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O mundo mudou.

Os negócios
também.
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Entenda o futuro da mobilidade,

do agro, do trabalho e do

empreendedorismo. Garanta já

seu exemplar e faça parte das

comunidades mais conectadas

com o novo mundo digital.

Nas bancas, no

site e no app

Aconsulta pública sobre va-
cinação infantil, aberta

pelo Ministério da Saúde no
fim do ano passado, expôs
uma estratégia recorrente do
governo do presidente Jair
Bolsonaro (PL) e de seus apoi-
adores: o uso de espaços de
participação popular com vo-
tações online para demons-
trar força e adesão na socieda-
de. A tática está por trás tam-
bém da campanha para que o
presidente fosse escolhido
“personalidade do ano” na re-
vista americana “Time”.

Pesquisadores do tema ou-
vidos pelo GLOBO avaliam
que, no caso da consulta pú-
blica, o objetivo era, além de
adiar a imunização infantil,
legitimar a decisão do gover-
no — Bolsonaro diz ter ele
próprio participado da vota-
ção. O resultado, porém, não
foi totalmente favorável à po-
sição do presidente. A maio-
ria das mais de 99,3 mil pesso-
as e entidades participantes
se posicionou contra à exi-
gência de prescrição médica
para imunização de crianças

ao Covid-19, defendida por
Bolsonaro, enquanto mais da
metade deles também votou
contra a compulsoriedade da
vacinação infantil, outra ban-
deira do presidente.

Apesar do placar, a base bol-
sonarista se mobilizou em tor-
no do tema. Um levantamento
do NetLab, laboratório vincu-
lado à Escola de Comunicação
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), identi-
ficou entre 23 de dezembro e 3
de janeiro a circulação de ao
menos 155 mensagens com
links da consulta pública no si-
te Participa + Brasil, lançado
em fevereiro e que abrigou a
enquete sobre o tema, em gru-
pos bolsonaristas monitora-
dos no WhatsApp e Telegram.
As postagens foram comparti-
lhadas em 65 grupos distintos. 

—Há lógica de torcida, em
que ganha a que for a mais or-
ganizada. A estratégia parte da
premissa de que a base organi-
zada em rede vai atuar para for-
çar um resultado favorável. O
governo usou a enquete para
parecer democrático, mas no
fundo o objetivo era usá-la co-
mo ferramenta de propaganda
—analisa a coordenadora do

NetLab e professora da UFRJ,
Rose Marie Santini.

Foi o caso da enquete da “Ti-
me” para escolher a “persona-
lidade do ano” por voto popu-
lar, em novembro. A campa-
nha pela eleição de Bolsonaro
ocorreu no Telegram e What-
sApp com orientações de co-
mo votar no presidente e im-
pulsionar seu nome em rela-
ção aos demais concorrentes.

CONTRADIÇÃO
O uso de consultas públicas
no Participa + Brasil não é
comum para temas centrais
da gestão de Bolsonaro. Até o
momento foram realizadas
189, além de 44 enquetes
com pedidos de posiciona-
mento da população. Ao to-
do, 14 enquetes dizem res-
peito a planos de abertura de
bases de dados. Chamam a
atenção ainda temas periféri-
cos das pastas, como a vota-

ção do design do sistema de
placa para veículos, promo-
vida pelo Ministério da Infra-
estrutura no ano passado.

A postura do governo na
consulta pública sobre vaci-
nação infantil também vai na
contramão do esvaziamento
que promoveu na participa-
ção da sociedade na definição
de políticas públicas, que vi-
nha crescendo em governos
anteriores e se consolidando
no país desde a Constituição
de 1988, lembra o diretor pa-
ra a América Latina da Open
Society Foundations e ex-se-
cretário nacional de Justiça,
Pedro Abramovay. Um exem-
plo são os conselhos de políti-
cas públicas, com participa-
ção da sociedade civil. 

—Participação social não é
enquete. Na enquete, não se
traz argumentos novos, não há
novos atores participando,
não há convencimento. Não
torna o país mais democrático. 

Um levantamento de pes-
quisadores do Centro Brasilei-
ro de Análise e Planejamento
(Cebrap), antecipado pelo
“Jornal Nacional” em outubro,
aponta que 75% dos comitês e
conselhos nacionais estão es-
vaziados ou foram extintos.
Um decreto de Bolsonaro, de
2019, permitiu eliminar e alte-
rar regras dos conselhos. A
medida teve alcance reduzido
por decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que im-
pediu o fim daqueles criados
por lei, mas outras estratégias
foram adotadas, como a altera-
ção da composição dos colegi-
ados, do número de membros
e até de nome, como o Conse-
lho Nacional de Combate à
Discriminação LGBT, que per-
deu o termo LGBT.

Uma das autoras do estudo, a
pesquisadora do Cebrap e da
UFRJ Carla Bezerra destaca
que há um esvaziamento dire-
cionado e lembra que os con-

selhos têm papel na fiscaliza-
ção e formulação de políticas.

—O interesse é esvaziar es-
paços de participação que po-
deriam oferecer resistência a
políticas (do governo). Eles até
continuam a existir formal-
mente, mas deixam de poder
cumprir suas funções.

Também autor da análise, o
pesquisador da Universidade
de São Paulo (USP) e do Ce-
brap Adrian Gurza Lavalle
aponta que Bolsonaro de-
monstra uma compreensão
“majoritarista” e “distorcida da
democracia”, que parte da
ideia de que quem tem a maio-
ria dos votos decide tudo:

— Para a participação ser
democrática, é preciso contar
com certas características e
garantias. Há espaços de in-
serção de atores relevantes e
plurais que obedecem a deter-
minadas regras. Isso é dife-
rente da forma como Bolso-
naro entende a participação.

Da votação da ‘Time’ à
vacinação infantil, a
enquete como tática
Enquanto esvazia conselhos de participação social, governo Bolsonaro

aposta em votações online para legitimar posição, apontam pesquisadores
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189
é o número de consultas pú-
blicas feitas na plataforma 
do governo federal


