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A atuação dos governantes durante a pandemia do novo coronavírus tem sido o 

foco de análise de diversos pesquisadores que tem se dedicado ao tema, sobretudo se 

focando no Presidente da República Jair Bolsonaro. Grupos de pesquisa de áreas distintas, 

do direito à epidemiologia, apontam o papel do Presidente, através de suas ações e 

discursos, na proliferação do vírus e agravamento da crise sanitária que o país vive. A 

princípio nós do grupo de Pesquisa e Extensão em Políticas Sociais e Desenvolvimento 

Urbano (PDUR), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR, 

temos centrado nossos esforços no monitoramento das políticas públicas de 

enfrentamento à pandemia desenvolvidas em âmbito municipal, mas desde o início de 

nossos trabalhos constatamos que a esfera municipal tem suas iniciativas condicionadas 

em grande medida pela esfera estadual, por sua vez caudatária da esfera federal, de modo 

que não podemos nos furtar a analisar as políticas nacionais de combate à covid-19. Este 

artigo apresenta uma sistematização dos principais atos de Jair Bolsonaro à frente da 

presidência durante a gestão da crise sanitária no ano de 2020, procurando evidenciar o 

sentido político que o conduziu em suas ações, bem como o objetivo pretendido, e o 

resultado deles para o país. Primeiramente trazemos um quadro da evolução da pandemia 

durante o ano de 2020, para depois situarmos a política em meio ao caos sanitário 

instalado no Brasil.  

 

A PANDEMIA NO BRASIL -2020 

 

O avanço da covid-19 se deu a passos largos no país, do primeiro caso confirmado, 

em 26 de fevereiro, ao milésimo, foram 25 dias e para o segundo milésimo apenas mais 

seis dias. Em abril a doença já estava espalhada por todo o território nacional, com óbitos 
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confirmados em quase todos os estados e concentrada nas grandes cidades, com os 

seguintes números: 87.187 pessoas diagnosticadas com a doença e 6.006 óbitos. Em maio 

atingimos mais de 500 mil casos confirmados e 29.314 óbitos, tornando o Brasil epicentro 

da pandemia na América Latina, o que provocou o colapso do sistema de saúde em seis 

estados: Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Maranhão e Pará. Em junho o 

país seguiu no mesmo ritmo acelerado de transmissão, chegando ao dia 30 em 1.402.041 

casos confirmados, nos colocando atrás apenas dos Estados Unidos. Enquanto isso, o 

número de mortes dobrou no mesmo período, saltando de 30 mil no início do mês para 

mais de 60 mil em primeiro de julho. O quadro se agravou em julho, que registrou o maior 

número de óbitos desde o início da pandemia, 32.912, mais de um terço do total de 92.568 

de até então. A marca de 100.000 mortes foi ultrapassada em 08 de agosto, com o 

comércio aberto em todo o país para as compras do Dia dos Pais, de acordo com o 

Ministério da Saúde (MS), nessa data contabilizávamos 3.012.412 casos confirmados e 

100.477 óbitos. 

Durante os meses de setembro e outubro o país apresentou certa estabilidade no 

avanço dos casos e dos óbitos, o que deveria ter proporcionado um fôlego para o sistema 

de saúde com a manutenção das medidas de restrição, infelizmente foi interpretado como 

uma espécie de “salvo conduto” para a população e o mercado, vimos as pessoas 

aglomerarem pelas ruas e praias, acompanhadas da flexibilização das atividades 

econômicas nos estados e municípios. Chegamos ao fim de outubro com 5,54 milhões de 

casos confirmados e 159.884 mortes no Brasil. As eleições municipais realizadas em 

novembro equalizaram todos os estados, devido às campanhas eleitorais que tomaram 

conta do país e não conseguiram seguir as medidas sanitárias e de distanciamento, com o 

verão se aproximando assistimos a retomada do crescimento dos casos e óbitos, o Brasil 

terminou o mês com 6,34 milhões de casos confirmados e 173.120 mortes, número que 

possui valor simbólico porque o país passa a deter 10% dos casos mundiais e 12% dos 

óbitos. Em dezembro temos a confirmação, pelo MS, do primeiro caso de reinfecção pelo 

coronavírus no país, as amostras foram analisadas pelo Laboratório de Vírus 

Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Entre as festas de 

fim de ano, o ano de 2020 terminou com 7,68 milhões de casos confirmados e 194.949 

mortes. Mas qual foi o peso das ações do Presidente da República para a construção deste 

cenário? Bolsonaro teria aprofundado os impactos da pandemia sobre o país? Começamos 

a responder estas questões a seguir.   
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Papel Governo Federal no combate à pandemia: 

 

A conduta do Presidente diante do avanço da pandemia o levou a ser duplamente 

denunciado por crimes contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional, 

de Haia, ainda em julho de 2020. A primeira denúncia foi protocolada pelo senador 

Fabiano Contarato (Rede-ES), por descaso com a proteção de populações indígenas e 

povos tradicionais durante a pandemia da covid-19i. Bolsonaro vetou 16 pontos da lei 

(Lei 14.021/2020) aprovada pelo Congresso para proteção dessas populações. A segunda 

peça de acusação foi elaborada por uma coalização de entidades representativas de 

trabalhadores da área da saúde, e culpa Bolsonaro por “falhas graves e mortais”, ao adotar 

ações negligentes e irresponsáveis, que teriam contribuído para as mortes de milhares de 

brasileirosii.  

Frequentemente em seus discursos Bolsonaro deixou bem claro seu descaso para 

com a pandemia, afirmando que a Covid-19 não passava de uma “gripezinha”iii, e 

minimizando as perdas de vidas dizendo que não era “coveiro” para se preocupar com 

isso, ou simplesmente respondendo com uma nova pergunta: “E daí? Quer que eu faça o 

quê?”iv. Suas falas sempre foram procurando se isentar da responsabilidade pelas mortes, 

ao mesmo tempo em que minimizava o impacto das mesmas e dos sucessivos recordes 

batidos mês a mês. A demora na ação do Ministério da Saúde é digna de nota: somente 

em 21/03 é que anuncia a compra dos primeiros 5 milhões de testes que só chegam aos 

hospitais e postos de saúde no dia 30/03, ou seja, um mês depois do Brasil registrar os 

primeiros 150 casos. Esse material só começa a chegar nos postos de saúde e hospitais no 

dia 30 de março, com a distribuição dos primeiros 30 mil kits para testes em laboratórios 

centrais dos estados e divulgação de alguns protocolos de enfrentamento à doença. 

Dois relatórios produzidos por organizações e grupos de pesquisa deixam clara a 

responsabilidade da presidência pela violação dos direitos da população brasileira em 

meio à pandemia, entendendo o direito à saúde como mais um dos direitos que compõem 

o rol dos direitos humanos. A Human Rights Watch em seu relatório anual sobre a 

situação dos direitos humanos no mundo afirma que Jair Bolsonaro tentou sabotar 

medidas de saúde pública destinadas a conter a propagação da pandemia do novo 

coronavírusv. Fez isso de várias formas: recusou-se a adotar medidas para proteger a si 

mesmo e as pessoas ao seu redor; disseminou informações equivocadas; vetou um artigo 

de um projeto de lei exigindo o uso de máscaras em unidades prisionais e centros 

socioeducativos; tentou impedir os governos estaduais de imporem medidas de 
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distanciamento social; demitiu um ministro da saúde por defender as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS); e seu substituto deixou o cargo no ministério em 

razão da defesa do presidente de um medicamento sem eficácia comprovada para tratar a 

Covid-19, a hidroxicloroquina.  

Na mesma direção vai o boletim “Direitos na Pandemia”vi, elaborado pela 

Conectas Direitos Humanos e pelo Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário 

(CEPEDISA) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), que 

identifica uma estratégia de propagação do vírus conduzida de forma sistemática pelo 

governo federal. A publicação demonstra a relação direta entre os atos normativos 

federais, a obstrução constante às respostas locais e a propaganda contra a saúde pública 

promovida pelo governo federal. As conclusões dos pesquisadores afastam a 

interpretação de que haveria incompetência e negligência da parte do governo federal na 

gestão da pandemia, demonstrando o empenho e a eficiência da atuação de Bolsonaro e 

sua equipe em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente 

com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer 

custo. 

No mesmo sentido destes trabalhos, nosso levantamento dos atos presidenciais 

mostra que quando tomados em conjunto estes revelam possuir coerência e unidade, o 

que aponta para um projeto político que orienta o gerenciamento da crise, caracterizado 

pelos seguintes preceitos: autoritarismo; manutenção e ampliação de base popular com 

tons fascistas; negacionismo; censura e controle das informações. Corroboramos, 

portanto, os resultados dos dois relatórios citados anteriormente. Mas como nossa análise 

é sobretudo política, devemos antes de apresentar nossos achados resgatar as bases do 

projeto de poder bolsonarista. 

 

As raízes autoritárias de Bolsonaro: 

 

A acusação de violar os direitos humanos não é novidade para Jair Bolsonaro, 

desde seu primeiro mandato como deputado federal ele ficou conhecido por suas 

declarações e posicionamentos no mínimo controversos. Tanto que nas eleições 

presidenciais de 2018 Bolsonaro já era visto por jornalistas e analistas políticos como 

uma ameaça à democracia, sendo comparado a líderes extremistas como Donald Trump 

(EUA) e Recep Tayyip Erdogan (Turquia). O ativista brasileiro residente na Alemanha 

AD Junior, publicou em seu perfil no Facebook levantamento com mais de 40 reportagens 
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veiculadas por meios de comunicação internacionaisvii, que identificavam o então 

candidato como extremista antidemocrático. O cientista político Steve Levitsky, autor de 

"Como as Democracias Morrem", estabeleceu quatro perguntas que deveriam ser 

realizadas para atestar se o político possui comportamento autoritárioviii, às quais as 

atitudes de Bolsonaro respondiam positivamente:  

1 - questiona as regras democráticas do jogo? frequentemente elogia a última 

ditadura brasileira e questiona a legitimidade da democracia do país;  

2 - encoraja a violência? Em 1998 declarou que os militares deveriam ter matado 

30 mil pessoas, entre as quais Fernando Henrique Cardoso. Além de constantemente 

encorajar execuções extrajudiciais pela polícia, apoiar os esquadrões da morte do Rio de 

Janeiro e ter justificado o massacre de 19 trabalhadores rurais do Pará em 1996;  

3 - nega a legitimidade de seus oponentes? chamou FHC de “corrupto” e disse que 

ele deveria ter sido morto durante a ditadura, também chamou Lula de criminoso exigindo 

sua prisão, e disse que seu governo trataria o MST como “terrorista”;  

4 - se mostra disposto a restringir as liberdades civis de seus oponentes? aprova a 

tortura e execuções extrajudiciais, especialmente contra políticos e ativistas de esquerda.  

Passado o primeiro ano de seu mandato, relatório produzido pelo Serviço de 

Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos demonstrou preocupação com ameaças 

recorrentes de Bolsonaro à democraciaix, ao Estado de Direito, direitos humanos e ao 

meio ambiente: exerceu influência política sobre as agências policiais; dificultou 

investigações; questionou a independência das instituições brasileiras; tomou medidas 

para enfraquecer a imprensa; procurou exercer controle sobre ONGs e reverter os direitos 

anteriormente concedidos a grupos marginalizados. 

Ao ficar no centro dos holofotes atraiu para si os olhares mais atentos e em 

pouquíssimo tempo vieram à tona indícios de corrupção envolvendo o próprio Presidente 

e seus filhos também políticos, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o 

deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ): 

o Caso Queirozx, que envolve diretamente o senador Flávio; o chamado "Inquérito das 

Fake News"xi, aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal para investigar ameaças e 

ataques aos membros da Suprema Corte; a CPMI das Fake Newsxii que corre no 

Congresso Nacional e os processos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE)xiii. Chegou a tentar intervir na Polícia Federal em agosto de 2019 

Bolsonaro para interromper as investigações contra seu filho Flávioxiv, pedindo a troca no 

comando da PF no estado, mas não conseguiu realiza-lo por resistência da própria PF e 
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do então Ministro da Justiça Sérgio Moro. Desde a posse seu governo pode ser 

caracterizado como em crise constante, tanto que até fevereiro de 2020 já haviam sido 

protocolados seis pedidos de impeachment contra elexv, a chegada da pandemia 

aprofundou essa crise, devido ao modo como Bolsonaro conduziu o enfrentamento desde 

o início. 

Críticas de pesquisadores, imprensa e da oposição cobravam respostas mais 

rápidas diante do avanço da covid-19 no país, que aliadas ao prosseguimento das 

investigações contra sua família deixaram Bolsonaro acuado, o que poderia nos levar a 

concluir que se descontrolou e ficou cada vez mais agressivo e negacionista. Mas o que 

identificamos e pretendemos demonstrar aqui foi que ele enxergou uma janela de 

oportunidade para colocar na rua seu projeto autoritário que evocava desde os anos 1990, 

o fechamento de regime. Lidos por este prisma, seus atos adquirem a coerência e a 

unidade de que falamos, como será possível perceber nas próximas seções a partir da 

apresentação que faremos, organizada segundo o caráter que identificamos em cada um 

deles. Passemos então a sumarização das ações de Jair Bolsonaro durante o ano de 2020. 

 

Negacionismo e centralização do poder 

 

Em janeiro de 2020, quando o novo coronavírus ainda não havia chegado ao 

Brasil, Bolsonaro falou sobre as possibilidades de a doença afetar a bolsa de valores e o 

preço do dólarxvi. Além de chamar a Covid-19 de “gripezinha” como já vimos, afirmou 

que morreriam apenas as pessoas do chamado grupo de risco, acima de 60 anosxvii. Em 

março pediu em rede nacional o fim do “confinamento em massa” promovido pelo 

isolamento socialxviii, pois a economia não poderia parar naquele momento. Desta forma, 

simplesmente ignorou as orientações da OMSxix, baseadas em evidências científicas que 

apontam estas medidas como as mais eficazes para conter a transmissão do novo 

coronavírus. 

Importante destacar que a oposição do executivo federal às medidas de isolamento 

encontra eco em importantes segmentos da sociedade brasileira. Setores do empresariado 

nacional compartilham da mesma opinião a respeito do impacto da pandemia sobre a 

economia, e menosprezam as perdas de vidas advindas da covid-19. Em março Roberto 

Justus, Luciano Hang, e Júnior Durski, nomes de peso em seus respectivos ramos, 

minimizaram a letalidade da nova doença, com o último chegando a estimar que os mortos 

no país não passariam de 8 milxx. Associações comerciais de cidades e estados se 
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manifestaram no mesmo sentido que Bolsonaro contrários ao fechamento do comércio e 

ao isolamento social, como foi o caso da Associação Comercial do Paranáxxi e da 

Associação Comercial de Maceióxxii. 

Mas o negacionismo de Bolsonaro não quer dizer que ele deixou de agir durante 

a pandemia, pelo contrário, procurou centralizar em suas mãos as principais decisões a 

respeito da gestão da crise sanitária. Como mostra o boletim “Direitos na Pandemia”, há 

um excesso de normas editadas desde fevereiro de 2020, centralizadas no executivo, sem 

haver a participação da sociedade civil. Se à primeira vista poderia ser um indicativo de 

agilidade na tomada de decisões, no entanto a exclusão de interlocutores legítimos 

(sociedade organizada, órgãos de classe e especialistas, detentores de conhecimento 

perito) estabelece uma relação de antagonismo explícito que segue ao longo do ano de 

2020. Tal expediente contraria inclusive os princípios consagrados pela legislação do 

SUS, além de comprometer a legitimidade do acervo normativo produzido, já que estas 

normas ultrapassam o âmbito administrativo e criam obrigações para a população em 

geral, de forma fragmentada e, por vezes, contraditória.  

No mesmo sentido centralizador Bolsonaro entrou em conflitos com os 

governadores por estes defenderem a adoção do distanciamento social ampliado, 

sobretudo com o Governador de São Paulo João Dória (PSDB) e governadores do 

Nordeste. Tentou minar as ações destes em prol do isolamento com a Medida Provisória 

nº 926/2020, que estabelecia que somente as agências reguladoras federais poderiam 

editar restrições à locomoção das pessoas. Coube então ao Supremo Tribunal Federal 

(STF) garantir a autonomia dos municípios e estados no combate à pandemia, em decisão 

unânime no dia 15 de abrilxxiii. 

Procurando aparecer com uma solução definitiva para a pandemia, deu início a 

uma campanha intensa em prol de um “tratamento precoce” que dispensaria o isolamento, 

defendendo o uso de um “kit-cura” para a Covid-19 composto por cloroquina, 

hidróxicocloroquina, ivermectina e azitromicina, medicamentos sem eficácia 

comprovada contra o vírus ou os sintomas da infecçãoxxiv. Para além das declarações 

públicas, administrativamente zerou o imposto de importações de medicamentos como 

os que integravam o “kit”. Chegou a fazer um agradecimento público ao primeiro-

ministro da Índia, pelos esforços em facilitar a importação do Brasil deste componente 

químico produzido naquele país a um custo estimado de R$ 200 milhões de reaisxxv. Para 

garantir a distribuição de cloroquina a todas as regiões do país mobilizou estatais, 
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conselhos da área econômica, as forças armadas e diversos ministérios: Saúde, Defesa, 

Economia, Relações Exteriores e Ciência e Tecnologiaxxvi.  

Insistiu fortemente para que o Ministério da Saúde orientasse a prescrição dos 

medicamentos, que aliada à postura negacionista causou conflitos com o então Ministro 

da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Após dar sucessivas entrevistas coletivas contrariando 

a linha de enfrentamento adotada pela presidênciaxxvii, o ministro foi demitido em 16 de 

abril. Seu substituto, Nelson Teich, durou menos de um mês no cargo também por ter 

contrariado Bolsonaro, que exigia alteração no protocolo do SUS para que fosse 

permitido o uso da cloroquina contra a Covid-19 desde o início do tratamentoxxviii. 

Além do MS, em sua centralização de poder procurou intervir em outras 

instituições que deveriam possuir autonomia, durante a pandemia em 2020 voltou a 

insistir na troca de comando na PF do Rio, o que abriu uma crise com o Ministro da 

Justiça Sérgio Moro, que saiu atirando e afirmando que Bolsonaro havia procurado 

interferir na instituiçãoxxix, e que as provas disso estariam nos vídeos de reuniões 

ministeriais. O vídeo da reunião ministerial foi tornado público em sua quase 

integralidade pelo ministro Celso de Mello em 22 de maioxxx, mostrando um Bolsonaro 

raivoso, urrando palavrões, fazendo ameaças de prisão, morte, rupturas institucionais, 

atacando governadores e integrantes do Supremo, apoiado por alguns ministros mais 

exaltados como o da Educação Abraham Weintraub.  

Dois dias após a divulgação do vídeo da reunião ministerial, Bolsonaro publicou 

um trecho da lei de abuso de autoridade, que foi entendido como um ataque direto à 

cortexxxi. Na mesma semana, nova operação da Polícia Federal cumpriu mandados de 

busca e apreensão em endereços ligados a empresários e blogueiros bolsonaristas, ação 

autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, dentro do inquérito que investiga 

ataques contra a corte, o financiamento e a disseminação de informações falsas na 

internet. Ao se pronunciar, Bolsonaro classificou a investigação como um atentado à 

democracia e repetidamente exaltou a “liberdade” como princípio que deve ser defendido 

"mesmo com o sacrifício da vida"xxxii. O mesmo tom defensivo contra a atuação do STF 

se repetiu no mês seguinte, ao esbravejar “acabou, porra!”xxxiii, após a PF cumprir 21 

mandados de busca e apreensão por investigação das manifestações antidemocráticas, 

tendo como alvos dirigentes da sigla que o presidente tentou fundar, o Aliança pelo Brasil, 

além de blogueiros, deputados, e youtubers de direita, todos bolsonaristas. A defesa 

intransigente de suas convicções poderia ter limitado Bolsonaro a travar uma guerra 
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particular contra seus opositores, mas vemos a clareza de seu projeto de poder na reação 

que engendrou à ofensiva de que foi alvo. 

 

Mobilização da militância bolsonarista: 

 

Ao se sentir acuado, o Presidente em conjunto com seus filhos e líderes no 

congresso convocou seus apoiadores através das redes sociaisxxxiv, as manifestações que 

se seguiram mobilizaram as bases sociais que se identificam com seus valores e agenda 

política, e as tornou um corpo de militantes unificado em torno de suas pautas: 

negacionismo científico; kit-cura; recusa do isolamento social; desobediência às novas 

normas sanitárias (uso obrigatório de máscaras).  

Ao tomarem as ruas, os bolsonaristas acrescentaram pautas autoritárias defendidas 

por seu líder desde o tempo como parlamentar: intervenção militar; fechamento do 

congresso e do STF. Bandeiras de cunho reacionário que aproximam o bolsonarismo de 

movimentos neofascistas existentes pelo mundo afora. Diante das críticas de que estaria 

incentivando o furo do isolamento social, Bolsonaro chegou a recuar dizendo que as 

manifestações estariam canceladasxxxv, mas elas ocorreram mesmo assim em 15 de março, 

em cidades de todas as regiões do país, com gritos de guerra e faixas contra os “inimigos” 

do Presidente, afirmando que o novo coronavírus era uma mentira e pedindo por uma 

intervenção militar, destacando uma das frases mais enfáticas: “Contra os vírus do STF e 

do Congresso, álcool e fogo. Fodam-se!”xxxvi.  

Em Brasília, o Presidente recebeu os manifestantes sem máscara por várias vezes, 

estendeu os braços para alguns e tirou selfies com os que estavam mais próximos à frente 

do Palácio do Planalto. Em meio à crise com Moro ocorreu nova manifestação 

bolsonarista em 19 de abril, mas os meses de maio e junho foram marcados por atos e 

carreatas pelo país inteiro apoiando o Presidente e contrárias ao isolamento social, em 

maio tivemos manifestações em 3 domingos (03, 17 e 24), enquanto em junho foram em 

todos os domingos do mês.  

Muitos destes manifestantes foram os mesmos que promoveram carreatas em 

algumas cidades brasileiras e o Distrito Federal contra as políticas locais de isolamento e 

o fechamento temporário do comércio nos meses de março e abrilxxxvii, tendo conseguido 

atrair empresários de vários setores a participar, com carros de som divulgando e 

convidando outros a se somarem ao movimento. 
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Quando as manifestações começaram a arrefecer a forma que Bolsonaro 

encontrou de manter sua base mobilizada foi incluir um novo item em sua agenda, a 

antivacinação. Conforme foram avançando os testes das vacinas de diferentes 

laboratórios e as negociações para compra com o governo de São Paulo, 

providencialmente mensagens xenofóbicas e fake news sobre eventuais efeitos colaterais 

inundaram os grupos de família nos aplicativos de celularxxxviii, e quando era questionado 

por populares que receberam este conteúdo, Bolsonaro ao invés de rechaça-lo o 

endossava.  

Ao ser interpelado em agosto por uma apoiadora que tinha visto vídeos que 

alertavam para os efeitos da vacina se mostrou contrário à obrigatoriedade da imunização: 

"Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina"xxxix. Em outubro, através de ato oficial 

cancelou o protocolo de intenção de compra da vacina chinesa motivado segundo ele 

próprio por uma questão de "credibilidade" e "confiança", alimentando ainda mais a teoria 

conspiratória de que o vírus era uma invenção de laboratório para garantir a supremacia 

da China na economia mundial. Na mesma oportunidade sinalizou a seus seguidores que 

não tomaria a vacina: "Eu não tomo a vacina. Não interessa se tem uma ordem, seja de 

quem for, aqui no Brasil para tomar a vacina. Eu não vou tomar a vacina"xl.  

Em novembro, diante do aumento de casos e óbitos comemorou uma “vitória” 

contra João Dória, a suspensão momentânea dos testes da vacina CoronaVac devido à 

morte de um dos voluntários, ao que comentou entusiasticamente: “Mais uma que Jair 

Bolsonaro ganha”xli. No entanto esta celebração foi breve, pois se constatou que o 

voluntário havia cometido suicídio, e como não teria nada a ver com eventuais efeitos 

colaterais os testes foram logo retomados. As constantes declarações colocando em xeque 

a eficácia das vacinas refletiram no aumento do número de brasileiros que não pretendem 

se imunizar contra o novo coronavírus, como mostram pesquisas realizadas pelo 

DataFolha em agosto e dezembro. Na primeira sondagem, apenas 9% diziam não ter 

intenção de tomar vacina, já em dezembro esse número chegava a 22%xlii. Outra pauta 

central na mobilização da base bolsonarista é a oposição ferrenha ao que é identificada 

apenas como “grande mídia”, movimento necessário à narrativa própria que o Presidente 

constrói da realidade. 

 

Ataques à imprensa 
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A defesa que Bolsonaro faz da liberdade de expressão se revela unilateral, pois se 

esforça para censurar os meios de comunicação que publicam críticas a seu governo. 

Segundo levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgado em janeiro de 2021 

Bolsonaro e os filhos políticos fizeram juntos 469 ataques a jornalistas e veículos de 

imprensa em 2020xliii.  

A ONG elabora anualmente um ranking mundial de liberdade de imprensa no qual 

o Brasil ocupou o 107º lugar em 2020, tendo caído duas posições em relação a 2019. 

Ataques que servem de inspiração para militância, em maio profissionais do O Estado de 

S. Paulo foram agredidos durante manifestação em Brasíliaxliv, o que levou diversos 

veículos de imprensa suspendessem a cobertura diária da presidênciaxlv. O próprio 

Presidente mandou repórteres calarem a boca durante pronunciamento em frente ao 

Palácio da Alvoradaxlvi, quando questionado por jornalistas se havia pedido a troca do 

superintendente da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro: "Cala a boca, não perguntei 

nada”.  

Em agosto chegou a ameaçar de agressão física um jornalista, sem 

constrangimento afirmando que "a vontade é encher tua boca com uma porrada, tá? Seu 

safado”xlvii. Na mesma direção, o relatório da Human Rights Watch aponta que o governo 

pediu à Polícia Federal que investigasse dois jornalistas e um cartunista por suposta 

difamação ou calúnia após críticas ao presidente, e a tentativa de cercear as opiniões não 

se restringe à imprensa, o Ministério da Justiça produziu um relatório confidencial sobre 

quase 600 policiais e três acadêmicos identificados como “antifascistas”. Complementar 

a estes ataques temos a tentativa de ocultamento de dados oficiais. 

 

Controle de informações: 

 

O controle das informações oficiais ocorre no sentido de legitimar a narrativa 

bolsonarista da pandemia. O boletim “Direitos na pandemia” aponta que em março 2020 

foram suspendidos os prazos para órgãos e entidades do governo federal responderem aos 

pedidos de acesso informação no contexto do estado de emergência de saúde pública da 

Covid-19 e impediu que cidadãos recorressem dos pedidos declinados. Os dados oficiais 

referentes à pandemia são escassos e incompletos, o painel do Coronavírus do MS não 

traz os números da testagem, e chegou a excluir a contagem acumulada dos casos e óbitos 

em 05 de junho, retomada apenas após determinação judicial.  
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Com a entrada do país na fase exponencial de transmissão do vírus em junho, e o 

aumento descontrolado tanto de casos quanto de mortes, Bolsonaro passou a questionar 

os números oficiais, recorrendo novamente à sua militância, os incitando a invadir os 

hospitais: “Tem hospital de campanha perto de você, hospital público, arranja uma 

maneira de entrar e filmar”xlviii.  Políticos de sua base de apoio chegaram a liderar essas 

invasões em hospitais lotados de doentesxlix. Os bolsonaristas passaram a questionar os 

números de mortos por Covid-19, e inundaram grupos de whatsapp com histórias de 

pessoas que supostamente teriam morrido de outras causas mas foram computados como 

mortos por covidl.  

Porém identificamos manifestações contrárias a este projeto de poder, em vários 

segmentos da sociedade política, desde os movimentos populares, que mesmo em meio 

ao constrangimento imposto pelo distanciamento social foram às ruas, até a comunidade 

cientifica, detentora do saber técnico que embasa as medidas mais eficazes de 

enfrentamento à pandemia. Trazemos a seguir a atuação destes e de outros autores na 

inviabilização do projeto de poder bolsonarista. 

 

 Resistência a Bolsonaro: 

 

Apesar da intensa mobilização de sua base Bolsonaro sofreu resistência que o 

impediu de avançar mais em seu projeto de poder, o impedindo de fechar o regime como 

seus atos sinalizavam. Apontamos aqui as principais fontes de resistência, primeiramente 

no STF, onde sofreu importantes derrotas: reconhecimento da autonomia dos 

governadores na implementação de medidas próprias de isolamento social; 

prosseguimento das investigações contra sua família; liberação do vídeo da reunião 

ministerial que culminou na demissão de Sérgio Moro; determinação do Ministério da 

Justiça suspender a coleta de informações sobre pessoas que exerçam seus direitos à 

liberdade de expressão e de associação.  

Também sofreu grandes derrotas em suas tentativas de controlar informações, 

após a retirada dos dados do Painel do Coronavírus do MS o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass) criou seu próprio painel para apresentar os números diários 

e acumulados, assim como os grandes veículos de imprensa do país criaram um consórcio 

nacional para divulgar dados próprios contabilizados diretamente das secretarias 

estaduais. 
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Recebeu críticas e cobranças da maioria dos governadores dos estados brasileiros, 

que chegaram a assinar cartas abertas contra suas declarações negacionistasli, seus ataques 

à democracialii, e pelo fracasso diplomático nas negociações com China e Índia nas 

negociações das vacinasliii.  

A sociedade civil organizada se mobilizou para manifestar seu descontentamento 

ao combate à pandemia tal como vinha sendo travado. Após entrevista de Bolsonaro à 

rádio Super Tupi, em que disse haver “certa histeria” sobre o coronavírusliv, foram 

organizados panelaços nos dias 17 e 18 de março às 19 horas nas maiores capitais 

brasileiraslv. Durante os panelaços em várias cidades são projetadas nas paredes de 

prédios frases contra o Presidente e defendendo o SUS: “Acabou Bolsonaro”; “Só o SUS 

salva”lvi. 

Para além dos panelaços, movimentos sociais de esquerda tomaram as ruas para 

se contrapor às manifestações bolsonaristas. Membros de torcidas organizadas 

antifascistas foram às ruas para se contrapor às manifestações bolsonaristas, também aos 

domingos, desde o dia 31 de maio até o final de junho, conseguindo agregar por vezes 

movimentos sociais e partidos de esquerdalvii.  

A oposição de direita também compareceu às ruas, mas apenas em 16 de agostolviii, 

em carreata pelas ruas de Brasília organizada pelo Movimento Vem Pra Rua, que 

manifestou apoio à Operação Lava-Jato e ao ex-ministro Sérgio Moro e pediu o 

impeachment presidencial. 

No tocante à gestão da pandemia do novo coronavírus, em que pese a posição hegemônica 

do executivo na execução de uma política leniente e atos que podem ser qualificados como 

criminosos no combate à doença, dois agentes importantes se destacam. Por um lado, o Ministério 

da Saúde através do SUS, como o braço operacional do pouco que se fez, foi a garantia do caráter 

universal da política pública de saúde, atendendo a todos os doentes. Por outro, as universidades 

e institutos de pesquisa, públicos, que a despeito do descrédito e do discurso do ódio a eles 

dirigidos, produzem, mesmo que com recursos escassos e de liberação demorada, alternativas 

com novos protocolos, procedimentos e pesquisas para o tratamento e projetos importantes na 

área das vacinas.  

Efetivamente foi a partir do mês de abril que foram tomadas medidas pelo 

Ministério da Saúde (MS) no sentido de alocar recursos para equipamentos, compra de 

medicamentos e contratação de pessoal3. A ação direta, no campo das políticas de 

                                                           
3 No início de abril são editadas duas medidas provisórias que concedem crédito para enfrentamento da 

emergência de saúde pública em decorrência do coronavírus. A MP 940, de 02/04/2020, concede mais de 

9 bilhões (9.444.373.172,00) ao Ministério da Saúde e a MP 941, também de 02/04/2020, abre crédito 
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combate à pandemia veio através da publicação da medida provisória 940/2020 que 

liberou R$ 9,4 bilhões ao Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid-19. Em 

razão desses recursos adicionais, o MS anunciou a compra de 14 mil respiradores 

mecânicos produzidos no território nacional para o tratamento de pacientes graves. Os 

Boletins diários com informações técnicas e financeiras sobre as ações públicas passaram 

a ser publicados.  

Em 8 de abril o então ministro Mandetta foi mais reticente, reforçando que a 

definição médica é que deve ser considerada no tratamento da Covid-19 e que o MS só 

recomendará qualquer tipo de medicação após referendo do Conselho Federal de 

Medicina (CFM). Ponderou também que 85% das pessoas que têm sintomas de síndrome 

gripal se curam tomando medicamentos como o paracetamol e que, se usassem a 

hidroxicloroquina, ficariam sujeitos a seus efeitos colaterais. O medicamento pode gerar 

arritmia, com riscos a pacientes que não estão internados, seguindo nota do MS. 

No curto período em que ficou como ministro, Nelson Teich ambicionou 

implementar um plano nacional de testes, comunicado no dia 06 de maio como parte dos 

esforços para conter e combater a nova pandemia de coronavírus. O objetivo, neste plano, 

era de testar 22% da população do país. No mesmo mês, o Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) alcançou a marca da produção de um milhão 

de testes diagnósticos da Covid-19 destinados aos laboratórios públicos do país. 

Junho é o mês de tomada de decisão, em nível nacional, quanto à produção de 

vacinas: no dia 11 o governador de São Paulo anunciou que o estado produzirá uma vacina 

contra o coronavírus em parceria com um laboratório chinês Sinovac Biotech e o Instituto 

Butantã. No final do mês o MS anunciou acordo entre a Fiocruz e a empresa 

biofarmacêutica AstraZeneca para a compra de lotes e transferência de tecnologia da 

vacina Covid-19 desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford. 

No mês de julho o MS acrescentou o diagnóstico por imagem para registrar casos 

e mortes por Covid-19 e, com isso, as secretarias estaduais de Saúde podem revisar dados 

anteriores. No último dia do mês a Fiocruz e AstraZeneca assinaram Memorando de 

Entendimento, documento que estabelece as bases para o acordo envolvendo 

transferência tecnológica e produção de 100 milhões de doses da vacina de Oxford. 

                                                           
extraordinário de dois bilhões (2.113.789.466,00) em favor dos Ministérios de Educação, da Saúde e da 

Cidadania. Antes disso, a MP 924, de 13/03/2020, abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da 

Educação e de Saúde, no valor de 5.000.000.000,00. Disponível em: https://www.conasems.org.br/nota-

normas-relacionadas-ao-financiamento-do-sus-estabelecidas-em-decorrencia-do-covid-19/. Acesso em 

06/01/2021. 

https://www.conasems.org.br/nota-normas-relacionadas-ao-financiamento-do-sus-estabelecidas-em-decorrencia-do-covid-19/
https://www.conasems.org.br/nota-normas-relacionadas-ao-financiamento-do-sus-estabelecidas-em-decorrencia-do-covid-19/
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Mesmo com a posição reticente do presidente e titubeante do ministro da saúde, 

no dia 6 de agosto é assinada a Medida Provisória (994/2020) que destina R$ 1,9 bilhão 

para viabilizar a produção e aquisição da vacina contra a Covid-19, que está sendo 

desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford.  

No dia 10 de agosto a Fiocruz divulgou a ampliação da capacidade nacional da 

testagem para detecção da Covid-19, como uma estratégia de apoio aos laboratórios 

Centrais do país (Lacens), financiada pelo Ministério da Saúde. Em 23/09 o Governo de 

São Paulo anuncia estudo que indica segurança da vacina chinesa contra Covid-19, a ser 

produzida em parceria com o Instituto Butantã.   

Outubro começou com a notícia que a Anvisa iniciou a análise do “primeiro 

pacote de dados” da vacina contra Covid-19 (Universidade de Oxford e AstraZeneca). É 

um mês em que a Covid-19, embora ainda em fase de contaminação ativa, apresenta uma 

leve queda na média móvel, o que dá um relativo alívio ao sistema de saúde, mas a 

proximidade das eleições em novembro exige alerta das autoridades, pois a flexibilização 

das restrições só se alarga. 

O tema das vacinas domina as discussões e a mídia no mês de novembro. No dia 

19, São Paulo recebe as primeiras 120 mil doses da vacina CoronaVac, produzida pela 

empresa chinesa Sinovac. A vacina, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantã, 

aguarda dados de eficácia e liberação pela Anvisa. No dia 23 são divulgados os resultados 

preliminares dos estudos clínicos de fase 3 da vacina da Universidade de Oxford, os quais 

indicam eficácia de 90%. Se, por um lado, a negociação/produção de vacinas sinaliza com 

uma grande dose de esperança, por outro, a imperícia na gestão do MS é constatada com 

denúncia da imprensa: há o risco de perda de quase 7 milhões de testes para o exame RT-

PCR, o mais recomendado pelas autoridades científicas. Os testes comprados pelo 

Ministério da Saúde perdem a validade entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Este 

volume de teste corresponde a 96% do total. O MS investiu pouco mais de R$ 750 milhões 

de reais em testes e estas unidades cujo prazo de validade se aproxima custaram R$290 

milhões4. Somados aos mais de R$ 200 milhões gastos com medicamentos sem eficácia 

                                                           
4 w.poder360.com.br/coronavirus/ministerio-da-saude-pode-descartar-68-milhoes-de-testes-de-covid-

19/#:~:text=Há%20risco%20de%20perda%20de,Paulo%20neste%20domingo%20(22. 
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comprovada5, fica próximo do valor garantido no orçamento do CNPq para 2021 que é 

de R$ 600 milhões6. 

Dezembro começa com notícias alvissareiras sobre o início da vacinação na 

Rússia em larga escala com a Sputinik V para trabalhadores russos; uma semana depois 

é no Reino Unido com a vacina da Pfizer, para os maiores de 80 anos, profissionais de 

saúde que estão na linha de frente e funcionários e moradores de casas de repouso também 

serão a prioridade.  

Mesmo remando contra o discurso negacionista e o projeto autoritário do 

presidente, há mais de 20 projetos de pesquisa em andamento em instituições brasileiras, 

oito deles com financiamento total de R$ 7,8 milhões do governo federal. Do total, três 

projetos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), três do Instituto Butantã, sete da Universidade 

de São Paulo (USP) – um deles em parceria com uma empresa privada –, um da Universidade 

Federal de Viçosa, um da Universidade Federal do Paraná (UFPR), um da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), um da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

um da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).7 Mas se Bolsonaro encontrou 

resistência a seu projeto de poder e não conseguiu avançar com o fechamento do regime, 

por que ainda permanece na presidência depois desta condução desastrosa do país diante 

da pandemia? 

 

Permanência no poder e gerenciamento da pandemia 

 

O ano de 2020 se encerrou com o recorde de pedidos de impeachment para um 

mesmo Presidente, com 51 novas solicitações se somando às que haviam sido feitas 

protocoladas em 2019lix. Sobre o andamento dos pedidos, o presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse em entrevista ao Valor Econômico que 

"Estamos com uma pandemia que voltou a crescer e essa deve ser nossa prioridade", 

                                                           
5Cabe destacar o conteúdo da informação: “O dinheiro que financiou a produção partiu da MP (Medida 

Provisória) nº 940, editada em 2 de abril pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o enfrentamento 

de emergência do novo coronavírus, como consta nos dois documentos enviados pelo Ministério da Saúde 

ao MPF (Ministério Público Federal) em Brasília. A MP abriu um crédito extraordinário, em favor do 

ministério, no valor de R$ 9,44 bilhões. Para a Fiocruz, que é vinculada à pasta, foram destinados R$ 457,3 

milhões para "enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus". Disponível em:   https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/documentos-

mostram-que-saude-usou-fiocruz-para-produzir-4-milhoes-de-comprimidos-de-cloroquina.shtml 

6 Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) • Fotos e vídeos do Instagram 
7 https://www.dw.com/pt-br/as-vacinas-contra-covid-19-em-desenvolvimento-no-brasil/a-56332676 
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argumentando que a abertura de um processo de impeachment seria desgastante e tiraria 

o foco do combate à pandemialx.  

Apesar de ter criticado insistentemente a condução de Bolsonaro do combate à 

pandemia, em entrevistas, declarações e até pelas redes sociaislxi, nenhuma vez Maia 

sinalizou que levaria adiante os pedidos protocolados contra o Presidente.  

E a esquerda por sua vez, chegou a protocolar alguns pedidos, mas não teve uma 

atuação integrada durante a crise, sua primeira e única reunião unificada para discutir a 

oposição a Bolsonaro foi apenas em 27 de maio, e serviu basicamente para encaminhar 

as negociações referentes às alianças eleitorais pelo país, que não avançaram muito até 

serem encerradas em agostolxii.  

Embora seja o Presidente com pior avaliação desde a redemocratização o índice 

de pessoas que consideram seu governo como ótimo ou bom nunca esteve abaixo de 30%, 

inclusive terminou o ano de 2020 registrando a maior taxa de aprovação desde sua posse, 

com 37% de ótimo ou bomlxiii. A título de comparação, quando foi autorizada a abertura 

do processo de impeachment de Dilma Rousseff a aprovação da então Presidenta era de 

ínfimos 9%. 

A defesa incessante do não fechamento da economia mesmo com o 

recrudescimento da pandemia no mês de dezembro ainda encontrou apoio em setores do 

comércio pelo país afora, que pressionaram governadores e prefeitos com sucesso para 

manter a flexibilização das medidas de isolamento social. Vide a Associação Comercial 

do Amazonas, que conseguiu garantir o funcionamento do comércio da capital Manaus 

em meio ao aumento expressivo de casos e óbitos, lojas de rua e os shopping centers da 

cidade permaneceram abertas para atender os consumidores durante as festas de fim de 

anolxiv. 

O mercado financeiro também manteve seu apoio a Bolsonaro, apesar das críticas 

e receios, do teto de gastos ser furado pelo pagamento do auxílio emergencial e de que as 

reformas que defendem como necessárias não sejam aprovadas. Tanto que foi 

considerada positiva a eventual saída do Ministro da Economia Paulo Guedes, desde que 

isso apressasse o andamento da agenda econômicalxv.  

Mas a demissão não se efetivou, e a escolha de um deputado da base bolsonarista 

para concorrer à presidência da Câmara com o propósito de estreitar as relações entre 

Bolsonaro e o parlamento foi saudada como um aceno de que as reformas estariam 

garantidaslxvi.  
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Destacamos o papel do mercado financeiro como fiador da permanência de 

Bolsonaro à frente da presidência da república, pois “a lógica e os interesses financeiros 

tornaram-se um forte elemento unificador das diversas frações do capital: a valorização 

financeira, em seus diversos modos, é parte essencial das ações e comportamento de todas 

as formas de capital – embaçando a distinção entre setores produtivos e relativizando a 

oposição entre capital produtivo e capital financeiro” (FILGUEIRAS, 2021). O consenso 

entre as frações da burguesia brasileira se dá em torno da defesa das reformas e políticas 

neoliberais, e da destruição dos direitos sociais e trabalhistas consolidados com a 

Constituinte de 1988 (idem).  

Daí o peso da instabilidade gerada pela pandemia e pelas ações autoritárias de 

Bolsonaro é menor, como declara o presidente e fundador da XP Investimentos, 

Guilherme Benchimol: “Se não afetar a economia e reformas continuarem avançando, a 

crise política não atrapalha, é muito mais um barulho de curto prazo”lxvii.  

A despeito das críticas e da resistência que sofreu, Bolsonaro permaneceu no 

cargo, e se não foi bem sucedido em levar a cabo seu projeto autoritário, ao menos 

conseguiu manter sua posição de não implementar um plano nacional de enfrentamento 

à pandemia. Na ausência deste plano, as medidas de isolamento social ocorreram de forma 

fragmentada e descontinua, prevalecendo as desigualdades no acesso aos serviços de 

saúde (FIOCRUZ, 2021).  

Seguimos caminhando de maneira inconteste para a “imunidade de rebanho” 

como pretendida por Bolsonaro. O caso mais expressivo do êxito desta estratégia foi 

novamente Manaus, uma pesquisa publicada na revista Science em dezembro apontou 

que, em outubro, cerca de 76% da população de Manaus já poderia ter sido infectada pelo 

Sars-CoV-2lxviii. Uma aposta que não foi nada exitosa no sentido de conter a pandemia, 

como seus defensores alegavam que seria, o surgimento da variante P1 em Manaus atesta 

isso, pois a circulação ininterrupta do novo coronavírus na cidade ocasionou mutações 

que parecem ter burlado até mesmo a proteção imunológica provocada por infecções 

anterioreslxix.  

Em meio à flexibilização das medidas de isolamento, poucos setores ou segmentos 

conseguiram manter suas atividades funcionando remotamente, como a educação e 

grande parte do funcionalismo público. Visando assegurar o funcionamento da economia 

sem abrir mão totalmente do combate à pandemia, estados e municípios recorreram a 

vários expedientes, como implementar toque de recolher, lei seca e antecipar feriados. 

Mas o instrumento mais utilizado com este intuito foi a adoção de um “sistema de 
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bandeiras”, criado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e exportado para o resto 

do paíslxx. Neste sistema a cidade ou estado é dividida em setores que são monitorados, e 

dependendo dos números apresentados tem suas atividades econômicas mais ou menos 

restritas. Desta forma o abre e fecha foi institucionalizado e mantido sob uma rotina, 

supostamente amparada em critérios técnicos, aliviando a pressão em cima do poder 

público e evitando a paralisação total da economia.   

Neste cenário não se efetivou um enfrentamento capaz de conter o avanço da 

pandemia, ao invés disso o ritmo de transmissão alternou momentos de aceleração com 

estabilidade em níveis altos. Quando olhamos para as medidas tomadas nas três esferas 

(federal, estadual e municipal), constatamos que estas se deram no sentido de manter a 

evolução da pandemia sob níveis considerados aceitáveis, seja de casos ou óbitos, 

administrando seus impactos socioeconômicos, o que nos leva a afirmar que o que houve 

no Brasil foi um “gerenciamento” da pandemia, e não seu enfrentamento. Durante os 

meses de estabilidade a manutenção desta estratégia estabeleceu o que pode ser chamado 

de “novo normal”: funcionamento limitado do comércio; uso obrigatório de máscaras; 
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