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OPINIÃO PÚBLICA

QUEM SÃO OS ELEITORES
QUE DISCORDAM, MAS
APOIAM O GOVERNO

E
les aprovam o gover-
no Jair Bolsonaro,
embora nem sempre
concordem com as
declarações do presi-

dente e com todas as suas de-
cisões. Também defendem a
Operação Lava-Jato e as pro-
postas anticorrupção encabe-
çadas pelo ministro da Justi-
ça, Sergio Moro, e econômi-
cas de Paulo Guedes, sobretu-
do a reforma da Previdência.
Por outro lado, podem deixar
de avaliar positivamente o go-
verno, se houver ruptura com
essas pautas. Por enquanto,
consideram que oito meses
de gestão é pouco tempo para
cobrar melhorias e tendem a
ser otimistas com o futuro. Eis
o perfil de parte da população
que considera o governo Bol-
sonaro ótimo ou bom e, si-
multaneamente, não se ali-
nha totalmente à base mais fi-
el ao presidente, uma tendên-
cia apontada em recentes pes-
quisas de opinião e por analis-
tas ouvidos pelo GLOBO.

A última pesquisa Datafo-
lha, divulgada na semana pas-
sada, indica que a aprovação
de Bolsonaro é de 29%. No
entanto, este percentual é
menor em algumas áreas do
governo e quando são avalia-
das posições e afirmações po-
lêmicas do presidente, o que
indica que, mesmo entre seus
apoiadores, há quem tenha
ressalvas. O instituto estima
que 12% dos eleitores
compõem o núcleo duro bol-
sonarista, mais alinhado às
suas declarações.

BASE DIVERSA

O desempenho de Bolsonaro
na educação e na saúde, por
exemplo, tem taxas de apro-
vação de 19% e 13%, respecti-
vamente, números inferiores
à taxa de aprovação geral do
governo. Também abaixo des-
se patamar estão a aprovação
à indicação do filho do presi-
dente, o deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), para o
cargo de embaixador nos Es-
tados Unidos (23%), e à atua-
ção de Bolsonaro no combate
ao desmatamento e às quei-
madas na Amazônia (21%).
Ainda na área ambiental, ape-
nas 10% concordam com a
sugestão do presidente em fa-
zer cocô dia sim, dia não, para
combater a poluição ambien-
tal. Outra declaração polêmi-
ca de Bolsonaro, que chamou
os governadores do Nordeste
de “governadores de paraíba”,
tem o apoio de 22%.

—O antipetismo ainda está
forte. Há gente que apoia a
agenda liberal, do Paulo Gue-
des, e que se alinha com o Mo-
ro, que votou no Bolsonaro
para estimular a segurança
pública. Continuam acredi-
tando (no governo). Mas esse
eleitorado tende a reprovar o
discurso mais ideológico. É
um pessoal mais pragmático
— explica o pesquisador da
Universidade da Virgínia, nos
Estados Unidos, David Ne-
mer, que monitora grupos
bolsonaristas no WhatsApp.

É o caso do carioca Diego
Barenco, de 33 anos. O pro-
fessor de educação física e
motorista de Uber é favorá-
vel à reforma da Previdência
e avalia que o governo tem
projetos que podem melho-
rar o país, mas considera que
Bolsonaro precisa ser mais
moderado no discurso. Ba-
renco afirma que só deixaria
de apoiar o presidente “se
descobrisse que é ladrão”.

—É cedo para alguma coisa
melhorar já de cara. Temos
que esperar. Só acho que, co-

mo governante, Bolsonaro te-
ria que ser um pouco mais to-
lido. A briga com o Emmanu-
el Macron (presidente da
França) foi desnecessária, da
parte dos dois, mas ele podia
ter se segurado um pouco —
conclui, em referência à troca
de farpas entre o francês e o
brasileiro sobre a Amazônia. 

Para Marco Marcondes, de
59 anos, morador de Doura-
dos (MS), as declarações po-
lêmicas de Bolsonaro não são
o mais importante no seu go-
verno e o presidente vai “se

conter com o tempo”. Mar-
condes diz que apoia Bolsona-
ro por considerar que tem
“ministério técnico” e cita
Paulo Guedes e Sergio Moro
como pilares da atual gestão.

—Bolsonaro fala com agres-
sividade, mas fala o que a gente
quer escutar. Penso mais tec-
nicamente, sem muita emo-
ção. Vamos pensar no Brasil.
Não vou mudar por causa de
besteirinha —diz o engenhei-
ro, que discordou da indicação
de Eduardo Bolsonaro para a
embaixada nos EUA. —Espe-

ro que ele (Eduardo) cumpra o
dever e mostre que tem capa-
cidade. Não concordo, mas
não é o grande problema do
Brasil. Posso discordar de algu-
ma questão, mas na essência
acho que Bolsonaro é uma
pessoa sincera, que quer o me-
lhor pro país —acrescentou.

Aúltima pesquisa Datafolha
também aponta que, mesmo
entre os 29% que avaliam o go-
verno como ótimo ou bom,
41% às vezes confiam nas de-
clarações do presidente e 6%
nunca confiam. Além disso, só

38% de seus apoiadores
acham que ele se comporta
sempre como o esperado.

O administrador Joselio da
Silva Barreto, de Fortaleza,
não está nesse grupo. Ele cita
o primeiro escalão como mo-
tivo para apoiar o presidente,
avalia que o governo vai me-
lhor na economia e também é
otimista com o futuro do país.
Por outro lado, diz que o estilo
“sem papas na língua” às ve-
zes atrapalha:

—Quando o Bolsonaro fa-
la de assuntos sérios e im-
portantes, confio nele. Mas
muitas vezes ele fala bestei-
ras como “fazer cocô um dia
sim e um dia não”, ou fazer
chacota da esposa do Ma-
cron. Eu penso que o presi-
dente não deveria se com-
portar assim, ele deveria ter
cuidado com as palavras. 

Já Emanuelle Vasconcelos,
de 32 anos, do Rio, define-se
como “anti-PT” e diz que Bol-
sonaro “está tentando melho-
rar o país”. Ela cita a segurança
como área com mais avanços,
também acredita que as polê-
micas estão prejudicando o
governo, e diz que costuma
concordar com a agenda do
Palácio do Planalto.

—Discordo só quando (no
governo se) fala que menino
usa azul e menina usa rosa.
É uma questão de cada um
—diz em referência à frase
da ministra de Direitos Hu-
manos, Damares Alves.

LAVA-JATISTAS

Isabela Kalil, da Fundação
Escola de Sociologia e Políti-
ca de São Paulo (FESPSP),
destaca que a atuação do go-
verno no combate à corrup-
ção é central para essa base
mais “volátil” do presidente:

—O grupo que nunca apoi-
ou Bolsonaro tende a ser mais
crítico ao enfraquecimento
da participação da sociedade
civil e a falas consideradas
inadequadas e violentas. Na
sua base, há insatisfação com
a possibilidade de Bolsonaro
abandonar a pauta anticor-
rupção. As pesquisas não con-
seguiram ainda captar suas
nuances — conclui Isabela,
que acompanha mobiliza-
ções pró-governo nas ruas —
O que aparece nas análises
que realizei é que o bloco lava-
jatista pode desembarcar, vai
depender dos desdobramen-
tos da pauta anticorrupção.

A antropóloga cita, como
exemplos de afastamento
dessa pauta, a crise na Polícia
Federal, após a tentativa de
interferência na Superinten-
dência do Rio, o fato de o pre-
sidente não ter vetado com-
pletamente a lei do abuso de
autoridade, e a investigação
que envolve o senador Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ), suspei-
to da prática de rachadinha
—apropriação de parte do sa-
lário dos funcionários de seu
antigo gabinete na Assem-
bleia do Rio. Por enquanto,
segundo o Datafolha, a atua-
ção de Bolsonaro no comba-
te à corrupção é aprovada por
34%. Entre os que avaliam o
governo como ótimo ou
bom, chega a 69%. 
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À espera. Favorável à reforma da Previdência e contrário

à flexibilização do porte de armas defendida por

Bolsonaro, Diego Barenco aprova o governo, mas avalia

que é cedo para que apresente resultados 
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Antipetista. Para Emanuelle Vasconcelos, o PT “acabou

com o país” e a atual gestão está tentando consertá-lo. A

segurança melhorou, mas é preciso avançar na saúde. Há

discordância só com o debate sobre gênero

FABIO ROSSI 

Elogio a ministros. Para Marco Marcondes, Bolsonaro

tem um “ministério técnico” e Moro e Guedes são os

“pilares do governo”. Ele discorda, porém, da indicação de

Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos EUA

SARA NAVARRO

Otimista. Joselio Barreto avalia que as reformas

econômicas vão diminuir o desemprego e estabilizar a

inflação. Elogia a composição da Esplanada, mas diz que

o comportamento do presidente às vezes atrapalha

CARACTERÍSTICAS DO 
APOIADOR MAIS CRÍTICO
A BOLSONARO

Editoria de Arte* Pesquisa Datafolha  realizada entre os dias 29 e 30 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais

É otimista 
com as propostas 

econômicas do governo

Apoia 
pautas anticorrupção 

e lava-jatistas

Pragmático, 
avalia que governo teve 

pouco tempo para alcançar 
resultados expressivos

Antipetista, 
mas tende a reprovar 
discurso da ala mais 

ideológica do governo

APOIO COM RESSALVAS

Enquanto 29% dos brasileiros 
aprovam o governo Bolsonaro*...

21% avaliam como ótima ou boa a 
atuação do presidente no combate 
ao desmatamento e às queimadas 
na Amazônia 

23% aprovam a indicação de Eduardo 
Bolsonaro para o cargo de embaixador 
nos Estados Unidos

10% concordam com a frase

"É só você deixar de comer um 
pouquinho. Você fala para mim em 
poluição ambiental. É só você fazer 
cocô dia sim, dia não"

19% aprovam o desempenho do 
presidente na educação

13% aprovam o desempenho do 
presidente na saúde

Entre os 29% que consideram o 
governo Bolsonaro ótimo ou bom:

39% acham que o presidente está 
agindo mal ao indicar o filho para 
o cargo de embaixador nos 
Estados Unidos

6% acham que o governo vai 
deixar de ser ótimo ou bom daqui 
pra frente

38% avaliam que o presidente se 
comporta sempre como deveria. 

41% às vezes confiam nas 
declarações do presidente e 6% 
nunca confiam

"Daqueles governadores de... 
'paraíba', o pior é o do Maranhão. 
Não tem que ter nada com esse cara"

22% concordam com a frase

OS OUTROS 71% DOS 
BRASILEIROS CONSIDERAM 

O GOVERNO REGULAR, 
RUIM OU PÉSSIMO

29% que consideram o 29% AVALIAÇÃO
DO GOVERNO

Apoia

Pragmático, 

É otimista 

Antipetista, 

De acordo com analistas e 
eleitores ouvidos pelo GLOBO


