerceando o seu trabalho ou é vida normal, ministro?  

 

TARCÍSIO  

Zé Maria, desde o ano passado, a gente tomou a atitude de manter as obras em 

andamento. Isso era fundamental. Imagina quantos empregos nós estamos gerando nas nossas 

obras? Estivemos, hoje, lá, inaugurando o segmento da Norte-Sul e nós temos duas mil 

pessoas trabalhando lá. Nós temos mil pessoas trabalhando no canteiro da ferrovia de 

integração oeste-leste. Nós temos mil pessoas no canteiro da Transnordestina, que hoje está 

em obra, e pouca gente sabe que a Transnordestina está em obra, mas nós estamos avançando 

com a ferrovia na direção do porto de Pecém, no Ceará. Ano passado, nós entregamos 92 

obras e esse ano já entregamos 12. E temos, aí, um calendário extenso de entregas pra fazer. 

Então, a diretriz lá no Ministério é de não parar absolutamente nada! Nós vamos tocar! Uso de 

EPI é tradição na construção civil e, detalhe, nós tocamos as nossas obras ano passado sem 

nenhuma ocorrência grave, sem nenhum problema de óbito, sem nenhum problema com a 

doença.   

 

JAIR BOLSONARO  

Tomando os cuidados, né? Em especial os mais idosos com comorbidades têm que 

tocar a vida, porque o empobrecimento leva à morte também, né? Vocês vão ver, brevemente 

aí, o aumento da violência doméstica, né? Problemas demais, represamento de cirurgias, 

porque parece que só morre gente de COVID no Brasil. Eu lamento qualquer morte, qualquer 



188 

 

morte. Agora, parece que só morre de COVID no Brasil, né? Outras pessoas estão morrendo 

por outras doenças, porque ficam em casa com medo, com pavor. O vírus do pavor foi 

inoculado nessas pessoas. Mas, tudo bem! Tem mais ainda?  

 

ÁUDIO AO FUNDO  

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, ministro Tarcísio! Ministro, nós tivemos 

aí uma redução de 4.1% no PIB, abaixo do que chegou a ser projetado, mas agora tem que 

apontar pra cima, né? Algumas projeções dão conta aí de 3.5% de crescimento em 2021. A 

pergunta é: na sua área, quais são as ações que o senhor considera mais importantes, cruciais 

para o crescimento econômico? Obrigado.   

 

TARCÍSIO  

Eu acho que são duas ações muito claras. Primeiro, é continuar contratando projetos 

com a iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem um poder de resposta, velocidade de 

resposta muito grande. Observe que, primeiro, a gente, realmente, contrariou todas as 

expectativas. Muita gente achava ou dizia: “Olha, a gestão de pandemia do Brasil, com 

certeza, nós vamos ficar muito atrás dos outros países, de países desenvolvidos”. Não foi o 

que aconteceu, né? O resultado, realmente, foi bastante interessante. Enfrentamos uma crise 

sem precedentes e tivemos um resultado. Outros países caíram mais do que a gente. A 

Inglaterra caiu 9.9%, o Brasil 4.1. Nós vamos continuar, primeiro, transferindo ativos pra 

iniciativa privada e tocando esses ativos, monitorando o que a iniciativa privada está fazendo. 

Hoje, nós fomos inaugurar um segmento de ferrovia que foi contratado em 2019 e, de lá pra 

cá, aplicamos 700 milhões de reais nesse segmento. Quantos empregos nós geramos ali? E, de 

outro lado, executando o orçamento. No ano passado, tivemos uma eficiência de 99.8% em 

execução orçamentária. Vamos continuar tocando essas obras pra que essas obras gerem 

empregos, movimentem a economia. Enfim, alinhando essas duas coisas, a gente vai chegar 

longe. Observe que esse ano a gente contrata 135 bilhões com a iniciativa privada; até o final 

do ano que vem, 260. E essa é a projeção daquilo que a gente tem pra fazer. Então, é uma 

quantidade de recursos que vai entrar, muito grande, e, obviamente, a infraestrutura vai 

induzindo outras atividades também, fora aquilo que está no nosso Ministério. Tem leilão da 

CEDAE, têm os investimentos em saneamento básico, tem a continuação da jornada, aí, de 

leilões no óleo e gás. Então, a indústria do óleo e gás acaba tendo sinergia com muitas outras 

indústrias, com muitos outros segmentos de atividade. E tenho certeza que isso vai contribuir 

pra que a gente até supere a expectativa que tá posta de crescimento pra esse ano de 2021.  
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JAIR BOLSONARO  

Eu vou arredondar os números, né? Aproximar aqui. Queda no PIB: Espanha 11%, 

Reino Unido caiu 10, Itália caiu 9, França caiu 8, Canadá e Alemanha caíram 5, o Brasil caiu 

4. Isso são medidas do Governo Federal, porque o pessoal foi pro feche tudo, vão ficar em 

casa todo mundo, a economia a gente vê depois! O Governo Federal fez sua parte. Até mesmo 

o auxílio emergencial, cinco parcelas de 600 e quatro de 300 ajudaram a manter viva a 

economia. Projetos como, por exemplo, o Pronampe, que a ideia foi do senador Jorginho 

Melo, em Santa Catarina, manteve dez milhões de empregos, né? O bem (?????) também, 

fazendo contrato com milhões de empresas, manteve, também, milhões de empregos, tá certo? 

Assim, foi o Brasil. Agora, a gente espera esse ano, obviamente, crescer. Isso tem tudo pra 

acontecer. Agora, se essa política quase que selvagem do fecha tudo de novo não vai dar 

certo! Sabemos que o vírus mata. Lamentamos as mortes. Vamos cuidar das pessoas. O 

Governo está, cada vez mais, contratando vacinas. É um dos países que mais vacina no 

mundo. É um dos países que mais tem contrato com o mundo. Alguns falam: “Israel já 

vacinou quase todo mundo”. Israel tem na ordem de nove milhões de habitantes, renda per 

capita tá lá em cima, o IDH lá em cima também. Então, é menos difícil, né, você atender um 

Estado das dimensões de Israel do que o Brasil, né? Posso dizer que o Estado de Israel é 

menor territorialmente que o menor Estado brasileiro, que é Sergipe. Lá, dá pra você fazer 

tudo de carro. Quase não precisa de avião lá.   

 

TARCÍSIO  

Se o senhor me permite complementar, presidente, a gente olha o Brasil, o que que a 

gente vê? E está aqui o Pedro, que pode falar muito melhor do que eu. O que que a gente está 

enxergando? Bom, primeiro, commodities lá em cima. A gente tem uma inflação civilizada, 

uma taxa de juro que nunca esteve tão baixa, nenhum problema de alavancagem, empresas ou 

bancos, bancos públicos ajustados, reservas internacionais em altíssimo nível... Ou seja, nós 

não temos nenhum risco sistêmico, um programa de concessões que está avançando, as 

privatizações começam a avançar, em um governo que está dando a mensagem fiscal, está 

mostrando seu compromisso com a solvência. Tá aí, hoje, ontem, a aprovação da PEC 

emergencial. Então, como não acreditar no Brasil? Como não acreditar que, realmente, vai dar 

um salto? Ainda mais com a vacinação chegando e a vacinação em massa, que vai tomar 

corpo agora a partir de março, abril, maio, junho. Então, nós vamos, sim, dar certo! Nós 

vamos, sim, superar a crise e em grande estilo.   
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JAIR BOLSONARO  

O pessoal aí da Jovem Pan, muito obrigado pela audiência! Pedir ao pessoal que está 

me acompanhando: pega teu telefone aí ou tua televisão, vai pra Jovem Pan assistir o 

programa Pingo dos Is, e não é só hoje, não, né? Pode assistir aí de segunda a sexta. Eu acho 

que sábado não tem. Não sei se tem! Parece que não tem sábado, né? É um programa isento, 

onde, realmente, você vai se informar com toda essa equipe maravilhosa, que está ao lado 

nosso, o prezado Augusto Nunes.   

 

TARCÍSIO (com a camisa do Flamengo)  

Turma vai ter que engolir a gente, presidente! (risos). Campeão.   

 

JAIR BOLSONARO  

E, agora, você é Porco ou você é Grêmio?   

 

TARCÍSIO  

Porco. (risos).  

 

JAIR BOLSONARO  

O Tarcísio pode ter um montão de defeitos, mas ele é inteligente! (risos). Obrigado, 

pessoal! Até semana que vem se Deus quiser! Obrigado aí!  
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LIVE DO BOLSONARO – 11/03/2021 

 

JAIR BOLSONARO 

Boa-noite! Quinta-feira, 11 de março, 19 horas e um minuto. Aqui, ao meu lado aqui, a 

Elisângela, nossa intérprete de Libras; à direita, o deputado federal de Santa Catarina, o 

Daniel Freitas, relator da PEC 186. Alguns, ainda, reclamam, né, de mim, porque eu não veto 

PEC. Deixar claro que as PECs, quando eu mando a PEC, essa no caso nasceu no Senado 

Federal, foi votada e foi pra Câmara. Após votada nas duas Casas, aí marcada uma data pra 

promulgação, e ela é promulgada dentro do Congresso Nacional. Eu não tenho qualquer 

participação nisso. Por causa dessa PEC, eu sofri bastante, né? Já estou acostumando a sofrer 

e apanhar por tudo que os outros façam ou deixam de fazer. O relator, também, apanhou, 

porque tinha dispositivo que não agradava alguns setores da sociedade. E o que que é normal? 

Vai pro Plenário, pro voto e lá se debate, se negocia, cede aqui, ganha, perde, e assim foi essa 

PEC. Então, tinha uma preocupação muito grande por parte dos servidores nessa PEC, que 

por ocasião de pandemias. Isso mesmo? Não haveria promoção nem progressão. Daniel, 

explica pra gente isso aí e como é que foi essa votação lá?  

 

DANIEL FREITAS  

Bom, presidente! Primeiro, obrigado, pela honra e a oportunidade! Obrigado, pela 

confiança do senhor, do seu Governo e do nosso líder major Vitor Hugo! Muito obrigado, 

líder, pela confiança em mim depositada pra conduzir a relatoria dessa PEC. Nós 

encaminhamos o texto fiel ao que veio do Senado justamente porque nós sabíamos que o 

Plenário, ele é soberano e é lá, o senhor, que foi deputado por 28 anos, sabe que, naquela 

Casa, as modificações vão acontecendo. Nós defendemos o texto original, mas sabíamos, 

desde o início, inclusive externada a vontade do presidente da República de garantir a esses 

profissionais que estão na linha de frente, principalmente, agora, em tempo de pandemia, 

profissionais da segurança, profissionais da saúde. E, nesse momento, nós acabamos de 

aprovar o destaque dois, que suprime o artigo 167, parágrafo quinto, letra A, inciso dois, que 

vai garantir, então, as progressões e promoções, e, aí, não só presidentes pras carreiras da 

segurança, mas, aí, abrangendo todas as categorias de saúde e as demais categorias promoções 

e progressões. Então, agora, nós acreditamos que o outro destaque, que vai suprimir o artigo 

109 nos parágrafos quinto e sexto, que vai na mesma linha, será aprovado também, porque 

esse, nós obtivemos 444 votos a favor contra 18. E, assim, a gente garante o acordo e leva pra 

todas essas categorias promoções e progressões.  
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JAIR BOLSONARO 

Polícia Federal tá no meio, tá incluída?  

 

DANIEL FREITAS  

Todas as nossas todas as forças policiais, todas as forças!  

 

JAIR BOLSONARO 

Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, servidores 

públicos. Essa PEC, aí, ela visa dar um sinal, né, para a economia da responsabilidade fiscal. 

Têm duas situações. Em caso de pandemia, que não vale pra essa PEC, se quiser aí alguém 

criar um novo emergencial, não teremos reajuste de salários. Teremos progressão pro serviço 

e promoção pra militares na questão prevista. Tá previsto hoje em dia. E a outra situação é o 

Estado que gastou mais de 95% da sua receita. Daí, o governador é que decide se vai congelar 

ou não o salário. Promoção e progressão continuam valendo. Agora, o governador que vai 

decidir se vai pedir um socorro ou não quando acender a luz vermelha pra ele e ele tiver 

gastando mais que 95% de sua receita. Então, uma sugestão aos governadores, né? Todos nós 

estamos preocupados com as vidas, todos! Mas, uma pessoa sem salário, passando 

dificuldade, até mesmo com fome, pode levar a óbito. A gente vai discutir esse assunto daqui 

a pouco aqui. Então, a bola tá com os governadores. Quero parabenizar o Daniel Freitas pela 

relatoria! Nos elegemos pelo PSL, né? Eu espero, março, decidir qual o meu futuro político. 

Alguns partidos acenaram pra mim, até o próprio PSL. Conversei com o PSL também, entre 

outros partidos, repito! Eu quero tomar a decisão depois de ouvir vocês. Ou melhor, vocês, 

não! A grande maioria de vocês. Tem meia dúzia que não dá pra conversar lá, que destruíram 

todas as pontes ao longo desses últimos dois anos em causa própria, mas tudo bem. Então, eu 

espero, previamente, decidir essa questão partidária. Mais uma vez, Daniel Freitas, obrigado! 

Parabéns, Santa Catarina, pelo parlamentar que chegou aqui, pegou uma missão bastante 

espinhosa, aí conseguiu juntamente da sua capacidade de dialogar, de conversar, de fazer 

acordo, suprimir. Acho que três dispositivos da PEC, né?  

 

DANIEL FREITAS  

É, na verdade, nós retiramos as questões dos fundos e é muito importante, presidente, 

aqui, elogiar a responsabilidade do Plenário. E, aqui, eu volto, mais uma vez, a elogiar o líder 

Vitor Hugo. Nós construímos algo que não atrasa o auxílio emergencial, que eu tenho certeza 
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que, pro senhor, é o mais urgente: entregar pras pessoas que mais precisam do Brasil mais 

uma etapa! O senhor, que já entregou 293 bilhões, agora, entrega mais 44 bilhões de reais pra 

população mais carente, e garantir aí o equilíbrio e a segurança fiscal. É esse recado que o 

mercado tanto interno quanto internacional e as gerações futuras precisam saber, que nós 

estamos num país que já está dando certo e que vai dar certo.  

 

JAIR BOLSONARO 

O ano passado, foram nove parcelas ou dez, dez ou nove parcelas de, foram cinco de 

600 reais e quatro de 300. Esse dinheiro não está no cofre. Isso é endividamento. Esse, agora, 

é a mesma coisa. O gasto, agora, é de 44 bilhões de reais. É bastante dinheiro. É mais 

endividamento pra União. Nós estamos no limite. E eu já falei no passado e repito aqui: o 

Estado que fecha o comércio tem que pagar o auxílio emergencial também e não ficar tudo 

jogando na conta do Governo Federal. Vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Daniel, 

obrigado aí!  

 

DANIEL FREITAS  

Presidente, eu que agradeço. Eu quero aproveitar, rapidinho, já com a sua autorização, 

divulgar, aqui, as minhas redes sociais pra que vocês acompanhem o trabalho em defesa do 

Governo Bolsonaro. Todo o trabalho que nós fizemos, agora, na articulação da relatoria da 

PEC emergencial, e parabéns, mais uma vez! Obrigado, pela confiança, presidente!  

 

JAIR BOLSONARO 

Boa sorte e espero que você ganhe uma meia dúzia de seguidores de hoje pra amanhã, 

tá ok? (risos). Ao pessoal da Jovem Pan, se quiser fazer uma pergunta para o Daniel, ele vai 

ficar aqui do lado. Por ocasião das perguntas, ele será questionado, ou, então, o nosso major 

Vitor Hugo está ao lado, também, assistindo aqui o nosso líder da Câmara, ou, também, já que 

vou tratar agora desse assunto aqui com o Marcelo Morales, que está vinculado ao Ministério 

da Ciência e Tecnologia. Vamos conversar com ele sobre essa viagem a Israel. Uma parte 

considerável de pessoas criticou essa viagem falando absurdos, né. Eu peço, por favor, que 

façam silêncio aí, tá! Eu peço, por favor, quem está conversando aí que se afaste! Então, ele é 

médico, tem doutorado em Biofísica, pós-doutorado em Terapia Gênica e, também, integra aí, 

é membro de três academias, Academia de Medicina, de Farmácia e de Ciências. Então, o 

Marcelo Morales teve nessa missão, até pra começar a falar que aqueles que falaram que o 

pessoal foi passear lá começar a conhecer as pessoas, né? Que a crítica, dessa forma, não 
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constrói absolutamente nada! Ele tem muito a falar sobre isso aqui. Eu quero aqui, 

rapidamente, dar uma entrada e, depois, começar a conversar com o Marcelo aqui.  

Em especial, aqueles que nos criticam sem qualquer base, né? Ah, o Governo 

abandonou o tratamento da COVID. Ele é antivacina. E falou que era uma gripezinha. Estou 

esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou 

esperando. Ou aqueles que que dizem que eu sou terraplanista. O Carniça, ontem, falou que 

eu devia procurar o Marcos Pontes, que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que teve 

no espaço, pra ele dizer pra mim que a Terra é redonda. Olha a qualidade do meu ministro da 

Ciência e Tecnologia e a qualidade dos ministros do presidiário pra depois começar a discutir; 

e não é só a ciência e tecnologia. Veja o padrão de todos ministros meus e daqueles do 

Governo do PT lá atrás. Lá atrás, a especialidade era outra, com cinco dedos, tá? E nós 

sabemos pra onde foi o Brasil. Então, essas críticas baratas, né, não procedem. Então, o rápido 

aqui é razoável. Depois, nós vamos conversar com o Marcelo aqui. Várias medidas foram 

tomadas. Em junho de 2020, meados do ano passado, foi assinado o primeiro acordo com a 

AstraZeneca Oxford. Como não estava preocupado com vacina? Nessa época, tinha um cara 

aí, um grande Estado, que ficava falando besteira o tempo todo na televisão tentando faturar 

politicamente. Em dado momento, ele falou que a vacina ia ser obrigatória mesmo sem passar 

pela Anvisa. Eu não posso admitir isso! E disse que, da minha parte, não tomaria aquela 

vacina, sem passar pela Anvisa, não tomaria. Em agosto de 2020, uma medida provisória 

abrindo crédito de dois bilhões de reais pra nós contratarmos 100 milhões de doses vacinas da 

Fiocruz ainda sem Anvisa, sem nada. Contratar, começar a fazer e, obviamente, sendo 

aprovada pela Anvisa, distribuí-la à medida que forem chegando. Em dezembro, também, 

assinei uma medida provisória de 20 bilhões de reais pra que nós pudéssemos contratar 

vacinas aprovadas pela Anvisa. Aí, entra a questão da Pfizer um pouquinho antes, no ano 

passado ainda. Alguns falam: “Deveria ter contratado a Pfizer em 2020”. Você critica. Leu o 

contrato? Cláusulas ali que os advogados chamam de leoninas, pra mim é veraconiana, como, 

por exemplo: “Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral”. Daí, eu usei uma 

figura que costuma usar, né? Falei jacaré. Pronto. O pessoal leva, os maldosos como se fosse 

jacaré mesmo. O duro é se o cara se transformasse em... Eu não vou falar aqui pra evitar 

polêmica, né? Fosse (???) operário da Globo ou da Folha de São Paulo, tá? Então, nós fomos 

trabalhando ao longo do tempo. Nós já temos mais de 10 milhões de vacinados no Brasil. Vai 

vir os inteligentes, né? “Faça igual Israel que já vacinou mais da metade do seu povo”. Tu 

sabe a população de Israel? Não sabe. População de Israel é menor que a capital do estado de 

São Paulo. Então, em torno de nove milhões de pessoas. Nós já vacinamos 10 milhões de 
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pessoas. Nós já vacinamos todos os idosos acima de 85 anos de idade e eu peço, por favor, 

esqueçam a minha mãe!  

A Dona Olinda se vacinou com Oxford. Depois, voltou o empregado lá, o funcionário 

lá do Estado, rasgou o cartão dela e deu uma do Butantan. Pra mim, tanto faz. Passou pela 

Anvisa, minha mãe toma. Mas, rasgou por quê? A minha irmã fotografou, pra dizer que minha 

mãe tomou a vacina de São Paulo. Até o final deste ano, de forma escalonada, teremos 400 

milhões de doses de vacina contratadas por várias empresas.  

Começa a entrar aqui no Marcelo. Na semana passada, foi uma equipe nossa pra 

Israel. E nós aqui, nessa viagem, ele vai falar aqui, buscamos, também, o entendimento, um 

acordo, protocolo para que a vacina brasileira, que tá sendo desenvolvida pelo Marcos Pontes 

já há algum tempo e não anda mais rápido, porque não tem dinheiro. Se aparecer um recurso 

pra mim, a prioridade é o Marcos Pontes, em torno de 300 milhões de reais. Não é o Marcos 

Pontes. É a vacina do Marcos Pontes! Nós vamos ter que, infelizmente, aprender a conviver 

com esse vírus. Não existe, ninguém fala: “Vamos erradicar a COVID-19 do mundo”. Isso aí, 

pelo que parece, é impossível de acontecer. Agora, que que nós queremos? O Brasil é um dos 

poucos países que fabrica a vacina no mundo. Temos tecnologia pra isso e nós queremos ter 

essa vacina nossa, que vai sair e ser, também, infinitamente mais barata do que essas outras. 

E, também, nessa viagem a Israel, ele vai falar por parte aqui, nós temos que buscar um 

medicamento, que, mesmo vacinado, se tem notícia que a pessoa contraiu o vírus. Eu não sei 

o prazo. Sabe o prazo de quanto tempo vale a imunização dessa vacina? Você tem ideia ou 

não?  

 

MARCELO MORALES  

A gente não sabe ainda, presidente. Tem uma validade e tem que ter estudos pra ver se 

vai ter que ser revacinado.  

 

JAIR BOLSONARO 

A princípio, como toma vacina de reforço, muitas vezes, a questão da COVID vai ter 

que tomar uma, com toda certeza, uma nova vacina na frente pra, e outra, que tipo de vacina? 

Nossa! Vamos lá! Tua viagem a Israel! Fala alguma coisa aí!  

 

MARCELO MORALES  

Bom, presidente! Primeiro, eu queria agradecer a confiança de ter me enviado como 

cientista pra avaliar todas as cooperações que o Ministério da Ciência e Tecnologia e 
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Inovações e, também, foi o representante do Ministério da Saúde, doutor Hélio, levando o que 

nós estamos fazendo. É importante dizer que, desde fevereiro de 2020, presidente, nós temos 

uma comissão de especialistas. Eu levei ao ministro Marcos Pontes que deveríamos reunir 

especialistas de notório saber em viroses, em pandemias, imunologistas, médicos, o que 

norteou todas as ações que o Ministério da Ciência e Tecnologia empenhou. Então, são 

subredes da rede vírus MCPI de diagnósticos. Presidente, hoje, nós estamos fazendo teste de 

diagnósticos rápidos por brasileiros, feitos pela Rede Vírus, testes sorológicos, testes 

utilizando inteligência artificial. Nós temos um subgrupo de vacinas. Já em março de 2020, 

investimos em 15 estratégias de vacina, e três chegaram, agora, próximo a iniciar os testes 

com pacientes. Temos, também, o sequenciamento do vírus em todo o território nacional 

organizado pela Rede Vírus MCTI. Isso é importante, presidente, porque nós não estamos só 

sequenciando vírus existentes em todo o território nacional, mas identificando as mutações 

que existem neles, as variantes. e não só identificando as variantes, mas pegando essas 

variantes, isolando e fazendo o teste em pacientes que já tiveram COVID se não escapa da 

imunidade que ele adquiriu, e, também, de pessoas que já tiveram, já foram vacinados tanto 

com AstraZeneca quanto a Coronavac. E estamos fazendo os testes dessas novas mutações. 

Então, nós tínhamos competência e todas essas redes e levamos tudo isso na bagagem pra 

discutir com os israelenses pra cooperar assim como estão fazendo o ministro Marcos Pontes 

faz cooperações e interlocuções praticamente a cada 15 dias com vários países no mundo. 

Então, nós temos cooperação com Japão, com a Coreia, com vários países que tão dentro da 

nossa perspectiva. E Israel é mais um deles.  

 

JAIR BOLSONARO 

Israel, também, tá desenvolvendo sua vacina? 

 

MARCELO MORALES  

Israel tá desenvolvendo uma vacina, praticamente no mesmo estágio que a nossa, a 

brasileira, e a gente, também, quando foi a Israel, a gente levou a interlocução do 

desenvolvimento da nossa vacina brasileira em cooperação com Israel. E isso foi muito 

importante, também, pra gente cooperar no desenvolvimento de vacinas. E nós temos, 

também, na Rede Vírus MCTI, desenvolvimento de novos medicamentos. Nós temos um 

medicamento que é um nucleotídeo e nucleosídeo. O que que é isso? É uma molécula que 

inibe o vírus. É um antiviral novo, exclusivo e, em breve, nós vamos iniciar, também, 

presidente, um antiviral brasileiro em testes em pacientes. Então, a gente levou tudo isso pra 
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discutir com os israelenses. Então, nós fomos de igual pra igual discutir cooperação. E isso é 

muito importante pro Brasil assim como estamos fazendo com Japão, Estados Unidos e com 

outros países.  

 

JAIR BOLSONARO 

O spray nasal israelense tá na primeira fase ainda? 

 

MARCELO MORALES  

Então, o spray nasal, presidente, ele é mais uma ferramenta. Ele possui uma partícula, 

que é importante dizer que não é uma vacina, não é um antiviral, é uma partícula que ela 

modula o sistema imunológico. Por que isso é importante? Então, o paciente que tá grave e tá 

naquela tempestade inflamatória, que leva o paciente ao respirador, essa partícula modula o 

sistema imunológico e impede que, a ideia é muito importante, impede que o paciente chegue 

ao respirador. Mas, o desenvolvimento desse spray nasal tá muito no início. Nós avaliamos, 

questionamos e conversamos com os pesquisadores que tão fazendo desenvolvimento. E nós 

temos institutos nacionais de ciência e tecnologia, por exemplo de nanofármaco, que podem 

interagir com esses pesquisadores, desenvolvendo pra fazer escala industrial com a tecnologia 

brasileira e cooperar com os israelenses, também, no desenvolvimento e, também, nos testes 

clínicos com pacientes, também, dessa alternativa, tá?  

 

JAIR BOLSONARO 

Eu vou falar uma coisa aqui. Tem a ver contigo. Você fica à vontade pra me 

interromper e explicar melhor por favor, ok? Vamos lá! Nós estamos assistindo aqui parece 

que uma onda de lockdowns novamente. Se eu não me engano, 20 governadores se reuniram e 

decidiram tomar medidas em conjunto para combater o coronavírus e a mais importante 

dessas medidas parece que é o lockdown. Antes de eu dar minha opinião, fala a tua opinião. 

Não combinei com ele. Não sei o que ele vai falar. Fique à vontade. Se não quiser falar, deixa 

comigo! 

 

MARCELO MORALES  

Não, presidente. Acho que isso depende, falando tecnicamente, isso depende de cada 

momento e cada situação.  

 

JAIR BOLSONARO 
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Nós estamos há um ano já em lockdown e o vírus continua aí. Te informar aqui a parte 

nossa aqui. O objetivo do lockdown, lá atrás, era evitar a circulação do vírus pra que os 

hospitais pudessem se aparelhar com UTIs e respiradores. Nós mandamos recurso pra todo o 

Brasil, todo o Brasil. E recursos abundantes. Tanto é que muitos governadores aí pagaram até 

a folha de pagamento, botaram em dia a folha de pagamento e muitas finanças lá. Não deu 

certo. Agora, você sabe que, quando tem lockdown, há uma queda do número de empregados. 

Há uma vítima pela frente que são os empregos. Então, vem o desemprego, né? Junto com o 

desemprego, vem muita coisa atrás disso, vem depressão, né? Já começamos a ver alguma 

coisa na mídia “Abusos contra crianças crescem até 12 vezes na pandemia em São Paulo”, a 

cidade que mais fecha. “Denúncias sobre conflitos familiares, brigas por guarda após a 

separação, obviamente, agressões físicas, assédio sexual e abandono explode em toda a 

cidade”. É o R7 que tá falando! Sou eu, não! Então, o desemprego é uma coisa terrível! Todos 

nós, quando temos um parente, um amigo que perdeu o emprego, a gente fica chateado e tenta 

ajudar, não é isso? Imagina quando você perde? O Governo, também, pra evitar desemprego 

no ano passado, criou vários programas, como o Bem, como Pronamp, que foi de iniciativa do 

Jorginho Mello, senador de Santa Catarina. Evitamos que dezenas de milhões de empregos 

fossem destruídos. Agora, a mesma estratégia vem agora. Todo mundo tá preocupado com 

morte! Ninguém quer morte! Lamentamos toda e qualquer morte. Agora, nós sabemos que a 

vida e economia, saúde e economia, andam juntos. Você não pode criar uma massa enorme de 

desempregados no Brasil, porque, daí, não vamos ter dinheiro, recurso pra fazer nada, nem 

pra comprar vacina. Eu acredito que tem quase 100 países no mundo que nem se fala em 

vacina, porque não têm dinheiro. Se nós que temos o dinheiro aqui, nós não, o mundo todo, 

falta vazio no mundo todo, se os países mais desenvolvidos que têm recursos tão querendo 

vacina e não conseguem comprar, imagine certos países, em especial da América do Sul e do 

continente africano, também não tão comprando.  

Agora, o efeito colateral direto do lockdown é o desemprego. E, mais ainda, a gente vê 

a turbulência, por parte de algumas autoridades estaduais, quando vê alguém com prancha de 

surfe na praia, vê sentado no banco de uma praça pública uma mulher sozinha. Já vimos isso 

em Araraquara o ano passado. Estamos vendo aqui o coitado, aí, vendendo ali frutas! Vão lá e 

jogam no chão a fruta! Humilham o cara! Estamos vendo prisão! Brasília agora, decidiu o 

governador por decreto que, entre 22h e 5 da manhã, ninguém pode sair de casa. Quem sai, 

multa de dois mil reais! Isso é estado de sítio, que compete privativamente a mim decretá-lo! 

E, mais ainda, não basta decretá-lo! Eu preciso da autorização do Congresso Brasileiro! A 

questão é tão grave, é tão grave o estado de sítio, a proibição de locomoção, o que o 
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governador do DF está fazendo, que eu não posso decretar, um prefeito pode, e o Congresso 

tem que assinar embaixo, tem que me autorizar a fazer isso aí! Isso é um crime o que o 

Governo do DF está fazendo! Alguns podem tá perguntando, né? “E você, presidente, tá 

fazendo o quê? Não está fazendo nada?” E começa uma série de, até mesmo, agressões. Não 

dá pra dialogar com esse tipo de gente!  

Pessoal, no momento difícil da tua família, já imaginou o marido perde emprego, 

chega em casa e a mulher ou um filho começa uma briga com ele? Não vai resolver nada! Nos 

momentos difíceis que a família tem que se unir. Nos momentos difíceis que a Nação tem que 

se unir. Quanto mais atiram em mim, de forma covarde por parte da sociedade, mais você está 

enfraquecendo quem pode resolver a situação. Como é que eu posso resolver essa situação? 

Eu tenho que ter o apoio, que se eu levantar a minha caneta Bic e falar “Chazam” eu vou ser 

ditador! Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o 

povo! Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro! E esse povo tá toda a 

sociedade, inclusive o Exército fardado. A vocês, eu devo a lealdade! Eu faço o que vocês 

quiserem, porque essa é a minha missão de chefe de Estado. Desunindo, agredindo, fica 

difícil. Vocês sabem quem está errando no Brasil, e errando muito. Eu sinto. Não pense vocês 

que eu estou aqui no Palácio da Alvorada, alimentação de graça, bons assessores, tranquilo 

com a minha família, eu não sinto. Cada decisão que tomam e se você quer ser democrata, 

cumprir a Constituição, cumprir a lei, você tem que acolher. Mas, têm decisões que são 

absurdas. Eu sei disso! Busco o diálogo com alguns. Falo que o caldo vai entornar, por mim? 

Vai entornar por parte de quem? O povo com fome, a pessoa com fome perde a razão! Topa 

tudo! Estamos segurando o Brasil! Estou antevendo problema sério no Brasil! Não quero falar 

que problemas são esses, porque não quero que digam que estou estimulando a violência. 

Mas, teremos problema sério pela frente. E nós sabemos quem está provocando esse 

problema. Em qualquer lugar, até na tua casa, em certas áreas, ou você manda, ou tua mulher 

manda, senão a molecada faz a festa. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. 

Que que é isso? Eu, Estados e Municípios somos concorrentes. Eu, por exemplo, eu falo que, 

nos sete Estados da região Norte, tem que ter um certo grau de isolamento ou medida 

restritiva. Um dos governadores dos sete Estados fala: “Não, não concorda com que o 

presidente está falando. Tem que ser mais restritivo ainda”. Então, o Estado toma medidas 

mais restritivas em cima que a minha. Daí, dentro do Estado, um prefeito fala: “Não, não 

gostei das restrições do governador”. Que isso é mais grave ainda. E o cara fecha tudo. Ou 

seja, quem decide na ponta da lei não sou eu. É, muitas vezes, um governador; governador, 

não! É o prefeito! Não interessa se ele tenha 15 milhões de habitantes no teu município ou 
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tenha 800 habitantes, que é o menor município do Brasil, ele que decide! É o estado de sítio, e 

um velho ditado. não sei de quem é: “Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade 

em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro”. Eu sou a pessoa, queiram ou 

não, critiquem ou não, me ofendam ou não, que posso garantir a sua liberdade! Porque, se 

aqui no meu lugar, se a facada do Adélio fosse mortal, estaria no meu lugar Haddad ou Ciro 

Gomes! São dois elementos de esquerda! O segundo manda no Ceará! O outro é o poste do 

Lula! E os governadores do PT, todos eles fizeram lockdown ano passado! Todos, sem 

exceção, do Ceará, que é outro partido, mas de esquerda, a mesma coisa. Se tá o Haddad aqui 

ou o Ciro, o Brasil estaria fechado igualzinho a Argentina está. Qual o futuro do nosso País? E 

vocês lembram daquele vídeo nosso que vazou, que não era pra ter vazado, mas o ministro 

Celso de Melo falou que tinha que botar tudo pra fora, que dali estava a prova que eu havia 

interferido na PF, vindo primeiro que não havia interferência nenhuma. Em dado momento, eu 

falei aquilo e era espontâneo. Em dado momento, falei: “Como é fácil impor uma ditadura no 

Brasil”. Vou repetir: como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Nós estamos vendo 

municípios onde guarda municipal com cassetete mantinha todo mundo dentro de casa. 

Imagine umas forças armadas com fuzil, em nome ciência, em nome da sua vida? Você vai 

ficar em casa mofando. Uma pequena parcela da sociedade pode até ficar em casa por mais 

tempo, mas a grande maioria não pode. E essa minoria que pode por enquanto, como quem 

trabalha, bota a mão na massa e produz alimentos. Essa grande maioria que pode ficar pouco 

tempo dentro de casa, não vai produzir mais nada. Todos vão sofrer!  

Eu tenho como garantir a nossa liberdade. Eu sou o garantidor da democracia. Tendo 

em vista a situação que está acontecendo no Brasil, usam o vírus pra quê? Pra te oprimir, pra 

te humilhar, pra tentar quebrar a economia. E eu vejo os governadores, alguns, me culpando 

pelo desemprego. De quem é a política do fique em casa, feche tudo? Não é minha. Entendo 

que o vírus mata, entendo que temos que fazer todo o possível pra evitar mortes, mas o 

desemprego leva à depressão, leva à violência. Brigas levam à morte, leva a um caos! É isso 

que está acontecendo no Brasil. Vejo, agora, um governador falando que não quer no seu 

Estado cultos religiosos. O cara desesperado vai pra igreja! Não pode mais ir pra igreja, seja 

ela católica, evangélica, seja qual for. Não pode e, também, não pode ter jogo de futebol. 

Conversei, agora há pouco, com o governador do Rio de Janeiro. O secretário dele foi 

informado, foi feito o contato com a Federação Paulista de Futebol ou a CBF, não tenho 

certeza, se os jogos de São Paulo podem ser feitos no Rio de Janeiro. O que eu entendi da 

conversa, não sei se ele bateu o martelo, mas parece que sim. Então, o pessoal, ao jogar no 

Rio, vai de avião. Todo mundo dentro do avião, socadinho! E vai jogar bola e volta pra cá. 
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Então, um governador diz que tem que fechar tudo. O outro é responsável. O do Rio de 

Janeiro é responsável. Não está pensando em 22 e toma outras medidas. Não podemos deixar 

isso acontecer! 

Eu sou a pessoa mais importante nesse momento. Faço o que o povo quiser. Devo 

lealdade ao povo. Agora, me permita contar uma historinha. Se você tem muito dinheiro e dá 

uma Ferrari pro teu filho, ou se é um cara que ganha pouco menos, né, ou bastante menos, e 

dá uma bicicleta, ou então o outro, que é um pobre coitado e, com muito sacrifício, dá um 

carrinho de plástico pro seu filho. Se o filho não entender o que o pai ralou pra chegar à 

situação de um grande empresário, porque ralou, nada cai do céu, ou pra ter um emprego e ser 

classe média, ou ralou vendendo churrasquinho de gato pra comprar aquele carrinho, o filho 

não vai dar valor pra isso! Então, nós temos que, não é fácil ser pai, né? Não quer dizer que 

você é um bom pai que você vai ter um bom filho, mas ajuda a ter um bom filho, obviamente, 

mas o filho tem que valorizar o que está fazendo pra ele. Vocês não são meus filhos! Eu sou 

irmão de vocês! Agora, o sacrifício que a gente faz pra buscar solução, me desculpe, tem que 

ter reconhecimento! Eu não quero ser como mito, Messias, herói nacional! Longe disso! 

Apenas respeito e entender o que que eu posso fazer pra evitarmos um caos. E daí, eu volto 

pra história da parábola do sapo fervendo. Você conhece essa, doutor? Tem uma bacia lá, joga 

o sapo dentro da bacia. Se o sapo quiser sair fora, ele sai, vai dar o pulo e vai embora. O sapo 

cai dentro da água. Daí, você bota um fogareiro em baixo. Começa a aquecer a água. O sapo 

começa a se sentir bem. Vai subir a temperatura: 30, 40, 50, 60 graus. O sapo tá lá todo 

relaxado, gostosão, tranquilo, pensando na sapa, quando chega a 70, 80 graus, começa a pegar 

fogo o negócio. Ele quer sair. Ele não sai. Vai morrer cozido. Assim, se rouba a liberdade de 

um povo. É devagar.  

Olha, Brasília, estado de sítio! O governador diz que não é, mas é estado de sítio! Não 

pode sair na rua, direito de ir e vir... Bota no lixo a Constituição! Não pode sair das 22h às 5h. 

Daqui a pouco, ele resolve: “Não, vou botar das 20h às 6h. Não, não. Vou passar de 18h às 

8h”. Daqui a pouco, você tá preso. Acabou tua liberdade! E um povo taí com fome batendo 

cabeça. Ninguém consegue exercer autoridade sobre ele ou liderança. É um caos! A quem 

interessa o caos no Brasil? Com quem um governador do Brasil negocia de forma explícita? 

Não vou falar nomes aqui! Quem tem o mínimo de inteligência consegue entender! O que está 

em jogo não é nem o teu prato de comida! É a sua liberdade! Repito: eu faço o que o povo 

quiser. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas! As Forças Armadas 

acompanham o que tá acontecendo. As críticas em cima de generais... Não é o momento de 

fazer isso. Se um general errar, paciência! Vai pagar! Se eu errar, eu pago! Se alguém da 
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Câmara dos Deputados errar, pague! Se alguém do Supremo errar, um ou dois, que pague! 

Agora, essa crítica de esculhambar todo mundo... Nós vivemos um momento de 64 a 85. Você 

decida aí! Pnse que que tu achou daquele período! Não vou entrar em detalhe aqui! Eu nunca 

fugi da verdade! Usei o João 8:32 por ocasião das eleições: “Conhecereis a verdade e a 

verdade vos libertará”. Mas, a verdade incomoda muita gente! Não vou mudar minha maneira 

de ser! Não vou fugir do meu papel! O que você tem a reclamar de eu como chefe do 

Executivo? Estou fazendo a minha parte: obras com Tarcísio, com Rogério Marinho. As 

Forças Armadas ajudando o Brasil na questão das vacinas, ajudando em tudo. O Marcos 

Pontes se virando nos trinta aí, buscando alternativas para nós termos a nossa própria vacina e 

ter o remédio um dia. Ninguém fala por que remédio é barato. Fala que vacina que é cara, né? 

E vacina, é claro, é bom porque é pra vida toda! Vida toda tendo mais vacinas, né? Vacina, 

vacina, vacina, vacina de acordo com o prazo de validade. O remédio é diferente. Não tô 

preocupado aqui, “ah, quero economizar!” Não é economizar! Tem que ter uma vacina e, se 

pegar a doença, tomar remédio. Doutor, o tratamento off label é permitido pra você fora da 

bula?  

 

MARCELO MORALES 

Alguns são, sim.  

 

JAIR BOLSONARO 

Se não tem um remédio que tenha dizendo em alguma bula que é pra tratar daquilo 

igual a COVID, tem que buscar uma alternativa. Virou crime, doutor, falar em tratamento off 

label, ou tratamento imediato, ou tratamento precoce! Virou crime no Brasil! A gente vê 

alguns aí falando absurdos sobre isso aí: “Ah, isso não dá certo”. Porra, tem um velho ditado, 

eu estou com 65 anos, talvez o mais velho aqui, têm umas 20 pessoas aqui, que dizia lá meus 

avós: “o que não mata engorda”. Se está tomando um negócio pra combater alguma coisa, 

“Ah, não tem a comprovação científica”. Não tem. Mas, não tem o remédio específico 

também! Deixa o cara tomar! Tinha um medicamento aí que diziam que proporcionava 

arritmia. De repente, a sociedade europeia de medicina diz que não causava mais arritmia. A 

própria TV Globo, em 2016, disse que não causava arritmia e podia ser usado por grávidas. 

Me ajuda aqui! Quando apareceu a Aids no Brasil, nos anos 80, o pessoal era tratado com o 

coquetel AZT. Ninguém foi contra o AZT, meu Deus do céu! Ninguém deu porrada! Alguém 

lembra aqui? Marcos Pontes, um pouquinho mais velho aqui, ninguém deu porrada! Ninguém 

falava: “Ó, quem contraiu a HIV não tome AZT”. Existia isso? Não tinha isso. Muito pelo 
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contrário, era uma alternativa, era o off label. Aqui, quando aparece alguns, você mesmo, eu 

não sei o nome, não tenho a cultura que você tem, como é o nome? 

 

MARCELO MORALES 

Nitazoxanida. 

 

JAIR BOLSONARO 

Esse negócio aí. Você fez publicar esse estudo em que revista? 

 

MARCELO MORALES 

European Respiratory Journal, revista de alta. Aliás, os pesquisadores que foram 

envolvidos nesse projeto, presidente, são altamente qualificados. A pesquisadora que está à 

frente não só desse estudo, mas em outro estudo também com Nitazoxanida tem mais de 400 

trabalhos publicados em revistas internacionais.  

 

JAIR BOLSONARO 

Eu não vejo ninguém falando na Anitta no Brasil. Pessoal fica quieto. E, agora, eu 

converso com vários médicos, que dizem que receitam a Anitta, a hidróxi, a ivermectina. 

Aqui, virou tabu! Não pode falar nisso! Você passa a ser terraplanista! Um jumento me 

chamando de terraplanista! Eu tenho dois cursos superiores. Tem gente que tem curso superior 

e continua burro ou não consegue debater, raciocinar. Tenho dois cursos superiores. Agora, 

recomenda o quê? 51? Só pode ser 51 curtido em cobra surucucu, que tem pico de jaca dentro 

da garrafa! Só pode ser isso aí! Quem não quer tomar esse trem, não tome pô! Eu tomei. 

Vários tomaram. Você pegou vírus, Marcos Pontes? Tomou o quê?  

 

MARCOS PONTES (ao fundo) 

Tomei Nitazoxanida. 

JAIR BOLSONARO 

O deputado Daniel ,lá de Santa Catarina, tomou o quê? 

 

DANIEL FREITAS (ao fundo) 

Cloroquina. 

 

JAIR BOLSONARO 
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Tem mais gente aqui. Tomou o quê? (ao fundo, as pessoas dizem que tomaram 

cloroquina). Alguém foi hospitalizado aqui? (respondem que não). Alguns dizem pra mim: 

“Não fale nisso na tua live”. Eu tenho que ser politicamente correto. Se tem gente que está 

morrendo e eu quero que não morra gente, diferentemente de alguns governadores, eu tenho 

que falar! Se houver a reinfecção, se essa nova CEPA pegar, pegar em mim, eu vou tomar esse 

trem tudo de novo. Pessoal, tenho um outro ditado popular, também, e diz o seguinte: “Só se 

dá valor à água do poço depois que ele seca”. Eu morei na fazenda lá em Eldorado Paulista. 

Tinha um poço lá e tinha uma bomba que jogava água pra cima da caixa. É comum a 

molecada jogar porcaria dentro do poço. É comum. Ele nem sabe que joga, né? É comum 

você descer no poço pra tirar sapo lá de dentro, porque ele acaba morrendo e apodrece a água. 

Tirar cobra coral. Tinha muita cobra coral pequenininha também. Ninguém dava bola. 

Quando faltava, era: “Cadê a água?” O poço que tá limpando. Jogaram porcaria lá dentro, 

molecada! E o pau cantava, e todo mundo apanhava por quê? Ninguém assumia, né? Todo 

mundo apanhava. Então, você só dá valor na água do poço quando ela acaba. Você só dá valor 

à tua liberdade... Eu converso com venezuelanos, eu converso com cubanos. O meu filho teve 

viagem na Europa, conversou com poloneses, eles não querem passar o que seus avós 

passaram, o que os seus antepassados viveram, a perda da liberdade. E o ser humano, muitos 

não têm coração, pessoal! Se perder, como eu falei naquele vídeo que o ministro Celso de 

Melo vazou, não era pra vazar aquilo, pedimos pra não vazar, ele vazou, e sabe por que tinha 

muitos palavrões ali? Porque, quando liberavam do Supremo pra num perder a oportunidade, 

dizer que nós da TV tal conseguimos o vídeo, entraram 29 palavrões! Alguns falam: “Ó, como 

o cara é grosso!” Paciência, pô! Quer votar no engomadinho, cabelinho pro lado, que vive 

com máscara o tempo todo, mas faz festa na casa dele, tem festa, tem pancadão na casa dele, 

de vez em quando lá, vote nesse cara que ele educado, vai falar fino, vai falar que tá 

preocupado com a tua vida! Tá é o cacete, porra! Tá preocupado com 22. E, agora, tem outro 

amiguinho no outro Estado mais no sul também. Ciúmes de homem é foda, tá? E aqueles que 

têm uma ambição pelo poder é pior ainda! Tem um governador aqui de Mato Grosso, 

juntamente com alguns senadores, dando pancada em mim por causa de uma rodovia, acho 

que é a 282, que passa por dentro de uma reserva indígena e não está asfaltada. Só que a 

Justiça decidiu que pode passar os caminhoneiros em cima da reserva, mas não pode asfaltar a 

estrada. Estão buscando uma alternativa junto com o Tarcísio e vai aumentar em 90 

quilômetros o destino da mercadoria, 90 km mais ou menos. Três km com litro de diesel numa 

estrada plana são 30 linhas de diesel pra ir e 30 pra voltar. Vai custar mais 60 litros de óleo 

diesel e temos problema com óleo diesel. Não vou entrar nesse assunto aqui agora.  
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Vamos lá, depois que eu falei aqui, lockdown (risos ao fundo), responda o que você 

quiser, você é médico, fique tranquilo, você vai continuar lá com Marcos Pontes, que você é 

um cara realmente excepcional. A formação que você tem, tu é médico, doutorado em 

Biofísica, pós-doutorado em Terapia Gênica, três Academias, Medicina, Farmácia e Ciências, 

você pode ter opinião diferente da minha! Não tem problema, não!  

 

MARCELO MORALES 

Presidente, eu acho que cada caso é um caso e tem que ser analisado. E a gente precisa 

analisar, por exemplo, se Bauru tá com caso de UTIs 100% . Aí, a gente tem que tomar 

algumas medidas que são mais enérgicas. Agora, 70%, a gente pode fazer um meio termo. O 

senhor falou muito bem. Nós temos um problema econômico e um problema de saúde, e essas 

duas têm que tá muito bem equilibradas. Então, como médico, a gente tem que analisar caso a 

caso. Então, medidas são pra todo mundo. Elas não são as mais adequadas. Elas precisam ser 

estudadas caso a caso. 

 

JAIR BOLSONARO 

Tudo bem! Tamo tendo aí caso de suicídio pelo Brasil por causa do lockdown! 

Tivemos um trabalhador que pulou duma ponte lá em Fortaleza e, agora, um caso mais grave 

aqui; quer dizer mais grave, não. Ambos morreram, que deixou uma carta. Então, vou ler a 

carta aqui do cidadão aqui, né? “Mãe, me desculpe por tudo, sei que errei muito na minha 

vida. Eu queria muito cuidar da minha filha Alicia. Sempre, te amo muito. Onde estiver 

estarei do seu lado, mas estou cansado de tanta humilhação aqui na feira. Cansei de ser muito 

humilhado. Estou fazendo isso, porque não estou dando pra pagar dívidas por causa do 

governador e prefeito, decretou o fechamento de tudo e não está dando pra vender direito. 8 

de março 2021”. O governador da Bahia e o prefeito de Salvador. O efeito colateral do 

lockdown está sendo mais danoso que o próprio vírus. Devemos estimular, sim! Fazer uma 

campanha pro idoso ficar em casa, pros que têm doenças, comorbidades, ficar em casa. E o 

resto, pessoal, toma as medidas ali que tá sendo usada no momento e vão pro trampo. Vamos 

trabalhar, pô! Eu ando no meio do povo. Eu duvido que esse governador da Bahia, do Rio ou 

do Rio Grande do Sul vai no meio do povo. Ele vai falar: “Mas, eu não quero contaminar 

ninguém”. Bota três máscaras e vai pro meio do povo, porra! Vai ver o que o povo tá falando! 

O que mais falam pra mim? Quero trabalhar, presidente! Me ajuda a trabalhar! Faz uma coisa! 

Eu quero trabalhar! Tô cansado de ser humilhado! Eu falei Rio de Janeiro? Desculpa aqui! É 

Rio Grande do Sul. Tá aqui uma causa disso, me acusam de genocida essas pessoas. Quem 
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nunca passou necessidade ou nunca esteve no meio do povo pode falar fica em casa, eu tô 

cuidando da tua saúde, tá cuidando da saúde? Você tá matando o cara! Um dos sintomas duma 

pessoa que tá desesperada é a depressão como tem aqui escrito aqui. Agora, começam falar, 

né, violência. Eu li, há duas semanas, uma pesquisa do Reino Unido sobre máscara, né? Os 

efeitos colaterais da máscara botaram na minha conta: “Ó, ele tá contra a máscara”. Não cola! 

Não tá colando perante a maioria da população esse tipo de acusação! Temos que ter 

coragem! Quando eu vou ao meio do povo, me criticam. No começo, março do ano passado, 

eu fui pra Ceilândia, Taguatinga. Eu tenho que tá no meio do povo. Eu sou o chefe. Eu sou o 

general. Tenho que tá com a tropa. É muito fácil ficar aqui no Alvorada, no Palácio. Tem sala 

que eu nem conheço aqui ainda com três andares. Tem tudo aqui. Boa alimentação, segurança, 

tudo! É mais fácil ficar aqui, pagar televisões, né? Algumas televisões, como o cara paga todo 

dia aí, não sei como alguns têm paciência de ouvir esse cara falar a mesma besteira quase que 

todo dia, ficar pregando regra perante a população brasileira. É muito fácil, fecha São Paulo e 

vai pra Miami. Fecha São Paulo e vai pro jogo do Maracanã pra ver o Santos e o Palmeiras. 

Vontade de ir eu tinha, mas não fui. Eu tô no meio do povo. Tenho que ver que o povo tá 

sentindo. Quando fui lá no ano passado, pra Ceilândia e Taguatinga, conversei na praça com 

quem vendia, vendia, né? Não vende mais churrasquinho de gatos. Fui na casa de uma 

senhora e tinha oito pessoas menores pra tomar conta. O ano passado, vai fazer um ano agora, 

com dificuldade. “Presidente, eu não tenho como alimentar minha família”. E estava imprensa 

toda em cima de mim pra “aglomeração, está sem máscara, tinha que ficar em casa”. A 

imprensa estava lá. O que que é atividade essencial? Pra mim, é toda aquela necessária prum 

chefe de família levar o pão pra casa. A própria desgastada OMS já falou isso ano passado.  

Eu nunca passei fome na minha vida. Minha mãe teve sete filhos. Quando passava 

mal, passava mal. Quantas vezes, fui comprar no açougue uma cabeça de boi, que era 

baratíssimo! Hoje, não tem. Não acha mais cabeça de boi por aí. Metia o machado e fazia 

bolinha de cérebro. Qual o problema? Quantas vezes, lá na fazenda: “Jair, vai caçar folha de 

abóbora!” Ia pegar folha de abóbora e fazia a bolinho de folha de abóbora e levava a vida. 

Agora, humilhação pro meu pai e pra minha mãe seria se tivesse passando fome em casa. 

Humilhação, o que está acontecendo com milhões de famílias hoje em dia. Pelo menos 38 

milhões de famílias são tidas como aqueles invisíveis, né? O informal, é o que vende 

churrasquinho de gato na praça, biscoito Globo na praia, vende picolé na arquibancada, lava 

um carro no estacionamento ou um guarda. Esse pessoal perdeu tudo, cara! Não tem o que 

fazer mais! E vem governador gravatinha, com perfume aí de dois mil reais, não dá pra sentir 

na televisão, mas dá pra perceber, né, pregando regra que tem que ficar em casa: “É para o teu 
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bem”. Meu Deus do céu! Se tem um rio, isso acontecia lá em Eldorado Paulista, o que minha 

mãe falava? Junto com Leonino, Leonardo, que faleceu, o Lauro é filho de um negro por 

coincidência, podia ser filho dum branco, a gente gostava de ir tomar banho, o que que nossas 

mães falavam? “Cuidado com o negrinho d’água vai puxar tua perna”. E saíamos com medo 

de tomar banho no rio. Agora, vamos supor que o rio está cheio de piranha, e eu vou falar pra 

você, “vou te proibir?” Não tem como! Não atravessa o rio! Se você quer atravessar, 

problema é teu! Se você precisar atravessar o rio cheio de piranha, você vai atravessar pra 

cumprir tua missão ou não vai? Você pode morrer? Pode morrer, mas você vai ter que cumprir 

sua missão! Nós temos que viver! Estou preocupado com mortes. Lamento qualquer morte, 

mas temos que enfrentar a questão do vírus! Não tem como deixar o povo dentro de casa 

mais! Não é questão de paciência! É questão de sobrevivência! Digo sempre: pior que uma 

decisão mal tomada, é uma indecisão! Converso com autoridades em Brasília, que falam pra 

mim: “O barbeiro vai lá em casa cortar meu cabelo, né? A manicure vai lá fazer as unhas da 

esposa”, mas a mulher podia trabalhar três vezes mais na salinha dela, porque, quando sai de 

uma casa pra outra, ela tem que sair escondida como se fosse uma bandida! A manicure é uma 

bandida! O barbeiro é um bandido! Trabalhar virou sinônimo de crime no Brasil! Não tem 

qualquer sensibilidade alguns governadores com a população. Nenhuma. Zero. Repito: pra 

mim, seria muito mais cômodo ficar fazendo a mesma coisa que alguns desses chefes de 

Estado fazem. Tranquilo. Mas, é minha obrigação falar. Se errar, me condenem. A população 

me condena. Tem pergunta aí? 

O Rogério Marinho inaugurou, agora, dia 1ºrimeiro de março, mais um ramal lá da 

transposição do São Francisco. Está indo água, agora, para o reservatório de Castanhão, né? A 

liberação das águas foi dia 1ºrimeiro de março, que garante, então, segurança hídrica pra cerca 

de quatro milhões e meio de habitantes de Fortaleza e região. Nós temos que trabalhar 

pessoal! Se esse pessoal não estivesse trabalhando lá, não teria água pra essa gente! A 

primeira pergunta pro Vitor Hugo.  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Muito boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, deputado Daniel! Parabéns aí pela 

negociação e votação da PEC! E boa-noite, líder major Vitor Hugo. Líder, eu queria saber do 

senhor se o senhor vai mesmo levar para o PSL um certo presidente Jair Bolsonaro? É para o 

PSL que ele vai mesmo?  

 

JAIR BOLSONARO 
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(Risos). Pode falar alguma coisa por alto. Não fala nome. Eu sou capitão. Alguma 

coisa, você pode falar. 

 

VITOR HUGO 

O presidente recebeu uma série de convites. Isso mostra o tanto que o presidente é 

benquisto, né? E o tanto que o Governo está indo muito bem. Vários partidos se manifestaram 

e o PSL, do que eu tenho sentido, depois do acordo que nós fizemos aí que tá caminhando 

pruma pacificação, também tem mantido uma conversação e, também, tem dado piscadas pro 

presidente tentando convencê-lo a voltar pro partido. Acho que é uma possibilidade que o 

presidente vai avaliar.  

 

MARCELO MORALES 

Sou palmeirense.  

 

JAIR BOLSONARO  

Você é palmeirense? Então, mais um pouco aqui. O Vitor aqui é flamenguista, aí. 

Rapidamente aqui. O meu Facebook, YouTube e Instagram, 135 mil, Pingos nos Is, 120 mil. 

Tô ganhando, poxa! (risos). Vocês sempre davam capote em mim e tô ganhando. Foco do 

Brasil, 21 mil, Folha Política, três, Jovem Pan News, 26, total, aproximadamente, 300 mil 

pessoas on-line. Tem mais pergunta aí, filho? Mete bronca aí!  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, secretário Marcelo Morales! Boa-noite, 

aos participantes da live! Eu queria perguntar ao secretário o seguinte: no começo das 

experiências com remédio israelense, o primeiro ministro Benjamin Netanyahu ficou muito 

entusiasmado com os resultados. Ele continua otimista?  

 

MARCELO MORALES 

É o spray nasal. O primeiro ministro continua otimista, mas o medicamento ainda tá 

em fase inicial. Nós fomos com uma equipe extremamente competente. Por acaso, uma das 

áreas que eu trabalho, presidente, é com microvesículas. Então, eu pude perguntar pro próprio 

pesquisador, que tá desenvolvendo a nanopartícula, várias questões técnicas que a gente pode 

cooperar com os institutos nacionais de ciência e tecnologia do Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Inovações. Então, ele tá otimista assim, sabe por quê? Porque é mais uma 
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ferramenta no combate à pandemia! É uma partícula que ela pode modular o sistema 

imunológico, evitando que o paciente grave, presidente, ele chegue ao respirador. Então, é um 

estudo que vale a pena a gente cooperar com Israel e iniciar os testes clínicos, por que não, em 

cooperação com o Brasil.  

 

JAIR BOLSONARO 

Um número pequeno de pessoas, 30, né, que foram submetidos a esse spray nasal, mas 

eram pessoas que já estavam em estado grave, não estavam entubadas ainda. Alguns tentam 

desqualificar. Tem muito gênio no Brasil, né? De internet, né? “Ah, só 30”. Uma maratona 

começa com o primeiro passo.  

 

MARCELO MORALES 

Na fase com qualquer medicamento, presidente, nós temos a fase 1, que é com 

pouquíssimos pacientes, onde a gente detecta se o medicamento é seguro. É nessa fase que o 

medicamento está, muito inicial, pra ver se ele é seguro, e depois tem a fase 2 com mais 

pacientes e a fase 3 pra ver se ele é eficiente. Não chegamos lá ainda. Esse é o momento de 

fazer interlocução. Nós temos que procurar com os cientistas interlocuções com vacinas, com 

novos medicamentos e aqueles que nós estamos fazendo no Brasil também, presidente. Nós 

levamos os nossos medicamentos, as nossas vacinas pra cooperar com Israel e outros países 

também.  

 

JAIR BOLSONARO 

Vamos lá! Eu não sei se esse percentual era maior ou menor antes da pandemia. Eu 

acho, acho, que era menor, mas tá aqui. Pesquisa da CNN: 70% das famílias brasileiras têm 

dívidas. Eu acho que tá aumentando. Não tenho certeza. Mas, vamos lá! Tem uma nota aqui 

do ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, dizendo que o sistema de saúde não está colapsado, 

tá? Ele está impactado, mas não está colapsado, ok? Ele tem aumentado na medida do 

possível a oferta de leitos, tem se empenhado na questão da vacinação, mais de 10 milhões de 

pessoas foram vacinadas, e a intensificação de medidas de vigilância em saúde. Outra 

pergunta? 

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente! Boa-noite a todos! Minha pergunta vai pro deputado Vitor 

Hugo. Deputado, como estão as negociações na Câmara pra que seja instalada a comissão que 
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vai discutir a PEC do voto impresso? É uma proposta de emenda constitucional que é de 

autoria de uma colega de partido do senhor, a deputada Bia Kicis, que, ontem, inclusive, 

assumiu a Presidência da CCJ. Como andam as negociações junto ao presidente Arthur Lira 

pra que ele instale essa comissão, porque a proposta já passou pela CJ, mas, na gestão 

anterior, o ex-presidente Rodrigo Maia não determinou a instalação dessa comissão? Arthur 

Lira fará isso? Como estão as conversas pra que isso aconteça, deputado? Boa-noite! 

Obrigado!  

 

VITOR HUGO 

Essa é uma pauta importantíssima pra nós, pra todo o País, que o presidente tem 

defendido muito desde sempre. A Bia, que foi eleita ontem, aí, presidente da CCJ, é 

importante ressaltar, presidente, que o nosso partido PSL elegeu três mulheres presidentes de 

comissão, né? O partido que foi acusado aí de ser misógino e tudo mais, né? Que elegeu o 

presidente que teria uma série de problemas nesse sentido, elegeu a Bia Kicis pra CCJ, a mais 

importante comissão, Aline Sleutjes pra Agricultura e, se Deus quiser, amanhã, vai eleger a 

Carla Zambelli para o Meio Ambiente. Essa é uma pauta muito importante, voto impresso, e 

nós tamos trabalhando muito aí pra que uma comissão especial seja criada e a gente possa 

aprovar essa PEC o mais rápido. 

 

JAIR BOLSONARO 

Eu acredito que ela seja instalada brevemente. Conversei já com o Arthur Lira sobre 

isso aí. Num tem por que que ele ser contra isso daí, né? Ele mostrou-se bastante simpático. O 

Arthur Lira está sendo um grande aliado de todos os deputados, né? E, também, do presidente 

da República, diferentemente do que acontecia com o último presidente, que, inclusive, logo 

depois que deixou a Presidência, falou o seguinte: “Eu, agora, posso fazer oposição aberta ao 

presidente Jair Bolsonaro. No passado, não podia”. Sem comentários.  

 

VITOR HUGO 

Presidente, só pra lembrar que o Rodrigo invisível Maia, que agora tá invisível, sentou 

durante um ano em cima dessa PEC, ele poderia ter criado. Nós aprovamos a PEC na CCJ em 

dezembro de 2019, e ele ficou um ano sentado e não abriu.  

 

JAIR BOLSONARO 

Quem tem medo do voto auditável? Quem não tem? Se a urna eletrônica, ela é boa, é 
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confiável, por que alguns, até dentro do Supremo, são contra ela? Por que isso aí? Sem 

motivo! Não tem motivo! Faz o teste, poxa! Nós arranjamos aqui recurso pra tal. O que que é 

o voto impresso? O voto auditável? Você vai lá, digita o nome dos seus candidatos, aparece na 

tela, aperta um botão, o papel cai na urna, ninguém encosta a mão no papel, faz aquela 

musiquinha, né? E vai embora. Aquela urna é pega, lacrada, vai prum galpão da Justiça 

Eleitoral. Tá guardado. Lá pras oito da noite, anuncia o resultado total das apurações. Daí, o 

Vitor Hugo fala: “Pera aí, né? Aqui, em Goiânia, tava previsto ter 10 mil votos, eu tive 15”. 

Ele vai ter o direito a pedir a recontagem dos votos em Goiânia e vai pegar o papel e recortar, 

e vai ter que bater 100%. E mais ainda, tem que botar na PEC, por ocasião da tramitação, uma 

sugestão minha, que às 20h daquele dia, no máximo, concluída a apuração, imediatamente 

tem que ser colocado disponível na internet. Você vai lá e vai ver a tua seção. Qualquer um tá 

em casa e acessa ali. Vai saber quantos votos teve na seção e pra que candidatos foram. Você 

imprime aquilo, guarda em casa e, depois, confere algumas seções. É simples. Tem gente que 

diz que votou, e não apareceu o voto. Isso é comum acontecer. O que que fizeram em algumas 

seções pelo Brasil? O cara chegava lá, Augusto Nunes, pegava o Superbonder e botava um 

pinguinho no número sete. Pimba! Então, você não votava 17. Um cara mais humilde, aquele 

que o cara da Justiça Eleitoral, tá ali, né? “Já votou, vai embora. Você tá errado, vota logo”. E 

é assim mesmo, na base do cangaço. Agora, você vai apertar 1 e 13 votava sem problema. 

Então, depois de uma, duas horas de votação, o cara botava o pontinho número sete. Aí, 

ninguém votava mais em Jair Bolsonaro. Coincidência ou não, fizeram em alguns locais o 

terceiro piso mais alto pros mais idosos votar. Teve muito idoso que não votou, porque tinha 

que subir escada. Mas, tudo bem! O voto impresso, então, é isso, né? Ou voto auditável. 

Ninguém bota a mão no papel. Tem uma autoridade aí, eu vi na imprensa, não sei se é verdade 

ou não, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Barroso, não sei se é verdade 

ou não, que ele queria que o voto fosse por telefone. Pelo amor de Deus! Até eu em casa, por 

exemplo, eu podia pegar pra minha esposa aqui, a minha enteada que ela já fez 16 anos: 

“Vamos votar aí”. Ela tem que ter liberdade de votar em quem ela quiser. Aqui, eu posso dizer 

o voto dela. Ela pode mostrar pra mim. Como é que fica o pessoal onde o tráfico domina? E 

nego vai juntar um montão daquele, a sala com um fuzil, e vão votando um a um aqui. Vai ser 

assim. Então, tem gente que não sabe o que é povo. Nunca foi numa padaria. Não sabe o que é 

comer um bife com o garfo arrancando assim, né? Comer o negócio com a mão. Um 

churrasquinho de gato nunca viu na vida. Só vê na televisão. Pô, tá achando que o método 

certo é outro, e não o voto auditável!? Tem mais pergunta? 
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ÁUDIO AO FUNDO 

Secretário Marcelo Morales. Secretário, na sua opinião, por que os estudos sobre 

tratamento precoce com coquetéis antivirais caíram numa certa maldição dentro de parte da 

comunidade científica, da imprensa e da classe política apesar de indicações concretas de 

resultados promissores? Obrigado! 

 

MARCELO MORALES 

Estudo científico é estudo científico. É o que ele mostra. Então, se nós temos um 

estudo científico de uma revista renomada e aqueles resultados mostram que existe o efeito de 

um certo medicamento, existe a possibilidade de ele ser utilizado. Então, estudo científico, ele 

tá sempre mostrando resultados fidedignos. É por isso que ele tem uma metodologia 

científica. Então, a gente segue, presidente. 

 

JAIR BOLSONARO 

Ele tá perguntando por que que é demonizado esse tratamento aí imediato ou precoce? 

Por que que é demonizado? 

 

MARCELO MORALES 

Bom, todo tratamento, toda doença tem tratamento inicial.  

 

JAIR BOLSONARO 

Não é toda doença! É doença como, por exemplo, a COVID aí que ninguém sabe 

ainda direito como é que funciona esse trem aí. Por que que não pode usar o off label? Acho 

que é isso que foi feito a pergunta.  

 

MARCELO MORALES 

Ah, tá certo! Por exemplo, a Nitazoxanida. Nós mostramos que reduz a carga viral. 

Então, o experimento mostrou que reduz a carga viral. “Ah, mas o que que dizem que é 

importante? Não evitou que o paciente chegasse ao hospital”. Não foi visto isso neste 

experimento. Mostrou que, depois de cinco dias, reduz a carga viral e ponto final. Então, 

agora, se diminui a carga viral em relação aos pacientes que foram tratados mostrou que 

existe uma redução da carga do vírus, e isso pode ser mais um instrumento pra inibição pra o 

enfrentamento da pandemia. Então, presidente, com um experimento realizado, com o 

trabalho publicado; por exemplo, no caso da Nitazoxanida, reduziu a carga viral. 
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JAIR BOLSONARO 

Augusto Nunes, equipe aí da Pingos nos Is, muito obrigado pela deferência! 

Esperamos ter colaborado com alguma coisa. Estamos despedindo aqui, agradecer ao 

Marcelo, o deputado Daniel de Santa Catarina. Está aqui o Vitor Hugo também, nosso líder. 

Está o Ernesto Araújo, também, aí. Aniversariante do dia, Marcos Pontes. E, aí, Marcos, a 

Terra é redonda ou não é?  

 

MARCOS PONTES 

Ela é redonda. 

 

JAIR BOLSONARO 

Fala aí: “O carniça mandou dizer pro senhor que a Terra é redonda”. 

 

MARCOS PONTES 

Eu nunca vi o presidente falando que a Terra é diferente de redonda. Não sei da onde 

tiraram isso aí. 

 

JAIR BOLSONARO 

Muita gente esquisita aqui! (risos). Tá todo mundo aqui! Pessoal, muito obrigado! A 

situação é séria. Sabemos disso. Nós devemos descontrair também. Pedimos a Deus que, 

brevemente, fiquemos livres disso aí. E, obviamente, fazemos e continuo fazendo desde o 

primeiro momento tudo possível pra combater a pandemia. Forte abraço a todos! Fique com 

Deus! Pessoal bota na Jovem Pan, bota no Pingos nos Is, aí, pra pegar os comentários, aí, do 

Augusto Nunes e equipe. Um abraço aí! 
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LIVE DO BOLSONARO – 18/03/2021 

 

JAIR BOLSONARO 

 

Boa-noite, quinta-feira, 18 de março, Brasília. Elisângela, nossa intérprete de Libras, e 

o Pedro Guimarães, nosso presidente da Caixa Econômica Federal. Têm muitas novidades 

aqui. Vou falar um pouco depois sobre o que aconteceu no domingo: uma manifestação 

espontânea da população, muita gente apoiando o Governo, bandeira verde e amarela. Não 

estamos em eleições! O movimento voluntário, que vem do coração do povo, que pede cada 

vez mais que nós tenhamos fé no Brasil, que os poderes cada vez mais sejam harmônicos e 

todos produzam para o Brasil. A maior produção que nós podemos ter, uma das mais 

importantes, nossa liberdade e nossa democracia. A gente sabe que, pelo que a gente vê 

acontecendo no Brasil, parece que não estão tão sólidas assim. Então, devemos nos preocupar 

com isso. E o que eu digo: o que o povo quer, a gente faz! E o que o povo tá pedindo é 

democracia e liberdade! Ações, demos entrada hoje no Supremo Tribunal Federal, outra no 

parlamento a partir de amanhã. Que a gente, em grande parte, dá uma satisfação à sociedade. 

Se esses poderes aí entenderem que nós estamos certos naquilo que tamos pleiteando nessas 

ações, o Madinho (?????) no Supremo e um projeto no Congresso Nacional com urgência, a 

gente restabelece a ordem no Brasil, que o ser humano, Pedro, ele tem um dom de mandar. 

Pessoal fala muito em democracia e ditadura, mas é do ser humano uma característica cada 

vez mandar mais. Isso começa até dentro do próprio lar. E temos que, cada um, reconhecer a 

sua importância e também os seus limites senão o caldo pode entornar, ter uma briga em casa, 

ter tensões entre Poderes... E ninguém quer isso aí. A gente quer paz, liberdade. Acima de 

tudo, o povo disse nas ruas que quer trabalhar. Então, essas duas ações nossas têm a ver, 

realmente, com o que o povo está pedindo. As manifestações virão por parte do Supremo e 

por parte do Congresso Nacional. Eu acredito que tenhamos, não eu, mas o povo tenha vitória 

no tocante a isso daí. E nós vamos, passo a passo, demonstrando o que nós queremos.  

Falando um pouco mais sobre isso daí, o que eu vejo é que a população tá um pouco 

ainda dividida. Tem um pessoal que continua insistindo no “fique em casa” e outros que 

querem trabalhar por necessidade. Eu acho que ficar em casa é uma coisa bacana. Quem não 

quer ficar de férias em casa aí. Mas, pouquíssimas pessoas têm poder aquisitivo pra ficar sem 

trabalhar. Temos, no Brasil, servidores públicos, civis e militares, que podem até ficar em 

casa, que, por enquanto, não veem sua remuneração, seus proventos, suas aposentadorias, 

suas pensões ameaçadas. Agora, uma grande parte do brasileiro, uns que vivem da 



215 

 

formalidade, têm carteira assinada; uns perdem emprego ou têm redução de salário. Tivemos 

um crescimento agora de cento e poucos mil novos empregos em janeiro. Foi contabilizado 

quase um mês depois, tendo em vista basicamente ações do Governo Federal, como projetos 

como o PRONAMP, que é de autoria do senador Jorginho Mello, de Santa Catarina, entre 

outras ações do Governo Federal. Mas, isso, a exemplo do auxílio emergencial, não tem como 

durar pra sempre. O auxílio emergencial não é dinheiro que tá no cofre. É endividamento. A 

nossa dívida, atualmente, ultrapassa cinco trilhões de reais. Quando aumenta a taxa de juros, 

mas o povo tem que trabalhar pra honrar esses compromissos. Então, temos que pôr limites 

muitas vezes até pra você ter responsabilidade. Eu acho que o preço do petróleo tá caindo lá 

fora, né? Caiu um pouco lá fora. O dólar caiu um pouquinho. Então, com toda certeza, a gente 

já começa, não digo estabilizar porque tá um pouco alto ainda, mas, se Deus quiser, diminuir 

o preço do combustível. Todo mundo quer. Deixo claro também, medida nossa, desde 1º de 

março, nós zeramos os impostos do gás de cozinha, impostos federais, e impostos federais no 

óleo diesel.  

Notícia da Folha de São Paulo, sempre tem uma dúvida a Folha de São Paulo dizendo 

aqui que 19 governadores, nos últimos dias, aumentaram os impostos, que é o ICMS no caso, 

imposto estadual, nos combustíveis, e, também, muitos deles aumentaram também o imposto 

estadual, que é ICMS, em cima do gás de cozinha. Então, eu procuro fazer minha parte. Faço. 

Eu não posso simplesmente numa canetada zerar algum imposto ou diminuir, porque eu tenho 

que arranjar uma fonte de outro lugar pra suprir o buraco e deixar de arrecadar pelo lado dos 

impostos federais, que nós zeramos no gás de cozinha e no óleo diesel. Mas, isso tem um 

custo de outro setor, que vai contribuir forçosamente. É lógico, porque é um imposto, pra 

suprir um buraco aí de por volta de dois bilhões de reais que o Governo Federal vai deixar de 

arrecadar no diesel e no gás de cozinha. O gás de cozinha é para sempre. Não existe mais 

imposto federal no gás de cozinha. Hoje, um bujão de gás, lá na origem, no engarrafamento, 

custa em base de 41 reais e chega no final da linha 90, 100, 110. Então, você já sabe que o gás 

de cozinha custa 41 reais. Dali pra frente, é imposto estadual, é também o frete, que esse gás 

aí ele tem um caminho a percorrer de onde ele é engarrafado até o destino, e a margem de 

lucro de quem vende lá na ponta. Fica bem claro aqui quando o pessoal fala muito: “Ah 

prometeu diminuir o gás”. Sim, nós falamos que ia diminuir o gás. Lamentavelmente, tivemos 

o problema da pandemia no meio do caminho. E na madrugada de quarta-feira, semana 

passada, a Câmara dos Deputados aprovou a nova Lei do Gás, que era pra ser aprovada o ano 

passado. .Pandemia atrasou, alguns problemas com o presidente da Câmara, que tínhamos aí, 

também atrasou. Então, na verdade, atrasamos um ano praticamente a nova Lei do Gás. E o 



216 

 

que que ela visa entre outras coisas? Um novo regramento para o transporte do gás, que 

geralmente é um monopólio: a questão de acondicionamento, estocagem, liquifação, 

regazeificação e comercialização do gás natural. Tudo isso vai permitir mais concorrência. 

Agora, o que a gente sempre diz, se a gente conseguir diminuir, tá em 41 reais, pra 30 reais, 

vamos supor, não pode na ponta da linha outras pessoas que estão nessa cadeia de impostos 

ou de lucros do bujão de gás aumentar o valor. A questão do engarrafamento é muito 

importante. Tem lugar, se a gente souber aqui um dado mais preciso eu agradeço, que 

praquela cidade só existe engarrafamento a 300 quilômetros de distância. Então, o cara pega, 

enche o caminhão de bojão vazio, anda 300 quilômetros, depois volta 300 quilômetros pra cá 

com o bojão cheio. Então, esse bojão, [que] andou 600 quilômetros, encarece o transporte no 

preço do gás. Esse novo projeto vai permitir que se possa engarrafar gás em mais locais do 

Brasil. A gente vai acabando com o monopólio. Alguns reclamam. Acham que eu devo usar 

caneta rapidamente. Isso aqui não é um fuzil, não, que atira e vai embora. Não. Isso aqui leva 

tempo. É complicado. É muita gente, ou melhor, pouca gente ganhando muito, ganhando 

bilhões de reais em cima disso e tem o poder enorme de fazer lobby, de atrasar projetos, de 

judicializar muita coisa. E a gente vai, aos poucos, vai vencendo isso daí. A pandemia nos 

atrasou um ano. Esperamos, daqui pra frente, [que], realmente, consiga na origem engarrafar 

o gás mais (CORTE NA LIVE). 

Ações do Governo no tocante ao combate à COVID. Muita gente reclamando: “Quero 

vacina”. Eu também quero. Eu quero que você me diga onde é que tem vacina pra vender. 

Agora, o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo. Na frente de nós, tá os Estados 

Unidos, Índia, China. Então, somos o quinto país em valores absolutos. Nós já distribuímos 

24 milhões de vacinas. Foram aplicadas aproximadamente 12 milhões. Então, têm 12 milhões 

de vacina que está aí nos Estados para vacinar as pessoas. Também, fechamos um acordo com 

a Pfizer e com a Janssen pra comprar 138 milhões de doses. Ontem, recebemos quatro 

milhões e meio de doses do Butantan. Na próxima semana, terça-feira, tá a previsão de chegar 

mais quatro milhões de doses. Também, assinamos o contrato pra comprar a vacina russa 

Sputnik, dez milhões de doses. Não é burocracia. Têm algumas passagens obrigatórias pra 

que essa vacina seja distribuída no Brasil. Uma das passagens obrigatória é ANVISA. Porque, 

no que depender de mim, obviamente, devemos respeitar a ANVISA, porque é uma agência 

que diz se aquela ela é confiável ou não, qual a sua eficácia, entre outros quesitos. Então, o 

que eu posso dizer, cumprimentar a ANVISA pelo trabalho e cumprimentar também o 

Pazuello, que está nos deixando amanhã por ocasião do Diário Oficial da União, que fez um 

brilhante trabalho no Ministério da Saúde. Deixo bem claro: quando o Pazuello assumiu, a 
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Saúde tinha um problema seríssimo de gestão, muitos ralos, muita coisa esquisita, quase nada 

informatizado, e ele teve que dar uma ordem unida. Ele teve que fazer uma assepsia no 

Ministério da Saúde. E ele fez um trabalho excepcional. Não deixou, desde o ano passado, de 

fazer contratos pra compra de vacina. Então, não justifica quando alguns ficam nos criticando. 

Inclusive, uma das últimas ações dele do ano passado foi em dezembro, onde colaborou com 

o Ministério da Fazenda na feitura duma medida provisória, que abriu um crédito de 20 

bilhões de reais pra comprarmos vacina. Então, o Brasil está fazendo o seu papel. É um dos 

países que melhor faz seu papel no tocante à vacina. E os números bem demonstram isso. 

Mais coisa ainda, lá do Pazuello, ontem, foram enviados 86 cilindros de oxigênio para o 

estado do Acre. Então, o governador percebeu que poderia faltar oxigênio, acionou via seu 

secretário de Saúde, o nosso ministro da Saúde e, rapidamente,, enviamos esses cilindros pra 

lá. Só pro estado de São Paulo foi liberado ontem 77 milhões pra 1.600 leitos de UTI. Então 

leitos de UTI não faltam. .O Governo dá o recurso, o governador monta. Então, para São 

Paulo, meu Estado, que eu sou nascido, liberados 77 milhões pra 1.600 leitos de TI. A gente 

espera que não precise usar isso aí, mas está à disposição do governador de São Paulo este 

recurso para leitos. E dizer, também, para os demais Estados, são vários aqui, mais 188 

milhões de reais. Então, quem monta o leito na ponta da linha não é o Governo Federal, não é 

o presidente da República nem o ministro da Saúde, é o respectivo governador, é o respectivo 

prefeito através dos seus secretários. Pedro, o que tem de bom pra Caixa aí? Caixa 

Econômica, falar um pouquinho aqui sobre a questão de Santa Casa. Quantas Santas Casas 

nós temos no Brasil?  

 

PEDRO GUIMARÃES 

1.651 Santas Casas.  

 

JAIR BOLSONARO 

1.651. Nós temos aproximadamente 5.700 municípios. Então, tem muito município 

que não tem Santa Casa. Essas Santas Casas, eu fui salvo, a minha vida na Santa Casa de Juiz 

de Fora. Fui esfaqueado por volta de meio-dia. Fui levado pra lá. Uma equipe médica tava lá. 

Eu lembro muito do doutor Borsato, tem até parecido o nome com o meu um pouquinho, que 

teve nessa equipe e fez uma cirurgia de emergência. Vale lembrar que, naquele dia, eu recebi 

três litros de sangue; barra pesada. Ele me disse que abria a barriga, fazia o que tinha que 

fazer lá e sempre tava tendo um sangramento, e não achava. Tinha dificuldade de achar onde é 

que tava a hemorragia. Até que descobriu que, numa veia, a faca deu uma furadinha, a ponta, 



218 

 

e a veia vazava quando vinha a pressão do sangue. Até que descobriram. Deu sorte! Falou, 

também, que, dado momento, achou o caroço de laranja lá no cantinho perdido. Eu acho que, 

se deixar um caroço de laranja e fechar a barriga da gente, eu acho que vai dar problema. 

Então, lembro muito bem, fui salvo na Santa Casa de Juiz de Fora. Meu muito obrigado a 

todos trabalhadores da Santa Casa de Juiz de Fora! Tô devendo uma ida aí pra, pessoalmente, 

agradecer a todos vocês! Então, Santa Casa... Elas têm dívida com a Caixa? 

  

PEDRO GUIMARÃES 

Sim. Ontem, presidente, de manhã, o senhor pediu pra gente analisar. Passamos dois 

dias analisando e, matematicamente, temos uma boa notícia: criamos, com 286 Santas Casas, 

um volume de três bilhões e meio de reais. Em primeira mão, nós já aprovamos, acabamos de 

aprovar no Conselho Diretor, uma carência, na verdade uma pausa de seis meses. Que que 

significa isso? Por seis meses, não vão pagar dívida nenhuma. Não precisa. São 36 mil leitos.  

 

JAIR BOLSONARO 

Pra fazer justiça aqui. Eu fui vizinho do deputado Toninho, de Minas Gerais, e agora 

vem o filho dele no lugar dele. Eu acho que é Toninho também o filho dele se eu não me 

engano. Tem certeza? Ninguém lembra, não? Mas, tudo bem! Eu tive com o Toninho, tive 

com o filho dele.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

É Pinheirinho.  

 

JAIR BOLSONARO 

Pinheirinho, Toninho Pinheiro. Pinheirinho, desculpa aqui, de Minas Gerais. Levanta o 

nome dele certo pra mim aí. E ele trouxe essa demanda das Santas Casas e eu levei para o 

Pedro tem mais ou menos dez dias?  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Ontem de manhã, seis horas da manhã (risos). 

 

JAIR BOLSONARO 
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Tá bem de memória. E o Pedro já trouxe uma solução pras Santas Casas que têm 

dívida: vai ter seis meses sem pagar essa dívida, e também vai ter uma diminuição do 

montante? 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Isso, são duas operações. A primeira, nos três bilhões e meio de reais, que são 36 mil 

leitos e sete mil leitos de UTI. Pode ficar seis meses com pausa sem pagar. O segundo grande 

ponto, presidente, é que são 189 mil leitos, 23 mil UTIs. E, aí, nós temos duas grandes 

notícias. A primeira é que a gente vai ter uma nova linha de crédito, reduzindo em 42% a taxa, 

e já tínhamos reduzido pela metade. Antes, quando nós chegamos, se cobrava 20% ao ano das 

Santas Casas. Agora, com essa nova taxa, chegamos a 6% e com seis meses de carentes. Ou 

seja, qualquer Santa Casa que toma um recurso na Caixa só paga daqui a sete meses, e é uma 

taxa que é metade da metade do que era antes do senhor assumir. E isso, de novo, são 189 mil 

leitos, 23 mil leitos de UTI. E, hoje de manhã, eu falei: viajando pelo Brasil, a gente conhece, 

em Santa Catarina, de Laguna, a diretora. Ela falou: “Olha, se fizer isso nos ajuda muito, 

porque esses seis meses de carência são fundamentais”. Então, uma notícia importante.  

 

JAIR BOLSONARO 

Então, tá aqui, o deputado Pinheirinho, deputado Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, 

que foi com o pai dele, velho amigo, pra tratar desse assunto da Santa Casa. Então, parabéns a 

vocês dois e parabéns, Pedro, pela maneira como você tratou desse assunto tão rapidamente! 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Agora, o que que a gente pode fazer, presidente? E, aí, eu gostaria de pedir às Santas 

Casas, é importante que elas venham, porque, ao redor de 300, nós emprestamos, mas têm 

1.400 que nós queremos emprestar. Então, também, aqui, toda uma questão delas virem até a 

gente, porque a gente tá mais que disposto a emprestar, entendendo o momento do Brasil e, a 

partir da demanda do senhor, matematicamente resolvido.  

 

JAIR BOLSONARO 

Tem mais coisa da Caixa, tenho certeza. Deixa eu falar um pouquinho aqui. No início 

dos anos 80, eu lembro muito de 85, porque eu dei um salto de paraquedas na Barra da Tijuca 

e quebrei os dois braços e duas pernas. Então, fui pra dentro do hospital na Central do 
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Exército. E naquela época tava começando a aparecer muito caso de AIDS no Brasil e passou 

a ser, então, uma tormenta. E me lembro, também, que começou a falar da figura do AZT. 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Meu pai faleceu de AIDS. 

 

JAIR BOLSONARO 

Sei disso. Então, teve gente que faleceu de AIDS por transfusão de sangue ou contágio 

por relações sexuais, drogas injetáveis. Cada caso é um caso, mas ninguém criminalizou o 

AZT, por que isso? E, agora, tem aí um tratamento inicial. Se falar outra palavra, é crime. 

Então, vou falar tratamento inicial. Você passou mal, tá com pouco de dor de cabeça, dor nos 

olhos, pouco de febre, resfriado, vai pro médico imediatamente. Alguns nem vão. Já tomam 

logo um remédio pra matar piolho. Se falar o nome, também não pode, o remédio pra matar 

piolho. Eu tomei um outro e me dei bem. E milhares de pessoas têm se socorrido nesse 

tratamento inicial e dão um testemunho que se curaram. E existe, não sei se tá dividido ou 

não, mas são em torno de 500 mil médicos no Brasil e têm dezenas de milhares de médicos 

que são favoráveis ao tratamento inicial. E a gente vê a declaração nas mídias sociais: “Tal 

cidade não tem há tantos meses ou tantas semanas. Ninguém foi hospitalizado”. Isso é uma 

maneira de você observar o que está acontecendo. Um apelo que eu faço a quem é contra, sem 

problemas, se começar a sentir um negócio esquisito, tu segues a receita do ministro 

Mandetta. Você vai pra casa. Quando você estiver lá (faz barulho de falta de ar), falta de ar, 

você vai pro hospital. 

Eu perguntei pro Mandetta na época: “Mandetta o cara sentir falta de ar, ele vai pro hospital 

pra fazer o quê?” Pra ser entubado. Meu Deus do céu, se existe uma possibilidade igual AZT 

no passado que num primeiro momento deu certo! Se existe outra forma de tratamento, faça 

uso disso, não espere o pior acontecer! Agora, pelo que parece, naquela época, aquela pressa 

enorme de manda pra casa e vamos esperar achatar a curva, o pessoal não fala mais achatar a 

curva, tem gente que nem lembrava mais. Isso foi março ou abril do ano passado. Vamos 

achatar a curva, porque é o pico, pra dar tempo pra nós mobiliarmos hospitais, fazer novos 

hospitais, leitos de UTI e comprarmos respiradores. Aquela pressa pra comprar respirador sem 

licitação. Teve Estado que comprou 30 mil reais. Teve outros Estados que compraram mais de 

200 mil reais. Então, tivemos, aqui, um festival de absurdos. A Polícia Federal entrou em 

campo. Agora, você que não quer o tratamento inicial, você não quer tomar aquele remédio de 

matar piolho, que não mata ninguém, fique na tua, deixa aquela pessoa que quer tomar, 
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ouvindo seu médico, que tome, poxa! Eu tomei o meu. No meu prédio, aqui na Presidência, 

faleceu a primeira pessoa de COVID. É um sargento. Em respeito à família, vou tentar 

conversar com a família se autoriza, na próxima falar, a causa foi COVID, mas perguntar se 

foi submetido a algum tratamento inicial ou não. Você pode fazer tratamento inicial e também 

entrar em óbito. Não é 100%, mas, no meu prédio, aqui, as informações que eu tenho, mais de 

200 pessoas pegaram e fizeram algum tipo de tratamento inicial e deu certo. Inclusive, têm 

prefeitos que relatam que no seu município o pessoal não vai nem pro hospital. Obviamente, 

não vai pro hospital, nem pensa em ser entubado. É uma questão grave. Daí, alguns 

reclamam: “Ah, o Brasil...”. Qual o país do mundo que não morre ninguém de HIV; ou 

melhor, de COVID-19? Qual o país do mundo? Qual país a gente deve seguir? Qual exemplo 

seguir? O Brasil, acho que é o 22º, 23º em mortes por milhão de habitantes. Países de 

primeiro mundo têm mais mortes por milhões de habitantes que o próprio Brasil. Então, aqui, 

tá dando certo. Aqui, alguma coisa está acontecendo apesar de alguns suspeitarem que no 

óbito não se fala COVID, “bota” suspeita de COVID. Não interessa. Nós lamentamos 

qualquer morte. O mês passado, perdi um tio em Campinas. Alguma pergunta? Você tem, né? 

Perguntou aqui, COVID tá na cabeça do povo, morte de COVID, de infarto, insuficiência 

respiratória, de acidente, morte de toda a maneira. Então, a gente lamenta qualquer tipo de 

morte. Agora, se nós podemos evitar, podemos aqui buscar a maneira de evitar, nós vamos, 

igual o AZT pro HIV lá atrás. Então, o tratamento inicial é bem-vindo, é uma esperança. “Ah, 

não tá comprovado cientificamente”. O AZT, na época, também não tava comprovado 

cientificamente. Então, não vamos simplesmente remar contra, falar mal, “capitão 

cloroquina”. Tá pensando que tá me ofendendo, é? Vocês vão ter o “capitão corrupção” pelo 

que se indica concorrendo em 22, aquele velho barbudo, “capitão corrupção”! Sabem quem eu 

tô falando. Eles tão felizes com esse cara. Não tenho obsessão por ser presidente, por 

candidatura. Fquei 28 anos dentro da Câmara, dois anos como vereador, nunca tive problema 

nenhum, e a gente vai tocando o barco. 

E um chefe, você como chefe de família, homem ou mulher, por vezes, tem que 

decidir sobre o teu filho, vai fazer uma cirurgia ou não vai, vai tomar um medicamento ou 

não, tem que decidir. A pior coisa que pode acontecer é você não decidir. Ficar em cima da 

indecisão. Então, se tá dando certo pra muita gente, muitos prefeitos, de várias cidades, têm 

relato nas mídias sociais, vai lá o prefeito mesmo. Que ex-prefeito, que atualmente é vereador, 

que é lá do Rio Grande do Sul, qual a cidade que é? Que eu fiquei de entrar em contato com 

ele hoje? Ele já foi prefeito lá no município no Rio Grande do Sul. Atualmente, é vereador e 

fez um tratamento preventivo. Vai pintar o nome da cidade aqui. Eu quero entrar em contato 
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com esse vereador agora e trocar uma ideia com ele. Dalvi Soares de Freitas, município de 

Dom Feliciano. Se me permite, quero ligar pro vereador, pro Dalvi, bater um papo com ele. E 

incentivar essas pessoas como ele, que eu fiquei sabendo que através de mídias sociais, o 

pessoal que foi submetido com o tratamento dê seu testemunho. Médicos, vocês aqui têm o 

direito e o dever, quando uma doença não está ainda perfeitamente conhecida, não tem um 

medicamento que tenha na bula ali que serve praquele tipo de doença, você aplica o off label, 

o fora da bula, você dá alguma coisa pro cidadão que tá doente. E não mandar pra casa e 

esperar sentir falta de ar. Pelo amor de Deus, pô! Isso não é médico! Isso é outra coisa, menos 

médico! Então, a gente espera que as pessoas falem, que, afinal de contas, o Brasil... Ele vai 

falar aqui nebulização com o negócio. Eu não vou falar pra evitar me bloquear na internet 

aqui. Ele fez uma nebulização com um negócio aí. Primeiro, foi uma média que fez essa 

nebulização lá em Manaus. E, agora, eu fiquei sabendo que esse vereador, Dalvi Soares de 

Freitas, quase que ele foi embora e pelo relato que eu tive acesso, espero conversar com ele 

amanhã se Deus quiser! Ele estava em situação grave. E nós sabemos, quando o cara tá em 

situação grave, dificilmente ele não vai pra entubação. E quando vai pra entubação, é na 

ordem de 60% a pessoa não volta mais. Então, não custava nada ele fazer essa nebulização. 

Tive um caso, também, de nebulização aqui em Brasília, onde eu tinha uma pessoa em 

situação grave. O filho queria a nebulização e a equipe médica não deixou. E a pessoa 

continua enterrada. Isso aconteceu há uma semana atrás. Que mal poderia ocasionar uma 

nebulização? Que mal? Eu acho difícil ela ter uma arritmia ou algo mais grave até com essa 

pessoa bastante idosa. Vale a pena tentar. Nós temos que tentar salvar vidas. Pra mim, é muito 

fácil eu aderir ao lockdown, confinamento, feche tudo... É bacana! É politicamente correto, 

mas eu estaria traindo a minha consciência se eu agisse dessa maneira. Alguns ridicularizam a 

gente, mas eu lembro quando alguns ateus que, quando o avião começa a cair, ele fala: “Ai, 

meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu!” três vezes. Aprende a fazer o 

sinal da cruz rapidinho! E já vi muita gente, também, que falava grosso aí contra esses 

medicamentos emergenciais, que, quando foi acometido, foi lá e procurou. Se bobear, tava até 

escondido em casa e deu certo. Vai dar certo se Deus quiser! 

Tive um relato, também muito emocionante, do prefeito de Aparecida. Aparecida deve 

ser a cidade vizinha de Guaratinguetá dizendo que a cidade dele tá destruída por causa do 

fique em casa. Pessoal, têm dezenas de países que não se fala em vacina! Por que, Pedro, você 

que é da Caixa? Porque não tem economia, não tem dinheiro. Uma dose de vacina tá em 

média dez dólares. Dá 5,50 mais ou menos, 55 reais. É muito dinheiro, pessoal! O Brasil tem 

dinheiro. Não é que tem dinheiro. Nós temos a garantia de endividamento e nos endividamos. 
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Vinte bilhões, uma medida provisória que abriu o crédito ano passado, encaminhamos ao 

Parlamento, e tá aí nas mãos do ministro da Justiça, da Saúde pra comprar vacinas. E nesse 

país não se fala em vacina por quê? Tem dinheiro! Se acabar a economia do Brasil, pessoal 

sempre me criticava: “Ah, vida é uma só. Economia, a gente vê depois. Fica em casa”. Eu sei 

que vida é uma só, todos nós sabemos que vida é uma só, mas um país sem economia, com 

uma massa enorme de desempregados, acaba a economia! Hoje, os servidores públicos, 

graças a Deus, podem ficar em casa que o salário “pinga” todo mês. O meu também “pinga” 

todo mês apesar de eu ter alimentação de graça. Mas, se a economia parar de rodar, nós 

pararmos de exportar, cada vez mais ter que gastar recurso com gente que não tem emprego, 

porque perdeu.  

Vai faltar dinheiro pra pagar servidor. E nós não podemos admitir isso. Temos que lutar contra 

isso! Eu sempre disse, fui muito criticado, que tínhamos dois problemas: o vírus e o 

desemprego. Me massacravam! Hoje, muita gente tem consciência, porque acabou as reservas 

dele que tinha na poupança ou um dinheiro num canto qualquer, e ele agora tá desesperado. E 

eu sempre preguei lá trás o isolamento vertical. Você tem que tomar um cuidado especial com 

os idosos, com quem tem doença, comorbidades, e o pessoal mais gordinho, o pessoal obeso, 

porque, quando o vírus pega um cara obeso, o mal é muito maior. E o resto da população tem 

que voltar à normalidade. Eu vi um vídeo aqui, uma pessoa em Goiás, vê que ele tá numa 

região de sítio, uma panela de pressão, uma coluna de tijolo, lenha em baixo... Eu acho que 

era milho que tava cozinhando lá. Falou: “Essa panela de pressão é meu café, meu almoço e 

minha janta. A política de ficar em casa, olha aqui, eu não posso sair, não posso trabalhar, não 

posso vender o que planto aqui”. E vi dois filhos dele num canto. A educação do Brasil nunca 

foi boa, lamentavelmente. Qual o futuro dessas duas crianças? É miséria. Completamente sem 

cultura nenhuma, sem conhecimento nenhum, qual o futuro dessas pessoas? Vai tá jogado à 

informalidade no futuro. E quando você, o que que é? Eu vou apresentar amanhã o projeto 

pedindo urgência pro Congresso Nacional, definindo o que é atividade essencial. Freitas, pra 

mim, atividade essencial é toda aquela necessária pra você levar um pão pra dentro da casa. O 

cara faz bolinha de gude, “Ah esse não é essencial”, bem, não vai trabalhar. Se ele tem um 

filho na escola, vamos supor que uma escola simples, particular, tem que pagar, não vai pagar 

mais. Se ele paga IPTU, não vai pagar IPTU, energia elétrica, não vai pagar impostos, não vai 

pagar mensalidades, aluguel. O que vai ser dessa pessoa? Qual o futuro dessa pessoa? 

Depressão.  

Vocês tão assistindo aí pessoas praticando suicídio. Vimos lá em Salvador, em 

Fortaleza. Teve um que saltou dum prédio agora também. Tem um vídeo aí. Onde nós vamos 
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chegar? Agora, não dá pra continuar como tá. Tem gente da Folha de São Paulo, do Globo, do 

Antagonista me assistindo, anotando aí, pegando uma frase perdida pra me massacrar amanhã 

na imprensa. Não tem problema Eu tenho um compromisso com o Brasil. Se eu pensasse em 

reeleição, eu não estaria agindo dessa maneira. Eu acabo praticamente com toda notícia ruim 

da imprensa no tocante à COVID. Pedro, missão, 500 milhões pra Globo de propaganda, 

vocês do Banco do Brasil, 500 milhões pra Folha de São Paulo de propaganda. Gasto três 

milhões de reais, acaba. Cadê aquela matéria daquela mulher? Inacreditável! Parece que é 

Folha de São Paulo, Mariliz Pereira Jorge, Rio de Janeiro. Tá aqui: “Bolsonaro. Ignóbil, 

basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, estúpido, tal, tal”. Tem aqui 

num contêiner, mas deve ter uns 100 adjetivos aqui: “Parvo, pacóvio, inapto, desqualificado, 

pequi roído, genocida”. Essa é a imprensa brasileira! Isso é saudade de corrupção! É o fim da 

teta! Acabou o dinheiro público jogado fora! Eu não sei que jornal é esse aqui. Vê se 

consegue ler... Folha de São Paulo, escreve do Rio de Janeiro, Mariliz Pereira Jorge. Isso é um 

trabalho da jornalista? Você falou alguma coisa sobre os nove dedos aqui agora. Por uma 

decisão do senhor Fachin, pode concorrer em 22? Falou alguma coisa sobre corrupção dele? 

Ou ele voltando já vai acertar com a Folha de São Paulo? Dar um dinheirinho pra vocês. Vai 

empurrar na marra alguns grandes empresários pra anunciar aí. Que imprensa é essa daqui? É 

inacreditável! “Charlatão perverso, monstro, ditador”. Ditador? Me aponte um ato meu 

ditatorial ao longo de dois anos e dois meses? Um só? Eu falei em controle social da mídia? 

Eu falei em democratização da mídia? Onde o documento do PT de 2014 lá em Salvador, 

onde erramos? Eles escrevem onde erraram. Erramos em não promover os generais pelo 

critério democrático. Que que é promover general pelo critério democrático? Não é o critério 

que se aplica atualmente nas Forças Armadas, né? Erramos em não modificar os currículos 

militares. Queriam botar o que no clube militar? Que Fidel Castro é um grande líder? Com 

toda certeza. Que Maduro, a mesma coisa? Que impressa é essa? Festival de palavrões! 

Alguns recomendam: “Entra na justiça”. Olha, eu, raramente, ganho alguma coisa na justiça. 

Eu não me lembro de ter ganho alguma coisa na justiça. Alguém lembra aí? Entrei com 

algumas ações e perdi a paciência. Isso é liberdade de expressão?  

Mas tudo bem. Tô aqui com o Daniel lá de Santa Catarina. Tivemos uma PEC 

chamada PEC emergencial. Saiu do Senado, foi pra Câmara. Tivemos mudanças na Câmara. 

Quais mudanças, Daniel? Você foi o relator, que mudanças propôs lá? 

 

DANIEL 
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Hoje, o senhor encaminha a todos os brasileiros mais um passo importante no 

enfrentamento ao COVID. O senhor e seu Governo que já encaminhou, em auxílio 

emergencial, 293 bilhões de reais até aqui. E, hoje, envia ao Congresso Nacional a mensagem 

com a medida provisória que autoriza agora. Estamos aqui com o Pedro da Caixa: mais 44 

bilhões de reais. Depois, é até importante que o Pedro transmita a mensagem aos brasileiros, 

como e quando esses recursos chegam nas mãos das pessoas que mais precisam. Até aqui, 

chegou com dois grandes objetivos, presidente. O primeiro foi que nós não atrasássemos essa 

entrega aos brasileiros. Então, o senhor, mais uma vez, está de parabéns, assim como o 

Congresso Nacional, que cumpriu com muita responsabilidade o seu papel! Foram, 

basicamente, 14 dias desde o primeiro dia, onde eu recebi a missão da relatoria, do dia 4, hoje 

dia 18, o senhor já encaminha à Câmara dos Deputados essa medida provisória. Basicamente, 

o que nós conseguimos alterar pra entregar aos brasileiros foi a autorização de promoções e 

progressões funcionais a todas as categorias dos servidores públicos. A pressão inicial partiu 

da segurança pública, das forças policiais. Mas, em plenário, conseguimos chegar a um 

acordo, que garantiu, então, promoções e progressões a todas as categorias do funcionalismo 

público.  

 

JAIR BOLSONARO 

Olha, apareceu uma notícia que certas categorias iam ficar 15 anos sem reajuste. Não 

existe isso! E essa PEC é pra situações emergenciais. E cada governador tem a liberdade de 

aplicar os gatilhos ali nessa PEC ou não. Essa PEC veio do Senado. Foi de um senador. Na 

Câmara, foi possível mudar. O líder do PSL, que é o meu líder também lá, o major Victor 

Hugo, de Goiás, apresentou os destaques. O relator acolheu e o Congresso votou. E nós 

permitimos, então, que, em qualquer situação, possa haver as promoções, não só pra militares 

como pra civis, bem como aqui as progressões também. E, agora, essa PEC permitiu que nós 

pudéssemos enviar duas medidas provisórias à Câmara, concedendo o auxílio emergencial por 

quatro meses e que equivale a uma despesa, ao endividamento de 44 bilhões de reais. Alguns 

reclamam que a média é 250. Vale lembrar que a média do Bolsa Família é atualmente de 191 

reais. É pouco? É pouco, reconheço, mas o Bolsa Família, se eu não me engano, são 16 

milhões de pessoas vezes 191 reais dá em torno de 35 bilhões de reais, certo? Então, é um 

esforço, não é do Governo, é de toda população. Porque, quando você pega o dinheiro 

emprestado na Caixa, tem que pagar com juros lá, né! Todo mundo tem que pagar. E o 

Governo, que faz empréstimo pra isso, vai pagar algum juro em cima disso. Mas, tudo bem. 

Fica mais um pouco aí, Daniel. Parabéns, aí, pela relatoria da PEC emergencial no Senado! E 
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você atendeu ali, em grande parte, os servidores civis e militares da União. O prefeito aqui, 

tenho maior cuidado, né? Tem certeza que não é fake news, não? Eu acho que é fake news. 

Prefeito de São José do... Eu não vou terminar o nome final aqui, porque pode ser que seja 

fake news, prefeito de São José do “Tatatá” proíbe venda de combustíveis. Olha a que ponto 

chegou o decreto do prefeito! Então, pra você abastecer o carro lá, vai ser exigido um 

documento teu comprobatório de atividade permitida. Você pega um documento meu, pega aí, 

Pedrão! Se eu tô com COVID, eu posso passar pra você, pô! Pra abastecer o carro. Eu não tô 

acreditando nisso!  

Bem, entramos com uma ação hoje, ação direta de constitucionalidade junto ao 

Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando, aqui, conter esses abusos. Entre eles, o mais 

importante é que a nossa ação foi contra decreto de três governadores, que, inclusive, no 

decreto o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado defesa, estado de sítio, que só uma 

pessoa pode decretar: eu! Mas, quando eu assino o decreto de defesa de sítio, ele vai pra 

dentro do Parlamento. Lá, o Daniel vai votar, os senadores vão votar e, se eles acordarem, daí 

entra em vigor. Agora, um decreto de um governador ou de um prefeito, não interessa quem 

seja, tem poder de usurpar da Constituição. Então, entramos no Supremo. O Supremo vai 

decidir. Não vou emitir nenhum juízo aqui. Obviamente, se entramos, é por intermédio da 

Advocacia Geral da União. A proposta foi supervisionada pelo ministro da Justiça. Nós 

esperamos ter uma resposta no tocante a isso daí. E mandei um projeto pra Câmara definindo 

o que é atividade essencial. Agora, é contigo. Olha, atividade essencial é toda aquela que 

serve para o cidadão botar o pão na mesa. Vai votar comigo? (risos).  

 

DANIEL 

Com certeza.  

 

JAIR BOLSONARO 

Então, basicamente, tudo passa a ser atividade essencial. Tem um Estado aí, que no 

decreto do governador, ele permitiu as concessionárias. Mas, por que concessionária pode 

vender carro e você, na tua lojinha na esquina, você tem um empregado, esse empregado 

geralmente não é empregado, é a tua esposa, é teu filho que trabalha contigo, não pode? Ele 

vai transmitir, aí, a COVID-19? Daí, você vai, por exemplo, no metrô, ônibus... O pessoal tá 

assim, apinhado lá dentro! Não adianta botar máxima dentro, pessoal! O ônibus, assim, 

lotado, igual lata de sardinha; um trem lotado igual lata de sardinha! Lá, não tem problema! 

Isso é uma hipocrisia de governadores e prefeitos que fazem isso aí! Uma hipocrisia! O 
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coitado da esquina, que tem um boteco ali, uma lojinha de secos e molhados, o cara que vende 

o churrasquinho de gato na rua, tá empurrando um carrinho de pipoca, esse é bandido, é 

preso. Não tem cabimento isso! E você deve tá perguntando: “E daí?” Vamos esperar as coisas 

fluírem, pô! Deixa acontecer! Deixa o Parlamento decidir que não vai demorar! É urgência 

urgentíssima! Se bem que eu sei que tem gente que tá passando fome, quer trabalhar hoje. 

Tem gente que quer ir visitar um parente que tá passando mal de noite e é impedido, é 

multado. Isso é um abuso! Essas pessoas que baixam esses decretos são projetos de ditadores! 

Aquilo que sempre me acusavam e fazem exatamente, né? São exatamente pessoas que 

acusam os outros do que elas são.  

O desmatamento da Amazônia tá encerrando aqui. Fevereiro agora, 21, comparando 

com fevereiro de 20, diminuiu 34%. Se a imprensa vai anunciar, né? Se tivesse aumentado 

0,1%, e não falaria 0,1%. Falaria que aumentou o desmatamento da Amazônia. E nos últimos 

sete meses, não sei porque sete meses aqui, a redução acumulada chegou a 21%. Acho que 

não tem mais nada. Tem pergunta aí? Vamos lá. Facebook 60 mil, YouTube e Instagram nosso 

123 mil cento... “Pingos nos Is”: 125 mil. Augusto tá ganhando por dois mil de mim. Tudo 

bem! Semana passada, eu ganhei dele. Jovem Pan News 32 mil, Foco do Brasil 12, Folha 

Política 7 mil. Obrigado pela audiência aí! Fala, Pedro. Fala um pouquinho do auxílio. 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Exatamente. Nós, ontem, anunciamos a contratação de mais 7.700 pessoas, porque, 

como o senhor falou, nós temos toda obrigação, todo cuidado de realizar o pagamento do 

auxílio mais uma vez, minimizando aglomerações etc. Então, contratamos mais 7.700 

pessoas, abrimos 76 agências, estamos nesse processo e vamos, o ministro Roma e eu vamos 

mostrar pro senhor o calendário, que já está pronto, pro senhor aprovar e, após o senhor 

aprovar o calendário do auxílio, nós realizaremos, o senhor anuncia ele. Mas, exatamente 

como o deputado falou, estamos preparados pra fazer uma operação de pagamento para 

dezenas de milhões de pessoas de uma maneira tranquila, aonde não tem aglomeração. 

Paguemos uma maneira digital e com mais 7.700 pessoas que já na próxima semana, 

presidente, deverão começar a trabalhar. 

 

JAIR BOLSONARO 

Vamos lá, Cid! 

 

ÁUDIO AO FUNDO 
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Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães! 

Presidente Pedro Guimarães, o que que o senhor acha dessa tese que tá em circulação sobre 

mais adiante os governadores que mantiverem o lockdown sem capacidade de mostrar a 

eficácia, diz como medida sanitária, passarem a assumir o pagamento dos auxílios 

emergenciais à população necessitada?  

 

JAIR BOLSONARO 

Quer que eu fale? 

 

PEDRO GUIMARÃES 

O senhor sempre tem precedência. 

 

JAIR BOLSONARO 

Você sabia que ele iria passar pra mim, né? (risos). Eu falei há um tempo atrás, tem 

que ser uma responsabilidade de quem fecha. O lockdown, tenho visto vocês falar no 

programa “Pingos nos Is”. A nossa querida OMS, um dos seus diretores falou que o lockdown 

não funciona. Serve apenas pra uma coisa: tornar o pobre mais pobre. Agora, estamos já no 

limite do limite de auxílios emergenciais. São mais 44 bilhões de endividamento. Não 

podemos continuar nos endividando assim. Problemas, aparecem os mais variados possíveis. 

O pessoal tem que produzir. Muitos recebem até com vergonha auxílio emergencial. Quer 

trabalhar. Não quer receber nada do Estado. Muita gente diz que é pouco. É pouco, mas ajuda 

muita gente, média de 250 reais, repito. A média do Bolsa Família, atualmente, está em 191 

reais. Tem mais pergunta? 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Presidente, deixa eu só reforçar o que o senhor falou. Pagar o auxílio, qualquer auxílio 

que seja, é muito mais complexo que parece. Nós, na verdade, vimos um Estado que tentou 

fazer isso, ter muitas filas, pagando poucas pessoas. E, hoje, nós temos o segundo maior 

banco digital do mundo com 107 milhões de contas. Então, o que que é importante pra 

finalizar? Metade das pessoas que receberão o auxílio nem irão às agências. Agora, foram 

nove meses investindo. Então,, por isso também, este novo pagamento do auxílio tem essa 

diferenciação, presidente. Metade das pessoas não irão às agências, porque tem contas digitais 

da Caixa Econômica Federal e comprarão de casa. 
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JAIR BOLSONARO 

Fiuza, imagine a mão de obra, a tecnologia e o sacrifício de agentes da Caixa pra criar 

um programa desse, e um programa que deu certo. A criação, em poucos dias, e o total foram 

68 milhões de pessoas.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Presidente, entre a medida ser promulgada e a gente começar a pagar, seis dias. Em 

seis dias, nós já tínhamos pago sete milhões de pessoas e, em 20 dias, 50 milhões, sendo que, 

destas dezenas de milhões, 38 eram invisíveis. Então, a gente teve que pagar pessoas que a 

gente não tinha nome, CPF e endereço. Foi um desafio muito forte que o seu Governo fez. É o 

maior programa de inclusão digital financeiro do Brasil de todos os tempos.  

 

JAIR BOLSONARO 

É o maior projeto social do mundo e tem gente que critica ainda: “O Governo não faz 

nada!” Como essa senhora, um montão de palavrões a meu respeito. Vocês imaginam aí! Já 

que tá na onda, né? Tem um cara aí que tá em campanha. Imagine se fosse o post dele 

presidente, com esses gastos de 700 bilhões de reais por nós, com esse tipo de gente 

administrando o Brasil, o maior projeto social do mundo? Atendemos a 68 milhões de 

pessoas. Quarenta milhões de pessoas, que são tidas como invisíveis, são pessoas que viviam 

da informalidade, que perderam quase tudo. Mas tudo bem! Vamos lá, Cid! 

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente Pedro! Presidente Pedro, 

ontem, o Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros, a SELIC (corta o áudio da live). 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Pelo contrário, achamos que vai reduzir a taxa de longo prazo exatamente por essa 

confiança da economia na política do Banco Central.  

 

JAIR BOLSONARO 

Você tem conta aonde, Daniel? Na Caixa ou no Banco do Brasil?  

 

DANIEL 

Tenho conta no Banco do Brasil e Bradesco.  
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JAIR BOLSONARO 

Eu sou cliente do Banco do Brasil desde 1974 quando entrei na Academia Militar das 

Agulhas Negras lá em Resende. Atualmente, o Pedrão me deu uma conta na Caixa. Mas, não 

tem dinheiro. Tinha que botar um dinheiro lá, Pedrão! Vamos lá, Cid!  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães! 

Eu pergunto ao Presidente da Caixa o que será feito para impedir que pessoas recebam 

indevidamente o auxílio emergencial, porque foram muitos os que receberam na primeira 

rodada. Obrigado.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Augusto, nós tivemos, sim, em especial na primeira. Foram nove pagamentos, 

presidente: cinco de 600 e mais quatro de (corta o áudio da live). 

Acabamos de anunciar em relação às Santas Casas seis meses de pausa em qualquer, 

no momento que for necessário sim, como ano passado, fizemos seis meses de pausas para 

vários setores; o crédito imobiliário também. Então, estamos analisando neste momento. 

Acabamos de anunciar hoje, presidente, o resultado da Caixa, mais um resultado. Nos dois 

anos de resultado da Caixa de lucro líquido do seu Governo foi mais que a maioria dos anos 

todos somados dos governos anteriores. Então, apesar de reduzirmos os juros, darmos as 

pausas, temos resultados recordes de lucro. Então, resposta objetiva: analisamos, podemos dar 

pausas, podemos renegociar, porque sempre faremos aquilo que for melhor pra sociedade 

brasileira de uma maneira matemática.  

 

JAIR BOLSONARO 

A última pergunta, né? Só deixo claro que as informações que recebi da CGU foram 

extraoficiais. Não é nada oficial. Então, a gente espera por ocasião da divulgação ter os dados 

exatos de quantas pessoas de cada setor, de cada categoria, arranjou uma maneira de pedir 

auxílio emergencial mesmo tendo ganhos não compatíveis para ter o auxílio emergencial. A 

última pergunta, Cid! 

 

ÁUDIO AO FUNDO 
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Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente da Caixa Econômica! 

Presidente Pedro Guimarães, já foi anunciado que a Caixa Econômica obteve autorização da 

secretaria de coordenação e governança das empresas estatais pra montar um banco digital 

que atendesse apenas pela internet. Diante de uma crescente de prefeitos e governadores em 

relação ao lockdown, com medidas mais restritivas pras pessoas não saírem de casa, o senhor 

tem alguma ideia de quando a abertura desse braço digital da instituição vai acontecer? Boa 

noite, obrigada.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Boa-noite, Ana Paula! De fato, nós já temos. Já operamos esse banco digital, que é, na 

verdade, o aplicativo do Caixa Tem. É muito mais do que isso, Ana Paula, mas ele já opera 

com 107 milhões de contas. Tem uma questão técnica, presidente: é o pix. Mas, hoje, a 

maioria das pessoas já conhece o pix. A Caixa tem o maior número de pix, que são meios de 

pagamento que você não precisa pagar, e a grande maioria digital é pelo banco digital. Ou 

seja, o maior número de clientes hoje que realiza o pix na Caixa realiza pelo Caixa Tem. 

Neste momento, todas as pessoas que receberão o pagamento do auxílio emergencial, com 

exceção do Bolsa Família, porque é uma outra, receberão via essa conta digital. Então, 

respondendo essa pergunta, já temos todas as (corta o áudio da live). 
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LIVE DO BOLSONARO – 25/03/2021 

 

JAIR BOLSONARO 

Boa-noite! quinta-feira, Brasília, 19 horas. Mais uma live. Vai ser bastante curta hoje. 

Tô sem ninguém do meu lado aqui e dá algumas informações. A semana bastante complicada, 

né? Muitas coisas aconteceram, mas vamos lá! O auxílio emergencial começa na próxima, no 

início de semana que vem. Dia 4 ou 5, começa o pagamento de mais quatro parcelas do 

auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo, pra atender, exatamente, 

aqueles que foram atingidos pela política do “fique em casa, feche tudo”. Então, o Governo 

Federal manteve viva a economia o ano passado e, mais ainda, entre outras medidas, fez com 

que o País assim como o mundo todo tava previsto ter o PIB negativo, com a exceção da 

China, tá! Os demais países, todos tiveram o PIB negativo, e o Brasil foi o quarto que menos 

decresceu. Então, obviamente, fruto de vários programas do Governo voltados para o 

emprego, nos preocupamos, sim, com a vida. As medidas contra a vacina começaram a ser 

tomadas lá atrás. Muita gente nega isso aí. É negacionista, vamos assim dizer, né? Mas, a 

verdade é que, hoje em dia, graças ao trabalho do ministro Pazuello, hoje em dia, temos 

condições de dizer que, até o final do ano, teremos por volta de 500 milhões de doses de 

vacina no Brasil. Ontem, se eu não me engano, ontem, passamos a marca de 500 mil doses 

aplicadas. Falta em parte, né, a ponta da linha, a Prefeitura, o Estado informar para a saúde a 

relação daqueles que receberam vacina. Isso está sendo ultimado pra que esse número seja 

atualizado com mais velocidade. Também, falando em economia, o Governo Federal, via 

Ministério da Economia, anunciou o deferimento, o atraso da contribuição para o simples 

nacional por três meses. E isso, o Governo abre mão nesses três meses de receber 27 bilhões, 

mas, em contrapartida, depois do fim do terceiro mês, no quarto, vai ter seis meses pra pagar o 

que deixou de receber. A gente espera que até lá a economia volte e as políticas de lockdown 

sejam atenuadas ou extintas. É o que a gente espera.  

O Bem, que é um benefício emergencial também, que permite acordos entre patrões e 

empregados, está na iminência de sair publicado e vai atingir, diretamente, 11 milhões de 

pessoas, que poderão fazer acordo com seus patrões, fazendo com que seus empregos sejam 

mantidos. O PRONAMP, também, está na reta final, que é um programa nacional de apoio às 

microempresas, empresas de pequeno porte, que nasceu lá com o senador Jorginho Melo, em 

Santa Catarina, está em vias de ser publicado também. Assim sendo, vai ajudar, diretamente, 

grande parte daquele pessoal que trabalha em restaurantes, hotéis, que, com essa política de 

“fique em casa”, tirou-lhes o emprego. Outra coisa, o orçamento tá previsto pra ser votado 
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hoje. Previsto. Caso seja votado hoje, nos próximos dias, nós vamos antecipar o pagamento 

do 13º salário, a primeira parcela do pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas 

do INSS.  

A imprensa publicou hoje, né, até fiquei muito surpreso, uma fala da Angela Merkel 

falando sobre o cancelamento de um lockdown previsto para a Semana Santa. Isso mesmo? E, 

ali, tá, ela fez, ali, uma mea-culpa, tá? E falou que foi um erro. Quem falou foi ela! Isso eu tô 

lendo que tá nos jornais, que já tem um jornal aí, como eu falei isso ontem no cercadinho 

aqui, que eu ficaria mentindo. Então, se eu tô mentindo é porque eu tô lendo todos os jornais, 

né? Os jornais erram e muito, né? Mas, aqui, nesse caso, nós conferimos aqui com o tradutor, 

ela falou tudo isso aqui. E alguns jornais disseram que ela teve quatro minutos de história. 

Cada jornal fez uma referência sobre esse mea-culpa dela, esse cancelamento do lockdown 

por ocasião da Semana Santa, e diz, entre aspas, aqui, a Angela Merkel: “Peço perdão a todos 

cidadãos e a todos habitantes da cidade”. Outro jornal escreveu que “esse gesto demonstra 

capacidade de autorreflexão”, que gostaríamos de ver, também, em políticos do mundo, com 

uma exceção pelo menos, né? Uma exceção pelo menos! Diz, também, que o “lockdown 

causou danos irreversíveis à sociedade. Chegou a hora de falarmos em indenizações”. Já 

pensou se isso vem pro Brasil? Vamos lá!  

O Governo continua trabalhando. Vocês lembram um tempo atrás, há um, dois ou três 

meses, fomos acusados que não tínhamos um planejamento sobre seringas, que iria faltar 

seringa no Brasil, faltava planejamento, faltava gestão, um ataque ali de três, quatro dias em 

cima do Ministério da Saúde e em cima de mim, obviamente, que não teríamos seringa. Vocês 

sabem que começou a vacinação e não se tem notícia em lugar nenhum do país que esteja 

faltando seringa! O Governo se preparou e a imprensa resolveu desgastar a gente, mentindo, 

sim, quase que de maneira unânime, no tocante à questão de seringas. A mesma coisa, agora, a 

questão de kit entubação. Tomamos providências. Fizemos contato com várias empresas pra 

buscar aí o material então usado, os insumos pra fazer entubação. Espero, obviamente, que 

seja o suficiente. É uma corrida muito grande além daquela que já não era mais esperada, né? 

E, daí, pode complicar realmente, mas tamos trabalhando firmemente no tocante a todas as 

pessoas, que, por ventura, sejam indicadas pra entubação, isso aconteça com os insumos.  

O Governo, também, coordena várias ações, tá certo? As ações coordenadas, agora, 

questão de ter ouvido muito na imprensa falar sobre cilindros de oxigênio. Então, até amanhã, 

começou uma operação dia 22, e segunda-feira e amanhã se encerra, de modo que chegarão 

400 cilindros em Rondônia, 240 no Acre, 160 no Rio Grande do Norte, 100 no Ceará e 100 na 

região Sul bem como a força aérea transportou 550 cilindros de oxigênio líquido de Belém 
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para Macapá. Então, as Forças Armadas, como sempre, trabalhando. No último sábado, tive 

na comunidade conhecida como Chaparral, aqui em Taguatinga. Então, fui. A imprensa não 

foi atrás. Driblamos a imprensa aqui, porque, se fosse, só ia publicar o que não interessava e 

não o que eu fui fazer lá. Eu fui lá, como já fiz várias vezes na minha vida toda como 

deputado, muitas vezes, eu fui em quatro residências de pessoas da comunidade, e a história é 

triste, né? Fui em quatro. Se fossem 10, 20, 30, a história seria semelhante. Numa das casas, 

uma geladeira tinha um chuchu dentro dela. Mais nada! Na outra, uma senhora, manicure, 

falou que é obrigada a ficar em casa e tinha um ganho médio de três mil reais pelo trabalho 

dela. Zerou! Outra, que estava também numa outra casa, trabalhava numa franquia juntamente 

com mais nove pessoas. Perderam o emprego. Então, as pessoas estão numa situação bastante 

complicada, tá? Alimentação praticamente acabou! Isso se reflete em muita comunidade onde 

vive muita gente da informalidade. E a informalidade foi aquela mais atingida com a política 

do “fique em casa, a economia a gente vê depois”. Vimos, na televisão, um apelo do prefeito 

de Aparecida, que a cidade, em grande parte, a sua economia vem dos fiéis que visitam lá a 

igreja, a basílica. E isso aí praticamente zerou essa atividade, né? Então, ouvimos o prefeito 

falando que a cidade, além daquele pessoal mais humilde, pessoal classe média também, que 

tinha comércio etc., que é ordem de fechar vinha do governador, e não do prefeito. Acabou, 

então! Muita gente jogada quase que à miséria lá. Bem, esse assunto chegou ao conhecimento 

do coronel da Polícia Militar, Mello Araújo, que, atualmente, é o presidente lá da CEAGESP, 

em São Paulo. Cê deve conhecer, né? Colocamos lá! É um coronel que recém comandou a 

rota em São Paulo, e a CEAGESP precisava de alguém de pulso lá dentro pra, realmente, 

combater primeiro, primeiramente os ilícitos. Ele fez rapidamente. Poucos dias, resolveu isso 

e ele se revelou um bom gestor também. Vai continuar lá enquanto eu for presidente e teve 

mais uma iniciativa, né? Quase que, diariamente, tem distribuição de alimentos na CEAGESP. 

Mais uma iniciativa dele juntamente com os conveniados. Eu não sei ao certo aqui, mas em 

torno de 70 toneladas de alimentos foram recolhidas e o comboio partiu essa madrugada para 

Aparecida. Então, entre hoje e amanhã, haverá distribuição de cesta básica, o hortifrúti, uma 

série de alimentos mais variados possíveis para a população de Guaratinguetá. Guaratinguetá, 

não. Aparecida. Então, agradeço o coronel Mello Araújo, o pessoal da CEAGESP! Caminhões 

do Exército Brasileiro, também, foram utilizados pra esse deslocamento.  

Agora, a economia, se parar pessoal, se a política de “fecha tudo” de forma radical 

continuar, a gente não sabe onde vai parar o nosso Brasil aí! Então, na favela Chaparral, na 

comunidade Chaparral, vimos o problema lá. E eu gostaria que governadores, prefeitos, né? 

Alguns devem fazer, com toda certeza, mas que a grande parte, a maioria fosse visitar essas 
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pessoas pra ver como eles tão vivendo. Porque, nós, aqui, eu, por exemplo, presidente da 

República, é diferente, né? Mas, um servidor público que trabalha na Prefeitura, no Estado ou 

aqui no Executivo ficar em casa com o salário pingando todo mês não tem problema nenhum. 

Agora, se fosse ficar em casa sem salário, daí, obviamente, essas pessoas, esses chefes do 

Executivo seriam pressionados pelos respectivos servidores e, com toda certeza, a medida 

seria diferente. Deixo bem claro: nós queremos combater o vírus! Lá atrás, quando tínhamos 

ainda o Mandetta como ministro da Saúde, o protocolo dele era o seguinte: “Fica em casa. 

Quando sentir falta de ar, vai pro hospital”. E eu questionei, na época, ele, né? Vai pro 

hospital pra fazer o quê? Porque não sabia! Pra ser entubado, né? Então, essa política, no meu 

entender, não é a certa! Oque deve acontecer, num primeiro momento, quem sentir qualquer 

sintoma que possa ser COVID procure a unidade básica em saúde, um hospital e converse 

com o seu médico pra ver o que ele vai receitar para você. Não tem um medicamento certo 

pra isso ainda e de forma clara, né? Não existe medicamento certo pra isso ainda de forma 

clara. Não existe medicamento pra isso, mas o médico tem alternativas e pode salvar sua vida 

com essa alternativa. Então, o atendimento imediato é bem-vindo e necessário. Se eu, por 

ventura, for reinfectado, eu já tenho o meu médico aqui. Já sei o que que ele vai receitar pra 

mim, tá? O que me salvou lá atrás.  

Importante, também, tratar no dia de hoje, né, juntamente com a Caixa Econômica 

Federal, na pessoa do presidente Pedro Guimarães. É uma sugestão que veio do ex-deputado 

federal Toninho Pinheiro e do seu filho Pinheirinho, de Minas Gerais. Nós levamos esse pleito 

aqui, há duas semanas, para o presidente da Caixa e ele tomou uma decisão que, realmente, 

beneficia a Santa Casa. Primeiro, diminuiu os juros de quem tem empréstimo junto à Caixa 

Econômica Federal e, também,, criou uma nova linha de crédito com carência de seis meses 

com juros bastante baixo, né? E esses bilhões que estão à disposição, caso a Santa Casa, 

assim, eu desejo, né, porque há um endividamento, está à disposição da mesma para que ela 

possa, aí, ter mais meios pra melhor atender à população. Mais ainda, como sempre, foram 

autorizados mais 685 leitos de UTI para 11 Estados e Distrito Federal. Então, quando o 

governador precisa ou o prefeito requisita e a saúde aí faz o pagamento, não é isso mesmo? 

Agora, a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial para a vacina Janssen. Então, mais uma 

vacina que, caso aprovada pela Anvisa, estará à disposição e já foi comprada. Tem um 

assessor da Saúde aqui dizendo que já foi comprado. E eu sempre disse: não adianta querer 

fazer uma narrativa, né? Entre eu e a vacina, existia a Anvisa. Tem que respeitar! Daqui a 

pouco, começa a chegar coisa aí de não sabe fabricado onde e distribui para a população e 

coloca em risco a saúde pública. Então, todas as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, 
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nós compramos, sem problema nenhum. O Brasil já aplica, em média, 500 mil doses diárias. 

Isso vai aumentar com toda certeza! Ainda, falta uma interlocução entre a ponta da linha, 

Estados e Municípios com o Ministério da Saúde para que, cada vez mais, seja corrigida, né, 

com mais velocidade a quantidade de pessoas que são vacinadas. Eu falei medidas contra a 

vacina? Então, vamos corrigir: não é contra a vacina, contra a COVID aí.  

Encerrando aqui, curiosidade né? Porque parece que só o Brasil tem problemas com a 

COVID. Muita gente pede pressa. Nós reconhecemos isso aí. Tudo que foi possível fazer, o 

Pazuello fez lá trás e, agora, o Queiroga continua com esse trabalho. Mas, a questão de 

vacinas, temos problema no mundo todo. Aqui, notícia da imprensa: “Japão sofre lentidão em 

vacinação contra a COVID por falta de vacinas e seringas”. O que não faltou no Brasil está 

faltando no Japão. “Com atraso nas vacinas, a Itália fechará lojas, vacinação em Portugal 

enfrenta lentidão, problemas que explicam porque a União Europeia está atrasada na 

imunização”. Então, problemas vários países têm. Não é uma exclusividade do Brasil, que não 

é atraso, né? É a quantidade de vacina. O mundo todo quer! Alguns acham que comprar 

vacina é pegar um avião aqui, ir lá fora e botar pra dentro e trazer pra cá. Não é assim. Não 

tem vacina dessa forma disponível no mercado. Isso vem de projetos, de acordos que fizemos 

lá atrás e estão chegando aqui agora. Estamos fabricando no Brasil, se não me engano, cinco 

milhões de doses por semana, né? São quantos por semana? Pouco mais de cinco milhões só 

lá na Fiocruz, e Butantan, mais cinco em Butantan. Então, vai chegar a 10 milhões por 

semana aproximadamente, aproximadamente 10 milhões de doses por semana e, daqui a três 

meses, aproximadamente, o Brasil deve começar a fabricar a vacina do Brasil, a fabricar 

desde o IFA dela, né? O IFA, tudo dela! E isso é fruto de uma medida provisória de dois 

bilhões de reais, que foi assinada por mim em setembro do ano passado. Então, em setembro 

do ano passado, Pazuello já era ministro? Já. Assinou a medida. Eu assinei a medida 

provisória de modo que o Brasil, então, se preparasse para ter o IFA próprio e nós 

dominarmos toda a cadeia de produção das vacinas no Brasil. Então, a previsão, daqui uns 

três meses, pra maio? Dois meses? Eu vou dar três meses pra dar um prazo aí! Então, daqui a 

dois, três meses, a previsão pra nós começarmos a fabricar a vacina nossa no Brasil. 

Vantagem? Com variação de cepa, você pode, rapidamente, alterar um pouquinho a vacina e 

atacar essa nova cepa, né, de forma mais direta, vamos assim dizer. Então, o Brasil será, se eu 

não me engano, o quinto país, já é o quinto país que fabrica, o quinto país que vai ter a 

capacidade de fabricar completamente ali uma vacina própria. Obviamente, poderemos, lá na 

frente, depois de vacinar toda a população, nós começarmos a exportar vacina. 
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Mais alguma coisa? Pode encerrar aqui? Vamos ouvir os Pingos nos Is aqui! Não 

bateram! Vou botar o pessoal dos Pingos aí pra trabalhar, pra comentar aqui o nosso trabalho, 

tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção! Facebook, YouTube e Instagram nosso, juntos, tá 

na ordem de 80 mil, Pingos nos Is 106 mil, Foco do Brasil sete, Folha Política dois, Jovem 

Pan News 25. Peço o pessoal, que tá no meu Facebook, YouTube, Instagram, que passe lá pra 

Jovem Pan, programa Pingos nos Is. Vamos assistir o Augusto Nunes e toda a sua equipe aqui 

pra comentar a nossa live e dar outras informações! Um jornalismo, realmente, isento e 

responsável e que orgulha a todos nós. Muito obrigado! Até quinta-feira que vem se Deus 

quiser! 
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LIVE DO BOLSONARO – 01/04/2021 

 

JAIR BOLSONARO 

Boa-noite a todos! quinta-feira, 1º de abril, Brasília, aqui à minha esquerda aqui a 

Elisângela, nossa intérprete de libras, e à direita aqui o João Roma, um dos mais novos 

ministros, da Cidadania, ele é pernambucano, radicado e eleito pela Bahia. Bem-vindo aqui, 

espero que venha mais vezes. Vai falar um pouco daqui a alguns momentos sobre o auxílio 

emergencial e, obviamente, nós vamos aproveitar as perguntas do programa Pingos nos Is, no 

decorrer do programa, né, você responder. E na metade mais ou menos João Roma deixa e 

entra aqui o Pedro da Caixa, porque auxílio emergencial tem tudo a ver com a Caixa também. 

Rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, tem muita coisa pra falar e temos uma coisa 

importante pra falar, né, então pra os assuntos mais palpitantes conversar um pouquinho mais. 

Meu Governo Federal continua liberando recurso pra leitos de UTIs, então havendo a 

necessidade o respectivo secretário de saúde dos estados entra em contato com o Ministério 

da Saúde e o recurso é liberado. Então as informações que estou tendo pelo Brasil todo é que 

não tem faltado leitos de UTI, chega a 95, 90%, mas não tem faltado leitos de UTI. E se tiver 

faltando tá faltando planejamento por parte dos interessados, porque o Governo não mede 

esforços pra liberar recursos pra leitos de UTI. Nós também, até pouco tempo atrás uma 

crítica enorme sobre seringas, “o Governo não se preparo, não ia ter seringa, ia faltar”, foi 

uma semana de pancada em cima do Pazuello e em cima de mim. Bem, estamos vacinando 

gente, né? E não se tem notícia de falta de seringas. Então aquele imediatismo da mídia pra 

tentar atacar a gente. A mesma coisa agora sobre os insumos para intubação. Foi um massacre 

em cima da gente semana passada, mas o Governo já vinha tomando providências e fechamos 

vários acordos pra comprar então medicamentos para intubação. Número das vacinas, 

batemos hoje 34 milhões e 900 mil doses distribuídas e 18 milhões aplicadas. Então tem uma 

diferença aí de 14 dezesseis milhões, isso é ou o estado não aplicou todas as vacinas ou 

aplicou e da ponta da linha para o Ministério da Saúde não chegou essa informação da 

quantidade das pessoas que receberam a vacina.  

A Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina Janssen essa semana, e eu sempre disse 

o motivo entre nós, eu né, Ministério da Saúde, e a vacina existia a Anvisa, a gente não pode 

ser irresponsável e comprar algo que não tenha sido aprovado pela nossa Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Alguns reclamam, né? “Devia ter comprado o ano passado”. Bem, se 

você compra e não são aprovadas como que ficaria essa questão? Iam falar o que da gente? 

Que nós havíamos feito um negócio não muito legal ou não legal e teríamos consequência 
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contra a gente. Agora, o Brasil é um dos cinco países, vou falar entre os dez países que, em 

valor absoluto ou número relativo, mais aplica a vacina no mundo. Então estamos indo muito 

bem nessa questão. Pretendemos ao longo dos próximos dias aplicarmos um milhão de doses 

por dia no Brasil.  

 

JOÃO ROMA 

Eu estive hoje à tarde, presidente, lá com o ministro Queiroga, eu fui parabenizar ele 

por ter conseguido inserir na priorização os profissionais de segurança pública no Brasil 

inteiro, não é? Que estão nas ruas, né, cuidando da população. Além de parabenizar ele por 

isso, eu fui pedir também a priorização de todos aqueles que trabalham no sistema SUAS, que 

é o pessoal de assistência, que trata dessa população vulnerável, essa população que tá mais 

sofrendo e o senhor já demonstrou sua preocupação, que tem passado fome no Brasil. Então 

esses profissionais que estão lá na ponta precisam também de priorização, levei isso pro 

ministro Queiroga e aproveitei, Pedro, pedi também a ele que inserisse nessa priorização 

também os profissionais que trabalham nas lotéricas. Esse pessoal das lotéricas nesse período 

agora, presidente, que nós vamos iniciar o pagamento do auxílio emergencial, muitas vezes 

termina que presencialmente o cidadão vai ali tirar uma dúvida, e eles estão, portanto, nesse 

fronte, prestando serviço pra gente conseguir superar essa pandemia. Então, tive lá com o 

ministro Queiroga e ele animado, tratando inclusive de melhorar todo esse fluxo pra que a 

nossa tecla agora seja vacinar, vacinar e vacinar.  

 

JAIR BOLSONARO 

Não basta ver às vezes a minha vontade ou do Roma ou do ministro Queiroga, né? 

Houve muito comentário semana passada que os presos estavam tendo uma prioridade acima 

de professores e os profissionais de segurança. Não é apenas eu ligar pra lá e falar “faça isso”, 

é complexo. Tem lei sobre isso, o preso é tutelado, é fácil você falar né? “Olha, o preso tem 

que ser o último da lista”, mas você vai ter problema sério com a Justiça no Brasil. Então 

essas questões são complexas e o que aconteceu agora? Via nota técnica do Ministério da 

Saúde está sendo autorizado a vacinação agora do pessoal da segurança pública como 

prioritário, ou seja, já nas próximas remessas de vacina para os estados, como a saúde tem um 

levantamento do número aproximado de profissionais de segurança, irão vacinas então extras 

pra lá para que seja aplicado então nos profissionais de saúde bem como no pessoal das 

Forças Armadas envolvido diretamente na questão da vacinação. Então, aquele pessoal nosso 

que trata o transporte de paciente, o resgate de atendimento pré-hospitalar, as várias ações 
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sobre COVID, as ações de vigilâncias e medidas de distanciamento social, o pessoal que 

vacina indígena, então não é tão fácil como alguns acham que pode ser essa questão. 

Obviamente, do que depender da minha vontade, da tua também, o pessoal da segurança 

pública, professores estariam à frente dos encarcerados, já tá resolvido aqui a questão do 

pessoal de segurança.  

Bem, muita coisa sendo estudada no mundo sobre remédio para a COVID, né? 

Quando eu falei ano passado sobre isso, João Roma, remédio pra COVID, pra valer eu apanho 

tudo que eu falo, depois acaba acontecendo, por coincidência tamo certo. Então, tem algo 

novo que não tá chegando no mercado, mas já chegou junto a Anvisa, a proxalutamida. É um 

medicamento que é desenvolvido juntamente com os Estados Unidos, não é só nosso não, tá? 

É juntamente com os pesquisadores americanos, de modo que tenhamos então mais cedo ou 

mais tarde um remédio eficaz pra combater aí a COVID. Rapidamente, hoje é 1º de abril, né 

João? Eu quero cumprimentar com as honrosas exceções os repórteres, os jornalistas da Folha 

de São Paulo, do Estadão, do Globo, da ISTOÉ, da Época, do Antagonista, pelo dia de vocês, 

dia da mentira, e tanto é verdade que vocês não tem, parte de vocês deixar bem claro, não tem 

responsabilidade com a verdade, que olha só, matéria da própria Folha: “lucro do Grupo 

Globo cai 78% por cento em 2020”, matéria da Folha. 

 

JOÃO ROMA 

Importante o senhor falar, presidente, com as exceções, porque nós que defendemos a 

liberdade sabemos que a imprensa é livre, existem bons profissionais, agora de fato alguns 

não honram realmente sua profissão e prestação de serviço. Então é muito importante colocar 

isso porque as pessoas editam coisas que o senhor fala e fica apenas com a parte negativa. 

Então, é bom ressaltar esse ponto aí, pois nós aqui defendemos sim a liberdade, defendemos 

esses profissionais que tanto zelam, com essas exceções que de fato desonram nessa sua 

caminhada.  

 

JAIR BOLSONARO 

Nós falamos foi ontem ou antes de ontem a questão do auxílio emergencial? Foi 

ontem. Grande parte da mídia “sem máscara anuncia” e o tempo todo assim. Vira um 

pouquinho o disco e já cansou de falar “sem máscara”. Eu já peguei o vírus, você já também, 

tá uma discussão agora que eu vou me vacinar ou não vou vacinar. Eu vou decidir, o que que 

eu acho, né? Eu já contraí o vírus, eu acho que deve acontecer depois que o último brasileiro 

for vacinado, tiver sobrando uma vacina, eu vou decidir se eu vacino ou não. Esse é o 
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exemplo que um chefe tem que dar. Igual no quartel. Temos aqui um colega de artilharia, foi 

tenente R2 de artilheiro do Exército, né? Geralmente, o comandante é o último a se servir. É o 

que dá exemplo pra tudo. Outra coisa, quando se fala em SUS, pessoal, quando se fala aí em 

quantas pessoas tomaram vacina, não tomaram, se o seu estado recebeu ou não, sua cidade 

recebeu ou não, a questão de distribuição de seringas, agulhas, casos, óbitos etc. Tem um site 

aqui, localizasus.saude. gov.br, você tem tudo lá, então cê pode entrar e se inteirar do que está 

acontecendo no tocante a COVID e vacina.  

Jogo rápido, é uma política nossa desde quando era deputado, a questão de como deve 

ser o tratamento pros nossos irmãos índios no Brasil. Todo mundo sabe que hoje em dia temos 

demarcado o equivalente a 14% do nosso território nacional como reserva indígena. Isso 

equivale, João, a uma área maior que a região Sudeste. Você pega São Paulo, Minas, Rio e 

Espírito Santo, uma tremenda de uma área. E temos menos de um milhão de índios no Brasil 

ou aproximadamente um milhão de índios no Brasil. Então, um exemplo que tá acontecendo 

aqui, índios Parecis de Mato Grosso, eles plantam, inclusive plantam atualmente 18 mil 

hectares de soja, isso equivale a menos de 2% o tamanho do seu território. Então, na medida 

do possível, a FUNAI, que tá muito bem tendo à frente o delegado da polícia federal Xavier, 

tratando desse assunto e cada vez mais integrando o índio a sociedade. O índio, como é um 

ser humano como outro qualquer, ele quer a sua independência, ele quer fazer dentro da sua 

terra o que um fazendeiro do lado faz e no que depender de nós, depende dum projeto que tá 

no Congresso Nacional, se ele quiser garimpar ele vai garimpar, quiser fazer com que possa 

ser construído uma ideia de (alguém interrompe: irrigar), plantar, fazer tudo lá dentro, essa é a 

liberdade que estamos dando pro índio. O índio não pode continuar sendo a vida toda 

escravizado, tutelado pelo estado. Semana passada, quinta e sexta, alguns caminhões 

chegaram de São Paulo com alimentos para a cidade de Aparecida. Houve um apelo do 

prefeito que o pessoal tava com dificuldade enorme. Aparecida é uma cidade que vive dos 

romeiros, o pessoal que vai lá visitar Aparecida. Isso aí foi a zero, tendo em vista os decretos 

do governador de São Paulo, fechando tudo de forma indiscriminada. Então houve um socorro 

junto ao CEAGESP, junto a primeira dama, ao seu programa Pátria Voluntária, até ela pediu já 

que o aniversário foi dia 22 de março, semana passada.  

 

JOÃO ROMA 

Citei isso, ela pediu em vez de qualquer presente que recebesse cesta básica. Então 

esse foi um grande exemplo. Eu recebi o prefeito, Periquito o nome do prefeito, ele esteve 

aqui em Brasília, estava com a deputada Renata e não tinha agendado lá no Ministério da 
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Cidadania, mesmo assim eu recebi, o prefeito emocionou-se, citou isso, inclusive em alguns 

programas que participou, o general Heleno, inclusive, compartilhou isso no grupo dos 

ministros, e nós viabilizamos algumas cestas básicas pelo Ministério da Cidadania. E 

juntamente com o ato da primeira dama, nós criamos então o Movimento Brasil Fraterno, 

onde nós istamus engajando aí com uma série de outras entidades, e a primeira dama foi lá em 

Aparecida na última sexta-feira, presidente, junto com algumas ações, como coronel Mello na 

CEAGESP, o movimento que tá se replicando em vários outros locais do Brasil, melhorando 

essa logística, porque a população está passando fome. Em Aparecida por exemplo, 

presidente, as pessoas não podem, os hotéis todos vazios, muitos já fecharam, as pessoas 

desempregadas sem ter como ganhar o pão. Então, uma questão, realmente, que tá afetando a 

dignidade dessas pessoas, lá foram mais de sete mil cestas básicas, foi uma boa quantidade, 

mas muitos outros municípios estão em situação igualmente calamitosa.  

 

JAIR BOLSONARO 

Teve um apelo na internet, eu esqueci do município aqui, lá da grande Fortaleza, 

falando da dificuldade. O coronel Mello Araújo, que é o presidente da CEAGESP, tomou 

conhecimento disso e essa madrugada caminhões que tavam voltando de frete pra região 

receberam dezenas de toneladas de alimentos, estão levando pra essa cidade, ninguém lembra 

o nome da cidade aí? Pessoal tá desinformado aí! Mas, tudo bem! Então, parabéns aí ao 

coronel Mello Araújo, aos permissionários e a primeira dama em nome do programa Pátria 

Voluntária! Curiosidade aqui ó, vamos fazer a primeira pergunta aí Cícero, tem condições? 

Enquanto eu comento aqui prepara a primeira pergunta aqui. Matéria do jornal Clarim de 

hoje, ajuda aqui João Roma aqui. Eu não entendo.  

 

JOÃO ROMA 

Em um ano, três milhões de pobres, mas agora chegam a 19 milhões.  

 

JAIR BOLSONARO 

E outro, do jornal de hoje La Nacion. 

 

JOÃO ROMA 

A pobreza subiu 42% em 2020 e já afeta 19 milhões de argentinos.  

 

JAIR BOLSONARO 
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Então, os jornais da Argentina dizendo que aumentou o número de pobres em função 

das medidas restritivas de lockdown e confinamento. O Brasil está indo no mesmo caminho, 

eu não sei o que passa pela equipe lá de alguns governadores que mantém essa política de 

fechar tudo. A política de fechar que começou em março, abril do ano passado, qual é a 

intenção da mesma? Achatar a curva de contaminação, pessoal já esqueceu essa questão de 

achatar a curva de contaminação, pra que os hospitais se preparassem com leitos de UTI, 

respiradores etc. Dinheiro foi para os estados e municípios, muito dinheiro, bilhões de reais, e 

nós sabemos que alguns, né, ou muitos governadores e prefeitos, usaram esse recurso pra 

pagar folha atrasada, botar suas contas em dia. E não deram a devida atenção pra saúde. 

Então, no momento quando você vê aí, em especial aquela grande tevê conhecida como TV 

funerária também, o tempo todo só quer saber de morte, não fala em número de curados, o 

tempo todo número de mortes, e falando aqui como que tá a capacidade de UTIs nos seus 

respectivos Estados, “tá com 90%, tá com 95%”, e em função disso justifica pra eles medidas 

de isolamento. No meu entender, está equivocado! No meu entender, se eu posso ser 

diferente! 

 

JOÃO ROMA 

Até porque, presidente, uma coisa é isolamento, outra coisa é distanciamento. Evitar 

aglomerações como nós fazemos, por exemplo, no pagamento do auxílio emergencial pedindo 

que as pessoas não vão diretamente as agências da Caixa é uma conduta, né? Usar a máscara, 

álcool em gel, é uma conduta necessária, mas isolamento, impedir que pais e mães de famílias 

que muitas vezes estão em situação precária, morando embaixo de uma Brasilit, não pode 

conseguir o sustento dos seus filhos é uma coisa bem diferente. 

 

JAIR BOLSONARO 

Então, o conjunto dos estados e municípios, de acordo com o Banco Central, obteve 

um superávit primário o ano passado de 38 bilhões de reais. Eu fiz a minha parte, o Governo 

Federal com a sua equipe econômica, nós fizemos a nossa parte. Mortes infelizmente estão 

acontecendo, mesmo que os prefeitos e que os governadores tivessem tomado as melhores 

medidas do mundo, nós sabemos que mortes ocorreriam. Agora, alguns culpar o Governo 

Federal pelas mortes, isso aí não é nada mais nada menos que má fé. Cid a primeira pergunta.  

ÁUDIO AO FUNDO 
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Boa noite presidente, boa noite ministro. Ministro, um banco demitiu cerca de 20 funcionários 

que continuaram recebendo o auxílio emergencial embora tivessem garantido o salário. Isso 

aconteceu em outras empresas? O ministério tem um levantamento concreto desses casos? 

 

JOÃO ROMA 

Ocorreram outros casos, sim, e muita coisa tem sido apurada. Muitas pessoas, aqui 

fica até o meu agradecimento, porque ao perceberem o recebimento indevido desse auxílio 

devolveram de bom grado, presidente. Então meus parabéns a esses cidadãos brasileiros que 

tem a consciência que existem brasileiros mais sofridos que precisam sim desse apoio do 

Governo que está chegando mais uma vez com o auxílio emergencial. Por outro lado aqueles 

que não devolveram, muitos estão sendo identificados já no imposto de renda desse ano, 

quando se preenche o imposto de renda e se detecta isso, já aparece lá uma guia de 

recolhimento para a conta única da União, além disso muitas operações da Polícia Federal 

estão sendo desencadeadas, já foram noticiadas em vários estados, quadrilhas inclusive 

especializadas na utilização, de capturar esses dados de forma eletrônica e pegar, colocar a 

mão num recurso federal que é destinado para essa população de vulneráveis, de brasileiros 

que realmente precisam de ajuda. Então, é um crime nefasto que precisa ser combatido e 

gostaria de fazer um apelo a todo aquele que de fato tenha recebido indevidamente esses 

recursos que de fato tenha consciência e faça de forma espontânea a devolução desses 

recursos.  

 

JAIR BOLSONARO 

Ô, João! Eu conversei há poucos dias com o Vagner Rosário, que é um ministro da 

CGU, Controladoria Geral da União, e ele me disse que todas as profissões têm gente que 

sacou auxílio emergencial, todas, praticamente sem exceção a minha, a tua, Augusto Nunes, tá 

certo? Foi um negócio, realmente, inacreditável! 

 

JOÃO ROMA 

Mas, a execução do auxílio emergencial no último ano, presidente, que executou 294 

bilhões de reais, isso significa mais de 10 anos do Bolsa Família em apenas nove meses, 

gerou também para o estado brasileiro uma gama muito grande de informações. E com essas 

informações, que são mais de 200 fontes de dados diferentes, nós conseguimos fazer 

cruzamentos e com isso eu tenho certeza que nessa rodada do auxílio, teremos mais eficácia 

na destinação desses recursos.  
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JAIR BOLSONARO 

Aí, nós agradecemos a participação da Dataprev 

 

JOÃO ROMA 

Canuto, Caixa Econômica Federal, todos os órgãos envolvidos, servidores e 

colaboradores que se dedicaram muito. É uma grande façanha, o Brasil certamente foi o país 

que conseguiu ter mais eficácia nesse programa no período de pandemia, outros países 

inclusive, que dispõe de muita tecnologia, não conseguiram fazer chegar a uma gama tão 

grande da nossa população o auxílio de forma efetiva como o auxílio que o Governo Federal 

conseguiu fazer chegar aos brasileiros. 

 

JAIR BOLSONARO 

Levantamos aqui pra onde está indo então dezenas de toneladas de cestas básicas que 

foram arrecadadas, que foram conseguidos lá na CEAGESP em São Paulo, bem como junto 

ao programa Pátria Voluntária. Então já saiu esse comboio, tem caminhões de Exército 

Brasileiro, tem caminhões particulares e estão indo para a comunidade do Arisco, fica em 

Eusébio, no Ceará. A distância aproximadamente três mil quilômetros. Bastante logística, leva 

o que? Uns três, quatro dias de viagem? Se tiver motorista sobressalente do lado ali, reserva 

ali. Quarenta e uma horas direto? Cid, prepara outra pergunta aí. 

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Salve! Muito boa noite presidente Jair Bolsonaro, boa noite ministro João Roma. Olha 

ministro, a minha pergunta é sobre as pessoas que estão sendo obrigadas a ficarem em casa e 

são pessoas que precisam trabalhar no dia a dia. Eu queria saber se é possível acudir essas 

pessoas, não só com esse auxílio emergencial, mas um específico para o que aconteceu na 

tragédia pessoal, ou seja, o impedimento de ganhar dinheiro. É possível definir, ministro, 

algum socorro especial a essas pessoas que não podem trabalhar, que tem profissão, que tem 

atividade, mas que estão sendo impedidos de trabalhar? Obrigado!  

 

JOÃO ROMA 

Obrigado pela pergunta! Sim, várias iniciativas estão sendo desenvolvidas pelo 

Governo Federal. No ano passado muito já foi feito, agora mesmo no Ministério da Economia 

se desenvolve o BEm, são medidas que vão seguir diretamente a isso. Esse público que você 



246 

 

falou, Zé Maria, são pessoas que já estão no mercado formalizado, não é exatamente o 

público ao qual o Ministério da Cidadania tem foco, que são os brasileiros vulneráveis, em 

situação mais delicada e muitos na informalidade, mas sem dúvida medidas como, por 

exemplo, o amparo às empresas e a todo setor de eventos, presidente, que tem sido muito 

prejudicado em todo Brasil, e certamente será um que, ultimamente, vai voltar suas atividades 

depois da pandemia, então setor muito afetado que envolve uma gama imensa de 

profissionais, houve a mobilização. Essa semana, inclusive, já teve a medida votada no 

Senado, segue para a Câmara e, depois, vem para sanção, apreciação e posterior sanção do 

Presidente da República. Então, são várias medidas, Zé Maria que atua em relação a isso, me 

perguntaram hoje de manhã também sobre aquele que, por exemplo, for demitido agora nesse 

início de ano em que não estava no cadastro do auxílio emergencial, esses estarão amparados 

pelo seguro desemprego. Então, é uma série de medidas, por isso foi tão importante a reunião 

que o presidente Jair Bolsonaro protagonizou na semana passada chamando o chefe de todos 

os poderes, governadores, autoridades, seus ministros para que haja uma cooperação entre 

todos os brasileiros e que possamos agir de forma sintonizada para superar as mazelas dessa 

pandemia.  

 

JAIR BOLSONARO 

Então, olha só! Eu vi um vídeo agora pouco, eu acho que é do governador Wellington 

Dias, do Piauí, onde ele faz um apelo dramático que o Governo Federal não pode pagar 250 

reais a título de auxílio emergencial, tem que ser 600 reais, porque a pandemia não acabou. 

Bem, quem tá acabando com o emprego é ele, governador Wellington Dias, não somos nós 

aqui. Agora, deixar bem claro, serão mais 44 bilhões de reais, que o Governo tá se 

endividando. Então, antes disso, como tem matéria na imprensa aqui que teu estado, todos os 

estados estão superavitários, você poderia criar um complemento ao auxílio emergencial. Nós 

estamos dando 250, você dá mais 350 e chega nos 600.  Na nossa proposta é por quatro 

meses, você acha que tem que ficar até o final da pandemia, a partir então de agosto, setembro 

você paga os 600 para o pessoal do teu estado, que você tá tirando emprego das pessoas. 

Então, você tem que se responsabilizar, não fazer um vídeo voltado pra demagogia culpando o 

Governo Federal. Nós damos bilhões pro seu Estado, inclusive, para que equipar a rede 

hospital, pra comprar leito de UTI, pra comprar respirador e isso não foi feito. Então você 

faça a sua parte antes de criticar os outros. O que eu mais quero aqui é paz e harmonia com 

todos os governadores, sem exceção. Agora, essa forma barata de fazer política, isso aí não 

faz bem para a nossa democracia.  
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JOÃO ROMA 

Lembrando, também, presidente, que esses 44 bilhões de reais foram avalizados e 

pactuados com o Congresso Nacional. Foi o recurso que foi viabilizado, não é? Dentro de 

uma faceta onde a política social e política econômica são duas faces da mesma moeda. Então 

isso, né? Num momento como esse onde o Brasil enquanto nação tem que superar essa 

pandemia, isso tem que ficar muito claro porque nós temos que ter toda a responsabilidade 

fiscal, porque quando a economia não vai mal, não! Não vai bem! Isso também afeta aquela 

população mais pobre, aqueles mais vulneráveis. Então, isso é um recurso que foi 

disponibilizado pro Governo e, com base nisso, é que o senhor definiu o novo auxílio em 

quatro parcelas. Em dezembro, o auxílio foi de 300 reais e agora 250 reais. Então, não foi uma 

diferença tão grande assim. 

 

JAIR BOLSONARO 

Isso é acima da média do Bolsa Família.  

 

JOÃO ROMA 

E lembrando que 250 reais para uma população que tá desassistida, passando muitas 

vezes fome dentro de casa, faz muita diferença.  

 

JAIR BOLSONARO 

E outra: serão pra mais de 40 milhões de pessoas. A gente sabe o que recurso é 

pequeno, sabe disso, ninguém tá negando isso aí, mas pelo volume de pessoas, em especial 

aqueles chamados invisíveis, os informais, que perderam tudo, ajuda. A gente sabe que não é 

muito, é um quebra galho, ajuda, é o que o Governo pode fazer. Nós não podemos é 

desequilibrar a nossa economia, caso contrário os efeitos desse desajusto da economia serão 

muito mais danosos, vem inflação atrás disso, como está tendo inflação. Nós sabemos que a 

inflação da cesta básica foi bem maior que a inflação normal do ano passado. Agora isso vem 

de consequência, consequência do quê? Muitos diziam, né? “Fica em casa a economia a gente 

vê depois”. Cês tão vendo a economia agora. Então essas pessoas que apoiaram “fica em casa 

e a economia a gente vê depois” são em parte responsáveis pelo que está acontecendo no 

Brasil. Nós sempre nos preocupamos com vidas, mas sempre disse e continuo dizendo que o 

vírus e desemprego nós devemos atacá-los, porque, como mostrei aqui nos jornais da 

Argentina, a miséria subiu e 42% na Argentina e lá continua fechado, e é um dos países que 
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mais morre gente por milhões de habitantes. É sinal que a política do lockdown, a política do 

fica em casa, de toque de recolher, de confisco, da possibilidade de confisco de propriedade 

privada, como o estado do Nordeste, é um absurdo daí. Alguns governadores, alguns prefeitos 

estão baixando decretos que tem poderes mais restritivos que estado de sítio, e olha que 

estado de sítio, você é parlamentar sabe disso, eu baixo o decreto, mas só entra em vigor 

depois do Congresso dizer sim, enquanto o Congresso não se manifestar não vale o estado de 

sítio. E hoje em dia qualquer governador, qualquer prefeito, tem os responsáveis, mas tem 

aqueles que abusam, baixam o decreto e que se exploda o mundo. Como por exemplo, entram 

no direito de garantias fundamentais, a constituição é questão de templos religiosos, não 

interessa se é igreja evangélica ou se é católica, a liberdade de culto é sagrada, está lá na causa 

pétrea da nossa Constituição, não tem que mexer nisso. Um direito de ir e vir e vir também é 

sagrado. Agora, é inadmissível o que vem acontecendo.  

Então é difícil falar né? Mas a gente espera que o Supremo Tribunal Federal reveja certas 

decisões, todos nós podemos errar, nos equivocar. Eu já errei o voto meu, você deve ter errado 

o voto teu, depois que cê votou se arrependeu. Isso acontece. Agora, esse excesso de poder, 

um poder absoluto, mais que estado de sítio pra governadores e prefeitos, isso realmente não 

dá pra gente admitir. A gente vê cenas lamentáveis de agentes de segurança, guardas 

municipais batendo, dando soco na cara de trabalhador, algemando o trabalhador que tá 

empurrando uma carrocinha de verdura, isso é um crime que tá acontecendo. Agora, isso vai 

ter um limite um dia, não pode continuar acontecendo essas coisas e não assistimos 

passivamente isso daí. Agora, realmente estes superpoderes não é possível. Decretos mais 

restritivos que até mesmo o estado de defesa ou estado de sítio em nosso País. 

  

JOÃO ROMA 

Presidente, posso falar ainda sobre auxílio? O auxílio emergencial será no valor de 250 

reais com duas exceções. Família de uma pessoa só receberá 150 reais, e as mulheres chefes 

de família receberão 375 reais. Serão quatro parcelas, tendo início o pagamento, agora, no dia 

6 de abril. E gostaria de fazer um apelo a todos, inclusive que comuniquem a outras pessoas, 

que não precisam ir à agência da Caixa Econômica, já sabe como esse pagamento é efetuado, 

no ano passado já foram nove parcelas pagas. A Caixa Econômica, através do aplicativo Caixa 

Tem, já tem o know-how de fazer esse pagamento chegar. Então, nós pedimos pra que não 

faça essa movimentação pra evitar aglomeração e pra que a gente junto possa minimizar o 

sofrimento do nosso povo, presidente. Mais uma vez o senhor chegando junto daquela 

população que mais precisa, o seu governo está viabilizando pra mais de 40 milhões de 
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famílias brasileiras um alento para que consiga minimizar esse sofrimento durante a 

pandemia.  

 

JAIR BOLSONARO 

Eu quero dar uma sugestão pra quem quiser, obviamente, alguns chefes de executivo 

pelo Brasil. Faça como sem fiz, há duas semanas eu fui na comunidade Chaparral em Brasília, 

entrei na casa de quatro pessoas, pedi, solicitei, posso ver a geladeira? Posso ver que tem aí 

dentro? E fui ver. Cês devem fazer a mesma coisa, perguntar: você tá em casa há quanto 

tempo? Você fazia o que? Qual o teu ganho atualmente? Vocês vão cair pra trás, é uma massa 

enorme de pessoas que a geladeira tá vazia, não tem mais o que comer, tão vivendo de 

favores, tão vivendo de uma coisa só, só comendo arroz ou só comendo milho ou uma 

polenta, café, almoço e janta é polenta, é isso que tá acontecendo. Há um sentimento, cada vez 

maior, de revolta junto a essas pessoas, repito aqui, eu temo por problemas sociais graves no 

Brasil e como é que cê vai combater isso? Eu quero repetir aqui, o meu Exército Brasileiro 

não vai às ruas pra agir contra o povo ou para fazer cumprir decretos de governadores e 

prefeitos, seu não vai. O meu exército, enquanto eu for presidente, não vai. O que que estão 

esperando acontecer? Então, o pessoal marca até o dia cinco, vai ao lockdown, de repente 

chega dia cinco prorroga mais uma semana. Agora, o pessoal quando perde o emprego 

dificilmente arranja de novo. Quando ele fecha uma empresa é quase impossível abri-la 

novamente, você pode ver uma coisa esquisita, né? Nós criamos o Brasil, não foi nós, né? Foi 

criado 400 mil novos empregos agora em fevereiro, e a massa empregada aumentou 

assustadoramente, por que isso? É o critério do IBGE, essas pessoas, 40 milhões de informais, 

como eles não procuravam emprego, eles eram tidos pelo IBGE como empregado. Como eles 

não puderam mais vender churrasquinho de gato, vender um biscoito na praia, guardar um 

carro, água mineral, seja o que for, ele foi atrás de emprego. Quando ele vai atrás de emprego, 

ele passa a ser um desempregado pro IBGE. Então, a metodologia, no meu entender, ela tem 

que ser revista, se as pessoas assim entenderem, né? As pessoas do Governo, fora do Governo 

assim entenderem, porque é um dado falso, mentiroso, que você pode ver, quanto mais se cria 

emprego mais aumenta o desemprego no Brasil.  

Outra coisa que não se fala mais, que passou a ser crime no Brasil, tratamento precoce. 

Passou a ser crime, você tem que ir pra casa seguir o protocolo Mandetta, vai pra casa, 

quando sentir falta de ar vai pro hospital pra ser entubado. Então, o Conselho Federal de 

Medicina tá lançando uma campanha e, como tem uma aceitação muito grande na nossa live 

aqui, eu não pedi autorização pro Conselho Federal de Medicina, mas como é público, eu vou 
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divulgar. Até em função do quê? De um vídeo do médico brasileiro, que receitou para uma 

pessoa que estava com sintoma de dipirona e paracetamol. Daí o paciente falou “doutor eu 

quero tomar HCK”. Pra não falar o nome que vão bloquear minha página toda aqui, ou outro 

medicamento qualquer. Daí, falou: “Não tem protocolo pra isso, não é recomendável e não 

tem nenhuma comprovação científica”. Daí, ele falou: “Mas, doutor, onde está escrito que 

dipirona e paracetamol é o remédio pra COVID?” O médico ficou sem solução, sem resposta. 

Então, vamos lá! Conselho Federal de Medicina: “CFM ressalta, o médico brasileiro sabe 

como tratar a COVID. O Conselho Federal de Medicina respeita a autonomia do médico”. É 

aquela questão do off label, o médico na ponta da linha, como não tem o remédio específico 

ainda, ele pode em comum acordo com o paciente e com a família do mesmo receitar aquilo 

que ele achar melhor. “Procure o médico em caso de sintomas gripais”. Ou seja, ele pode tá 

com COVID e achar que é uma gripe como outra qualquer. Então o Conselho Federal de 

Medicina, inteligente e preocupada com a vida do ser humano manda procurar um médico, o 

médico ali pode rapidamente quase ter a certeza, ou através dum teste ter a certeza, que é 

COVID e vai aplicar o tratamento conveniente a essa pessoa. Mais do CFM: “o paciente com 

sintomas gripais deve ser acompanhado pelo médico de forma precoce”. Não é como 

Mandetta dizia, o candidato da Globo dizia, né? É depois que tiver falta de ar, aí complica. O 

médico brasileiro tem autonomia, junto com o seu paciente, para decidir o melhor tratamento 

e ponto final. Mais do CFM: “CFM ressalta, o médico brasileiro é competente, respeite a sua 

autonomia”. E em falar em médico competente, quero me dirigir aos médicos aqui agora, tá? 

Quando Mandetta era ministro foi votado um projeto no Parlamento onde permitia as 

universidades particulares aplicar prova de revalida, foi aprovado pelo Congresso e depois 

chegou na minha mesa, tava lá presente o Mandetta e mais gente do CFM, AMB, todo mundo 

lá, e era pra eu sancionar o projeto como um todo, e eu tinha tomado conhecimento disso, fui 

alertado pela Sage, que é um órgão de assessoria jurídica pra mim lá, sobre aquele dispositivo. 

E falaram pra mim, se sancionar isso aí. Hoje em dia, públicas fazem a prova de revalida, as 

particulares também, tem boas particulares e respeitáveis? Sim, mas tem também aquelas que 

são só de faixada, essas de faixada poderá simplesmente, de acordo com outros interesses, 

revalidar todo mundo e dali eu perguntei pro pessoal ali, né? Sanciono ou veto? O Mandetta 

falou “sanciona”, os outros ficaram em silêncio, por ficar em silêncio eu questionei, abri o 

jogo, é isso? Daí, falaram é, realmente vai ser o revalida quase que automático, né? Ou de 

acordo com outro critério qualquer, todo mundo vai ter o diploma de revalida, daí eu vetei, eu 

vetei. O projeto voltou pra Câmara e tinha que ter 257 votos pra derrubar meu voto, o 

Mandetta conseguiu 253, então por quatro votos não se transformou aqui o Brasil com o 
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paraíso daqueles que fazem o curso em outros países pra conseguir o revalida, o revalida 

continua, com o meu governo voltou a ser aplicado, e a prova é difícil? Pra mim é impossível 

passar numa prova dessa, mas pra quem fez uma boa faculdade lá fora pode passar na revalida 

aqui dentro.  

Então, o Conselho Federal da Medicina nessa última que eu mostrei aqui, o médico 

brasileiro é competente e quem fez a revalida e foi aprovado também é competente. A última 

aqui do CFM, tem mais, né? “CFM recomenda: busque avaliação médica logo no início dos 

sintomas relacionados com a covid-19”. Então tá dando todas as dicas aqui, cê passou mal vai 

no médico, se você achar que aquele médico lá vai te receitar paracetamol, aí eu não sou 

médico, mas paracetamol não é pra COVID, procure outro médico. Agora, muita gente no 

Brasil faz o tratamento precoce, ou faz o preventivo também. Tem mais pergunta?  

 

JOÃO ROMA 

Presidente, posso fazer um agradecimento em nome do povo baiano? O seu governo, 

presidente, através do nosso querido ministro Tarcísio liberou mais um trecho duplicado da 

BR 116, que vai da nossa querida cidade de Santanópolis, passando por Santa Bárbara, Santa 

Bárbara o nome da santa, padroeira da artilharia, mas a cidade também que tem um excelente 

requeijão. Tarcísio recebeu o requeijão, quero fazer um apelo pro meu amigo Edi França, 

prefeito de Santa Bárbara, Jacó vice-prefeito, a turma toda lá, que tem que viabilizar também 

o requeijão pro presidente Bolsonaro. E já estamos aí dando sequência pra chegar com essa 

duplicação até a cidade de Serrinha. O prefeito Adriano teve aqui conosco essa semana, então 

isso é um adianto de vida muito grande, presidente, pra aquela população, isso atinge também 

a todas as pessoas que passam um problema muito grave lá, a questão do Rodoanel de Feira 

de Santana, a rotatória de Feira, que retém e isso atrapalha muito a vida dos baianos. Então, o 

seu governo rapidamente, através do ministro Tarcísio, conseguiu fazer esse avanço dentro da 

BR 116, o que é muito positivo para todos os baianos. Eu queria fazer esse agradecimento. 

São muitos recados que vem. Tava previsto sua ida, né? Até o prefeito de Feira, 

Colbert Martins, foi deputado junto com o senhor, estava ansioso lá querendo receber sua 

visita. Feira é a maior cidade do interior do nordeste brasileiro e agrega uma quantidade muito 

grande de pessoas. 

 

JAIR BOLSONARO 

Essa cidade é perto de Jacobina ou não? 
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JOÃO ROMA 

Não, Jacobina fica na Chapada. Mas vamos lá também, Jacobina é uma cidade muito 

charmosa, encantadora e merece a visita do presidente Bolsonaro. 

 

JAIR BOLSONARO 

Curiosidade, nos anos 80 eu vi na televisão: “nova serra pelada na Bahia”, cidade de 

Saúde, próximo de Jacobina. Peguei mais cinco PQD comigo e fomos pra lá, meu pai foi 

garimpeiro ne, fiquei quatro dias no garimpo e não achei nada. Se tivesse achado, estaria até 

hoje lá, teria pego um eito de terra. 

 

JOÃO ROMA 

Essa cidade, onde se Deus quiser vai chegar a duplicação da BR, presidente, a cidade 

de Serrinha, tinha lá também mina de ouro. A Bahia tem um potencial mineral gigantesco e 

vamos avançar, inclusive com a questão do licenciamento, para que cada vez mais a gente 

possa fazer isso. A Fiel, também, vai ser uma mão na roda pra que a gente possa ampliar a 

nossa produção.  

 

JAIR BOLSONARO 

É uma pena essa pandemia acontecer, né? Além das mortes que a gente lamenta, 

obviamente, mas além do planejamento, final 2019, você tava acompanhando a gente, o Brasil 

tava voando na economia, obras, muita coisa, a pandemia vindo atrasou e muito a gente, o 

nosso sonho de avançar na questão do nióbio, do grafeno, da dessalinização de água, a 

questão da tabela de imposto de renda a gente queria mexer também, muita coisa ficou pra 

trás. A gente lamenta esse endividamento nosso em mais de 700 bilhões de reais, vai ter 

repercussão negativa por muito tempo, não só pra nós mas pras futuras gerações também. A 

gente condena os ataques baratos de alguns, criticando o valor do auxílio emergencial, e ele 

sendo governador podia fazer a mesma coisa que eu, endivide o seu estado e pague o auxílio 

emergencial. 

 

JOÃO ROMA 

Mas, o Brasil vai vencer, presidente, Deus abençoe o Brasil, e vamos dedicar todo o 

nosso trabalho, todo o nosso talento, porque a nossa população merece ser bem dirigida e nós 

temos muito o que avançar. Então vamos vencer essa pandemia, vamos vacinar a população, e 

todos vão se orgulhar muito ainda do Governo Bolsonaro.  
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JAIR BOLSONARO 

João, obrigado por ter aceitado o convite de ser ministro, um ministério bastante 

importante teu, juntamente com o da Damares, é complicado. Quinta-feira, podia tá em casa, 

feriado, tá trabalhando, vai trabalhar. 

 

JOÃO ROMA 

Mas, amanhã, se Deus quiser eu tô lá no interior da Bahia com Roberta, Joãozinho e 

Clarice, presidente.  

 

JAIR BOLSONARO 

Mas, toda hora tem um telefone, tem alguma coisa pra gente discutir um assunto. 

Muito obrigado então. João. Senta agora aqui o Pedro Guimarães, presidente da Caixa 

Econômica Federal. Enquanto ele senta aqui, três ministros foram trocados durante a semana 

e três aqui foram remanejados. E vou falar um pouquinho apenas do Ministério da Defesa, 

onde houve uma especulação enorme da mídia, “tá politizando, quer fazer isso, quer fazer 

aquilo”. Curiosidade, quem era e quem é o atual ministro da defesa? Ambos são generais do 

Exército do último posto da carreira, generais de quatro estrelas que, obviamente vocês 

sabem, que o militar da ativa não pode se quer estar filiado a qualquer partido político. Agora, 

eu estou politizando, colocando generais do último posto dentro da defesa? Quem acha que 

sim, eu vou responder aqui. No passado a Dilma Rousseff botou o Jaques Wagner, ex-

governador da Bahia, do PT, pra ser ministro da defesa, isso é politizar ou eu que estou 

politizando? E ele colocou lá na Secretaria Geral da Defesa a senhora Eva Chiavon, casada 

com 02 do MST, a vida pregressa dela pela CUT, tá ok? Era conhecida como Dilma da Bahia, 

tava politizando a defesa ou era eu que tava politizando? Depois também tivemos aqui o 

senhor Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil. Então alguém do PC do B à frente do 

Ministério da Defesa, a imprensa criticou? Não, tem três ou quatro generais da reserva, 

lamentavelmente já trabalharam comigo, né? São as pessoas que a imprensa dá o espaço 

especial pra tecer comentários sobre isso daí. Agora, quando essas pessoas lá atrás foram 

alçadas a situação de cargos importantes ou ministério, pessoas integrantes do PT, do PC do 

B, do PDT, não falavam nada. Agora, no meu governo, vem um cara de mal, né? Um deles, 

inclusive, já foi cogitado por Lula pra ser vice dele, e quando a imprensa mostra três ou quatro 

generais falando isso deixa transparecer pra aqueles que não tem conhecimento das coisas 

como se eles representassem aí ou tivesse uma associação de generais ou de militares, não 
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existe. É opinião pessoal deles. Agora o que que é lamentável? Quando tava sendo 

aparelhado, não só a figura mais importante, com gente do PT, PC do B, pessoal não falava 

nada, e agora quando a gente bota um general lá, todos os dois de conduta ilibada, como são 

todos, no nosso meio quando alguém pisa na bola, comete algum deslize, as providências são 

tomadas. O Aldo Rebelo, inclusive, botou a Perpétua Almeida, do PC do B, na nossa 

Secretaria de Produtos de Defesa, uma das secretarias mais importante de lá. Ninguém falou 

nada. Assim como a Secretaria Geral era com a Eva Chiavon no Jaques Wagner. O José 

Genoíno também foi assessor especial do ministro Nelson Jobim, José Genoino do Araguaia. 

Não falaram nada. Esses três ou quatro, nunca falaram nada a respeito disso, assim como 

tivemos o Valdir Pires, já falecido, ministro da defesa, tivemos o Celso Amorim, que pelo que 

me consta, dados da mísida, já foi filiado ao PT. Inclusive, não vou entrar em detalhes, mas 

teve um fato bastante tenebroso do senhor Celso Amorim na Venezuela, no tempo do Hugo 

Chaves, ele estava com o avião da Força Aérea, vindo de Cuba, fazendo escala lá pra vim pro 

Brasil houve um problema no aeroporto gravíssimo lá, desentendimento entre a equipe do 

Chaves e a equipe do Lula. Quem está politizando as Forças Armadas? Não sou eu. E o que 

que eu posso falar do general Braga Neto? Ele, se eu não me engano, ficou por 45 anos no 

Exército, lá na ativa no Rio de Janeiro, foi lá o chefe da intervenção no Rio de Janeiro, fez um 

excelente trabalho, reequipou a Polícia Militar, os demais órgãos de segurança, é uma pessoa 

que realmente fez um excelente trabalho lá, é uma pessoa de combate, é um general da linha 

de frente de combate, estava na Casa Civil, tava fazendo um excelente trabalho comigo e daí 

por intenção do presidente foi convidado por mim, coisa rápida, ele me conhecia e eu 

conhecia ele, só nós sabemos basicamente o motivo disso tudo e morreu aqui essa história, 

tem que discutir nada, e foi pra Defesa. E o que é na Defesa? Os atuais comandantes, não 

tenho nada também, só tenho a agradecer os três comandantes de força, o da Marinha, o 

Almirante Ilques, o do Exército, o Leal Pujol da minha turma, e o Bermudez, tenente 

brigadeiro do ar, agradecer o trabalho deles, foram excepcionais para comigo ao longo desses 

dois anos e dois meses. E como eles são mais antigos do que o Pujol é natural, quem comanda 

geralmente é o mais antigo. Então ele sendo mais antigo resolveu apresentar três nomes de 

futuro chefes da defesa, de força, é mais moderno do que ele, e toca a vida. Eu sempre falei 

pra todos os meus ministros, pra todos os meus ministros, todos, sem exceção, onde é o nosso 

jogo? Nosso jogo é dentro das quatro linhas da constituição, nós não vamos sair desse 

retângulo ou desse quadrado, e, também, devemos nos preocupar com quem está jogando fora 

desse quadrado, que está agindo de forma errada. E alguma providência legal tem que ser 

tomado contra quem está agindo fora dessas linhas. Estou errado? Onde vocês viram ou 
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ouviram uma só ação minha, um ato que visasse aí algo fora da Constituição? Um arrombo de 

autoritarismo, ah vamos fechar isso, vamos censurar aquilo, nada, nunca tiveram nada a meu 

respeito. Agora eu tenho um montão sobre governos anteriores, em especial do PT. Vejam a 

análise da conjuntura de 2014, o PT realizou na Bahia o encontro e botou no papel. Veja o que 

aconteceu com a senhora Dilma Rousseff em 2014 em Quito, no Equador. As medidas 

propostas por ela juntamente com a Folha de São Paulo, só soltar na internet, são precisas as 

informações. Lá na Bahia onde erramos, lá claro erramos em não modificar os currículos 

militares, ou seja, colocar o relatório da Comissão Nacional da Verdade nos currículos 

militares, como se você pudesse acreditar que o PT tivesse algum compromisso com a 

verdade. Eu te recomendo até, eu dei em 34 segundos a definição da Comissão da Verdade 

numa sessão voltada pras Forças Armadas na Câmara dos Deputados. É só você buscar no 

YouTube, né? Bota lá a sessão militar comissão da verdade Dilma Bolsonaro. Cê vai ver que 

que é a definição da verdade em 34, a definição de comissão da verdade em 34 segundos. 

Ontem, como eu não vi nada na mídia, eu falei sobre o 31 de março. Por que que ninguém deu 

pancada em mim? Por que que a grande mídia não bateu em mim? Porque foi simples o que 

eu falei. Que que a esquerda sempre diz? Transparência, democracia, liberdade, tudo que eles 

detesta. E eu fui bem claro, em 2013 o Congresso Nacional anulou a sessão de 2 de abril de 

64 que cassou o João Goulart. Vou repetir, duas linhas, em 2013, o Congresso Nacional, via 

projeto da casa legislativa, anulou a sessão de 2 de abril de 64 que cassou João Goulart. 

Embaixo eu escrevi o que? Os democratas, de verdade, não apagam fotos ou fatos. É só você 

procurar um pouquinho na história.  

Quem era o grande líder de esquerda que apagava fotos, fotografias? Naquele tempo 

não tinha, praticamente não existia vídeo, era fotografia, apagava fotografias. O que que foi 

feito em 2013? Apagou-se fatos e eu consegui uma cópia do diário do Congresso de 2 de abril 

de 64. Lá não existe mais. Foi incinerado, sumiu. Que a sessão de 2013 apagou aquilo, 

apagaram por que meu Deus do céu? Querem reescreveu história, é igual ao meu caso com a 

senhora Miriam Leitão em 2018, na Globo News, quando eu falei pra ela, pintou a 

oportunidade eu falei, quero ler aqui, ler não, que eu decorei, primeiro parágrafo do publicado 

em 7 de outubro de 87 na capa do Globo dito julgamento da revolução, onde o Roberto 

Marinho começa falando “participamos da revolução democrática” e termina. Roberto 

Marinho foi um democrata, um ditador. Daí, ela psicografada, um dos maiores vexames da 

imprensa brasileira, um dos maiores ridículos da imprensa, ela criptografada, “ah o jornal, o 

governo, os seus filhos fizeram a revisão da história”. Dez anos depois que o velho senhor 

Roberto Marinho faleceu, o velho senhor Roberto faleceu, dez anos depois, o jornal resolve 
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reescrever a história. Se ele tivesse vivo ele podia até falar, “olha me equivoquei, me enganei, 

aconteceu isso, aquilo”. Dez anos depois. Violentaram a memória do seu Roberto Marinho, 

goste ou não dele, violentaram a memória dele, e hoje em dia você vê, desde antes das 

eleições, dois anos e dois meses, não tem dia que eu e minha família não apanhe do sistema 

Globo de televisão e jornal, não tem dia, é uma perseguição enorme em cima da gente. Agora, 

não falam sobre o doleiro Tacla Duran? Me ajuda aí. Em delação premiada falou que a família 

Marinho, ao longo de pouco mais de dez anos, recebeu lá no estacionamento lá do Jardim 

Botânico, no Rio, mais de um bilhão de reais de propina. Dario Messer? Não é o Tacla Duran 

não. Dario Messer, mais de um bilhão de reais entregue pra família Marinho, segundo o 

delator, lá no estacionamento da TV Globo no Jardim Botânico. Esses são vocês, rede Globo, 

não tenham medo de mim não. Não vou perseguir vocês. Mas, vocês têm que estar em dia 

com suas obrigações pra vocês continuarem operando no Brasil, assim como qualquer outra 

imprensa no Brasil. Não tem, não vai ter jeitinho. Assim será com qualquer órgão de imprensa 

no Brasil. Agora, essa perseguição a troco de que? Em causa própria? Atacam minha família 

toda, quem tá do meu lado, parentes, amigos, o tempo todo, como se fosse os donos da 

verdade, mas tudo bem. Eu acredito, estou vivo, fui eleito, estou aqui até hoje graças a Ele, 

coisa que parece que vocês não têm Deus no coração. Pedro, alguma coisa aí Pedro? Bem 

rápido, Pedro, tá acabando o nosso tempo aqui! 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Presidente, nós emprestamos, já negociamos seis bilhões de reais para as Santas Casas, 

uma medida que nós tínhamos falado há duas semanas atrás, o potencial é de 189 mil leitos. 

Segundo ponto, apesar da gente ter o maior banco digital do Brasil, com 107 milhões de 

CPFs, nós abrimos durante os últimos dez dias em São Paulo, na cidade, porque estávamos 

pagando o Bolsa Família e temos centenas de milhares de pessoas que, se nós não tivéssemos 

pago desde a sexta-feira passada, não teriam nada pra receber durante dez dias. Então a Caixa 

Econômica ela faz tanto o pagamento digital, mas é o banco que está contratando pessoas, 

contratamos 7.700, e abrindo agências, 76 agências por enquanto. Então, a Caixa, o banco de 

todos os brasileiros, contrata, abre agência e paga aquelas pessoas que às vezes não tem 

celular.  

 

JAIR BOLSONARO 

Tava indo pro encerramento aqui. Quando se fala em Santa Casa, eu fui vizinho por 

muitos anos do ex-deputado Toninho Pinheiro, de Minas Gerais. Atualmente, no lugar dele 
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entrou o Pinheirinho. Então, essas propostas, inclusive, sobre Caixa Econômica que eles 

trazem pra mim, eu levo pro Pedro, pras outras autoridades e buscamos soluções para a 

mesma. Facebook, YouTube e Instagram juntos, temos na ordem de 80 mil pessoas, né? 

Pingos nos Is tá ganhando da gente, 97 mil, Foco do Brasil dois, Folha Política quatro, Jovem 

Pan News 24, total um pouco mais de 200 mil pessoas, só que acredito que 400 mil pessoas 

estejam nos ouvindo no Brasil. Agradecer aqui o Lisboa. Bota a cara aqui atrás, Lisboa! 

Rapidinho aqui! A tua cara feia aqui atrás, Lisboa! Encontrei aqui, tava no cercadinho, trouxe 

aqui pra ver a nossa live, assistir. Qual é o nome do teu blog aí?  

 

LISBOA 

Blog do Lisboa, e você que tá aí desse lado fique numa boa, hoje não tem beijinho 

hétero aqui, tá Jorge? Aqui não hein, tá ok? 

 

BOLSONARO 

Pessoal, um abraço. Muito obrigado hein? Muito obrigado Augusto Nunes e sua 

equipe, muito obrigado a quem tá nos acompanhando, até quinta-feira que vem se Deus 

quiser.  
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LIVE DO BOLSONARO – 08/04/2021 

 

JAIR BOLSONARO 

Boa-noite! Quinta-feira, 8 de abril, Brasília. Aqui, a nossa conhecida Elisângela, 

minha intérprete de Libras, e à direita o nosso Hélio, um dos responsáveis por pesquisas lá no 

Ministério da Saúde. Temos uma novidade pra anunciar a todos vocês aqui! Rapidamente, 

essa semana aqui, alguns aeroportos foram leiloados no Brasil. A previsão de arrecadar era 

baixa e foi assustadoramente grande, em torno de 1.500%. Então, foram três bilhões e 300 

milhões de reais. É um sinal que os investidores tão confiando no Brasil! Isso é uma boa 

notícia pra todos nós! Essa semana, também, estive em Chapecó. Estive lá com o prefeito 

João Rodrigues e fui conhecer um pouco de como ele trata, como seu município trata a 

questão aí da COVID. Eles tiveram uma crise há pouco tempo. Explodiu o número de 

contaminados! Muitos óbitos também! E ele agrega não só Chapecó, mas gente de uma vasta 

região ali ao seu lado. E demonstrou pra gente que a liberdade que ele deu aos médicos para 

receitar, para botar em prática um atendimento imediato, com toda a certeza, influenciou na 

queda do número de óbitos bem como na recuperação de pacientes. E, hoje em dia, ele não 

tem paciente em fila de UTI. Então, as organizações de saúde que existiam, sempre existiram 

lá, hoje em dia, estão, sim, com a taxa de ocupação elevada, as UTIs, como sempre tiveram na 

história do Brasil, mas ele tem, do lado, um centro de convenção, que foi adaptado como se 

fosse um grande hospital! Tudo preparado pra atender pessoas que necessitem de internação e 

até de entubação! Só que lá não existe ninguém lá dentro! Então, é sinal mais do que claro que 

as UTIs continuam funcionando de forma tradicional. Mas, do lado de cá, ele está preparado! 

Ele se preparou para atender às pessoas que, por ventura, necessitem disso. E deixo bem 

claro: o grande exemplo do que eu tive lá é a total liberdade que ele deu ao seu secretário 

municipal de Saúde a realizar o tratamento imediato pra quem porventura apresente os 

primeiros sintomas da COVID. O Exército Brasileiro começou a colaborar na vacinação 

também. Outras unidades brevemente começarão a vacinar. E com o Exército, Marinha e 

Aeronáutica, nós sabemos que essa questão das vacinas chegando, imediatamente elas vão ser 

utilizadas e notificadas ao Ministério aqui de modo que você saiba quantas doses foram 

distribuídas e quantas doses vão ser aplicadas de forma bastante rápida. Eu quero agradecer ao 

empenho de todos envolvidos na vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde distribuiu 45 

milhões de dólares e 24 milhões foram aplicadas. Essa diferença, no meu entender, é, em 

parte, a não notificação de forma rápida para o Ministério da Saúde.  
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Por outro lado, eu vi, hoje, um vídeo da reclamação do prefeito de São Pedro dos 

Crentes, Maranhão, dizer que, quando a vacina chega, geralmente em São Luís até ser 

distribuído no município, leva um tempo muito grande. E lá, o governador, segundo ele, não 

considera sábado, domingo e feriado. Não trabalha nesses dias. Eu acho que não devia ser 

essa forma de trabalhar quando você está numa crise, numa situação bastante complicada 

como essa com COVID-19. Desde o início da crise, nós envolvemos todos os nossos 

Ministérios na busca de ganhar essa guerra contra a COVID: Ministério da Saúde, Economia, 

Trabalho, Defesa, Relações Internacionais, entre outros. E a prova que nós compramos vacina 

o ano passado, procede?  

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  

Sim. Já preparamos desde o ano passado e, inclusive, foi anunciada publicamente uma 

encomenda tecnológica com Oxford AstraZeneca, envolvendo Fiocruz. Então, desde o ano 

passado, quando quase ninguém estava falando em vacina, o Governo já tinha se mobilizado e 

estava se preparando pra, hoje, termos as vacinas que estão sendo aplicadas.  

 

JAIR BOLSONARO 

Além de outras medidas, como, por exemplo, o maior projeto social do mundo, que foi 

o auxílio emergencial. O PRONAMP lá do senador Jorginho Melo, em Santa Catarina, que 

manteve vivos mais de dez milhões de empregos. Então, um montão de programas que foram 

tomados por nós, medidas pra evitar o desemprego. O desemprego, também, mata! Deixa eu 

perguntar uma coisa aqui: dois irmãos gêmeos, os dois contraem o vírus no mesmo dia, um 

está apavorado, amedrontado, preocupado e o outro está tranquilo, sabendo que tem que 

enfrentar o problema. Essas duas pessoas, o comportamento das duas reflete na cura ou de 

forma mais rápida de ficar livre do vírus?  

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  

Presidente, reflete. Reflete muito, mesmo porque quem tem alguma alteração na sua 

saúde mental, está deprimido, ansioso, a pessoa, só por isso, ela já perde a vontade de fazer as 

coisas, de se exercitar, de se cuidar. E isso, também, afeta até o sistema imunológico. Então, é 

como se a pessoa tivesse menos recursos no seu sistema imune pra fazer frente ao vírus. 

Então, a tendência é ela não responder da mesma forma.  

 

JAIR BOLSONARO 



260 

 

Então, a depressão, a tristeza, o estresse eles influenciam no sistema imunológico das 

pessoas? Aí, pessoal, aqui a gente diz! Eu não sou médico! Longe disso! Tenho dois cursos 

superiores!. Sou oficial do Exército Brasileiro, sou formado em Educação Física e tem um 

pouco a ver com o que acontece aí. Mas, esse clima de pavor, que é pregado junto à 

sociedade, isso não ajuda a salvar vidas. Você pode ver. Nós temos aqui, uma foto aqui. Não 

vou discutir! A imagem vale mais que um milhão de palavras! Tá aqui o homem com uma 

arma na mão. Deve ser um policial militar, que abordou uma mãe com duas crianças na praia 

e, obviamente com toda certeza, a missão dele ali é mandá-la ir pra casa. Essa pessoa está 

mais protegida na praia ou em casa?  

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  

Olha, depende. Ela está num lugar aberto, está num lugar bem arejado, não está, 

provavelmente, com ninguém estranho à família dela. Então, está com pessoas com as quais 

ela já convive. Então, se ela ficar em casa presa num ambiente às vezes mal ventilado, isso é 

importante a gente sempre ressaltar que tem que ventilar o ambiente, às vezes você pode ter 

ali uma concentração de vírus até maior que pode, inclusive, prejudicar. Num ambiente 

arejado, não tá aglomerando ali com ninguém estranho, está ali entre parentes, provavelmente, 

não vai ter problema.  

 

JAIR BOLSONARO 

E a vitamina D vem do Sol também?  

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  

Vitamina D tem relação com o Sol também. 

 

JAIR BOLSONARO 

Uma revista americana publicou que o exercício físico multiplica por oito vezes a 

sobrevivência contra a COVID-19. Então, quem está bem fisicamente não vai deixar de 

contrair, mas a chance de sair dele é oito vezes mais rápida ou mais eficaz do que quem não 

faz exercício físico. No tocante à vacinação, estamos fazendo a coisa certa! Nós somos um 

dos países que mais vacina no mundo! Temos apenas poucos países, quatro ou cinco, que 

estão na nossa frente, que são países que fabricam a vacina! Então, entre os países que não 

fabricam desde o início até o final, o Brasil é um dos melhores! Inclusive, vi uma notícia, há 

poucos dias, do grande problema que está enfrentando a União Europeia com atraso em 
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vacinações. Agora, a vacina é uma coisa pra prevenir. Agora, depois de contrair o vírus, tem 

que buscar medicamento. O que que você teria a falar sobre a proxalutamida, que é uma droga 

aqui que foi desenvolvida com brasileiros e americanos lá em Manaus?  

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  

Presidente, a proxalutamida, com os resultados que nós tivemos acesso e que foram 

até divulgados publicamente, ela se apresenta muito promissora. Ela foi pesquisada lá em 

Manaus talvez no momento mais grave da crise. Os resultados mostram que, em pacientes 

graves, ela reduziu a chance de mortalidade de 47,6% pra 3,7%. Foi anunciado pelos 

pesquisadores, que trabalharam naquele naquela rede Samel, envolvendo vários 

pesquisadores. Isso representa uma queda de mortalidade de 92%. Também, reduziu o número 

de dias de internação: caiu de 14 dias pra cinco dias. E isso tudo se encaixa naquele esforço 

que é integral. É o cuidado integral com quem tem COVID. A gente, nessa ótica do cuidado 

integral, é atender o quanto antes, fazer prevenção, imunização, tratamento em todos os 

momentos da doença, inclusive pensar na reabilitação desses pacientes, porque muita gente 

sai com alguma complicação, sai com alguma dificuldade e precisa de mais cuidado, mais 

tratamento, e hoje a gente tem várias frentes acontecendo. A gente tem, por exemplo, a gente 

aguarda a publicação dos resultados desse trabalho que foi feito lá em Manaus. Temos uma 

nova pesquisa sendo avaliada pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa aqui no Brasil. 

Tem uma pesquisa em fase 3 lá nos Estados Unidos, aprovada pra pesquisa pela UFDA. E, 

temos aí uma iniciativa da Fiocruz pra levar material pra Anvisa pra submeter os dados, 

inclusive pensar numa pesquisa ampliada fase 3 dentro dos parâmetros rigorosos da Anvisa, 

com toda a sua excelência técnica, até pra obter uma autorização emergencial. E o nosso 

objetivo é, provando todos esses dados, provando todo esse benefício, dá acesso o quanto 

antes à população brasileira.  

 

JAIR BOLSONARO 

Vocês levaram à Fiocruz, então, essa droga, esse medicamento? 

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  

Sim, teve esse contato. É um medicamento produzido fora do Brasil e esses 

pesquisadores entraram em contato com a Fiocruz pra preparar o material pra submissão à 

Anvisa.  
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JAIR BOLSONARO 

Bem, a proxalutamida já deu entrada, também, aqui, no CONEP, a Comissão Nacional 

de Ética e Pesquisa, para conseguir seu registro, não é isso?  

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  

Não, na verdade, aí, na CONEP, eles tão trabalhando pra começar mais uma pesquisa, 

pra agregar mais valor científico aos dados obtidos.  

 

JAIR BOLSONARO 

Isso passa pela Anvisa no futuro? 

 

O CARA DO LADO DELE 

A Anvisa pode passar até em paralelo.  

 

JAIR BOLSONARO 

Então, tá ok! E daí é uma possibilidade, um possível remédio, outro que brevemente 

estará à disposição de todos no Brasil. A gente espera, a gente pede a Deus que dê certo! Uma 

pergunta aí? Ainda não? Você sabe que eu tenho uma linha de defender o emprego, de 

combater o desemprego, porque dois problemas nós temos: o vírus e o desemprego. Por 

exemplo, estive aqui na segunda-feira numa comunidade em Brasília conhecida como Itapuã e 

entreguei chave pra quatro pessoas: uma tava aposentada, uma senhora, as três outras estavam 

sem ganho nenhum. Eu não vou falar desempregada, porque eles viviam na informalidade. 

Então, como não existe a informalidade quase mais enquanto tiver um regime de fecha tudo, 

três pessoas estavam desempregadas! Não ganhavam nada! Eu perguntei como estavam 

sobrevivendo e disseram: “Só Deus sabe disso!” Então, eu gostaria que aqueles que acham 

que pode fechar sem se preocupar com o desemprego, que visitem as comunidades, entrem na 

casa, vejam o que tem dentro da geladeira, como sobrevivem, pra ver se a gente vai pro meio 

termo, né? Pelo menos no tocante a evitar que empregos sejam destruídos cada vez mais em 

nosso Brasil. Uma pesquisa, também, aqui do Poder 360 dizendo que 36% dos brasileiros, um 

terço praticamente, disse ter comido menos ou passado fome na pandemia. Sete por cento 

dizem que passaram fome realmente, a mais terrível possível. Isso equivale a 15 milhões de 

pessoas no Brasil.  

Último assunto aqui quando chega numa pergunta aí dos Pingos nos Is. Fiz, também, 

na quarta-feira, uma visita à região de Foz do Iguaçu. Inauguramos uma extensão de pista de 
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600 metros no aeroporto. E, agora, lá pode pousar, então, aviões do mundo todo. Então, os 

voos internacionais que iam pra região, as Cataratas do Iguaçu, no Brasil, é o segundo ponto 

turístico mais visitado. Tão logo, se Deus quiser, volte à anormalidade, nós possamos, agora, 

fazer com que lá, lá em Foz do Iguaçu, pousem aviões do mundo todo. Logicamente, hoje, 

pousa na Argentina e vão começar muitos a pousar no Brasil. Também, sobrevoamos a região 

da segunda ponte, que tá sendo feita com o Paraguai. Recurso da Itaipu Binacional, deixo bem 

claro! A Itaipu Binacional não dava prejuízo! Meu lucro era pequeno e não fazia obras tão 

importantes. Depois da nova administração do general Silva e Luna, que ainda não assumiu a 

Petrobras, ela, só o ano passado, investiu dois bilhões e meio no centro-oeste paranaense. 

Então, tem essa ponte, uma outra que brevemente começará a ser construída lá em Porto 

Murtinho, a extensão da pista, duplicação de vias e atende, aproximadamente também, 40 

municípios da região. Quem gosta disso, obviamente, é o governador do Paraná, Ratinho 

Júnior.  

Alguma coisa a mais? Alguma coisa aí, pessoal? Está chegando aí? Bem, hoje, pela 

manhã, eu fui na solenidade da promoção de oficiais generais do Exército Brasileiro. Agora, à 

tarde, aqui também, presidi a cerimônia da promoção dos oficiais generais da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica. Então, no meu discurso, tá à disposição na internet, falando da 

coesão das Forças Armadas, do seu dever constitucional e da sua área de atuação nas quatro 

linhas da nossa Constituição Federal. Então, assim como nós jogamos, trabalhamos dentro 

dessas quatro linhas, a gente tem uma preocupação enorme, porque, de vez em quando, alguns 

querem jogar fora dessa linha. E o Brasil é de todos nós! Todos nós somos responsáveis por 

fazer aquilo de direito, no caso aqui o cumprimento de toda a nossa Constituição.  

Chegou? Então, eu quero encerrar por aqui. Pedir a vocês, quem ainda não sabe, a 

Rádio Jovem Pan, no programa Pingo nos Is, transmite o nosso sinal aqui. Então, acabando 

aqui, está na iminência de acabar, que vocês, aqui, sintonizem o Pingo nos Is, porque vão ter, 

com toda a certeza, como sempre, informações isentas, para que todos nós possamos melhor 

nos preparar para os problemas que enfrentamos todos os dias.  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente! Boa-noite, secretário. Secretário, o que falta pra que o spray 

nasal vindo de Israel possa ser usado aqui no Brasil?  

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  
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Boa-noite! Bem, vamos lá! O spray nasal, que está em desenvolvimento em Israel, ele 

se encontra ainda numa fase inicial de pesquisa, na fase 1. Quando estivemos lá, estava ainda 

pra validar esses dados da fase 1 de pesquisa pelo Ministério da Saúde israelense. E, aí, o que 

falta é desenvolver pesquisas em escala maior, com mais pacientes, inclusive fazer tratativas 

aqui com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil. Doutor Marcelo Morales 

esteve lá conosco, falando da possibilidade talvez de, mostrando resultados bons, mostrando 

resultados efetivos, pensar numa pesquisa de larga escala aqui no Brasil também com os 

pacientes que sofrem com a doença, principalmente em estágios já um pouco mais graves, 

pacientes que já necessitam de oxigênio. Então, essa era a proposta quando estivemos lá. Nós 

estamos acompanhando o desenvolvimento dessas pesquisas. Eles iriam ingressar em fase 2 e 

as tratativas foram bem centralizadas lá, também, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Então, assim como buscamos em Israel, presidente, nós estamos verificando no 

mundo inteiro e no Brasil inteiro, e temos muitos grupos pesquisando aqui no Brasil, em 

contato tanto com o Ministério da Saúde quanto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações, buscando as mais diversas soluções. Então, isso tudo faz parte do monitoramento 

que temos feito desde o início dessa crise.  

 

JAIR BOLSONARO 

Esse spray nasal não foi desenvolvido para a COVID-19. Ele vinha sendo 

desenvolvido pra outra doença e ,daí, acidentalmente, ou experimentalmente, notou-se que 

poderia dar certo no combate à COVID-19 e, obviamente, vão sendo feitos ajustes para 

atender o fim específico da COVID-19. Um outro país, tenho conhecimento, não me lembro 

qual era aqui, também já está em fase bastante avançada no desenvolvimento de um outro 

spray nasal para o mesmo objetivo.  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Salve! Muito boa-noite, secretário Hélio Angotti! Boa-noite, presidente Jair 

Bolsonaro! Pois é, o Governo brasileiro está se mexendo, né? Além desse remédio aí que é 

usado também contra o câncer de próstata e câncer de mama, eu tenho notícias do Ministério 

de Ciências e Tecnologia que um medicamento do Brasil, específico contra a COVID-19, está 

sendo desenvolvido... 

 

 

>>> FALHA NO ÁUDIO <<< 
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HÉLIO ANGOTTI NETO  

Estamos acompanhando junto lá com o secretário Marcelo Morales. Tem essa questão, 

sim, desse medicamento, que teria uma ação antiviral importante. Além disso, também, é 

importante lembrar, têm pesquisas de grupos brasileiros de vacinas, inclusive vacinas já sendo 

preparadas pra agir contra a linhagem P1, como ela é chamada. Uma dessas vacinas, 

inclusive, é na forma de spray também. E várias outras iniciativas. Desde o início, nós temos 

investido muito em pesquisa, não só em diagnóstico, em tratamento, mas em todo um estudo 

genético, até desse vírus pra saber como que ele está evoluindo. Mas, a gente pode pegar um 

dia e trazer mais informações, conversar com a equipe do Ministério das Ciências, Tecnologia 

e Inovações. 

 

JAIR BOLSONARO 

Zé Maria, vocês já entrevistaram aí, mas o Marcos Pontes é uma pessoa excepcional, 

com uma capacidade enorme, uma tremenda boa vontade pra tratar desse e outros assuntos 

referentes à pasta dele. Então, uma pessoa fantástica pra vocês entrevistarem e colher 

informações sobre o desenvolvimento da vacina brasileira. Indo pro encerramento aqui, tem 

mais uma, né? Nosso Facebook, YouTube e Instagram 65 mil, Pingos nos Is 106 mil, Jovem 

Pan News 21, Foco do Brasil quatro e Folha Política, também, quatro mil. Outra pergunta? 

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite presidente! Boa-noite, secretário! Eu pergunto ao secretário qual é o número 

máximo de vacinação diária que o Brasil pode alcançar? Obrigado! 

 

HÉLIO ANGOTTI NETO  

Olha, é até difícil quantificar o número máximo. Nós já ultrapassamos, por exemplo, a 

barreira de um milhão de doses aplicadas num só dia. Essa barreira foi ultrapassada. Agora, o 

número máximo depende de toda uma mobilização feita a nível de secretarias estaduais e 

municipais de saúde. E, aí, nós estamos falando de mais de cinco mil e 500 municípios dos 

mais diversos tipos, desde as grandes capitais até os rincões mais afastados do Brasil, com as 

mais diversas dificuldades logísticas. Agora, o que a gente observa é que há todo um esforço, 

toda uma cooperação, as Forças Armadas entrando pra ajudar, secretários estaduais e 

municipais de saúde, salas de vacinação, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, e tá 

tendo uma mobilização nacional, tá todo mundo se dedicando. E até eu aproveito aqui, viu 
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presidente, pra gente sempre reforçar, voltar a agradecer aos nossos profissionais de saúde, 

todo mundo que tem se dedicado. Muitos perderam a vida nesse combate. Também, sofrem 

com a perda da vida dos seus pacientes. E o que a gente observa é essa grande mobilização. 

Podemos vacinar mais? Eu acredito sinceramente que sim. Temos estrutura e temos gente 

dedicada. E tenho certeza que o Governo tem feito todo o esforço possível pra aumentar isso 

cada vez mais. 

 

JAIR BOLSONARO 

O Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão à disposição. Já está acertado com o 

ministro da Defesa, Braga Neto. Em alguns locais do Brasil, o Exército já está vacinando. 

Onde tiver uma unidade militar, sempre tem um efetivo de enfermeiros e pelo menos um 

médico. Então, estamos à disposição e, chegando pra nós esse dever, o militar trabalhar 24 

horas por dia, independente de ser sábado, domingo ou feriado. Então, a grande contribuição 

das Forças Armadas pode vir. Obviamente, dependemos de vacinas chegando pra nós. 

Chegando para as Forças Armadas, nós cumpriremos essa missão. Alguns acham, nós vamos 

estudar semana que vem com o ministro da Saúde, pra ver se parte dessas vacinas já começa a 

ser distribuída pras unidades militares, porque, daí, nós daremos a devida velocidade a esse 

processo de vacinação. Alguma coisa mais? Pessoal, muito obrigado pela atenção! Programa 

Pingos nos Is, muito obrigado pela sessão, por transmitir o nosso sinal! E pedimos aqueles 

que estão nas nossas mídias sociais que entrem, agora, no Pingos nos Is pra acompanhar aqui 

esse programa, que vai das seis às oito da noite. Alguma coisa mais? Muito obrigado aí! Até a 

semana que vem se Deus quiser! 
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LIVE DO BOLSONARO – 15/04/2021 

 

JAIR BOLSONARO 

Boa-noite! Quinta-feira, 15 de abril, 19 horas. Elisângela, intérprete de Libras, e o 

nosso Pedro da Caixa Econômica Federal. Rapidamente aqui, o Pedro é bem mais novo do 

que eu, né? O que eu vi acontecer agora há pouco no Brasil me lembrou do tempo de garoto 

quando eu assistia no cinema do seu Lelé em Eldorado Paulista filme de cowboy. Então, o 

cara assaltava, por exemplo, algo na Califórnia e começava numa cavalgada, uma 

desembalada, correr em direção ao México. Uma vez transpondo a fronteira com o México 

tava tudo resolvido e não podia mais ser preso. E alguns torciam pro bandido, outros torciam 

pra patrulha, mas aqui no Brasil parece que a mesma coisa acontece hoje em dia. Mas, vamos 

lá! Não vou entrar em detalhes, não! Uma notícia que chegou agora pra mim, eu tô custando a 

crer que seja verdadeira, por Deus que tá no céu! Cármen Lúcia dá cinco dias para o 

presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abrir um processo de impeachment 

contra Bolsonaro! Realmente, eu acho que uma coisa de errado ou de muito errado vem 

acontecendo há muito tempo no Brasil. Então, vamos ver se procede essa informação. Tá na 

mídia agora! Qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso? Se vão 

abrir processo ou não e a gente vai se encontrar, não na live, mas com toda a certeza no outro 

lugar, brevemente, pra discutir esse assunto aí. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu 

acho sobre isso aí. Só digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira 

obviamente tirando a minha vida. Fora isso, o que nós tamos vendo acontecer no Brasil não 

vai se concretizar, mas não vai mesmo, não vai mesmo, tá ok? Mas, vamos lá, bater um papo 

aqui, Pedro! Vamos lá! Curiosidade, sabemos da questão do vírus aí, da COVID, mata muita 

gente etc., mas parece que os números começaram a cair depois que a CPI lá do Senado 

incluiu, também, a investigação em cima de governadores e prefeitos, mas tudo bem. Mas, 

olha só como que a mídia se comporta! Eu nunca vi algo tão sujo no mundo como grande 

parte da mídia no Brasil! É uma coisa realmente que se aproxima do chorume. É uma coisa 

fétida! Essa é grande parte dessa mídia podre do Brasil. Olha, aqui: “Médicos fazem 

tratamento clandestino com cloroquina contra a COVID-19”. Eu não quero discutir a 

cloroquina aqui. Eu tomei e me safei! Muita gente tomou e se safou! Chama-se tratamento 

precoce, ou tratamento imediato, ou tratamento off label. O médico tem o direito de bem 

receitar o que ele achar que é melhor para o paciente. Exemplo de Chapecó: o prefeito lá, João 

Rodrigues, lá, os médicos têm liberdade pra receitar o que ele achar melhor. Se ele achar que 

tem que ser a cloroquina, vai ser; ivermectina, vai ser; seja lá o que for. Agora, por que que a 



268 

 

mídia faz um trabalho sujo como esse? Pelo que tudo indica, a certeza que eu passo a ter: 

quanto mais mortes tiver, melhor pra provocar um clima de revolta contra o presidente da 

República. Essas mídias tão perdendo credibilidade dia após dia e nós sabemos onde vão 

chegar, tá! A mídia, que sempre falou em liberdade de imprensa, contra a censura, tão se 

autocensurando, tão cada vez mais desacreditando a mídia no Brasil como um todo, mas 

vamos em frente! Essa decisão do Supremo de hoje, então, o Lula tá elegível pra 22. Bem, o 

Brasil não quebrou no último ano, ou no penúltimo ano, ou no Governo A, B ou C. O Brasil 

vem numa situação bastante complicada há décadas! Alguns querem que eu resolva, limpe a 

casa, quase que sozinho, de uma hora pra outra. Não quero jamais me intitular como faxineiro 

do Brasil, aquele que vai resolver os problemas do Brasil, o salvador da Pátria, mas acredito 

que estou fazendo a coisa certa!  

Quando se fala em corrupção, Pedro, eu pedi pra você fazer uns cálculos aqui 

rapidamente aqui, fala em corrupção, como eu tava assistindo agora no programa Pingos nos 

Is, o Zé Maria falou muito na questão da Petrobras, mas foi generalizada. É um corpo que tá 

com câncer em todos os seus órgãos, em todos os seus tecidos. E na Caixa Econômica não era 

diferente. Então, eu pedi pro Pedro rapidamente aqui, nos oito anos do Governo Lula, qual foi 

o lucro da Caixa, nos oito anos do Lula, e qual foi a média anual de lucros?  

 

PEDRO GUIMARÃES 

O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais, né, presidente? E no primeiro ano do seu 

Governo, a Caixa teve um lucro maior do que nos oito anos do Governo Lula. Vamos lá!  

 

JAIR BOLSONARO 

Então, no Governo Lula, oito anos, lucro 20 bilhões? Média dois bi e meio? Depois, 

tivemos Dilma seis anos. Aumentou um pouco o lucro, na média, de 2.6 pra 5.3. Dobrou?  

 

PEDRO GUIMARÃES 

5.9.  

 

JAIR BOLSONARO 

No Governo Temer, aumentou um pouco mais o lucro da Caixa Econômica: 9.4. Em 

dois anos do nosso Governo?  

 

PEDRO GUIMARÃES 



269 

 

17.2 bilhões de reais por ano e, presidente, semana passada, só pra dar um exemplo do 

que que acontece, nós vendemos uma operação do Banco Pan, que tinha dado problema lá há 

dez anos atrás. Quando o seu Governo começou, a ação estava mais ou menos em um real e 

meio. Nós vendemos por 11 reais e 42. Então, uma operação que dava prejuízo pra Caixa deu 

dois bilhões de lucro só em venda de ativo.  

 

JAIR BOLSONARO 

Vou falar então, pra ficar bem claro aqui, o lucro anual da Caixa em cada Governo. 

Então, no Governo Lula, média de 2.6 bilhões por ano, 2.6; no Governo Dilma, aumentou pra 

5.9; no Temer, 9.4; no nosso, foi pra 17 bilhões.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Isso no ano de pagamento de auxílio emergencial, que o banco parou durante três 

meses.  

 

JAIR BOLSONARO 

Então, em dois anos do nosso Governo, tivemos mais lucro do que em oito anos do 

Governo Lula! 

  

PEDRO GUIMARÃES 

Primeiro ano do nosso Governo, presidente, a gente teve mais lucro que os oito anos 

do Governo Lula. Nos dois anos do seu Governo, mais ou menos, o mesmo lucro do que os 

seis anos do Governo Dilma. Primeiro ano do seu Governo, mais lucro que os dois do 

Governo Temer.  

 

JAIR BOLSONARO 

Pessoal, há pouco tempo, organograma da Caixa. Presidente, é você, abaixo de você, 

quem tem? 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Doze vice-presidentes.  

 

JAIR BOLSONARO 

Doze vice-presidentes. Como era a indicação das Vice-presidências da Caixa? 
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PEDRO GUIMARÃES 

Não era como é como o senhor, que é matemático. Tanto que nós trocamos os doze 

vice-presidentes, 21 dos 22 diretores. Então, a Caixa nunca trabalhou tanto pelo povo 

brasileiro, que é outra notícia que a gente vai dar daqui a pouco. Nunca teve tanto resultado. E 

a média dos vice-presidentes de idade, presidente, ao redor de 40 anos de idade! Catorze 

mulheres líderes! Quando começou o seu Governo, zero mulheres líderes; ou seja, nenhuma 

mulher como vice-presidente ou diretora. Hoje, são 14! E as pessoas com deficiência, PCDs, 

só um e meio dos empregados eram PCDs quando o mínimo é cinco, e nós atingimos isso!  

 

JAIR BOLSONARO 

Então, no passado, as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Agora, 

dá lucro! E a Caixa, apesar desse lucro, você botou a taxa de juros lá em baixo.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Saiu de 14% ao mês com cheque especial para, começando, de 1,8% ao mês. E, há um 

mês atrás, um mês e pouquinho, nós anunciamos outro exemplo para as Santas Casas, que nós 

reduzimos em 80% a taxa de juros. Presidente, quando nós assumimos, era de 30% por cento 

ao ano. Hoje, está ao redor de 6% ao ano e são 190 mil leitos.  

 

JAIR BOLSONARO 

Isso que acontecia com o Banco do Brasil, com o BNDES, Banco Central também? 

Não, Banco Central, não! Lá, é mais profissional! Então, isso acontecia há pouco tempo no 

Brasil. Mudou. Querem criticar meu Governo? Fique à vontade. Fique à vontade. Mas, puxe 

um pouquinho pela memória pra ver como o Brasil era conduzido no passado. Então, quando 

fala em arrumar a casa, tem muita gente melhor do que eu. Até o Pedro tem uma cabeça 

brilhante, mas, lamentavelmente, não tem a popularidade que eu tinha pra disputar uma 

eleição.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Presidente, eu vou te interromper, desculpa! O que o senhor fez, eu não vi, por quê? O 

senhor dá liberdade pra gente. Vou dar um exemplo. Eu vim do mercado financeiro. Há 30 

anos se falava de Banco Central independente. O senhor foi o único, presidente, que realizou 

algo que todos tinham tentado, mas não tinham conseguido. Então, um exemplo do mercado 
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financeiro, que é o Banco Central independente, e o senhor foi o presidente que realizou. 

Então, eu quero reforçar que eu acho que uma das grandes virtudes do senhor, tô falando 

porque é o que eu penso, é que o senhor dá espaço pra gente e o senhor é meritocrata. Ou seja, 

se a pessoa entrega, ótimo, se não entrega...  

 

JAIR BOLSONARO 

Não tô começando aqui uma campanha pra 22, mas pela decisão do Supremo, hoje, o 

Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. E pra 

sentir o quê? Se o Lula voltar pro voto direto, pelo voto auditável, tudo bem. Agora, veja qual 

vai ser o futuro do Brasil, o tipo de gente que ele vai trazer pra dentro da Presidência. 

Inclusive, se o Lula for eleito, isso é bom pra simular até os petistas, né? Em março de 2023, 

três meses depois que ele por ventura assumir a Presidência, ele vai escolher mais dois 

ministros para o Supremo Tribunal Federal. Mais dois! Tá ok, pessoal? Eu acho que a 

conclusão cabe a todos vocês. Não querem! Eu não tô dizendo que vou ser candidato nem que 

eu sou o melhor do mundo, mas vamos ter umas eleições pela frente, tá previsto eleições em 

22. O Lula vai ser candidato, vai tá lá! Tira eu de combate, tá? Resolveram não disputar as 

eleições. Quem seria outro que iria com Lula pro segundo turno? É só fazer um raciocínio que 

vocês vão entender qual é o futuro de cada um de vocês. Eu já tô com 66 anos de idade. Até 

lá, vou tá com 68.,Já tô no lucro! Tô mais pra lá do que pra cá, né? Mas, veja qual futuro 

reserva pra vocês no Brasil com o que está acontecendo e com essa decisão de hoje do 

Supremo Tribunal Federal, dando, aí, praticamente, anulando as condenações do Lula e 

tornando, então, elegível. Mais duas vagas no Supremo para o PT! Caixa Econômica, que cê 

tem de boa aí? Antecipação do calendário? Liguei pro Pedro. Não força a barra! Pedro, um 

pessoal tá recebendo, agora, no cartão, o auxílio emergencial e quem quiser receber dinheiro 

tava dois meses pra frente. É isso mesmo?  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Na verdade, 30 dias, de 30 a 40 dias. Presidente, é muito importante, porque isso vai 

gerar um impacto grande. Então, assim, logo após a live, no site no auxilio.caixa.gov.br, nós 

teremos todo o calendário, mas chega a antecipar em duas semanas e, já neste mês, agora, no 

dia 30 de abril, a gente já começa a realizar, também, o pagamento. Ou seja, permitir o saque 

nas lotéricas e nos ATMs, que era só em maio. Então, reforçando, nós vamos ter... Conversei 

com o ministro Roma, o Ministério, amanhã de manhã, a gente vai publicar a portaria, porque 

o Ministério da Cidadania com o senhor, e a gente vai ter uma amanhã, às três horas da tarde, 
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pra detalhar. Mas, em resumo, nós antecipamos ao redor de 15 dias, por quê? Porque nós 

percebemos que conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista do 

Caixa Tem operacional quanto do ponto de vista de minimização de filas. Então, o presidente 

conversou. Nós, matematicamente, discutimos na Caixa, falamos com o Ministério da 

Cidadania, e levei ontem pro senhor.  

 

JAIR BOLSONARO 

Sabemos que o auxílio emergencial é um valor pequeno, sabemos disso, mas é o que 

nós podemos conceder no momento. Quem tirou seu emprego, não reclame de mim, foi o seu 

governador, fechando tudo, te obrigando a ficar em casa, destruindo milhões de empregos 

pelo Brasil! Então, quem achar que é pouco, eu acho que é pouco, faz uma pressão em cima 

do seu governador, já que ele fechou tudo e fez saldo de caixa o ano passado, ele pode 

complementar esse auxílio emergencial pra vocês! Tem uma pergunta. Começar a primeira 

pergunta aqui. Estamos com recorde de audiência, né? O Facebook, YouTube e Instagram 

nosso, mais ou menos 140 mil, Pingos nos Is 120 mil, Foco do Brasil cinco, Folha Política 17, 

Jovem Pan News 25. Total, estamos com um pouco mais de 300 mil pessoas nos assistindo 

on-line. Cid, uma pergunta pro Pedro, aí!  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. 

Eu pergunto ao presidente da Caixa se, com as lições do ano passado, dadas pelas fraudes que 

ocorreram, foram tomadas medidas de precaução neste ano, que impedirão a repetição do que 

tivemos aqui? 

 

PEDRO GUIMARÃES 

Augusto, obrigado pela pergunta! Nós tivemos um volume de fraudes inferior a 

0,15%. É um percentual menor do que nos Estados Unidos. Só que pagamos 300 bilhões de 

reais e várias dessas pessoas estão tendo que devolver. Então, na verdade, foi um valor muito 

menor e, sim, sua pergunta é excelente, porque nós reforçamos a segurança do sistema e 

fizemos a atualização, 27 atualizações do Caixa Tem. E essa é uma pergunta, presidente, é 

importante, porque foi por isso que nós colocamos um cronograma com pouco mais gordura. 

Quando vimos que estava funcionando muito bem, com basicamente zero de fraude, nós, após 

a conversa com o presidente, antecipamos em até duas semanas. 
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JAIR BOLSONARO 

Pelas minhas contas aqui, eu posso tá errado, é mais ou menos 500 mil o número de 

fraudes, né?  

 

PEDRO GUIMARÃES 

É um pouco menos, porque eu não posso falar no detalhe, presidente, mas é menos na 

verdade, bem menos. 

 

JAIR BOLSONARO 

Porque eu vi que o Wagner Rosário, ô Augusto, tem gente de tudo quanto é cor ali, tá! 

Toda Arca de Noé tá ali, gente tua da imprensa, tem gente minha militar, tem banqueiro, tem 

tudo quanto é tipo de gente ali, foi pra pegar os 600 reais no começo e foi pegar os 300, 

também, lá atrás.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Deixa eu só falar, presidente, porque eu acho que isso é importante. Nós bloqueamos. 

Algumas pessoas tentavam pegar o benefício e não conseguiam. Então, na verdade, quando 

nós percebemos as fraudes, as pessoas, algumas tentaram sacar e outras, Augusto, falaram que 

era fraude. E depois, nós demonstramos, matematicamente, que quem tinha acabado 

recebendo era alguém da própria família. Então, é um pouco mais complicado. Então, a 

fraude provada, todas foram pagas, menor que 0,15, mas eu não posso dar um número.  

 

JAIR BOLSONARO 

Vamos lá, nessa política aí do fique em casa, do lockdown, do confinamento, esses 

superpoderes que o Supremo deu para governadores e prefeitos, mas tem uma consequência 

disso, como, por exemplo, aqui. Desde março do ano passado, eu falava e continuo falando 

que nós temos dois inimigos: o vírus e o desemprego. Mas, grande parte da mídia fica o 

tempo todo batendo em mim, porque virou esporte por parte desses órgãos de imprensa. 

Temos, aqui, uma matéria do Correio Brasiliense de dois dias: “Brasil tem 125 milhões de 

pessoas que não sabem se vão alimentar bem”. A verdade é saber se vão comer o suficiente. 

Eu não sei quanto uma pessoa come por dia. Vou chutar aqui 1 quilo de alimento por dia. Esse 

pessoal, aí vai comer 700 gramas, 600 gramas, 500 gramas. Essa é a preocupação! Essa é a 

política do fique em casa! Eu vi um vídeo sobre plantador de tomate, eu acho que é interior de 

São Paulo, não tá dizendo lá. Mas, conversei, hoje, com o coronel Mello Araujo, da 
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CEAGESP. Grande parte dos plantadores de tomate estão colhendo e jogando fora, porque 

não tem pra onde vender. São Paulo, por exemplo, fecha restaurante, fecha bar, não pode 

vender um cachorro quente na praça, não pode nada, não tem consumo de tomate. Agora, esse 

tomate, mais tarde, quando a procura se fizer presente, o cara vai plantar tomate. Eu calculo 

que vai levar uns dois, três meses pro tomateiro aí dar tomate. Vai ter uma produção pequena. 

O preço vai lá pra cima. Conversei, hoje, também, o meu irmão tava comigo aqui em Brasília, 

com bananicultor do Vale do Ribeira. Ele falou que, na plantação dele, os cachos tão 

amadurecendo e apodrecendo no pé. Ou seja, vamos ter uma quebra de banana, também, no 

Brasil. A economia do Vale do Ribeira, a minha terra, eu acredito que 90%, por aí, seja da 

banana. Vai ter uma queda, também, na região. A mesma coisa, a banana não é de hoje pra 

amanhã. Leva, ali, algum tempo procê plantar e o pé dar o cacho e você colher e levar pra 

algum lugar. Vamos ter falta de banana! O preço vai lá pra cima! Ou seja, alimentação, que já 

teve uma alta grande, perto da inflação, vai ter uma alta muito maior quando aí voltar a 

política de abrir mais coisas ou abrir tudo, que seria, no meu entender, o normal! Não essa 

política adotada aí por alguns governadores, que fechou tudo no seu Estado! A inflação vem 

alta também. Ou seja, estamos com uma tempestade quase perfeita pela frente. Talvez, seja 

isso que alguns governadores queiram pela economia atingir o Governo. Que a briga desses 

governadores, não são todos, mas desses, não é derrotar o vírus, é tentar derrubar o presidente.  

E eu quero saber, o que que vai esperar, o que que esse futuro governante pode esperar 

do Brasil caso ele ganhe mais eleições no futuro com esse tipo de política, terra arrasada que 

estão fazendo no Brasil. Lamento muito, realmente, pelo futuro do nosso Brasil. E o que que 

eu posso fazer? A gente só ganha guerra, pessoal, se tiver informações, se o povo tiver bem 

informado, tiver consciência do que tá acontecendo, a gente ganha essa guerra! Alguns 

querem que seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer, dentro das quatro linhas da 

Constituição, dentro das quatro linhas da Constituição, né? Se o povo, cada vez mais se 

inteirar, informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar pra ele qual o futuro do nosso 

Brasil, a gente ganha essa guerra! Eu sei onde está o câncer do Brasil! Eu sei onde está o 

câncer do Brasil! Nós temos como ganhar essa guerra! Se esse câncer aí for curado, o corpo 

volta à sua normalidade. Estamos entendidos? Se alguém acha que tenho que ser mais 

explícito, lamento. Outra pergunta, Cid!  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente Pedro! Gostaria de saber o 

seguinte do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. De acordo com as regras do auxílio 
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emergencial dessa segunda rodada agora de 2021, quem não recebeu o auxílio em 2020 não 

pode receber agora nesse ano. Ou seja, o pagamento, agora, é só pra quem já estava 

cadastrado no ano passado. Queria saber o porquê dessa escolha e o que podem fazer as 

pessoas que, no ano passado, por exemplo, tinham emprego, não precisaram do auxílio, mas 

que, agora, nesse ano, precisem receber o benefício. Qual a recomendação? Obrigado! Boa-

noite!  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Hoje, foram aprovados, na verdade, nós pagamos mais 236 mil pessoas que foram 

aprovadas ao redor do dia 10. E, hoje, se eu não me engano, quem nasceu a partir de abril 

começou a receber a primeira parcela, janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril. Em relação à 

sua pergunta, a análise foi feita exatamente isso: todos que receberam durante 2020 e foi feita 

uma análise a partir das novas regras, ou seja, em 2021, só aqueles que receberam em 2020 e 

que ao mesmo tempo passem pelas novas regras. Dois pontos, presidente, foram importantes. 

Até o ano passado, era até duas pessoas por família e, agora, você tem esta questão de uma 

pessoa, mas, no total, estão sendo ao redor de 40 milhões de famílias. 

 

JAIR BOLSONARO  

Menos, aproximadamente, 28 milhões de pessoas recebendo.  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Parte desses 28 milhões era aquela questão que o senhor falou, potencialmente 

fraudes, pessoas que não deveriam. Então, de redução efetiva, foi ao redor de 20 milhões. 

 

JAIR BOLSONARO 

Não é maldade nossa. Esse dinheiro é endividamento, A nossa dívida tá em torno de 

cinco trilhões de reais, tá sabendo? Pesado, né? Mas, tudo bem! Uma dívida que tá sendo ali 

conduzida pela equipe econômica, aí, do Paulo Guedes. Nós começamos a pagar juros 

negativos, juros reais negativos. Então, eu até vi o videozinho do Ciro Gomes, né? Fala 

baixinho, no Governo do PT se pagava juros altíssimos. Eu acho que chegou acima de 40%, 

foi não?  

 

PEDRO GUIMARÃES 
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Não. Ao ano, foi na estabilização da moeda lá pra década de 90, do Fernando 

Henrique, chegou a uns 35. 

 

JAIR BOLSONARO 

Mas, no Governo FHC, não chegou mais alto, não? Se combatia a inflação 

simplesmente aumentando a taxa de juros. Isso refletiu em endividamento nosso, é isso?  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Sim. Aconteceu um processo de tri (???) inflação. Pra combater o processo de tri (???) 

inflação, houve um juro extremamente elevado. E isso é um ponto muito importante, 

presidente. Este processo de juros elevados lá atrás, quando a dívida era muito menor, 

conseguiu fazer com que o real fosse uma moeda estável. O grande ponto que o senhor está 

falando, que é uma questão muito importante fiscal, é qualquer perda de confiança na moeda, 

por uma questão exatamente fiscal, faz com que a inflação volte. Agora, hoje, nós temos uma 

inflação, mesmo sobre qualquer parâmetro da história do Governo brasileiro, baixa. Então, o 

que que acontece, só pra finalizar? Houve, uma redução de juros, que nunca houve, com uma 

inflação baixa. Então, essa taxa de juros real, que é a taxa de juros nominal menos a inflação, 

ela existe pela grande confiança que existe do mercado, dos agentes econômicos na economia 

nacional. 

 

JAIR BOLSONARO 

Sete sinais nos acompanhando! Estamos com 340 mil pessoas! É um recorde! Em 

grande parte, aqui, um terço, Pingos nos Is, do Augusto Nunes e sua turma aí. Vamos lá, 

chegando mais algumas notícias! O Brasil vacina mais que toda Europa junta, tá? E isso daí a 

grande mídia nossa continua ainda desinformando a população no tocante a isso. Tirando os 

países que produzem vacina, nós somos o que mais vacina no momento. Teve um fato em 

Curitiba, é lamentável, no domingo, pessoal fazendo lá uma carreata e uma do 13º andar, por 

coincidência, jogou o maracujá congelado contra a multidão e atingiu uma senhora, uma 

idosa, que teve corte e sangramento na cabeça. A meliante petista, que a página dela toda ela é 

voltada pro Lula livre, foi detida e vai responder por tentativa de homicídio. 

Lamentavelmente, foi posta em liberdade logo depois. Fizemos a semana passada a primeira 

ligação com tecnologia 5G, da empresa Nokia, e estamos preparando para o 5G no futuro. 

Não vou entrar em detalhes sobre o senador Kajuru aqui. Ele ligou pra mim, conversou 

comigo, uma conversa que eu teria com qualquer senador, né? Já falei com ele algumas 
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poucas vezes no passado, como assim, como alguns poucos senadores e deputados também, 

nunca tive nenhum problema. Agora, o fato de gravar a gente. No dia seguinte, me ligou 

novamente. Eu acho que foi no dia seguinte. Não, não foi no mesmo dia, não! Foi o dia 

seguinte? Não sei, ligou novamente pra mim e conversou comigo e falou que tinha cortado 

partes agressivas ao senador, não sei o que. Fiquei quieto. Quer dizer, quando ele falou aquilo, 

eu vi que o cara me gravou e vai divulgar! Não vou discutir com um maluco aqui! Ele não 

pediu autorização pra gravar uma ligação telefônica comigo. E mais, o que ficou de bom 

nessa conversa? Bom não, muito bom! Vira e mexe, você vê o pessoal me acusando aí: “Não 

comprou vacina o ano passado”. É isso mesmo? “A Pfizer ofereceu pra ele 70 milhões de 

dólares, ele não comprou”. E o Kajuru gravou pra CNN e disse que eu havia dado um chá de 

cadeira para o presidente da Pfizer de 10 horas e não recebi. E ele falou que isso seria 

comprovado brevemente, porque o ex-ministro da Saúde confirmaria isso. Bem, depois ele 

disse que esse ex-ministro, não podia ser outro, foi o Mandetta. Agora, pra vocês verem, quem 

é que, com toda a certeza, com toda a certeza, espalhava que eu não, com toda a certeza 

espalhava, que eu não havia comprado vacina ano passado? O próprio Mandetta. Agora, por 

que não compramos antecipadamente de alguns outros laboratórios? Porque tinha que passar 

pela Anvisa, pessoal! Eu não posso ser irresponsável a ponto de comprar uma vacina que vai 

ser injetada em você sem uma comprovação, sem uma certificação da mesma! Então, ficou 

bom pro Kajuru. Acabou confirmando aquilo que a gente não tinha certeza. E quem 

espalhava, quem espalhou que eu não comprei a vacina foi o Henrique Mandetta, o candidato 

aí da Globo pra Presidência o ano que vem, tá certo? Valeu Kajuru! Obrigado aí! Agora, tá 

faltando você divulgar a outra ligação que você fez pra mim dizendo que eu concordei, que 

falei: “Publica aí, publica aí a conversa telefônica entre nós”. (Alguém: essa ele disse que não 

gravou.) Essa não gravou? Porra, Kajuru! Essa não gravou? Tu grava tudo, Kajuru! Tu grava 

tudo, porra! Num gravou por que tu vai se ferrar, né? Vai fazer uma prova contra você, tá 

certo? Tem mais uma pergunta aí, Cid?  

E outra coisa, o Kajuru foi desmentido pelo próprio presidente da Pfizer, que não havia 

pedido audiência comigo e agora ficou chateado, com todo respeito à CNN. A CNN procurou 

o presidente e não teve resposta. Pelo amor de Deus, tá certo? Dando a entender que eu fiquei 

quieto, porque poderia ter havido esse contato com a Pfizer. Eu conversei com a Pfizer esse 

ano, uma videoconferência, e eu não sou a pessoa que vou servir de intermediário pra comprar 

vacina. Muita gente, algumas pessoas, fazem contato fortuito comigo, cercadinho, as visitas 

que eu faço, lá no próprio Alvorada, um evento. Tava indo me apresentar o ministro da Saúde 

que eu quero, “eu tenho uma vacina muito boa”, entra por aqui e sai por aqui. Eu não vou 
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ligar pro ministro da Saúde: “Ó, recebe aí o fulano de tal, que ele quer te oferecer uma vacina 

feita não sei aonde”. Marte, Vênus, Platão, Plutão, Saturno, não sei. Eu não vou fazer isso aí, 

porque isso aí num meu entender é lobby! Quem quer vender vacina no Brasil é só procurar a 

Anvisa. Uma vez sendo aprovada, o Ministério da Saúde é rapidamente contatado e vai 

comprar essa vacina com toda certeza! Tem mais aí? Mete bronca! 

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Salve! Muito boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente da Caixa, Pedro 

Guimarães! Olha, a minha pergunta, presidente Pedro Guimarães, é se esse lucro da Caixa 

Econômica significa já um bom sinal para a retomada da economia no pós-pandemia ou é 

apenas retrato atual? O que significa esse lucro da Caixa aí no mercado financeiro?  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Zé Maria, obrigado! Nós tivemos lucro recorde tanto em 2019 quanto em 2020. Então, 

a Caixa Econômica Federal nunca reduziu tanto os seus juros, nunca ofereceu tanta ajuda à 

população como ano passado! Nós demonstramos quando pagamos, presidente: 121 milhões 

de brasileiros. Chegamos a pagar 90 milhões de brasileiros todos os meses. E o primeiro e o 

segundo ano recordes de lucro na história da Caixa foi no Governo do presidente Bolsonaro. 

E um outro ponto que é importante, mas aí respondendo à sua pergunta, no primeiro trimestre 

deste ano de 2021, nós crescemos o crédito imobiliário com recursos da Caixa 103%. Ou seja, 

em janeiro, fevereiro e março de 2021, nós mais do que dobramos o crédito pra compra de 

casas e apartamentos de janeiro, fevereiro e março de 2020, o que demonstra, 

matematicamente, que a Caixa e a economia estão fortes. Pelo menos esta questão imobiliária, 

que é muito importante, que gera muito emprego, presidente, dá uma demonstração no que se 

chama de resiliência, ou seja, de força, porque tem mais de um milhão e meio de pessoas 

neste segmento com esses créditos que nós emprestamos. 

 

JAIR BOLSONARO 

A última notícia aqui, se não tiver mais pergunta aí, deixa eu falar rapidinho aqui. No 

último sábado, agora, estive no Morro da Cruz, comunidade de São Sebastião, aqui no DF. 

Conversando com o povo, batendo papo etc., não sei. E daí, em dado momento, parei numa 

casa ali sem querer, e era uma casa onde tinha algumas venezuelanas. Acredito que um pouco 

mais de dez na casa. E bati um papo com elas e contaram as agruras, como estão vivendo aqui 

no Brasil. Falei venezuelanas, só tinha mulher ali, não sei por que, mas só tinha mulher ali, e 
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me falaram que ali, no bairro, na região ali de São Sebastião, existiam mais de mil 

venezuelanos. Nós não queremos isso para o Brasil! Nós estamos sabendo que o Brasil, 

realmente, tem dado alguns passos nessa direção pelo empobrecimento da sua população. Nós 

não queremos isso! Eu tenho uma filha de dez anos! Não queremos isso pros nossos filhos e 

netos! Agora, o Brasil, mais cedo ou mais tarde, como as coisas estão acontecendo no Brasil, 

teremos aqui o ponto de encontro. Com toda a certeza, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer 

isso aí. E digo a vocês, o Governo Federal vai agir dentro das quatro linhas da Constituição 

restabelecendo a ordem no Brasil. Afinal de contas, sou o chefe do Executivo, sei disso, né? 

Mas, o artigo quinto da Constituição, por parte de alguns governadores, deixou de existir. E 

nós sabemos que, pra recuperarmos a paz, a normalidade do nosso País, nós devemos 

respeitar todos incisos que estão naquele artigo quinto, que, segundo a própria Constituição, 

pertence ao que se chama de cláusula pétrea. Aquilo não pode ser mudado nem por uma nova 

emenda à Constituição. Só poderia ser mudado por uma nova Assembleia Nacional 

Constituinte. Mas, infelizmente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns 

governadores e pouquíssimos prefeitos vêm na base da canetada simplesmente ignorando, 

rasgando, jogando no lixo o artigo quinto da nossa Constituição Federal. E repito, a população 

é que dita os rumos da sua nação. Mais uma coisa, Cid? A saideira?  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. 

Presidente Pedro Guimarães, a que o senhor atribui esse resultado tão mais positivo da Caixa 

Econômica Federal em relação aos governos anteriores? Obrigado!  

 

PEDRO GUIMARÃES 

Bem objetivamente, deixando os executivos trabalharem de maneira matemática, por 

exemplo. Isso é muito importante. Quando nós assumimos, duas empresas tinham tomado de 

crédito na Caixa ao redor de 30 bilhões de reais, e uma delas não pagou tudo. Ao não pagar 

tudo, deu prejuízo pra Caixa. E nós fizemos ano passado com o Pronamp, por exemplo, 34 

bilhões de reais para 350 mil empresas. Que que eu quero dizer com isso? O mesmo dinheiro 

que se emprestava para duas empresas, e uma delas não pagava tudo, hoje se empresta para 

350 mil empregos. Então, quando você empresta na média 100 mil reais versus 15 bilhões de 

reais, uma série de coisas são claras. Você consegue mais capilaridade pelo Brasil inteiro e 

qualquer possibilidade de corrupção é muito menor. Além disso, nós tivemos vendas de 

ativos, presidente, não relevantes. Por que que a Caixa Econômica Federal tinha que ter ação 
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da Petrobras? Vendemos Petrobras, vendemos uma série de ações como o próprio Banco Pan. 

Então, é um conjunto de ter liberdade pra atuar, é um conjunto de focar na parte imobiliária, 

micro e pequenas empresas, pessoas mais carentes e fazer isso de uma maneira correta. Então, 

esse resultado é muito mais forte, vai continuar sendo. Por exemplo, nós montamos um banco 

digital de 107 milhões de pessoas. Isso ajuda a reduzir os custos. Outras coisas importantes, a 

gente está saindo de 200 prédios. Nós gastávamos centenas de milhões de reais pra patrocinar 

clube de futebol. Hoje, é zero. Então, são uma série de pontos, a gente tem que ir rápido aqui, 

mas eu acho que o objetivo é: o presidente deixa a gente tocar o banco da maneira 

matemática. Todas as pessoas da Caixa são excelentes. Eu tenho um enorme orgulho de ser 

presidente da Caixa! E, basicamente, a Caixa tem o seu papel social e o seu papel ajudando as 

pessoas mais carentes e as empresas menores.  

 

JAIR BOLSONARO 

Mais alguma coisa? Encerrando, quero ler mais uma vez uma notícia aqui muito 

importante, tá aqui no Antagonista. Eu não gosto de replicar coisas, falar de Antagonista, Veja, 

Folha, porque tem, mas, pelo que levantamos até agora aqui, a notícia é verdadeira: “A 

ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia deu um prazo de cinco dias para que o 

presidente da Câmara, Arthur Lira, explique a não abertura dos processos de impeachment 

contra o presidente Jair Bolsonaro”. Boa-noite! Fique tranquilo que eu vou dormir 

tranquilíssimo essa noite e vamos ver o desenrolar dessa notícia aqui do nosso Supremo 

Tribunal Federal, ok, pessoal? Boa-noite a todos, até quinta-feira que vem se Deus quiser! 
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LIVE DO BOLSONARO – 22/04/2021 

 

JAIR BOLSONARO 

 Boa-noite! Brasília, 22 de abril, 19 horas. Aqui, à minha esquerda, o Lucas, intérprete 

de Libras; Marcos Pontes, que daqui a pouco vai ser substituído pelo Ricardo Salles do Meio 

Ambiente; e, também, aqui, o nosso ministro do Turismo. Uma notícia bastante rápida, né? E, 

depois, a gente entra na conversa interessante, curta, com Marcos Pontes; e, depois, o que é a 

matéria do dia, né?!  

A questão do clima. Bem, liberamos mais 2.6 bilhões de reais para enfrentamento da 

COVID. Basicamente, são mais 8.000 leitos de UTI pelo Brasil. Uma notícia da imprensa aí, 

mas é verdadeira! Tem que falar, né?! Que, geralmente, é fake news: “Verba Federal ajudou a 

pagar o décimo terceiro dos Estados e também a folha de pagamento”. Então, a verba Federal 

Municípios e 10 bilhões foi, então, para a combate da COVID em si e o resto, 50 bilhões, foi 

usado para outras finalidades por parte dos Estados e Municípios. 

“PCdoB e PSOL entram com ação no STF para propor lockdown”. Eu já falei que o 

nosso Exército não vai para rua para manter o povo dentro de casa! Tá decidido! Então, o PT, 

PCdoB, PSOL tão perdendo tempo aí e tudo judicialismo. Tenho certeza que o Supremo não 

vai interferir nessa questão e nós já perdemos muito com lockdown no Brasil. Sempre fui 

contra lockdown! Fui favorável ao isolamento vertical, fizeram horizontal e a desgraça tá aí! 

Tá aqui, matéria do Estado de São Paulo! Olha a mídia que tanto me criticava, né?: “Renda da 

classe média cai de 20 a 50% na pandemia”. Então, tem gente que perdeu metade e outra que 

perdeu 20%.  

Vou falar dos pobres também... Atrás de renda, né?! Procurando renda, não é nem 

emprego, porque não tem! E “sem o home office, pobres morrem mais!” Tá na cara que o 

pobre ia sofrer  mais com essa política de fica em casa a economia a gente vê depois... Não tô 

feliz com isso! Quisera eu que fosse diferente, mas o Supremo Tribunal Federal determinou 

que Estados e Municípios poderiam ficar à vontade, né?! Para tomar todas as medidas para 

combater aí o vírus e o objetivo lá atrás era o confinamento, o lockdown, medidas restritivas 

pra achatar a curva, né? Isso em um mês, dois meses, no máximo, tiver achatada... Passou-se 

um ano, continuam fazendo lockdown como se isso fosse remédio para combater o vírus e, na 

verdade, está empobrecendo, cada vez mais, a nossa população. (não identificado).  

Amanhã, estaremos em Manaus, né?! Pousaremos dez da manhã no aeroporto de 

Manaus e, às 15 horas, estaremos em Belém do Pará. Brevemente, estaremos na barragem 

Oiticica, próximo ali, próximo a Jucurutu, no Rio Grande do Norte.  
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Vamos lá, concluí obras da transposição São Francisco. Alguns criticam, né?! Que a 

transposição já tava feita, não tava feita... Faltava muita coisa ainda e nós estamos concluindo 

obras, como também na questão de infraestrutura fazemos a mesma coisa. Uma notícia de 

ontem, que também deu muita dor de cabeça para mim, que no dia de ontem, a Camex 

reduziu as tarifas de importação de skates e instrumentos musicais de corda é por que o skate 

passou de 20 para 2%, que, a partir desse ano, possa ser um esporte olímpico, o skate. Não é 

nada como a gente, no bem entender, diminui esse imposto, até porque quando essa tarifa, 

imposto de fora, você pode diminuir e no ar não temos que apresentar uma contrapartida. 

Diferentemente, por exemplo, do diesel. Quando nós tiramos 35 centavos por dois meses no 

preço do litro do diesel, já buscar, então, esse recurso, que nós perdemos, em outro lugar. E, 

também, havia uma... Muita garotada! Eu acho que a garotada aí, nas mídias sociais, falava 

muito que tavam muito s os instrumentos musicais de corda, né?! Os importados, nós 

passamos de 18 para 5% esse imposto de importação agora... Pessoal fala, né? Critica. Eu 

desconheço. Pode ser que tenha acontecido, que governos anteriores (sem reconhecimento 

5:00) da carga tributária ao reduzir impostos. Vou relembrar só alguns aqui do nosso Governo: 

2019, nós reduzimos as tarifas de importação de 17 produtos, produtos e medicamentos para o 

tratamento de câncer e, também, HIV. Diminuí, em 2019, também, de 50 para 40%, os 

impostos sobre eletrônicos de videogames. É... Desoneração da folha de pagamento 2020 para 

contratação de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, 2020 zerada (sem reconhecimento 5:38) 

IPI de artigos de laboratório de farmácia, tudo para questão da pandemia. Também, zeramos 

importação de cilindros de oxigênio, também e o F zerado por um tempo o tocante à energia 

elétrica. Em julho, zeramos medicamento para atrofia muscular espinhal, a AME. Também, 

zeramos a importação de equipamentos para energia solar... Eu tô falando alguns produtos 

aqui. Pra, deixar bem claro aqui, em setembro, o aumento do preço do arroz, nós zeramos os 

impostos de importação de arroz, tá?! Bem como zeramos centenas de equipamentos médicos. 

Agora, fevereiro de 21, a importação de 25 produtos produzidos pelas, produzidos no 

Mercosul. Os dias, já falei, né? Vale por dois meses os impostos federais, óleo diesel... E o gás 

de cozinha, nós zeramos em definitivo. Então, hoje, o preço do gás de cozinha não tem mais 

imposto federal. Então, o que que está no preço do gás de cozinha? O preço lá na, quando é 

engarrafado, depois tem o transporte, tem a revenda e têm impostos estaduais. Agora, aqui? 

Marcão, vamos lá, então! Como é que tá a nossa vacina brasileira? Essa é 100% brasileira, 

não é aquela mandrake de São Paulo, não, né? Que tinha Estados Unidos no meio... Ela é 

100% brasileira. Como ela tá? Qual é o nome dela? 

 



283 

 

MARCOS PONTES 

Isso! Essa é a vacina Versamune MCTI, desenvolvida em Ribeirão Preto. Ela é 

completamente nacional, com tecnologia nacional, e ela já deu entrada na ANVISA para os 

testes clínicos com pacientes. São 360 pacientes para essa primeira fase 1, e 2, onde se testa 

segurança da vacina, e, logo depois então, a fase 3, para testar a eficiência da vacina. E a 

nossa ideia é que, até o final do ano, nós tenhamos uma abertura dos testes, como foi feito 

com a Coronavac, por exemplo, e que a gente possa ter essa vacina entrando no mercado esse 

ano. 

 

JAIR BOLSONARO  

Já tá sancionando o orçamento hoje, que é o último dia. Eu acho que vão cortar 

alguma coisa do teu Ministério, não? 

 

MARCOS PONTES 

É, esse é o nosso desafio aqui, é justamente o orçamento, o que que custa aqui? Este 

custo é um investimento muito bom para o País. São 30 milhões para essa fase 1, e 2, para o 

ensaio clínico com 360 pacientes e, depois, são mais 310 milhões para fase 3, que são com 25 

mil pacientes. É, eu tenho a esperança, agora, que isso entre no orçamento. Lembrar que nós 

temos o FNDCT, que foi promulgado. E esse orçamento precisa, efetivamente, entrar para que 

nós possamos usar, não só nesse projeto, mas em outros, como remédios nacionais. 

 

JAIR BOLSONARO 

A peça orçamentária para os 23 Ministérios é bastante pequena e é reduzida ano após 

ano, tá?! Tivemos um problema no orçamento no (sem reconhecimento 8:39). Então, tem um 

corte previsto bastante grande, no meu entender, pelo tamanho do orçamento, para todos os 

Ministérios. Todo mundo vai pagar um pouco a conta deles aí. Provavelmente, não é que eu 

herdei, não. O Brasil vem de dívidas de anos. Estamos com uma dívida em torno de cinco 

trilhões de reais. Então, isso pesa. Quando nós demos o auxílio emergencial, alguns falavam, 

né?: “Ah, continue com 600 até acabar a pandemia...” Eu gostaria, mas, por mês, no passado, 

representava um endividamento de quase 50 bilhões de reais. 

Vamos lá, Marcão! Tem o medicamento nacional. Que... Que é que é nitazoxanida? 

 

MARCOS PONTES  
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Nitazoxanida é um medicamento de reposição que nós começamos a testar em 

fevereiro do ano passado. Ela passou por todas as fases, incluindo testes clínicos com 

pacientes de forma randômica, duplo cego. Foi publicado em artigo internacional com 

comprovação científica. E, na época, ficou muita conversas se é comprovação científica, se 

não é o artigo internacional de uma revista científica. Mas, hoje, os Estados Unidos e a 

Argentina...  

 

JAIR BOLSONARO  

É impressionante como só se fala em vacina, né?! E, também, é uma compra bilionária 

no mundo todo. Então, só a vacina... Ninguém é contra a vacina! O Brasil, tirando os países 

que produzem a vacina, né?! O Brasil é o primeiro no mundo em valores absolutos que mais 

aplica, mas foi um trabalho muito grande do Marcos Pontes. Essa que é nita por acaso? 

 

MARCOS PONTES  

É a nita. 

 

JAIR BOLSONARO  

E tomara que o Facebook não derrube aqui a minha live por tá falando isso aqui, 

porque é algo comprovado cientificamente. 

 

MARCOS PONTES  

Isso é comprovado cientificamente. Agora, tem a comprovação feita, também, nos 

Estados Unidos e, também, na Argentina. Além disso, nós temos um remédio nacional 

desenvolvido para a COVID é... Especificamente para a COVID, que ele usa nucleotídeos, 

nucleotídeos. E esse remédio vai entrar, também, em testes clínicos é... Muito em breve, agora 

com o pedido na ANVISA. 

 

JAIR BOLSONARO  

Você pode tomar cuidado com a palavra pra não falar certa palavra aqui pra não cair a 

live, né? O que que é Outubro Rosa? 

 

MARCOS PONTES  

É o mês do câncer, né?! 
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JAIR BOLSONARO  

É um câncer de mama, né?! Que as mulheres se submetem a esse exame para ver se 

tem algum problema e vai para o tratamento imediatamente. 

 

MARCOS PONTES  

Exato. 

  

JAIR BOLSONARO  

O que que é o Novembro Azul? 

 

MARCOS PONTES  

É o câncer de próstata pra homens.  

 

JAIR BOLSONARO  

É lógico! Uma vez que é descoberto o câncer de próstata, vai para o tratamento, e 

tratamento rápido, é porque que o cara da COVID você tem que ir para casa e ficar com o 

protocolo Mandetta até sentir falta de ar e ir para o hospital? Vai pro hospital fazer o quê? Ser 

entubado? É um crime o que fazem no Brasil! É uma patifaria o que fazem no Brasil no 

tocante à COVID. Parece que... parece não! Interessa morrer gente, tá?! Você pode ver, eu já 

falei há um tempo atrás na Guerra do Pacífico... 

  

MARCOS PONTES  

A água de coco... 

 

JAIR BOLSONARO  

Né, pô! O cara chegava sem sangue ferido, né? Não tinha pra quem fazer a transfusão. 

Pra ele, negada, metia água de coco na veia do soldado, e deu certo pra muita gente... Tinha 

comprovação científica? Não, porque, nesse caso, não se pode falar em remédio, meu Deus do 

céu?! O ano passado, eu falei remédio, fui massacrado, né?! Tem alguma coisa aí? Eu não vou 

falar pra não cair a live! eu tomei um negócio ano passado... Se eu tiver problema de novo, eu 

vou tomar essa mesma coisa, a mesma coisa! Não faz mal, tá?! E aquilo que eu tomei serve 

para malária, para o lupos e pra artrite... Tá me ligando?  

 

MARCOS PONTES  
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Eu não sei. 

 

JAIR BOLSONARO  

Pra artrite... Inclusive, dado o consumo disso ano passado, fizemos uma... Tivemos 

que recompor o estoque regulador. O Exército fabricou um pouco mais disso daí, né? Aí, veio 

a imprensa... “Ah, fez em excesso.” Não tem excesso!!Nós consumimos aqui! Nós, não tenho 

certeza aqui, consumimos três milhões de comprimidos por ano no Brasil! Então, não tem 

problema aí. E o pessoal consumiu bastante isso como consumiu o outro negócio, também, 

que não pode falar o nome aqui, né?! E para muita gente deu certo! Para mim, deu certo! 

Agora, então, esse remédio aqui... 

 

MARCOS PONTES  

É... Mas, eu quero ressaltar aqui esse caso. Então, têm as vacinas. São extremamente 

importantes! É importante vacinar o País todo! Mas, mesmo com as vacinas, algumas pessoas 

vão ser contaminadas e infectadas com o vírus, e elas precisam de tratamento. Por isso que o 

desenvolvimento de um remédio específico para a COVID, como tem sido feito aqui, testado 

logicamente com todo rigor científico, é importante. A nitazoxanida, também, foi testada no 

Brasil com todo rigor científico e, agora, em outros países comprovando. Então, é importante 

ter esses dois lados. Sem dúvida nenhuma, é importante salvar vidas! 

 

JAIR BOLSONARO  

Tem um outro remédio aqui, quer dizer, não vou falar o nome para evitar problemas e 

evitar que ele seja criminalizado também. Está, como é que é o nome daquela seção lá no Zé 

da Saúde? Conare... Cona...  

 

MARCOS PONTES 

Conep. 

 

JAIR BOLSONARO 

A Conep já deu o parecer ou não? Ainda não, mas tá na iminência a Conep dar o sinal 

verde para se começar os testes no Brasil, e vai dar entrada, também, na ANVISA, e vai 

começar a ser usada no Brasil a diferença, né?!  usada, pode ser usada para quem está em 

estado grave. Então tem no mundo? Tem tecnologia para isso? Agora, a covardia por parte da 

grande mídia, por parte do Facebook, tá? Por parte da esquerda nacional, que entra até na 
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justiça contra esses medicamentos. É uma coisa inacreditável! Parece que interessa é número 

de mortes para tentar botar a culpa em quem? Adivinha em quem? Não vou falar em quem, 

né? Vamos lá! 

  

MARCOS PONTES 

É, eu quero ressaltar que a gente, também, tem no Ministério testes com soro de 

cavalo e, também, testes clínicos entrando agora com soro de cavalo, desenvolvimento de 

monoclonais; ou seja, desenvolvimento científico para ajudar os médicos nesse sentido e, 

novamente, a vacina nacional, né? Com tecnologia nacional, que é diferente de tecnologia 

importada ou licenciada, essa é nacional, é... Isso vai gerar empregos no País! Isso vai gerar 

capacidade do País desenvolver... 

 

JAIR BOLSONARO  

Economia pra nós também. 

 

MARCOS PONTES  

Economia pra gente, pras vacinações dos outros anos. É provável, a gente precisar ter 

vacinações anuais disso, é... Também, gera a capacidade de mudar rapidamente, se precisar, 

para se adaptar a mutações no vírus. E como eu falei no começo, a nossa dependência é com 

relação ao orçamento. Então, por isso que essa briga de trazer o FEDCT pra isso. 

 

JAIR BOLSONARO  

Não, não, não... (risos) É que o Paulo Guedes é meio duro na queda, mas eu vou ter 

que tentar te ajudar. Quem que vai lançar o que amanhã? 

 

MARCOS PONTES 

É, amanhã... Esse é um aviso para todo mundo que tiver assistindo. Amanhã, é... Vai 

acontecer o lançamento da Space X do Dragon, né? Com... Levando a segunda tripulação para 

estação espacial e eu vou estar falando para ti lá no Ministério, é... Descrevendo esse voo, 

falando do nosso programa espacial, também, e da divulgação da ciência. Amanhã, a partir 

das 6 horas da manhã, a gente tá falando lá no YouTube do Ministério. 

 

JAIR BOLSONARO  

Último assunto aqui. O que tem a falar sobre grafeno e nióbio pelo Brasil?  
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MARCOS PONTES  

Olha, grafeno, nióbio e terras raras... Esses são setores que nós tamos desenvolvendo 

baterias utilizando grafeno é... Baterias de sódio, também. O desenvolvimento dessa, dessa 

parte, é... E nós temos o laboratório GraNioTer, né?! Em Minas Gerais, esse laboratório tá pra 

ser agora inaugurado assim que eu puder ir lá para fazer essa inauguração... Que trata de 

grafeno, nióbio e terras raras. Isso é importantíssimo para o Brasil, para vários produtos e para 

o crescimento dessa cadeia produtiva no País também! 

 

JAIR BOLSONARO  

Você acredita na bateria de nióbio-grafeno? 

 

MARCOS PONTES  

Existe. Na verdade, eu já fui atrás dessa tecnologia e, agora, nós estamos trazendo isso 

para o Brasil. Nós já temos. O que acontece na bateria de grafeno é uma camada de grafeno 

que protege a diferenciação entre o catodo e o anodo, que evita a criação de dendritos entre 

um e outro, que reduz a vida... 

 

JAIR BOLSONARO  

Repete aí, repete aí, pra gente aí, repete, Marcão! 

 

MARCOS PONTES  

Entre o catodo e o anodo na bateria, costuma aparecer dendritos que reduzem a 

eficiência da bateria à medida que ela vai sendo carregada e descarregada. Então, o grafeno 

evita isso, essa camada fininha de grafeno.  

 

JAIR BOLSONARO  

Então, vamo lá, Marcão! Essa bateria, ela pode ser carregada em pouquíssimo tempo? 

 

MARCOS PONTES  

Pouquíssimo tempo! E o fato de ligas de nióbio, também, facilitam a condução na, 

desse, né?! Dessa energia, né?! Desses, dessa corrente elétrica. Ela pode ser carregada 

rapidamente e descarregar lentamente, o que interessa, e ter muitos ciclos, muito acima do 

normal de uma bateria. 
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JAIR BOLSONARO  

Nós temos no Brasil, é só o Brasil que tem, pelo o que se sabe até o momento o 

nióbio, né?! O grafite, a gente, também, tem abundância aqui no Brasil. Então, seria, mais ou 

menos, o seguinte: um carro com essa superbateria no futuro, você pararia num posto ou no 

restaurante enquanto você fosse tomar um café e voltasse o teu carro teria...  

 

MARCOS PONTES  

Não sei se vai ser tão rápido assim...  

 

JAIR BOLSONARO  

Alguns poucos minutos... 

 

MARCOS PONTES  

Mas, ele vai carregar rápido! Bem mais rápido do que nós temos agora! 

 

JAIR BOLSONARO  

Por que que se pode carregar rápido a bateria de nióbio e grafeno? 

 

MARCOS PONTES  

Porque ela consegue admitir a entrada da energia sem superaquecimento.  

 

JAIR BOLSONARO  

Muito bom, Marcão! Tá aprendendo, Marcão! Muito bom! 

 

MARCOS PONTES  

Ah, é! (risos). Ó, hoje é o Dia da Aviação de Caça também, só pra ressaltar. 

 

JAIR BOLSONARO  

Hoje, é o Dia da Aviação de Caça... (risos). Eu, hoje, tava no cercadinho pela manhã, 

né?! E tinha uma senhora falando que hoje é dia da caça. Eu não entendi, não tava 

entendendo, né? Eu lembro que eu fiquei traumatizado que, durante a campanha, tem a 

questão dos caças, né?! O caçador, atirador e colecionador. E eu falei da caça ao javali. Então, 

o pessoal, a oposição, tirou a palavra javali e me botou como a pessoa que tivesse apoiando a 
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caça no Brasil. Apanhei muito! Eu tava apoiando a caça no Brasil e eu tava, hoje, com a caça 

na cabeça. Não, não fala em caça, não, é? É atirador e colecionador. Na terceira vez que eu fui 

entender que a senhora tava falando que hoje é dia da caça. 

 

MARCOS PONTES  

Dia da Caça, meu dia também, ó! 

 

JAIR BOLSONARO  

Parabéns, grande caçador, Marcão! (risos). Continua caçando ainda, Marcão?  

 

MARCOS PONTES  

Continuo (risos), agora tá difícil, mas... 

 

JAIR BOLSONARO  

Caçando borboleta agora! 

 

MARCOS PONTES  

Mas, borboleta, não! 

  

JAIR BOLSONARO  

Borboleta pega mal, né? (risos).  

 

MARCOS PONTES  

É, não vou caçar (risos), mas continuo ali com estilo. 

 

JAIR BOLSONARO  

Bem... É... O pessoal do Pingos nos , o Augusto Nunes, né?! Minha equipe... É... O 

Marcão vai nos deixar um pouquinho aqui. Vai chegar o Ricardo Salles. Fique à vontade de 

fazer pergunta para o Marcos ou pro Ricardo Salles que vai substituir o Marcão a partir de 

agora. Obrigado, Marcão!  

 

MARCOS PONTES  

Obrigado! Obrigado! 

 



291 

 

JAIR BOLSONARO  

É uma notícia aqui bastante rápida, né? Por que, por vezes, né?! Governador acaba aí 

pegando obra que é nossa! A obra é do dinheiro do povo brasileiro! É de todos nós! Mas, é pra 

gente até cada vez mais mostrar e demonstrar o trabalho que o Tarcísio faz no Brasil. Tá um 

trabalho excepcional, que ele faz! É, estaremos também, brevemente, aqui, ao longo da BR 

122, Ceará, né?! Essa BR liga aí, passa pelo município de Chorozinho. Estaremos lá 

inaugurando o trecho de uma obra, também, feita pelo Ministério da Infraestrutura. Eu tava 

vendo aqui, vai.. Vai pegar você, hein?! O Marcão é cabeça, é... A gente vê a imprensa, 

televisão mostrando aí a devastação na Amazônia, né?! Devastação... Apareceu um pedaço 

aqui de uma pequena clareira... Eu vou chutar que equivalia a meio campo de futebol, seria  

mais ou menos uma área deste tamanho (mostrando uma folha em branco dobrada), seria mais 

ou menos um ponto na região Amazônica, mais ou menos, mais ou menos. 

 

RICARDO SALLES  

Aquilo lá é menos que um ponto. 

 

JAIR BOLSONARO  

Eu quero fazer uma pergunta para você, então, aqui. Você vendo aqui o raio da Terra e 

o monte Everest, né?! O raio da Terra na ordem de 6.300 km, o monte Everest quase 9.000 

km... Então, imaginando um globo de raio, um globo de raio, um metro, o monte Everest seria 

um pouquinho mais de um milímetro. É isso mesmo?  

 

RICARDO SALLES  

Não sei. O senhor que calculou, não fui eu... (risos).  

 

JAIR BOLSONARO  

Vamos lá! Eu fiz o discurso hoje, mas em grande parte você me ajudou a fazer esse 

pronunciamento, você e mais alguns meninos é... Aquelas metas ali que nós anunciamos, elas 

podem ser atingidas? 

 

RICARDO SALLES  

Podem sim, presidente! Mas, é importantíssimo que a gente faça aquilo que o senhor 

tem dito sempre: receba ajuda. Porque, nessa discussão climática, o Brasil não tem 

contribuição histórica. Enquanto os países ricos tavam com suas indústrias, locomotiva, 
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emitindo combustível fóssil, aqui no Brasil era um país agrícola, não tinha emissão nenhuma. 

Então, se nós estamos indo ajudar a resolver um problema que foram eles que criaram, eles, 

também, têm que nos ajudar a resolver o problema dos 23 milhões de brasileiros que foram 

deixados para trás na Amazônia.  

 

JAIR BOLSONARO  

Você sabe os números melhor do que eu, né?! Da quantidade de gases que é lançado 

no espaço todo dia, a China é responsável por, mais ou menos, 30%? 

 

RICARDO SALLES  

Trinta.  

 

JAIR BOLSONARO  

Estados Unidos 15?  

 

RICARDO SALLES  

Quinze. Europa 14. 

 

JAIR BOLSONARO  

Índia?  

 

RICARDO SALLES  

Sete. Rússia cinco. 

 

JAIR BOLSONARO  

Brasil?  

 

RICARDO SALLES  

Três. 

 

JAIR BOLSONARO  

Então, tamo lá embaixo, tamo lá embaixo. Lógico, a gente quer diminuir isso aí, né?! 

Mas, não justifica essa crítica absurda contra o Brasil. Tá na cara que, no fundo, acho que é 

uma questão econômica que tá em jogo, não é isso mesmo?  
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RICARDO SALLES  

Tem muita questão econômica. Esse aspecto climático, inclusive, presidente. Os países 

ricos que emitem o combustível fóssil e eles têm muito mais responsabilidade. Como o senhor 

somou aí, dá mais 66%. Brasil é só três. Nós estamos sendo cobrados e eu, ok, é correto que 

se cobre a questão do desmatamento ilegal, é metade dos nossos três 3%, metade. Então, é 

justo que eles nos ajudem com o nosso 1,5%do desmatamento ilegal, uma vez que nós 

estamos ajudando com 66% deles, que é, na sua maioria, combustível fóssil, que nós não 

emitimos. Que o senhor comentou no seu discurso, nós temos o etanol! Brasil, exemplo de 

sustentabilidade com etanol para o mundo. 

 

JAIR BOLSONARO  

É... Nos anos 70, pro final, quase a totalidade da nossa frota era abastecida com 

etanol! 

 

RICARDO SALLES  

Pois é o programa do pró-álcool, né?! 

 

JAIR BOLSONARO  

Eu lembro até do carro da Copersucar do Fittipaldi. 

 

RICARDO SALLES  

É... O carro de corrida, né?! Eu lembro, eu lembro. (risos).  

 

JAIR BOLSONARO  

Cê lembra desse tempo?  

 

RICARDO SALLES  

Eu lembro, aquele branco que tinha seis rodas. 

 

JAIR BOLSONARO  

Cê tá certo. Uma coisa que vai nos ajudar muito a combater o desmatamento ilegal é... 

O ano passado caducou uma medida provisória. Então, esse ano tem um projeto lá, que deve 
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ser votado nas próximas semanas, conforme conversado com o presidente Arthur Lira, da 

Câmara, que trata da regularização fundiária. É isso mesmo? 

 

RICARDO SALLES  

Então, é fundamental o senhor saber quem é o proprietário daquela área, nome, RG, 

CPF, endereço, para você poder responsabilizar e ao mesmo tempo dar financiamento pra 

pessoa poder fazer as coisas direito. 

 

JAIR BOLSONARO  

E, no satélite, plotou uma queimada. Você pode, a fiscalização ir lá e ver se aquela 

queimada é legal ou ilegal? 

 

RICARDO SALLES  

Ou se o próprio uso da Terra para agricultura, ou pra pecuária, se ele tá fazendo isso 

com autorização ou sem.  

 

JAIR BOLSONARO  

Tem uma pergunta aí? 

 

SECRETÁRIO  

Tem sim, senhor. 

 

JAIR BOLSONARO  

Então, chega! Bota a pergunta aí. 

 

AUGUSTO NUNES  

Boa noite, presidente! Boa-noite, ministro! Eu queria saber do ministro Salles se os 

compromissos assumidos hoje, publicamente, pelo presidente da República são suficientes 

para inibir a propagação de fake news, que apresenta o Brasil como inimigo do meio 

ambiente. 

 

RICARDO SALLES  

Augusto, eu acho que tem muito potencial, por várias razões. O pessoal falou que ia 

ter grandes anúncios no evento de hoje. Estados Unidos anunciou, por exemplo, que vai 
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reduzir suas emissões até 2025 em 27%, enquanto o Brasil vai reduzir 37%; ou seja, mais do 

que os Estados Unidos. Nós dissemos na nossa NDC que vamos reduzir, até 2030, 43% de 

emissões, mas o presidente Bolsonaro declarou que em 2030, também, é o fim do 

desmatamento ilegal. Como é o fim do desmatamento ilegal, metade das nossas emissões são 

desmatamento ilegal. Então, nós também temos o compromisso em razão do desmatamento 

ilegal de 50%, em 2030, igual aos Estados Unidos, e nós pusemos 2050. O presidente 

determinou antecipar neutralidade carbônica, né?! Que é a gente emitir o mesmo que 

neutraliza, de 2060 para 2050. Esse prazo, de 2050, muitos países ricos não ousaram indicar e 

o presidente Bolsonaro assumiu. Portanto, está claro que nós temos, sim, muita coisa para 

mostrar e até mais do que alguns que disseram que iam fazer muita coisa nesse encontro. 

Presidente Bolsonaro fez mais! 

 

JAIR BOLSONARO  

O Salles tem uma notícia aqui: “O Brasil desativa mais de 600 lixões em menos de um 

ano”. 

 

RICARDO SALLES  

Presidente, tem dez anos a política nacional de resíduos sólidos. Ninguém fez nada 

durante esse período... O senhor, em dois anos, lançou o Programa Lixão Zero, apoiou 

municípios, fez logística reversa e, como senhor acabou de destacar, reduzimos, só nesse 

último ano, 600 lixões foram fechados no Brasil inteiro.  

 

JAIR BOLSONARO  

Bem... mais uma pergunta aqui do programa Pingos nos Is. 

 

SECRETÁRIO  

Zé Maria. 

 

ZÉ MARIA  

Pois não. Muito boa-noite, presidente Jair Bolsonaro! Boa-noite, ministro Ricardo 

Salles! Eu queria saber sobre a reação do Governo aos brasileiros que vão contra as ideias do 

próprio Brasil e tentam impedir que o presidente norte-americano, Joe Biden, possa ajudar o 

Brasil pela preservação da região amazônica. Isso traz prejuízos... O Governo brasileiro pode 

reagir de alguma forma? Obrigado. 
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RICARDO SALLES  

Zé Maria, no final do ano passado, quando ganhou o presidente Biden a eleição, o 

pessoal falou: “Acabou! O Governo Bolsonaro tá acabado. Não vai ter nenhuma interlocução 

com os Estados Unidos. Vai ficar isolado”. Ao contrário do que eles diziam, nós tivemos 

ótima relação com Estados Unidos, reuniões semanais, inclusive com o secretário Kerry, e até 

agora tava uma... Apresentamos um plano de combate ao desmatamento ilegal de dois meses, 

um bilhão de dólares que vai custar. Presidente Biden, você vai se lembrar que prometeu, 

sugeriu os 20 bi durante a campanha. Nós estamos apresentando um plano de 1 bi, muito 

menos que 20. E, aí, quando viram que a gente ia bem nas conversas, começaram ONG, 

artista, tudo quanto é gente contra o Governo e contra o Brasil, no final das contas, dizendo: 

“Não negocia com o Bolsonaro! Não faz acordo! Corta isso daí!” Quer dizer, no primeiro 

momento, não tinha conversa. Aí, quando viram que tinha conversa, ia sair um acordo ou pelo 

menos uma ajuda, querem melar isso. Quer dizer, isso não é cuidar do meio ambiente. Isso é 

oposição política. 

 

JAIR BOLSONARO  

Ô, Zé Maria! É uma turma que quer voltar ao poder, Zé Maria! Criticam tudo, tudo 

que possa imaginar. Não tem notícia boa pra esses caras, não! Só críticas... Quando se fala: 

tem vacina! Se tira os países que produzem, né?!... A vacina do zero. Nós estamos atrás só 

desses países! Estamos indo muito bem! O trabalho lá atrás começou, com o Pazuello, estão 

tendo continuidade aqui, com o Queiroga. Então, o tempo todo são críticas. Nós já estamos 

praticamente quase mantendo a meta de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. Esperamos, 

brevemente, conseguir aqui a tal imunidade de rebanho pra voltarmos à normalidade, né?! 

Então, estamos na iminência aqui... Esse é o exemplo pra outros países que não têm a fábrica 

de vacina... Agora, o Marcos Pontes acabou de falar aqui, podemos sim, de acordo com o 

orçamento, ter a nossa vacina brasileira lá para novembro, dezembro. Isso é uma coisa 

fantástica para nós! É questão de orgulho! Mas, o tempo todo é só crítica em cima de crítica. 

Como eu te falei agora a pouco, a gente reduz aqui imposto de instrumentos musicais de corda 

e de skate. É crítica em cima de crítica e nós reduzimos mais de mil itens, né?!... Produtos 

desde quando nós assumimos o nosso Governo. Eu pergunto: algum Governo fez isso na 

vida? Nós zeramos o imposto sobre gás de cozinha. Tá caro o gás de cozinha? Tá caro, sei que 

tá caro, mas não tem mais imposto federal. Tem ali, em grande parte, agora imposto estadual. 
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Vão pra cima dos governadores! Porque, eu entendo, qualquer um entende, que o gás de 

cozinha é um produto de primeira necessidade. Tem mais pergunta aí?  

 

SECRETÁRIO  

Sim, senhor. 

 

RICARDO SALLES  

Aliás, enquanto o senhor baixou o imposto e ajudou as pessoas, vários Estados e 

Municípios aumentaram impostos, né?! É uma vergonha! 

 

JAIR BOLSONARO  

Deixar claro: o ICMS, em São Paulo, praticamente todos os produtos foram 

majorados, praticamente todos produtos! É uma vergonha, tá?! Para quem propôs reajuste e 

para quem votou o aumento do ICMS, em São Paulo, em plena pandemia. 

 

FIUZA  

Boa-noite, presidente! Boa-noite, ministro Salles! Ministro, o que muda em termos de 

políticas públicas no Brasil com essa nova meta divulgada hoje na conferência internacional 

antecipando o compromisso de neutralização da chamada neutralização climática? Obrigado! 

 

RICARDO SALLES  

Fiuza, metade das emissões brasileiras é relacionada ao desmatamento que envolve o 

ilegal e o legal. Então, se a gente combate o desmatamento ilegal e combate com essa 

estratégia que o presidente vem determinando, de ir contra as pessoas que fazem ilegalidade, 

não misturar no meio dos ilegais os legais que podem, não podem ser justamente misturados 

nisso daí... Por outro lado, metade das emissões brasileiras é ganho de eficiência com energia 

renovável, com melhores processos industriais, novos modais de transporte. O presidente tem 

falado sempre do incentivo das ferrovias que o Tarcísio está fazendo. Ou seja, você ter 

atividades que consomem menos combustíveis fósseis. Nós já somos um país de pouco 

consumo de combustível fóssil, porque tem etanol e temos as energias renováveis. E vamos 

ser menos; melhores ainda, quer dizer. Emitir menos ainda! Então, de um lado, combater o 

desmatamento ilegal e, de outro, melhorar as tecnologias e os combustíveis renováveis. 

 

JAIR BOLSONARO  
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Tem mais? 

 

SECRETÁRIO  

Tem. 

 

JAIR BOLSONARO  

É a última, não?! 

 

SECRETÁRIO  

Tem mais duas. 

 

JAIR BOLSONARO  

Tem mais duas. Depois, eu vou fazer o último comentário aqui sobre o projeto de lei 

que trata da multa, né?! Pra empregador que contrate homens e mulheres pagando salário 

diferente. 

 

SECRETÁRIO  

Adriana Reid. Ela tá no lugar do Rito Brown, tá de férias. 

 

ANA REID  

Presidente, boa-noite! Ministro, boa-noite! De qual forma os Estados Unidos ou outros 

países, também, pretendem fiscalizar os trabalhos do Ministério do Meio Ambiente? Vai 

acontecer um acompanhamento próximo? O Brasil vai ter que dar constantes satisfações, 

comprovar a realização de promessas na prática, até mesmo sob pena de sanções? 

 

RICARDO SALLES  

Fiscalizar o Ministério do Meio Ambiente quem fiscaliza é o meu chefe, o presidente 

Bolsonaro! Nenhum país vai fiscalizar o do Meio Ambiente, não! Agora, a gente mostrar 

aquilo que vai ser feito, que já está sendo feito, para nós, é uma satisfação, é um acordo 

importante. O Brasil vai ajudar a resolver um problema criado pelos ricos, que é o das 

emissões de combustíveis fósseis de gases de efeito estufa, problema que eles criaram e eles 

estão sendo chamados a nos ajudar a combater o problema do desmatamento ilegal, né?! 

Então, isso é, na conjuntura internacional, exatamente o que a gente espera. Lembrando que o 

acordo de Paris, quando foi assinado, havia uma promessa dos ricos para os países em 
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desenvolvimento de 100 bilhões de dólares e, até hoje, os países em desenvolvimento não 

viram a cor desse dinheiro. O Brasil, também, tinha recurso do Protocolo de Quioto. Recebeu 

muito pouco e, agora, a gente tem, presidente, 7,8 bilhões de toneladas de emissões evitadas 

de 2006 a 2007. 2017, o desmatamento que não aconteceu dá 133 bilhões de dólares. O Brasil 

recebeu um. Então, uma parte desse entendimento é o seguinte: quem prometeu recursos, 

quem nos levou para acordos internacionais, tem que colocar o dinheiro à disposição. A gente 

agradece aquela oferta, do presidente Biden, de 20 milhões de dólares, no ano passado, que 

nós estamos apresentando um plano que é de um bilhão de dólares. Então, diante de todos 

esses créditos, 100 bi do acordo de Paris, 133 do artigo 5° do Red, 20 bi que o presidente 

Biden, gentilmente, ofereceu, nós queremos um... Agora, se esse um não vier, nós vamos fazer 

tudo que a gente precisa, fazer com os nossos próprios recursos. Aliás, o presidente 

determinou que se dobrasse justamente o recurso para fiscalização ambiental. 

 

JAIR BOLSONARO  

Tem um projeto aqui que é extremamente polêmico... Há poucas semanas, o pessoal 

deve se lembrar que eu vetei um projeto que visava dar internet grátis pra todo mundo, no 

Brasil, bacana, né?! Agora, quanto custava o projeto? Alguns bilhões de reais o projeto! Tava 

dizendo quem ia pagar essa conta? Não. Então, de acordo com o artigo 85 da Constituição, eu 

tinha que vetar esse projeto, porque, se não, eu taria em curso, em crime de responsabilidade. 

Não é maldade minha! Agora, o pessoal critica muitas vezes por desconhecer, mas por 

conhecimento, quando politicamente interessa bater, o cara fala: “Olha, podia dar internet 

grátis pra todo mundo! Qual país tem internet grátis pra todo mundo? 

 

RICARDO SALLES  

Acho que nenhum. 

 

JAIR BOLSONARO  

Brasil ia ser o primeiro, né?! Agora, quanto custa isso? Quem vai pagar essa conta? 

Não tem dinheiro no orçamento. Ia sair de qual Ministério? Das Comunicações? Eu acho que 

o Ministério da Ciência Tecnologia, eu acho que... Quanto é o orçamento total esse ano, 

Marcão? 

  

MARCOS PONTES  

Discricionário?  
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JAIR BOLSONARO  

Discricionário. 

 

MARCOS PONTES   

Acho que 2.7. 

 

JAIR BOLSONARO  

É 2 bilhões, 700 milhões! Custaria alguns bilhões. Eu não sei quantos... Quer dizer, 

mais do que todo o orçamento do Marcos Pontes. Então, a gente veta, né?! E daí sou criticado. 

Agora, o projeto aqui, vamos lá! Hoje em dia, como que é a questão da CLT: uma pessoa que 

pague, né?! Para homens e mulheres que exerçam as mesmas funções, salários diferentes, 

menor para homem, menor para mulher do que homem tem uma multa e essa multa pode 

chegar até 3.200 reais, né? Certo? O que que esse novo projeto alterou esse artigo aqui da 

CLT? Você vai levar em conta os últimos cinco anos que essa pessoa teve, que essa mulher 

ganhou a menos, o salário, né?! Vai achar a diferença e vai multiplicar por cinco. Então, é só 

fazer umas contas... Cinco anos são 60 meses. Se a mulher tá ganhando menos mil reais, são 

60 meses vezes cinco: 300 mil reais... Então, essa mulher aí vai ter direito ou a empresa vai 

ser multada em 300 mil reais, cinco anos, 60 meses, né?! Se ela ganhou a menos mil reais do 

que o homem, seria 60 mil reais ou multiplica por cinco vezes isso: 300 mil reais.  

Você, empresário, sentiu, aí, o problema? Bem, o que acontece. O projeto chegou pra 

eu sancionar ou vetar. Se eu veto o projeto, imagine como é que vai ser a campanha das 

mulheres contra mim? “Ah, machista! Sabia! Ele é contra a mulher, quer que mulher ganhe 

menos etc. etc.’’. Se eu sanciono, os empregadores vão falar o seguinte: “Poxa, pode o que eu 

tô pagando aqui ser questionado judicialmente! Na justiça trabalhista, dificilmente, o patrão 

ganha! Quase sempre, o empregado ou empregada, no caso, ganha! Então... Eu acho que a 

função é diferente. A juíza do Trabalho achou que não é! É igual eu posso ter uma multa de 

200, 300, 400, 1 milhão de reais...” Vai quebrar a empresa! Até o pessoal fala aí que estão nos 

ouvindo, né?: “Ah, mas tem que ser assim mesmo!” Qual é a consequência disso aqui vetado 

ou sancionado? Vetado, eu vou ser massacrado! Sancionado, você acha que as mulheres vão 

ter mais facilidade de arranjar emprego, ou não, no mercado de trabalho? Não responda, não! 

Se responder, você vai ser criticado também. (risos). Qualquer resposta aqui, você vai 

apanhar!  Então, vamos esperar a resposta segunda-feira, né?! E vamos ver, se eu sancionar, 

como é que vai ser o mercado de trabalho pra mulher no futuro, se ela vai ter. É difícil a 
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mulher arranjar emprego, sim. É difícil pra todo mundo! Pra mulher, é um pouco mais difícil! 

Se o emprego vai ser quase impossível, ou não, ou você pode tá dizendo aí: “O patrão tem que 

tomar vergonha na cara e pagar um salário justo”, pode acontecer que o pessoal não contrate 

ou contrate menos mulheres, mais dificuldade ainda... Não vou discutir o mérito. Segunda-

feira é o dia que eu vou ver os comentários aqui no... Da live! Se devo sancionar ou vetar o 

projeto que aumenta e muito a multa trabalhista para aquele que pague salário menor pra 

mulher do que o homem que exerça a mesma atividade. Detalhe... 

 

RICARDO SALLES  

Supostamente, né?! 

 

JAIR BOLSONARO  

Supostamente, a mesma atividade. Tem lugar que mulher ganha mais do que homem! 

É questão do que vai fazer ali. Não vou entrar no mérito dessa questão pra evitar polêmica aí e 

ser criticado do nada! Eu vou levar em conta, até gostaria que Augusto Nunes fizesse aí como 

ele faz constantemente, uma enquete, né?! Faz perguntas, né?! Façam uma pergunta de hoje, é 

quinta, tem um programa amanhã! É um pedido que eu faço a você, se pode fazer amanhã pra 

gente ver o, a tua pizza, aí, né?! Quantos por cento as pessoas acham que eu devo sancionar 

ou vetar o projeto, ok? Não quer dizer que de acordo com a resposta, né, da pesquisa eu vou 

atender... Porque tem muita gente que vai votar para eu vetar, pra depois me criticar. Então, 

isso eu vou levar em conta, que a gente tem um sentimento aqui do que acontece no Brasil 

também. Mais alguma pergunta? 

 

SECRETÁRIO  

Sim, a última. 

 

JAIR BOLSONARO  

Saideira? 

 

SECRETÁRIO  

Sim, senhor. 

 

JAIR BOLSONARO  

Ninguém perguntou o Marcão! Cê não tá com o ibope alto não, né, Marcão! (risos). 
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MARCOS PONTES  

Não. 

 

JAIR BOLSONARO  

Ninguém fez pergunta pra você, Marcão! 

 

MARCOS PONTES  

Porque o assunto é mais, é mais suave.   

 

ANA PAULA  

Boa-noite, presidente! Boa-noite, ministro Ricardo Salles! Ministro, diante do bom 

recebimento do discurso do presidente Jair Bolsonaro, na cúpula do clima hoje, em relação 

aos próximos passos dessa parceria na preservação do nosso meio ambiente entre Brasil e 

Estados Unidos, quais são os próximos passos, as próximas ações e de que maneira eles 

poderão nos ajudar sem que coloquemos em xeque a nossa soberania em relação ao nosso 

território? Obrigada! Boa-noite! 

  

RICARDO SALLES  

Bom, Ana Paula. Eu acho que o próximo passo é primeiro reconhecer que o presidente 

fez um gesto e uma promessa e um compromisso muito sério e muito ambicioso, que é uma 

linguagem comum na questão do clima, e, imediatamente, nos ajudar nesse plano de redução 

do desmatamento ilegal, que foi apresentado esse de 12 meses, recursos para comando e 

controle e recursos pra ajudar as pessoas, porque a Amazônia voltou a subir o desmatamento 

desde 2012, porque ninguém cuidou das pessoas, ficou se discutindo a questão ambiental e 

deixou 23 milhões de brasileiros para trás. Então, o primeiro passo que todas essas pessoas, 

empresas, governos etc., que se dizem preocupados com Amazônia podem fazer é avançar 

com recursos para que a gente imediatamente passe  a atuar tanto no campo do comando e 

controle de maneira bastante efetiva quanto na parte de ajuda às pessoas, econômico... Se vier 

ajuda, a gente vai fazer muito! Se não vier ajuda, nós vamos fazer com o nosso orçamento, 

que o presidente já reforçou que vai dobrar! 

 

JAIR BOLSONARO  
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É. O nosso Facebook juntamente com o YouTube, Instagram, temos 70 mil pessoas 

nos assistindo. Pingos nos Is, Augusto Nunes, aí tem 112.000, Jovem Pan News 22, foco do 

Brasil 15 e Folha Política 6.000. Agradeço a audiência de todos! Agradeço à Jovem Pan e 

peço a quem esteja nos assistindo nas minhas redes sociais nas... que ligue agora na Jovem 

Pan,  programa Pingos nos Is, pra gente acompanhar aqui o balanço dessa nossa live. Tô indo 

para minha sala da Presidência, juntamente com todo mundo que tá aqui, para assistir o final 

aí desse programa via Pingos nos Is. Augusto Nunes, muito obrigado pela, pelo sinal, pela 

gentileza, pela consideração! Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser! E pessoal de 

Manaus, né?! Amanhã, 9 horas, tô pousando em Manaus. Tenho uma atividade muito grande 

lá. Foi-me concedido o Título de Cidadão Manauara! Então, é sinal que o nosso trabalho em 

Manaus, o meu trabalho, do Pazuello como ministro da Saúde, foi muito bem feito naquela 

região. Lamentamos a crise que teve lá, mortes, a coisa realmente que chocou a todos nós. 

Mas, infelizmente, foi uma coisa que ninguém esperava por aquilo. O Governo brasileiro fez a 

sua parte e, agora, na verdade, essa medalha, esse título foi concedido pela Assembleia 

Legislativa do estado do Amazonas. Agradecendo essa honraria, estaremos, se Deus quiser, 

recebendo essa honraria amanhã e, logo mais à tarde, estaremos pousando em Belém do Pará 

para outra atividade. Até logo mais! Boa-noite! 
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LIVE DO BOLSONARO – 29/04/2021 

 

JAIR BOLSONARO 

Boa-noite, 29 de abril, quinta-feira, 19 horas, Brasília. À minha esquerda aqui, 

Elisângela, intérprete de Libras, e à direita, uma personalidade nova, primeira vez que 

comparece na nossa live, o Marcelo Xavier, delegado da Polícia Federal e presidente da 

FUNAI. À nossa frente aqui, têm dois irmãos índios. Eu tô aqui com o Zunes Acaê e, 

traduzindo aqui, Arnaldo, da etnia Parecis; e também o Antoê, traduzindo aqui o João Célio da 

etnia Xucuru. Vai falar um pouquinho por quê? É interesse nosso, é dos próprios índios, é da 

FUNAI! A gente cada vez mais fazer com que nossos irmãos índios se integrem à sociedade. 

No que depender de mim, depende do Parlamento muita coisa, muita coisa passa pela FUNAI, 

a gente tá conseguindo mexer. Os nossos irmãos índios vão poder fazer, no que depender de 

mim, o que do lado o fazendeiro faz também. O fazendeiro pode plantar? O fazendeiro pode 

ter uma pequena central hidrelétrica? Queremos que o nosso irmão índio também tenha. Possa 

abrir concessões pra exploração mineral? Faça a mesma coisa. Quer criar gado? Crie gado. É 

isso que nós queremos e o Marcelo Xavier, da FUNAI, vai falar alguma coisa sobre isso aí.  

Rapidamente, algumas notícias bem rápidas aqui pra gente começar a conversar um 

pouco com a FUNAI, que é bastante importante, porque, afinal de contas temos 14% do 

território brasileiro demarcado como terra indígena., 

 

MARCELO XAVIER 

Quase 14.  

 

JAIR BOLSONARO  

Catorze por cento equivale a uma área do tamanho da região Sudeste. Você pega São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, uma área grande quando se fala, 

por exemplo, no nosso potencial de commodities, aquilo que produzimos no campo, soja, 

trigo, arroz, feijão...  

 

MARCELO XAVIER 

Pirarucu, erva mate, turismo, artesanato.  

 

JAIR BOLSONARO 
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O Brasil tem potencial enorme dentro desses 14%, dessa área nobre dos nossos irmãos 

indígenas. E eles não podem continuar vivendo como se fossem pessoas sem liberdade dentro 

do seu território, como se fosse viver isoladamente lá a vida toda. Inclusive, se puder depois 

aqui, o João Célio ou o Arnaldo falar alguma coisa, porque não há diferença entre nós. E a 

esquerda quer manter uma diferença, um afastamento entre nós e os nossos irmãos índios. 

Tinha que entrar, porque é território livre. Não existe dono de cidade aqui no Brasil. Daqui a 

poucas semanas, eu vou dar uma chegada em alguns pelotões de fronteiras do Exército 

Brasileiro. Vamos lá dar uma olhada na região e potencializar alguma coisa, porque, onde 

tinha pelotões de fronteira no passado, foi demarcada uma terra indígena e você não pode 

fazer nada ali. Nós queremos integrar o índio à sociedade, e o índio quer se integrar à 

sociedade. Não vamos nada além daquilo que os nossos irmãos índios queiram fazer. Mas, 

tudo bem. 

Caso da mídia aqui. Lamentamos, no último sábado, o falecimento do Levy Fidelix, 

do PRTB. Foi candidato à Presidência da República, tinha suas posições, era conservador, 

uma pessoa muito parecida comigo nos seus posicionamentos. Perdemos uma pessoa que vai 

deixar saudades. Nossos pêsames à toda a família. 

Hoje, partiu, de madrugada, um comboio de caminhões da CEAGESP, em São Paulo, 

cujo presidente é o coronel Mello Araujo, levando (ÁUDIO FALHA) para o município de 

(ÁUDIO FALHA). Prefeito falou que não podia entrar, e nós entramos por onde tinha que 

entrar, porque é território livre, não existe dono de cidade aqui no Brasil. Então, o pessoal 

entrou. Não peguei o relatório final do coronel Mello Araújo, mas, com toda certeza, foi um 

sucesso essa entrega de alimentos. Agora, por que isso (ÁUDIO FALHA)... Fechou todo o 

município por muito tempo. Muita gente perdeu renda. Outros perderam emprego. Foi 

terrível! A CEAGESP levou esses mantimentos. Grande parte da carga foi transportada por 

caminhões do Exército Brasileiro. 

Curiosidade aqui, Xavier, você que tem conhecimento, você vê a mesma fonte, o Uol, 

primeiro: “Sem provas, Bolsonaro atribui perda de empregos a medidas restritivas”. E outro 

Uol aqui: “De cada 10 empresas que fecharam no país, quatro foram afetadas pela pandemia”. 

Então, essa imprensa nossa não mente apenas contra a minha pessoa. O tempo todo é um 

conflito de informações que desinforma a população. Aqui, também, o Globo. Eu falei aqui 

foi dia 1º de abril, por coincidência o dia da mentira, mas foi verdade o que eu falei, mas o 

que que a imprensa publica: “Sem provas, Bolsonaro diz que governadores e prefeitos usaram 

recursos contra a COVID para pagar folha atrasada”. A mesma empresa algumas semanas 

depois: “Verba federal ajuda a pagar custeio de 13º salário nos estados”. Essa é a imprensa 
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brasileira. Mas aqui, não é novidade infelizmente. Tudo vem dessa política restritiva por parte 

de muitos governadores e alguns prefeitos: “Doze mil bares e restaurantes fecham na capital 

paulista durante pandemia, diz associação”. A última notícia, porque essa é piada pronta, 

tendo em vista agora a CPI, essa notícia é de poucos dias, mas tendo em vista a CPI: 

“Governo Bolsonaro ignorou o TCU e não orientou estados e municípios sobre como aplicar 

verbas pra combater a COVID”. Tá de brincadeira, né? Tinha que orientar que não era pra 

pagar a folha, que não era pra desviar, não era pra comprar respirador em Marte e não chegar? 

Agora, eu tenho que orientar prefeito e governador no que fazer com uma verba pra combater 

a COVID. É o fim da picada realmente!  

Rapidamente, vamos lá! Rapidamente, vamos começar com o Xavier aqui. Xavier, fala 

alguma coisa sobre o que que a FUNAI está fazendo. Por exemplo, vamos primeiro mirar aqui 

os Parecis de Mato Grosso. O que que foi feito lá? O que que eles plantaram, quanto de terra 

foi plantado, o que colheram? Teve algum problema? (ÁUDIO FALHA). 

 

MARCELO XAVIER 

Perfeito, presidente. Primeiro (ÁUDIO FALHA). Nós estamos dando todo o apoio pra 

comunidade de Parecis. Lá, eles plantam aproximadamente 18 mil hectares de grãos, o que 

equivale aproximadamente, em renda, a 20 milhões ao ano. Lá, não tem mortalidade infantil. 

O IDH deles é altíssimo de modo que a atividade do etnodesenvolvimento fixou a 

permanência deles na aldeia e evitou a evasão pra outros locais. 

 

JAIR BOLSONARO 

Tudo bem! E eles têm como ampliar essa área plantada lá? E equivale a quanto mais 

ou menos do território deles essa área plantada lá? 

 

MARCELO XAVIER 

Presidente, isso daí equivale aproximadamente a 2% da área. E mais: ela se deu em 

locais que já estavam antropizados; ou seja, o novo desmatamento. Além do 

etnodesenvolvimento de grãos, eles também produzem, fazem o turismo, né? Tem, também, o 

artesanato; têm outros tipos de atividade. O importante é deixar bem claro que, neste 

momento de pandemia, nós fizemos a distribuição de cesta básica por várias etnias. Lá, não 

houve a necessidade. Lá, muito pelo contrário, eles é que deram 1.600 reais pra cada índio 

mensalmente pra passar a pandemia com conforto.  

JAIR BOLSONARO 
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Arnaldo, você quer falar um minuto aqui, Arnaldo? Você teria o que falar? Sabe o que 

falar? Vem cá! Vou trazer um Parecis pra vocês aqui. Se eu não falo que ele é Parecis, eu 

tenho certeza que vocês não iam saber disso. Primeiro, quem é você?  

 

ARNALDO 

Eu sou Arnaldo Zunes Acaê. Sou indígena da parecis, lá do município de Campo 

Novo. Não parece, mas sou indígena nascido e criado lá, falo a minha língua e tô aí nessa luta.  

 

JAIR BOLSONARO 

Fala alguma coisa da tua língua aqui. Deixa eu ver aqui. Faz uma saudação: boa-noite 

a todos da live. 

 

LÍNGUA INDÍGENA 

(Risos – “Ela não conseguiu traduzir”, diz Marcelo) 

 

JAIR BOLSONARO 

Essa semana, eu botei no Facebook três matérias envolvendo aí etnias indígenas 

trabalhando no campo. Vocês querem continuar trabalhando no campo? Querem produzir 

mais? Na tua terra, você gostaria que você pudesse, tem rio na tua terra? Eu sei qual é uma 

pergunta aqui que nem devia fazer, né? Tem rio? Então, têm condições de fazer uma pequena 

represa pra ser já energia na sua terra?  

 

ARNALDO 

As terras indígenas, a maioria delas, elas foram demarcadas estrategicamente com a 

maioria das riquezas que o País tem. Mineral, hídrico, é um solo bom, potencial de madeira, 

todos os tipos de riqueza, a grande maioria, hoje, tá dentro das terras indígenas. E por incrível 

que pareça, nós somos as pessoas mais miseráveis desse País.  Nós, ainda, morremos de 

desnutrição, o que não é mais aceitado. E o povo indígena, a cultura, ela é dinâmica, ela tá 

mudando. Hoje, pra nós nos manter, preservar nossa cultura, nós precisamos ter um 

desenvolvimento econômico, inclusive pra permanecer dentro desse território que foram 

demarcados no passado. E grande parte da população indígena vê que trazer as qualidades de 

vida e dignidade, ela só vai ser feita através do trabalho, de geração de renda pra ocupar essas 

áreas. Grande parte das terras indígenas, presidente, aonde a miséria toma conta, os indígenas, 

inclusive, saem da sua terra pra peregrinar nas periferias da cidade. Hoje, aqui, é triste de se 
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ver, sendo que a terra indígena, ela tem um potencial tão grande e que é possível fazer isso 

mantendo o equilíbrio entre a questão social, tradicional, povo indígena e a questão ambiental. 

Nós temos direito e queremos que esse direito de trabalhar, de produzir, de contribuir com o 

País seja respeitado. 

 

JAIR BOLSONARO 

Agora, pessoal, presta atenção numa coisa aqui. Você vê a Europa tão preocupada com 

índio, com Amazonas, com o desmatamento, com foco de incêndio? Presta atenção se há 

discriminação ou não? A Europa compra o que vocês produzem lá ou não?  

 

ARNALDO 

Não. Nós produzimos grande quantidade de soja, de milho, de feijão, porém essa 

nossa produção, ela tem que ser comercializada de maneira clandestina, mesmo. Nós temos 

um termo de compromisso assinado pela FUNAI, pelo IBAMA, pelo Ministério Público, pela 

Tribunal de Contas da União, que reconhece o nosso projeto, mas a nossa produção não pode 

ser comercializada por causa de um tratado, não sei se é uma portaria, que proíbe de comprar 

grãos oriundos de terras indígenas, além de proibir nós plantar as melhores genéticas 

desenvolvidas no País, que são os transgênicos. Meu vizinho de estrada planta transgênico. 

Eu, dentro, tenho um pico de desenvolver uma agricultura. Embora usando todas as 

tecnologias que tem, eu tenho quase uma agricultura primitiva, porque eu não posso usar as 

melhores genéticas que hoje o mercado dispõe. 

 

JAIR BOLSONARO 

Tá falando melhor que muita gente aí que tá na cidade grande, que diz que o índio tem 

que ser tratado e preservado da forma como vem ao mundo. Não é bem assim, pessoal! Não é 

bem assim! E olha a discriminação do europeu: não compra o que eles produzem, porque não 

quer ver o progresso deles. Complementa alguma coisa mais, Xavier?  

 

MARCELO XAVIER 

É verdade, presidente. Eles têm uma dificuldade muito grande de acessibilidade a 

crédito de investimento e há, realmente, esse preconceito em aquisição deles. As trending se 

recusam a adquirir, porque alegam que, a nível internacional, isso mancha o nome. Na 

realidade, eles são brasileiros como outros qualquer e poderiam tá tendo a comercialização da 

safra deles. Outro problema que eles têm lá é a vedação do transgênico, do plantio de 
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transgênico. Ora, se ele não planta o transgênico, ele tem que aplicar muito mais defensivo na 

lavoura pra impedir a incidência de pragas e doenças, o que acaba sendo muito mais 

prejudicial ao meio ambiente, enquanto o vizinho planta o transgênico. Eu acho até que é anti-

isonômico pra ele, que tá inserido no mercado comum como outro brasileiro qualquer.  

 

JAIR BOLSONARO 

Eu tô com um refrigerante aqui. Eu não vou falar a marca dele, mas a gente vê muita 

gente falando contra o transgênico tomando uma lata desse negócio. Eles sabem a fórmula 

disso? Eles sabem o que tá botando pra dentro do seu corpo? Eu tomo esse negócio aqui. Não 

tem problema nenhum. Tô fazendo campanha contra não. Agora, se mete na questão do 

transgênico! Hoje em dia, a gente usa no diesel nosso aproximadamente 13% de biodiesel, 

que vem da soja. Algum problema se for transgênico aqui pra fazer o biodiesel? Algum 

problema? Alguém vai achar que tá errado isso? Agora, a discriminação com o índio vem de 

fora. A gente fala da Europa, que é tão zelosa com o Brasil. Quanto da Europa tem preservado 

em seu território de matas naturais? Eu não vou dizer aqui, porque eu posso errar o número. 

Eu sei que é infinitamente menor ao que nós temos no Brasil. Quanto, por exemplo, a Europa 

joga de CO2 no ar? Qual é a matriz de energia da Europa? Da Alemanha, por exemplo? 

Ninguém tem uma matriz mais limpa do que a nossa. Eu vou falar aqui números 

aproximados, emissão de CO2: China 30%, Estados Unidos 15%, Índia 7%, Brasil menos de 

3%. Quem é mais patrulhado no mundo? A China, Estados Unidos, Índia, Alemanha ou 

Brasil? O Brasil. E por que isso? É um jogo econômico. Nós somos um dos países que mais 

preserva a questão ambiental, e o que é triste é gente de dentro do próprio Brasil entubar essa 

narrativa. O tempo todo criticando o Brasil. Entra governo, sai governo, as críticas tão aqui de 

dentro pra fora. Agora, nós atrapalhamos, realmente, a economia de alguns países. Quando 

alguns falam que “Ó, cuidado com o que cê tá falando que tal país não pode importar 

commodyties, soja tua”. Não vai acontecer isso, porque precisam mais do que nós. Se não 

importarem mais soja nossa, o preço da soja de outros países vai lá pra cima. Fica quase 

impossível esse país sobreviver com o preço da soja tão alta. Quem sabe até seria bom nós 

criarmos a OPEP da soja. Um dia, quem sabe, tenha clima pra fazer OPEP da soja no Brasil. 

Eu sou daquele tempo dos anos 70, dois choques do petróleo (???). Eu lembro que eu era 

garoto. Tinha 15 anos de idade mais ou menos. O preço da gasolina era uma coisa 

insignificante. De repente, em dois momentos, o preço petróleo foi lá pra cima e tá até hoje, lá 

em cima. Será que não podemos fazer a mesma coisa no tocante a certos commodities. Não 

sei. Quem sabe.  
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Bem, Arnaldo, mais alguma coisa? Tá bom? Tem outro garoto aqui. Antoê, se prepara. 

Vou dar mais uma lida aqui. Bem, criamos aí, não é criamos, porque o Governo do Brasil não 

cria emprego. O Governo cria emprego quando cria cargo em comissão ou, então, abre 

concurso público. E praticamente isso não existiu no corrente ano. Mas, agora, em março, o 

Brasil criou mais 184 mil vagas de trabalho. Janeiro e fevereiro, se não me engano, chegou 

junto à casa em 500 mil novas carteiras de trabalho. Isso vem das políticas que o Governo 

adota, porque nós, cada vez mais, procuramos não interferir, não atrapalhar quem queira 

produzir. Olha, lá atrás, da lei da liberdade econômica entre tantas outras. Olha, os projetos 

que nós fizemos de auxílio à manutenção de emprego, como PRONAMP e o BEM. Agora, 

isso tudo por quê? Dadas as políticas de fica em casa, feche tudo, isolamento... Isso aí causou 

desemprego no Brasil, em especial junto aos informais, aquele cara que não tinha carteira de 

trabalho, mas sobrevivia. Esses perderam quase tudo. Tem uma massa muito grande de 

pessoas que tão sobrevivendo ainda, ou de favor, ou sabe como pela graça de Deus, ou então 

de auxílios como existe por aí. Como nós aqui, por mais uma vez, prorrogamos por mais 

quatro meses o auxílio emergencial. Muita gente reclama, mas a média do auxílio 

emergencial, 250 reais, você sabe qual a média do Bolsa Família hoje em dia? 192. Então, a 

média do auxílio emergencial é 250 reais. Então, quem tá reclamando é por que não tinha o 

Bolsa Família. Melhorou? Melhorou. Eu sei que é pouco. Tem um detalhe aqui do Amazonas: 

o Silas Câmara. Tem mais algum deputado aqui? Tem aqui o major Victor Hugo, o ministro 

Marcos Pontes. Só no ano de 2020, o Governo Federal gastou 320 bilhões de reais com 

auxílio emergencial, tá ok? 320 milhões. Isso equivale a 10 anos de Bolsa Família. Um ano de 

auxílio emergencial, nós gastamos o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Se for pegar 10 

anos de Bolsa Família, pega ali um ano meu, dois do Temer, pega a Dilma seis anos e pega 

um pedacinho do Lula ainda, e tem gente que reclama do Governo Federal, ataca na internet, 

fala barbaridade. O auxílio emergencial é o endividamento do Estado. Se você começa a 

pegar muito empréstimo no banco ou junto ao agiota, vai chegar uma hora que o banco não 

vai te emprestar mais, e o agiota vai pra cima de você, certo? O Brasil é a mesma coisa. Se a 

gente começasse a endividar mais, mais e mais, complica a nossa economia, que já é 

complicada. Então, esse auxílio emergencial, a gente, aos senhores excelentíssimos 

governadores que poderiam, vocês que fecham comércio, vocês que destroem milhões de 

empregos, vocês poderiam fazer o auxílio emergencial estadual! Bota mil reais até final do 

ano, já que me criticam, em especial Estados do Nordeste, que fizeram caixa com nosso 

recurso do ano passado e têm dinheiro pra dar um auxílio emergencial complementar, mil 
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reais até final do ano, em vez de ficar criticando o Governo Federal e continuar destruindo 

emprego.  

O Governo Federal não fechou o comércio, não falou que todo mundo tinha que ficar 

em casa. Eu falava, sempre falei, tem áudio e tem vídeo do ano passado, que as pessoas mais 

vulneráveis, as pessoas que têm comorbidade, que têm idade, têm excesso de peso, têm que 

tomar um cuidado especial. Se o vírus pega, complica a situação dele. Lamentamos as mortes. 

Chegou um número enorme de mortes agora aqui. E uma coisa importante: faltou aqui a 

assessoria botar na minha frente que, como eu não sou jornalista, tenho que ver papéis na 

minha frente aqui. Lá de trás, eu falava que temos que enfrentar o vírus, porque, infelizmente, 

vai ficar pra sempre. Bem, o que que a OMS disse essa semana? Que temos que conviver com 

o vírus, que vai levar anos talvez pro vírus ir embora.  Não vai embora infelizmente. Vamos 

ter que conviver com o vírus, até porque ele tá cada vez mais mudando. Espero que não haja 

uma terceira onda por aí. A gente pede a Deus que não haja. Mas, temos que enfrentar, 

porque, se continuar política do lockdown igual o prefeito lá de Araraquara, o tal petista lá, 

“fica em casa, fica em casa, fica em casa”, vai levar a cidade à miséria. E olha só, pessoal! Vu 

falar um pouquinho de ideologia. Ninguém tem dúvida que destruiu empregos, ninguém tem 

dúvida que acabaram com rendas, o informal não tinha emprego, tinha renda. Algum 

sindicalista defendeu estes que perderam emprego ou perderam a renda? Algum petista 

governador, petista prefeito ficou preocupado com o empobrecimento da população? Não, 

porque uma população na miséria é uma população que vai começar a depender cada vez mais 

do Estado, que você sabe o que que é isso, e a tendência é dar o voto pra quem dá a muleta 

pra ele. Eu gostaria que não tivesse isso tudo. Nós estamos fazendo isso não por voto, mas pra 

poder atender à população que perdeu tudo. Agora, pra esses governadores, pra esses 

prefeitos, em especial de esquerda, têm alguns, também, de centro ali, que fazem a mesma 

política. E o empobrecimento da população leva exatamente a isso: a uma política futura 

levada para o socialismo, para o comunismo. Isso não pode acontecer em nosso Brasil!  

 

MARCELO XAVIER 

Presidente, se me permite aqui, só em cestas básicas pras terras indígenas, o Governo 

Federal já se aproxima da distribuição de 600 mil cestas básicas. Isso dá aproximadamente 13 

mil toneladas de alimentos. É uma grande quantidade! Nós já atendemos mais de 200 mil 

famílias indígenas de modo que o Governo Federal tá chegando muito forte dentro das 

aldeias. A FUNAI já gastou, também, aproximadamente 45 milhões em ações preventivas pra 

conter o vírus, pra não deixar que os indígenas se contaminem de modo que eu acho, 
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presidente, que há muita fake news, muita demagogia, e as pessoas não se dão o trabalho de 

consultar sequer as informações verídicas que estão no site da FUNAI.  

 

JAIR BOLSONARO 

Você pode ver, também, a questão de uns 10 dias, o coronel Mello Araújo, que é o 

diretor presidente da CEAGESP, levou, também, mantimentos pra uma etnia que vive na 

grande São Paulo. Eles viviam do quê? De vender artesanato. O que que foi feito em São 

Paulo? Fecha tudo de forma irresponsável. O índio, que se exploda o índio! Isso que passa na 

cabeça daquele ditadorzinho lá de São Paulo. E o pessoal está passando necessidade. Quem 

foi socorrer? Foi lá o coronel Mello Araújo, que é respeitado dentro da CEAGESP. Que 

diferença a CEAGESP do passado, hein pessoal? Era só baderna, roubalheira, corrupção, 

descaso, prostituição, droga, tudo que não prestava. E era administrada por um grupo político 

em São Paulo. Mudou isso aí. E, hoje, ele, na medida do possível, goza de prestígio, de 

consideração dentro da CEAGESP. Os permissionários têm doado comida e têm atendido as 

pessoas. Inclusive, estivemos lá há poucos meses e têm lá um ônibus da Caixa Econômica 

Federal. Espero que, logo, tenha uma agência aí num imóvel dentro da CEAGESP pra melhor 

atender o povo lá. 

Quinta-feira última, desembarcaram no Brasil, aqui, 14 carretas: transporte de 

oxigênio. A gente continua trabalhando a todo vapor. Não estamos preocupados com essa CPI. 

Nós não estamos preocupados. Mas, no primeiro momento, é pra investigar omissões e ações 

do Governo. Nem tinha fato definido e acabou lá aquele ministro do Supremo determinando 

aí ao Senado que instaurasse, que abrisse a CPI. Depois, a CPI. Foi feita uma coleta de 

assinaturas pra uma nova CPI. Teve até mais assinatura que a primeira, pra investigar, 

também, os recursos mandados pelo presidente, pelo Governo Federal para Estados e 

Municípios. Próximo dia 7, nós vamos tá na interminável ponte do Abunã, lá entre Acre e 

Rondônia. Então, o senador Bittar nos convidou pra ir lá com o Tarcísio. Logicamente, nós 

convidamos, também, as Bancadas do Acre e de Rondônia, que têm nos ajudado em grande 

parte a concluir obras ou fazer outras obras. E vão fazer esse evento lá na inauguração da 

interminável Ponte do Abunã, tá ok? Vai pra onde? Essa ponte serve pra levar pra onde 

também? Transoceânica vai até o Peru. É a ideia nossa, realmente, uma saída pelo Pacífico 

aqui. O senador Bittar tá trabalhando muito nessa obra aqui. Afinal de contas, ele foi o relator 

do orçamento útil. Então, vai tá terminado, se Deus quiser, no dia 7.  

Aqui, um trabalho da Damares. Pouca gente conhecia aí a região de Marajó. Eu 

mesmo não conhecia. Fui lá no final do ano passado. Fui conhecer lá como vivia aquele povo. 
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Só sabia na escola o que que era. Sabia ali, por exemplo, o tamanho do Marajó. São 16 

municípios. É um grande arquipélago com quantas ilhas? Quem sabe quantas ilhas tem lá? 

2.500 ilhas ou ilhotas. Pega oito municípios com um dos menores IDH do Brasil. A Damares 

lançou o programa lá, Praça Marajó, e, agora, foi liberado o recurso de 400 milhões de reais. 

Ainda, vai levar energia solar pra três cidades! Vamos lá! Três cidades: Portel (risos), 

Melgaço, Curralinho. (risos). Vamos lá! Vamos trazer aqui o nosso João Célio. Fala aqui quem 

é você, tua etnia!  

 

JOÃO CÉLIO 

Pois é, meu nome é João Célio. Em indígena Antoê. Antoê se chama fogo. Eu quero 

ser bem breve aqui. Quero parabenizar aqui o presidente da FUNAI. Eles só esqueceram de 

falar de barreira sanitária que tão sendo feitas, né?  

 

MARCELO XAVIER 

É que ele é servidor da FUNAI. Então, ele conhece. São mais de 300 em todo o Brasil 

e ele compõe algumas barreiras de vez em quando.  

 

JOÃO CÉLIO 

Eu sou nordestino. Hoje, lá, são cinco polos na minha região de Alagoas, divisa com a 

Bahia e Pernambuco. Só queria deixar bem claro pra esse pessoal que é preparado pra mentir: 

a FUNAI vai resolver a questão territorial. Presidente da FUNAI tem uma planilha que cada 

parlamentar desse injetasse recurso na FUNAI através de emenda parlamentar resolvia a 

questão territorial. Outra coisa fundamental é que o índio está na aldeia. Hoje, ele quer se 

desenvolver. Não quer viver só de roça de toco. O índio quer ter um trator, quer trabalhar. 

Roça de toco, quem é do Nordeste sabe bem: é traçado por um animal, vem puxado por um 

animal, burro, uma junta de boi puxando pra poder arar essa terra. Isso é só pra tirar o sustento 

da família. Então, muitas comunidades têm potencial. Piscicultura, nós temos um solo fértil 

no Nordeste, frutas, queremos parcerias, linha de crédito. Porque a miséria do índio é pra 

favorecer muitas pessoas. Não precisa sacrificar a vaca. Só tirar o pé rapado. A gente, na 

ponta, vê a real situação dos povos indígenas, da nossa família. Como o presidente fala, é a 

nova FUNAI. Presidente, o povo fala que o Governo de Bolsonaro não quer demarcar terra 

indígena. O Governo Bolsonaro tá achando a solução com transparência para resolver essa 

questão. Hoje, temos na FUNAI um presidente preocupado com a questão territorial. Espero 

que o pessoal amoleça o coração, passe essa pandemia e veja que o Brasil tem um potencial 
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muito grande. E nós, indígenas, que temos o nosso território, nosso parente Parecis deixou 

bem claro, 2% do seu território, tirou os nossos parentes que convivia dentro da aldeia na 

miséria e, hoje, eles têm o maior prazer de dizer que têm 80 indígenas na universidade 

custeados por ele.  

 

MARCELO XAVIER 

E o que é importante, presidente, falar é o seguinte: os indígenas precisam ter 

dignidade. Não basta ter quase 14% do território nacional, com um milhão de índices e o pior 

índice de desenvolvimento humano. Tem alguma coisa que tá muito errada nisso! Eu tenho 

exemplos, presidente. Lá, por exemplo, dos SINTALARC (?????). Eles pegaram 60 toneladas 

de castanha no ano passado. Os Palmari, lá no Amazonas, foram capitulados, lá de tanques 

que eles têm dentro da área deles, 32 toneladas de peixe. Gerou de renda pra etnia 230 mil 

reais. Tamo iniciando um projeto agora lá nos Bakairi: 70 hectares de arroba, eles fazem a 

colheita, eles fazem o plantio, sobem na máquina, fazem a limpeza do arroz, tudo eles. 

Chavantes, também, mesma coisa: 50 hectares de arroz agora. De modo que o que que 

acontece? A gente entende que, imediatamente, com isso nós já levamos a garantia da 

segurança alimentar pras aldeias. E no futuro muito próximo, eles vão poder comercializar o 

excedente da safra e gerar renda pra etnia. O que é a solução.  

 

JAIR BOLSONARO 

Pessoal fala em castanha, entre outras coisas, que é colhido de forma artesanal. O que 

é duro é que o pessoal rala lá e vai ser beneficiado, vai agregar valor num grande centro. A 

ideia é, no futuro, levar pra lá isso aí. É igual, por exemplo, pessoal se gaba que o Brasil tá 

exportando tanto aí de minérios. O que a gente espera. Trabalha pra isso? Não é fácil, porque 

têm contratos feitos, que esses minérios ganhem valor no Brasil. Não adianta cê mandar um 

navio de minério pra fora e receber uma canoa de laptops. Isso é completamente irracional, 

até porque esses bens um dia vão acabar, certas coisas que nós temos aqui. É igual à questão 

do nióbio. Pessoal acha que eu devo de imediato, não tô cumprindo o compromisso de 

campanha. Obrigado, João Célio! Marcos Pontes, vem aqui rapidinho. O que estamos fazendo 

com o nióbio de forma bem rápida?  

 

MARCOS PONTES 

Olha, temos, agora, pro lançamento do laboratório de grafeno e nióbio em terras raras. 

O nióbio, também, faz parte de uma liga pra supercondutores. Isso com nióbio estanho, 
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nióbio, cobre, nióbio de titânio, é outra tecnologia. Ou seja, a ideia é utilizar o nióbio em ligas 

que possam favorecer aí tanto na parte elétrica quanto muitas outras, como pra alta 

temperatura. A gente tem desenvolvido as pesquisas e a indústria no Brasil.  

 

JAIR BOLSONARO 

A superbateria de nióbio sai da prancheta quando?  

 

MARCOS PONTES 

Na verdade, ela já existe. Essa é uma bateria desenvolvida por um pesquisador 

brasileiro,. Isso é interessante falar, na Universidade de Bryce, lá em Houston. E essa 

tecnologia a gente tá buscando trazer pra cá, pro Brasil. Ela trabalha com uma lâmina, vamos 

dizer assim, de grafeno e liga de nióbio pra fazer o transporte da energia.  

 

JAIR BOLSONARO 

Eu falei na campanha: meu sonho, ainda, o Vale do Silício do nióbio e do grafeno. O 

nióbio, pelo que se sabe, só no Brasil tem, e um pouquinho no Canadá. A gente não pode ficar 

entregando isso in natura pros outros. O Brasil não tem um quilo de nióbio guardado de 

forma estratégica. Têm países que compram da gente e tá aguardando de forma estratégica. 

Uns 50 países mais ou menos compram o nióbio de Araxá. Quando eu estive no Japão, há 

dois anos, eu comprei lá bijuteria de nióbio. Eu paguei em uma correntinha fininha de nióbio 

mil dólares. Ainda, paguei o imposto pra evitar que o pessoal, né, “cadê a nota” e “o imposto 

da receita”? E eu paguei não é pra usar isso. Tá guardada aqui. De vez em quando, eu mostro. 

Tá na minha mesa! Major, pega lá! Eu não sei quanto tá a tonelada de nióbio, mas meia dúzia 

de correntinha vale mais que uma tonelada de nióbio. Isso é pra eu não quero falar um 

palavrão aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada e não falo palavrões! É pra idiota 

isso aí! Se só nós temos, pô, por que que a gente vai entregar esse preço que tá aí? Fazer uma 

correlação de preço de petróleo, a quantidade de nióbio que tem no mundo e a quantidade de 

petróleo no mundo, e tá entregando esse negócio! Temos feito alguma coisa. Tem assunto que 

tratei com o governador Zema também. Tratei com o BNDES. A questão de nióbio de Araxá, 

a gente conversa, discute e tamo fazendo o possível aqui pra chegar a bom termo. Tá, aí, o 

Marcos Pontes ralando... Foi cortado! Não vai chorar aqui, não, Marcão! Foi cortado o 

orçamento dele também. Um país sem tecnologia tá condenado a ser escravizado por quem 

tem tecnologia. Nós fazemos o possível nessa área. Alguns querem que seja de uma hora pra 

outra. Não vai, porque não dá tempo! não dá de uma pra hora pra outra, apesar de meu nome 
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ser Messias, não dá pra fazer milagre, não! Marcão, obrigado, Marcão! Cid, a primeira 

pergunta aí. Vamos lá, Augusto Nunes e seus meninos aí dos Pingos nos Is!  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite ao presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. 

Eu pergunto ao presidente da FUNAI como é que vai a vacinação dos indígenas? Todos já 

foram vacinados ou ainda não? Obrigado!  

 

MARCELO XAVIER 

Tá ótimo! Agradeço a pergunta, aí, Augusto! A vacinação, ela é controlada pela 

CESAI. A saúde indígena é a CESAI que desempenha o papel. A FUNAI apenas monitora as 

ações da saúde indígena. Até onde eu sei, anda muito bem. Já tomaram, se eu não me engano, 

a segunda dose, 60%, e a primeira dose, 80%. Mas, já há comunidades em que 99% dos 

indígenas já foram vacinados, como, por exemplo os Bakairi em Mato Grosso. Esses dados, a 

SESAI tem. A saúde indígena é tratada com eles, Ministério da Saúde.  

 

JAIR BOLSONARO 

O total de índios no Brasil são um milhão. Nós, aqui, chegamos por quase três ou 

quatro dias seguidos vacinar mais de um milhão de pessoas. Então, está indo muito bem junto 

aos indígenas. Agora, é um cuidado enorme no tocante à vacinação. Não é como alguns 

acham: “Vamos lá vacinar!” Eles estão no Brasil todo. São 8,5 milhões de quilômetros 

quadrados. Não é fácil! É um trabalho muito bem feito, também, com o apoio do Exército 

Brasileiro. 

 

MARCELO XAVIER 

Inclusive, presidente, a logística pra fazer a vacina e levar até esses locais mais 

longínquos aí do País é muito difícil. Então, é bastante trabalhoso vacinar os indígenas, mas tá 

sendo muito bem feito.  

 

JAIR BOLSONARO 

(Com uma correntinha na mão) 

Eu não sei como que chama isso aqui. É um pingente de nióbio, ok, pessoal? Isso aqui 

foi aproximadamente 200 dólares. Vamos arredondar os números aí, mil e poucos reais, e o 

pessoal compra. Então, dez desse aqui, eu não sei quanto é que tá a tonelada de nióbio, mas dá 
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pra gente fazer as contas aí... Quantos desse aqui equivale a uma tonelada de nióbio, tá certo? 

E uma coisa importante: confesso que eu não sabia. Quando falou da correntinha, lógico que a 

corrente de ouro eu achei mais bonita do que a de nióbio, que tem as cores azul, amarelo 

também, alguma mais avermelhada. Eu falei: por que a bijuteria ou a correntinha de nióbio, e 

não de ouro? Daí, ele falou que tem gente que tem alergia a ouro e não se tem alergia a nióbio, 

tá certo? Então, eu queria ser deputado pra falar, fazer uma brincadeira aqui, mas eu não vou 

fazer (risos), questão de alergia a ouro e alergia a nióbio. É engraçado, mas Folha, Globo, Uol, 

Estado de São Paulo, todos os jornais escalam alguém pra ficar me ouvindo aqui. É melhor 

ouvir o chato do que ler o mentiroso no dia seguinte. Mas, o pessoal fica esperando. Então, 

tenho vontade de fazer uma brincadeira no tocante ao ouro, algumas pessoas serem alérgicas a 

ouro, mas não existe pessoa alérgica a nióbio. Mais uma pergunta? 

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Salve, muito boa-noite, presidente Jair Bolsonaro! Boa-noite presidente da FUNAI, 

Xavier. Olha, Xavier, o Governo tem defendido a ideia de que é possível regularizar, porque 

já existe. Regularizar a extração mineral e até a produção de monocultura na terra indígena. 

Você acha que há um consenso entre as etnias sobre essa possibilidade de plantar em larga 

escala e a mineração legalizada e com apoio, inclusive, do Estado? Obrigado! 

 

JAIR BOLSONARO 

O Arnaldo Zunes Acaê balançou a cabeça afirmativamente. 

 

MARCELO XAVIER 

Eu acho que a primeira pessoa que tem que responder essa pergunta são os próprios 

indígenas. É possível você ter consenso em tudo, mas acho que é possível essa convergência 

de que a mineração pode ser a solução pras terras indígenas, porque hoje o que é visto e o que 

é feito lá é feito de forma escondida, de forma que a concentração de renda fica na mão só de 

uma liderança. Quando nós formos legalizar essa atividade, certamente outros órgãos irão 

participar: IBAMA, FUNAI, Polícia Federal, DNPM, e certamente haverá divisão equânime 

dentro da aldeia, o que vai evitar, inclusive, a dissidência e briga interna. Isso é muito 

importante a gente deixar claro. Eu acho que a transparência é a solução para o problema. E 

com relação ao plantio em larga escala, eu acho que a experiência dos Parecis é algo a ser 

implantado por todo o Brasil. Pequenas porções do território, 2% da área, gera 
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aproximadamente 20 milhões de renda ao ano. Eu acho que esse é o exemplo pra todo o 

Brasil. 

 

JAIR BOLSONARO 

Olha só! Eu tenho amigo lá em Roraima, um tal de Deilson. Eu chamo ele de Macuxi. 

Conheço ele há muito tempo. Ele me convidou e um dia eu pretendo dar uma chegada no Vale 

do Rio Cotia, dentro de reserva indígena lá em Roraima. Aproximadamente, tem uma área lá 

de 12 quilômetros e um rio perene com uma queda de aproximadamente 600 metros. Isso dá 

pra você ter energia elétrica limpa pra Roraima e pra uma área num círculo de mil 

quilômetros. Então, é a solução. Se a gente chegar em bom termo com os indígenas lá, vai 

demorar um pouco, a gente pode tirar energia elétrica limpa dos rios, pagar royalties pros 

índios e vamos atender o problema de energia de Roraima. Tô, então, brigando. O que que é 

brigando? Tamo tentando há um tempão! Toda hora chega no vai acontecer e dá um passo 

atrás. O linhão de Tucuruí, levar energia elétrica ali pro estado de Roraima, basicamente Boa 

Vista, a capital. Hoje em dia, a gente gasta mais de um bilhão por ano de energia subsidiada e 

termoelétrica. E nós queremos esse linhão. O pessoal ambientalista não reclama da 

termoelétrica consumir, parece, um milhão de litros.  

 

MARCELO XAVIER 

Um bi ao ano só de óleo diesel.  

 

JAIR BOLSONARO 

É um milhão de litros de óleo diesel queimado por dia. Os ambientalistas não falam 

nada. Falam o que interessa pra eles, porque eles são contra. A grande parte deles, pra não 

cometer uma injustiça aqui, são contra que você passe uma linha por cima de uma margeando 

a BR que já existe. 

 

MARCELO XAVIER 

Inclusive, os indígenas vão se beneficiar dessa obra com certeza. São todos brasileiros.  

 

JAIR BOLSONARO 

Olha só a dificuldade! Então, nossos irmãos índios podiam ganhar um dinheiro em 

cima disso! Acabaria com a história do correntão, que pessoal cobra pedágio lá, às 18 horas, 

não pode ninguém passar por lá... É uma confusão danada! Agora, todo mundo perde com 
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isso, todo mundo. Perde o Brasil, perdem nossos amigos lá de Roraima. Cumprimento, aqui, o 

Deilson pelo seu trabalho no sentido de buscar solução pra isso. Perde os índios, perde o 

Brasil, pô! A saideira? Mais duas? Vamos lá!  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite, presidente Bolsonaro! Boa-noite, presidente da FUNAI, Marcelo Xavier! 

Presidente Xavier, o senhor acredita que seja possível ainda conciliar aquele modelo de 

reservas extrativistas, que visa preservar o meio ambiente com culturas ancestrais dos índios e 

a necessidade atual, a pressão por promoção social dos índios no Brasil?  

 

MARCELO XAVIER 

Perfeito! Eu acho que quem tem que dizer o modelo dentro da terra indígena a ser 

implementado são os próprios indígenas. Nós temos exemplos de artesanato em terras 

indígenas, presidente. Temos modelo de turismo ecológico em terras indígenas. Tem a 

agricultura artesanal também deles. As roças, ali, de cará, de produtos e essências pra fazer 

medicamento. Eles são coletores por natureza, o que permite, também, a coleta do pequi, do 

murici, de essências naturais dali de dentro da floresta e que servem pra ser comercializados 

junto a grandes empresas. Até, não vou citar os nomes aqui. Mas, eu acho que a grande 

dificuldade que nós temos hoje é essa grande potencialidade das terras indígenas, mas há 

dificuldade de inserção e comercialização desses produtos no mercado. Eu gostaria muito que 

a castanha, por exemplo, do Cinta Largas, que tem um valor agregado muito grande, pudesse 

ser comercializada por uma grande rede de supermercado. Ou, então, que nós pudéssemos ter 

aí uma soja orgânica, como é no caso dos Parecis lá. Tão implantando a soja preta 

recentemente, que tem um valor proteico muito alto de modo que há uma potencialidade 

muito grande. Há possibilidade de compatibilizar tudo isso e quem tem que dizer o modelo 

que pretende implementar é o próprio indígena. Eu acho, inclusive, presidente, que o índio 

não deixa de ser índio por que ele busca melhores condições de vida. Ele continua sendo 

índio. E ele tem que ser o protagonista dessa história! Chega dos intermediários, que, no 

passado, só lucraram com a visão do índio! 

 

JAIR BOLSONARO 

Olha o interesse! Vê o que você tem a falar! Vou te pegar agora aqui. Como é que é a 

extração do diamante lá da reserva Roosevelt? Conta pra gente aí. Sabe alguma coisa? Pessoal 

dos Pingos nos Is, se quiser fazer uma pergunta extra pode fazer! Mas, olha só! Essa proteção 
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de índio é uma mentira! Sai, no meu entender, ouro e diamante adoidado de lá! E mantendo o 

índio nessa situação aí de não evoluir, não prosperar, o pessoal continua metendo a mão! Não 

vou falar em ouro, não! Vou falar diamante na reserva Roosevelt.  

 

MARCELO XAVIER 

Vou falar como presidente da FUNAI, como delegado de Polícia Federal, que conhece 

o tema. A usurpação do patrimônio da União continua ocorrendo. Há concentração de renda 

na mão de dois, três indígenas. Isso gera briga dentro da aldeia. Só meia dúzia que se dá bem. 

E esse recurso vai parar sabe aonde? Lá fora. Vou citar o exemplo duma operação em Juína, 

que aconteceu há alguns anos atrás. A Polícia Federal deflagrou a operação e tinha uma bolsa 

de diamantes de Juína tirados do Cinta Largas. Foram cumpridos mandados de busca e 

apreensão em São Paulo, com ramificação na Europa, pra onde os diamantes eram levados. 

Isso é uma operação da Polícia Federal. De modo que nós entendemos que a melhor solução 

pra esse problema é dar transparência no processo de ouvir os indígenas. Eu acho, presidente, 

que o PL 191 tá na Câmara dos Deputados. Eu acho que é a grande chance daquela Casa botar 

em pauta e fazer a discussão junto às comissões.  

 

JAIR BOLSONARO 

Cid, mais uma pergunta aí?  

 

ÁUDIO AO FUNDO 

Boa-noite presidente, Jair Bolsonaro, presidente Marcelo Xavier! Como a FUNAI tem 

lidado com a pressão de ONGs estrangeiras? (risos) 

 

JAIR BOLSONARO 

Essas ONGs... Como que nós conseguimos aqui diminuir invasão de terra no Brasil? 

Cortando o dinheiro federal pra ONG, diminuiu. Se bem que estão bastante organizados em 

Rondônia. Há um grupo de aproximadamente três mil. Pertencem a um grupo guerrilheiro, já 

foi além do MST e estão se organizando por lá. Então, temos novidades no tocante a isso. 

Mas, vamos deixar pra depois. ONG, vamos lá, Xavier! 

 

MARCELO XAVIER 

Primeiro que nós estamos aliviando o intermediário, que é a ONG, e tocando os 

projetos junto aos parceiros. Nós confiamos muito que é possível implementar as atividades 
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agrossilvipastoris pra levar dignidade aos indígenas junto com as parcerias. Nós fizemos, 

agora, a Iene número 1 junto com o IBAMA e com a FUNAI, que, inclusive, permite a 

constituição de pessoa jurídica com indígenas e não indígenas desde que a majoritariedade do 

capital seja indígena. De modo que... Só um exemplo aqui que eu vou te dar, da época da CPI 

FUNAINCA, que eu trabalhei nela. Um dono de uma ONG tinha o filho que era diretor da 

FUNAI. E este filho, diretor da FUNAI, ocupava a função estratégica de demarcação de áreas 

lá. Quando nós quebramos o sigilo dessa ONG, dinheiro internacional entrando a rodo lá 

dentro, e a quebra do sujeito, inclusive, foi referendada pelo ministro Luiz Fux à época. Essa 

mesma ONG, que tinha dentro os antropólogos que faziam a demarcação, cujo filho dava o 

aval dentro da FUNAI, também tinha uma empresa que fazia os planos básicos ambientais pra 

licenciamento de obras que passavam em terras indígenas. Algo milionário, que movimentou 

muito dinheiro e que nós, quando chegamos na FUNAI, cortamos tudo, viu presidente? 

Agora, essas ONGs aí não têm mais vez da FUNAI, não! Nós tratamos esses casos dentro da 

FUNAI como caso de polícia, inclusive, porque o fracasso da política indigenista do passado 

é justamente por terem metido a mão nos indígenas. Esse dinheiro não chegou nas aldeias, 

porque, se tivesse chegado, não tava esse caos que tá hoje.  

 

JAIR BOLSONARO 

Sai muito ouro do Brasil das reservas indígenas? 

 

MARCELO XAVIER 

Muito, com certeza! Não há como mensurar e nem como esconder. Vou lhe dar um 

exemplo: Mato Grosso. Fizeram uma operação dentro dum gaípe de terra indígena, Sararé. 

Foi no primeiro semestre do ano passado, no segundo semestre do ano passado, no primeiro 

semestre desse ano e, pode ter certeza, vai ter uma nova operação no segundo semestre desse 

dia novamente, por quê? Existe uma cadeia que fomenta essa atividade. Enquanto as 

operações de inteligência não forem feitas pra desarticular toda a quadrilha, quem faz a 

receptação desse produto, quem fornece o maquinário, o combustível pra exploração dessa 

atividade, nós não vamos conseguir resolver. Vai ficar enxugando gelo.  

 

JAIR BOLSONARO 

Tenho dois dias. Agora, nas próximas semanas, estarei com o comandante do Exército 

na região Norte do Brasil. Vamos visitar pelotões de fronteira. E o Exército tem informações. 

Logicamente, alguma coisa, eu tenho. Mas, vamos conversar com o indígena. Pretendo, se 
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não for dessa vez numa próxima, com helicóptero obviamente, aterrissar no garimpo. Nós não 

vamos prender ninguém! Não vai ser uma operação pra ir atrás de garimpo irregular. Eu quero 

conversar com o pessoal pra ver como eles vivem lá pra começar a termos a noção de quanto 

sai de ouro. Qual a minha ideia? Logicamente, você tem que legalizar a extração de um 

garimpo de ouro. Tem que legalizar! Uma vez legalizando, gostaria eu de ter junto ao pelotão 

de fronteira um posto ali da Caixa Econômica Federal pra gente comprar ouro. Porque, se 

você perguntar, por exemplo, se o Banco Central tem reserva de ouro no Brasil, eu não vou 

responder, porque isso é uma questão aí de segurança até. Então, o Brasil tem que ter reserva 

no tocante a isso aí. A mesma coisa, não sei quanto, se alguém souber me diga, uma pedra 

bruta de diamante. Você tira da Reserva Roosevelt, depois de lapidada na Europa quanto ela 

vale, tá? E eu desconheço se existe muitos ourives no Brasil ou não, quantas pessoas 

habilitadas a fazer a lapidação de pedras. Praticamente, não existe no Brasil. Vai tudo in 

natura embora. É uma riqueza incalculável que vai acabar um dia. Então, eu pergunto pra 

juventude que tá nos ouvindo aí: têm coisas que vai acabar daqui a 20, 30, 50 ou 60 anos, tá? 

Eu tô com 66, já tô mais pra lá do que pra cá, se eu viver mais dez anos dou graças a Deus, 

certo? Agora, vocês que vão ficar aqui, o Brasil vai viver do que na tua época? Já que isso vai 

deixar de existir, você vai ter buraco no Brasil com a nossa riqueza indo toda embora. Vai 

viver do quê? Um país sem tecnologia, um país onde não se investe em educação... Investir 

em educação não é dinheiro, não! Alguns acham que é grana. Não é grana apenas, não! É 

realmente em currículo, em conhecimento... Não tem. Existem mais de 200 escolas no Brasil 

dos sem terrinha, financiadas pelos Estados, governador, por governador de esquerda, que 

treinam militantes, que hasteiam a bandeira todo dia, vermelha, e cantam a interação 

socialista. Se falar verde e amarelo, você vai apanhar dentro dessa escola. Isso já começamos 

a mudar alguma coisa. Se eu pudesse, eu acabaria com essa escola de sem terrinha, mas é 

verba do Governo do Estado, em especial dos Estados mais pobres do Brasil. Cês repararam: 

quanto mais pobre o Brasil, maior o número de parlamentares do PT, PCdoB e PSOL existe? 

É só fazer um levantamento nas regiões do Brasil. O pessoal fala muito que o Sudeste é muito 

rico. Concordo! Região mais rica do Brasil! Agora, faça o levantamento. Quantos vereadores 

têm? E faça o devido cálculo pra você ver se, proporcionalmente, quanto mais pobre o Estado, 

mais vereadores, deputados estaduais, federais têm do PT, do PcdoB e do PSOL, Rede, 

Cidadania. É uma realidade isso aí! É uma realidade! Um colega até falou pra mim: “Como 

que eu sei se aquele município você é bom pra fazer negócio ou não? Eu procuro saber 

quantos vereadores de esquerda tem naquele município. Se tem vereador de esquerda, é sinal 

que o município não é bom de fazer negócio”. 
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Diamantes brutos, acredite, 40 centavos de dólares! 40 centavos de dólares! Vou 

arredondar: dois reais e pouco! O meu pai foi o garimpeiro chamava de chibil, e 2.900... Ah, 

não! Espera aí! De 40 centavos a 2.900 dólares por quilate! O quilate, se eu não me engano, 

são 0,205 gramas. Procura saber quanto, qual o peso do quilate aqui! Eu acho que é 0,205 

gramas. De acordo com o tamanho da pedra, ela valoriza mais ou menos. E os lapidados vão 

de 70 dólares a 62 mil dólares. Então, multiplica aqui. Não sei, em torno de seis vezes... É 

mais caro! Então, essa é uma realidade. Vai faltar! Um dia, não vai ter mais. E, muitas vezes, 

o cara de cidade grande fica falando: “Ah, os índios... Tem que devolver o Brasil pra eles, tem 

que deixá-los viver da própria natureza”. Não é isso, pessoal! É o ser humano exatamente 

igual a eu e igual a você! Tá aqui, os dois garotos aqui, o Zunes Acaê e o Antoê, que falam 

português melhor que muita gente aqui que tá na nona série do ensino primário! É o bestalhão 

que não sabe nem a tabuada e fica falando besteira! Ou, então, aqueles que estão fazendo 

faculdade. Mas, o combustível da faculdade dele é outro! Não sabe nada e fica falando 

besteira o tempo todo! Se nós não investimos em agregar valor àquilo que nós temos, procurar 

cercar, evitar que saia, deixar de fazer demagogia do Brasil, integrar o índio da sociedade de 

modo que todos naquela comunidade sejam beneficiados, e não meia dúzia! Nós podemos 

mudar a justiça do Brasil! Depende de cada um de vocês. E deixo mais, deixar bem claro: têm 

eleições no ano que vem! Eu não tô falando que vou disputar ou não vou, mas é hora de você 

se preparar pra ajudar a mudar o destino do Brasil. Você pode mudar o destino do Brasil se 

você trabalhar corretamente. Estamos empenhados. Estamos buscando aqui. Tive contato com 

a liderança da Câmara e do Senado pra nós ver se aprovamos até setembro, que é o limite, o 

voto auditável por ocasião das eleições do ano que vem. Que que é o voto auditivo? Você 

vota, o voto é impresso no papel, você concorda, aperta o botão, aquele papel que não passa 

pela tua mão e cai dentro da urna. E acabadas as eleições, que nós precisamos, também, é o 

que o TSE não faz, acabou as eleições, o TSE tem que disponibilizar no site todas as seções 

do Brasil. Eu que voto lá na escola Rosa da Fonseca, em frente à primeira divisão do Exército 

lá na Vila Militar do Rio de Janeiro, eu tenho que votar, estar aqui em Brasília a partir das 20 

horas! Eu quero acessar! Eu quero ver se a tripa que alguém que ficou lá, meu, tirou a 

fotografia daquele papel, tirou a fotografia e mandou pra mim por zap! Eu quero acessar ali! 

Entrar no site do TSE. O TSE tem o dever de fazer! Isso é obrigação e quero saber se bate a 

fita no TSE com a fita de papel que foi afixado na parede lá! Isso já é um avanço enorme no 

Brasil, já é um avanço enorme e não custa nada. E o TSE sonega essa informação. Eu não 

quero aqui culpar os ministros do TSE. O TSE como instituição sonega isso daí. Deixar bem 

claro que a lei diz que a apuração é pública, o voto é secreto, mas a apuração é pública e 
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ponto final. Nós devemos ter a certeza: se eu votar no João, o voto vai pro João e ponto final. 

É isso que nós queremos. Então, essa semana deve ser instaurada a comissão na Câmara pra 

analisar o voto impresso. É a PEC da deputada Bia Kicis, aqui de Brasília, que é a presidente 

da Comissão de Constituição e Justiça, e nós possamos, então, levar para o Plenário. Espero 

que os Plenários da Câmara e do Senado aprovem isso aí pra gente acabar com a dúvida no 

tocante se há fraude ou não não por ocasião das eleições.  

Alguém quer falar alguma coisa mais? Pessoal, então, muito obrigado! Até quinta-

feira que vem se Deus quiser! E não é minha essa frase, não! Vou adaptar: “Não pergunte o 

que eu posso fazer pelo Brasil, pergunte a você mesmo o que você pode fazer pelo Brasil”. 

Podemos mudar o Brasil! E você tente convencer o teu vizinho, o teu amigo, o teu colega da 

escola, mostrar a realidade pra ele. Quando eu falo em socialismo, alguém conhece algum 

empresário socialista? Se o socialismo é tão bom assim, por que que não tem empresário 

socialista? Fala em dividir renda. O teu colega fala em dividir a renda? Pergunta pra ele se 

tem dois carros, tem duas casas, por que não dá pro outro colega ali que não tem nada, que tá 

morando embaixo da ponte? Começa a questionar pra gente mudar isso aqui. Se a gente 

enveredar por esse regime nefasto, como entrou a Venezuela, como lamentavelmente aí outro 

país mais ao sul, você sabe! Tá com problema! A gente não tem como sonhar com dias 

melhores. E nós temos tudo pra ser uma grande nação. Agora, tem que investir.  

O Marcos Pontes, vocês falam em eleições, pegue os meus ministros, as indicações 

que eu fiz também pra outros órgãos, que é legal, e compare com governos anteriores. Você 

acha que aquele outro cara, que agora tá com o direito de disputar as eleições, caso ele seja 

presidente, quem vai ser o ministro da Ciência e Tecnologia dele? O Marcos Pontes aqui é um 

cara excepcional! Eu tenho a certeza que o ministro da Ciência e Tecnologia desse outro 

candidato, caso ganhe, não vai saber a diferença de gravidade pra gravidez. A nossa Caixa 

Econômica Federal, o lucro anual, leva em conta Lula, Dilma, o Temer, que ficou pouco 

tempo, não dá pra comparar muito, e o nosso Governo. O lucro cresceu numa progressão 

geométrica dois de lá pra cá! Pra quem não sabe o que é a progressão geométrica e razão dois, 

é sinal que você tem que assistir outra live. Não é minha, não! Isso é o mínimo! Eu, no ensino 

médio, sabia o que era integral e derivada. Logaritmo decimal e neperiano. Hoje, ninguém 

sabe nada! E é bacana não saber nada! É bacanérrimo não saber nada! “Você é CDF. Você é 

não sei o que lá!” Olha como que tá a educação no Brasil agora com mais de um ano parado! 

O Congresso tá votando aí como sendo atividade essencial a educação, as aulas presenciais. 

Espero que, na Câmara, tenho quase certeza que vai ser aprovada; no Senado, não sondei 

ainda. Isso tem que ser aprovado, pessoal! Tem que ser aprovado! Não podemos ter uma 
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geração, se bem que eu tô na terceira geração, passando 60, é terceira geração, ter uma 

geração pior do que nós. Qual é o futuro dessa molecada que estudava em escola pública? E 

quase todas escolas públicas não tiveram a aula pela internet. A minha filha de dez anos teve. 

Eu posso pagar, tá tendo. Agora, gostaria que todo mundo pudesse ter isso aí, mas não tem. 

Simplesmente, fecha tudo! interessa pra quem fechar tudo? Quanto mais gente sem 

conhecimento do Brasil, com o cartão de um auxílio numa mão e o título de eleitor na outra, 

interessa pra quem? Pra que tipo de partidos interessa? Pessoal da canhota, aquele pessoal que 

quebra sua perna e depois oferece uma muleta! Isso daí, não podemos deixar que isso 

aconteça no Brasil! Mais alguma coisa? Pessoal, muito obrigado, até quinta-feira que vem! 

Quem tá me assistindo aqui, não desliga, não! Vai aí na Jovem Pan, bota aí nos Pingos nos Is, 

Augusto Nunes e seus bulecats, jornalismo excepcional, isento acima de tudo! De vez em 

quando, dá uma alfinetadinha em mim com razão! Não tem problema nenhum, porque eu erro 

também. Mas, como regra, eu sempre assisto esse finalmente no programa deles até pra pegar 

crítica e aperfeiçoar no futuro. Obrigado a todos, até quinta-feira que vem se Deus quiser! E 

dia 7, ponte do Rio Abunã, lá entre o Acre e Rondônia. Vamos lá, pessoal! Valeu, juntamente 

com o senador Bittar e todas as bancadas do Acre e Rondônia! 

 

 

 

 

 

 

 


