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Introdução 

Então, o primeiro ponto é este, eu jamais apoiei ou 
fiz empenho pelo golpe. […] Mas veja que até o úl-
timo momento, e esse telefonema do ex-presi-
dente Lula revela exata e precisamente que eu não 
era, digamos assim, adepto do golpe […].1 

A frase reproduzida, expressa pelo ex-presidente Michel 
Temer em entrevista ao programa Roda Viva, em 2019, parece cons-
tituir uma espécie de confissão de culpa pela violenta derrubada 
do governo Dilma Rousseff em 2016, por meio de um ato contro-
vertido que contou com a participação do parlamento, do sistema 
judicial, da mídia e das forças armadas.2 Trata-se, de certa forma, 
de um atentado cometido contra o povo e a democracia brasileira 
28 anos após a promulgação da Constituição de 1988, que restabe-
lecia o regime democrático liberal no país após mais de 20 anos de 
ditadura civil-militar. De certa forma, mesmo que de maneira tal-
vez não proposital, esse depoimento de Temer rompe com o pa-
drão de negação peremptória de alcunhar a mudança de governo 

1 Entrevista de Michel Temer ao programa “Roda Viva”, concedida no dia 16 de setembro 
de 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W45xyv5qLmE. Acesso em: 
9 dez. 2020. [grifo nosso]. 
2 Controvertido porque, como se verá, além de falta de consenso em torno do uso do 
termo, houve, inclusive, a participação de políticos identificados tradicionalmente como 
“de esquerda”. Apenas para ilustrar, citamos os senadores Cristovam Buarque (PPS-DF) 
e Marta Suplicy (PMDB-SP). Apesar da controvérsia, neste trabalho, consideramos que o 
impedimento da presidenta Dilma Rousseff se tratou de um golpe de fato. Não temos, 
com esta obra, a pretensão de resolver essa controvérsia, cabendo essa tarefa a trabalhos 
acadêmicos futuros. 
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ocorrida em 2016 no Brasil como um golpe parlamentar. Jessé 
Souza bem se referiu a essa obstinação por evitar o uso do termo: 

Tentou-se construir, inclusive uma “novilíngua”, do 
tipo que George Orwell cria no seu inferno autoritário, 
tentando com o desespero dos hipócritas, impedir — até 
a presidenta foi ameaçada — que sequer se usasse a pa-
lavra “golpe”. Expediente infantil e ridículo, se não fosse 
perigoso e perverso. A ideia é que se as pessoas não po-
dem se referir a um fato, este deixa de existir enquanto 
tal. O controle da linguagem como forma de controle do 
pensamento. Psicanaliticamente, é um exemplo do me-
canismo da negação freudiana dos mais óbvios. Afinal, 
tanto esforço e ansiedade em negar terminam apenas 
por confirmar a má consciência de quem, consciente ou 
inconscientemente, tem culpa no cartório. É mais ou 
menos como obrigar alguém que vê o sol a dizer “lua”.3 

A queda de Dilma Rousseff constituiu uma ferida no pro-
cesso democrático brasileiro. Se assumimos que houve um golpe 
de fato, não se tratou, em princípio, de um modelo de golpe clás-
sico, com a derrubada da República de 1988 e a implementação de 
um novo regime político no país, apesar de que os desdobramentos 
posteriores do impedimento do governo Dilma Rousseff podem 
ainda apontar para uma mudança de regime político. Tratou-se da 
derrubada de um governo que obteve sua legitimidade conforme 
as regras constitucionais com o pleito eleitoral de 2014 e, ao contrá-
rio do previsto na Carta Magna do país, não pôde cumprir o inters-
tício de quatro anos de mandato outorgado pelo povo. Com o papel 
decisivo cumprido pelo Legislativo, pelo sistema de justiça (tanto o 
poder Judiciário quanto o Ministério Público), a mídia empresarial 
conservadora e os agentes do oficialato militar, o período de exer-
cício da Presidência da República por Dilma Rousseff foi abrevi-
ado com a justificativa de que ela havia cometido crime de respon-
sabilidade. Mais do que a derrubada agressiva de Dilma Rousseff 
do posto de presidenta da República do país, o golpe se caracteriza 

 
3 SOUZA, Jessé. A radiografia do golpe. Rio de Janeiro: Leya, 2016. p. 135. 



O GOLPE DE 2016 E O FUTURO DA DEMOCRACIA NO BRASIL 
INTRODUÇÃO 

 3 

pelo fato de a agenda política implementada até o final do ano 2018 
não corresponder ao que foi aprovado pelo povo no processo elei-
toral de 2014. A chamada Ponte para o Futuro, de Michel Temer, não 
foi submetida ao escrutínio popular e nada se assemelha à plata-
forma exposta e votada como vitoriosa nas eleições de 2014.4 

Diante de tamanha violência cometida contra o povo e a frá-
gil democracia do país, historicamente mais acostumado a golpes 
e governos autoritários do que a momentos de liberdade e partici-
pação popular do processo decisório das ações políticas nacionais, 
houve respostas diversas trazidas pela sociedade. Uma série de 
protestos sacudiu o país, tentando barrar o golpe em 2015 e 2016, 
rivalizando com as manifestações dos grupos antipetistas e favorá-
veis à deposição de Dilma Rousseff, alimentados pela ação judi-
cial-midiática da operação Lava Jato.5 Houve também iniciativas 
frustradas na dinâmica política e nas instituições tentando              
impedir o golpe. 

A universidade deu uma resposta posterior bastante interes-
sante e criativa, mostrando o vigor de seus integrantes e a autono-
mia de suas ações. No início de 2018, o professor de Ciência Política 
da Universidade de Brasília (UnB) Luis Felipe Miguel apresentou 
um curso a ser oferecido no primeiro semestre daquele ano, intitu-
lado “O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”. Con-
tando com vasta e qualificada bibliografia e boa organização temá-
tica, a disciplina deveria ser ofertada para o curso de graduação em 
Ciência Política da UnB. O curso expressa a própria fertilidade e 
marca da universidade, que absorve e transforma o processo polí-
tico brasileiro recente em curso acadêmico, propondo discussões 
abertas, plurais e democráticas, além de rebuscadas 

 
4 Não ignoramos que a própria presidenta Dilma Rousseff desrespeitou o programa de go-
verno apresentado aos brasileiros durante o pleito de 2014. Isso, contudo, não invalida nossa 
interpretação acerca do significado do governo Temer. 
5 Ver SOUZA. Op. cit. 



ANTONIO JOSÉ ALVES JUNIOR  &  PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS  &  VLADIMYR LOMBARDO JORGE 

 4 

analiticamente e respaldadas teórica e metodologicamente, tra-
tando da mudança de governo ocorrida no país dois anos antes. 

Infelizmente, o governo Temer não viu positivamente a me-
dida e não soube perceber a fecundidade da universidade como 
instituição que produz e debate o conhecimento. Assim, sob as or-
dens de José Mendonça Filho, o Ministério da Educação (MEC) 
acionou as instâncias superiores da universidade, exigindo expli-
cações sobre a oferta do curso, consultando também a Advocacia 
Geral da União (AGU), a Controladoria Geral da União (CGU), o 
Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público Federal 
(MPF), para saber se havia “improbidade administrativa” na oferta 
do curso por parte do professor Luis Felipe Miguel. O governo ale-
gava que as disciplinas oferecidas nas universidades públicas de-
veriam respeitar “um modelo científico”.6 

A iniciativa do MEC buscava justamente intimidar os docen-
tes universitários e alimentar certa base de extrema direita que 
identifica as universidades públicas com “doutrinação esquer-
dista”. Se houve cálculo político na medida, ele saiu pela culatra. 
No final do ano, Mendonça Filho foi derrotado no processo eleito-
ral ao qual concorreu, quando perdeu vaga no Senado por Per-
nambuco, ficando em terceiro lugar na disputa.7 

A tentativa arbitrária de censura ao curso proposto pelo pro-
fessor caracteriza claramente um ataque à autonomia universitá-
ria, bem como à liberdade de cátedra do docente. O governo, as-
sim, respondia com um gesto violento e agressivo justamente con-
tra o espírito crítico, plural e democrático que caracteriza a 

 
6 Ver, entre outras matérias, reportagem de Mônica Bergamo no jornal Folha de S.Paulo inti-
tulada “Mendonça Filho ainda não fez representação contra curso sobre ‘golpe’: ministro 
disse que pediria investigação para verificar se houve ‘improbidade administrativa’”, publi-
cada em 7 de março de 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/moni-
cabergamo/2018/03/mendonca-filho-ainda-nao-fez-representacao-contra-curso-sobre-
golpe.shtml. Acesso em: 9 dez. 2020. 
7 Conforme pode ser visto na matéria “Resultado da apuração das eleições 2018 – Pernam-
buco”, no G1, de 8 de outubro de 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/elei-
coes/2018/pe/apuracao/governador.ghtml. Acesso em: 9 dez. 2020. 
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universidade pública brasileira. A medida não era isolada em rela-
ção à interface entre o governo Temer e as instituições de ensino 
do país. Em meio a uma escalada autoritária, diversos foram os do-
centes e funcionários de universidades que sofreram com a perse-
guição e a intimidação por parte de agentes do poder Executivo e 
também do sistema judicial. O caso mais dramático desse processo 
ocorreu com o professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que foi preso em 
uma operação policial para verificar possíveis crimes de desvio de 
recursos na instituição. A ação arbitrária do Ministério Público, da 
Justiça e da Polícia Federal incluiu humilhações ao docente, além 
de proibi-lo de acessar o espaço da universidade. Após as violên-
cias sofridas, Cancellier resolveu retirar a própria vida, suici-
dando-se em um movimentado shopping center de Florianópolis 
vestindo uma blusa da UFSC.8 

No entanto, de maneira oposta ao que buscava o governo e 
em a resposta ao arbítrio de tentar interferir na liberdade de ação 
do docente, foi criada uma rede de solidariedade a Luis Felipe Mi-
guel, por causa da perseguição que ele passou a sofrer de autorida-
des e grupos de extrema direita. A universidade mostrou nova-
mente seu vigor e fecundidade, e, após a tentativa de calar o curso 
do professor, dezenas de disciplinas similares foram formadas em 
universidades em todo o país sobre o golpe de 2016.9 Além das ins-
tituições de ensino superior no país, colégios e institutos propuse-
ram cursos similares, bem como professores(as) em universidades 
no exterior, em locais como Argentina, Reino Unido e EUA. Dessa 

 
8 Mais detalhes na matéria apurada pelo jornal Brasil de Fato, intitulada “Suicídio do reitor 
da UFSC completa um ano sem responsabilizações: comunidade acadêmica criticou méto-
dos de atuação de investigadores e passou a sofrer processos”. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2018/10/02/suicidio-de-reitor-da-ufsc-completa-um-ano-
sem-responsabilizacoes/. Acesso em: 9 dez. 2020. 
9 No início das mobilizações, foi publicada n’O Estado de S. Paulo a reportagem “Nove uni-
versidades podem ter ‘curso contra golpe’: instituições públicas reagem após ministro da 
Educação criticar disciplina da UnB que abordar o impeachment”. O movimento se acentuou 
ainda mais posteriormente. A matéria, publicada no dia 1o de março de 2018, está disponível 
em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nove-universidades-podem-ter-curso-
contra-golpe,70002208858. Acesso em: 9 dez. 2020. 
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forma, a ação atrapalhada por parte do governo acabou por am-
pliar o alcance e a repercussão do curso, ajudando a minar a popu-
laridade do já combalido presidente Michel Temer e de                      
sua equipe. 

A universidade, nesse sentido, demonstrou ser o que é, uma 
instituição do Estado brasileiro, plural, democrática, crítica e di-
versa, que atende e serve em última instância ao povo brasileiro, 
provendo conhecimento e reflexão livre e independente sobre a 
realidade do país e do mundo. Nesse sentido, a multiplicação dos 
cursos sobre o golpe de 2016 configurou uma bela página da re-
cente história da universidade brasileira, expressando seu perfil 
autônomo e crítico, não sujeito aos desígnios e interesses de um 
grupo político específico que chegou ao poder, inclusive por vias 
ilegítimas. Nesse rico movimento de florescimento de diversos 
cursos sobre a conjuntura política brasileira, houve incidentes, 
em razão de toda a situação de exceção vigente no país e do alto 
protagonismo do Poder Judiciário e do sistema judicial, alta-
mente politizado pelos episódios recentes ocorridos na cena pú-
blica nacional. Assim, o coordenador do curso na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), professor Carlos Zacarias, por exem-
plo, foi intimado a depor na Justiça por causa da oferta da disci-
plina em sua instituição.10 Outros episódios similares ocorreram 
em várias universidades brasileiras. 

Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 
também houve ação no sentido de oferecer um curso sobre o golpe 
de 2016. A iniciativa partiu da administração superior da institui-
ção, na figura do reitor Ricardo Berbara e do pró-reitor de pesquisa 
de pós-graduação, o professor Alexandre Fortes. Corajosamente, 
ambos entenderam que se tratava de uma oportunidade 

 
10 O episódio foi relatado, entre outros canais, pelo portal Conversa Fiada, na matéria “Curso 
sobre o golpe: professor da UFBA é intimado a depor! Vereador Aleluia, que entrou com a 
liminar, tentou impedir honoris causa de Lula”, publicada em 9 de março de 2018. Disponível 
em: https://www.conversaafiada.com.br/brasil/curso-sobre-o-golpe-professor-da-ufba-e-
intimado-a-depor. Acesso em: 9 dez. 2020. 
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interessante para a universidade agir e demonstrar que tem posi-
cionamento político, não podendo ficar omissa e inerte diante da-
quela conjuntura e dos ataques sofridos pelas instituições acadê-
micas. Assim, esses docentes buscaram professores da UFRRJ 
que estivessem interessados em oferecer um curso congênere ao 
ministrado pelo professor Luis Felipe Miguel e aos que vinham 
sendo anunciados nas diversas universidades no Brasil e no 
mundo. Eles contataram o professor Pedro Campos, do Departa-
mento de História, que aceitou o desafio e convidou o professor 
Vladimyr Lombardo Jorge, docente da área de Ciência Política do 
Departamento de Ciências Sociais, para dividir a coordenação do        
curso na UFRRJ. 

O projeto foi realizado na universidade no primeiro semes-
tre de 2018, operando como um curso de extensão, com presença 
livre e certificados emitidos em cada sessão às pessoas presentes 
na ocasião. Foram organizadas 12 sessões, entre abril e agosto de 
2018, incorporando as diversas áreas que compõem a UFRRJ, in-
cluindo especialistas dos campos da História, Educação, Geografia, 
Relações Internacionais, Sociologia, Ciência Política, Desenvolvi-
mento Agrário, Ciências Jurídicas, Jornalismo, dentre outros sabe-
res diversos. Assim, o curso acabou ganhando um perfil multidis-
ciplinar, que valorizava o próprio saber produzido dentro e fora da 
universidade, a partir dos diversos campos do conhecimento. 
Nesse sentido, a disciplina contou com a presença de docentes da 
UFRRJ, de outras instituições de ensino superior, além de ativistas 
sociais, militantes e profissionais, que realizaram exposições sobre 
as temáticas específicas definidas em cada uma das sessões. Os co-
ordenadores do curso convidaram 12 professores para organizar 
mesas-redondas em torno de temas específicos, dando-lhes liber-
dade para definir os convidados e expositores de cada uma das me-
sas. Com isso, a coordenação do curso buscava fundamentar um 
perfil horizontal e descentralizado em sua organização, expres-
sando as diversas áreas do conhecimento da universidade e 
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incorporando algumas das diferentes unidades e segmentos aca-
dêmico-institucionais que compõem a UFRRJ. 

 

A programação do curso foi distribuída da seguinte forma: 

Mesa-redonda 1 (10/04/2018) 
A universidade brasileira e o golpe de 2016. Composição:    
Ricardo Berbara (UFRRJ) e Alexandre Fortes (UFRRJ).     
Mediação: Pedro Campos (UFRRJ); 

Mesa-redonda 2 (17/04/2018) 
A educação e o golpe: desmontes e retrocessos. Composição: 
Lucília Augusta Lino (Uerj), Jorge Najjar (UFF) e Maria da 
Conceição Calmon   Arruda (Fiocruz/Uerj). Mediação: Lúcia 
Valadares (UFRRJ). 

Mesa-redonda 3 (24/04/2018) 
O golpe e a população negra. Composição: Otair Fernandes 
(UFRRJ), Raul Santiago (Coletivo Papo Reto), Luciene          
Lacerda (Movimento 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo) 
e Claudielle Pavão da Silva (doutoranda PPHR/UFRRJ).    
Mediação: Álvaro Pereira Nascimento (UFRRJ). 

Mesa-redonda 4 (02/05/2018) 
A militarização das cidades e a intervenção militar no Rio de 
Janeiro. Composição: Vinicius Esperança (Uerj), Vinicius 
Rodrigues Gonçalves (Uerj) e Thiago Sardinha (UFRRJ). 
Mediação: Nalayne Pinto (UFRRJ). 

Mesa-redonda 5 (22/05/2018) 
A geografia do golpe. Composição: Maurílio Botelho 
(UFRRJ), Guilherme Ribeiro (UFRRJ) e Pablo Ibañez 
(UFRRJ). Mediação: Marcio Rufino Silva (UFRRJ). 
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Mesa-redonda 6 (05/06/2018) 
Os meios de comunicação e o golpe. Composição: Cláudia 
Santiago Giannotti (Núcleo Piratininga de Comunicação), 
Ana Lúcia Vaz (UFRRJ) e Paula Máiran (ex-presidente do Sin-
dicato dos Jornalistas). Mediação: Flora Daemon (UFRRJ). 

Mesa-redonda 7 (07/06/2018) 
As periferias urbanas e o golpe. Composição: Edson               
Miagusko (UFRRJ), Carly Machado (UFRRJ) e Márcia      
Leite (Uerj). Mediação: Vladimyr Lombardo Jorge (UFRRJ). 

Mesa-redonda 8 (12/06/2018) 
As riquezas do pré-sal e a soberania nacional na conjuntura 
do golpe. Composição: Giorgio Romano Schutte (UFABC) e 
Luiz Felipe Brandão Osório (UFRRJ). Mediação: Caio       
Martins Bugiato (UFRRJ). 

Mesa-redonda 9 (19/06/2018) 
A economia política do golpe. Composição: João Sicsú 
(UFRJ), Eduardo Costa Pinto (UFRJ) e Alexis Toribio Dantas 
(Uerj). Mediação: Antonio José Alves Junior (UFRRJ). 

Mesa-redonda 10 (25/06/2018) 
Forças políticas e o golpe. Composição: Paulo d’Avila Filho 
(Uerj), Nelson Rojas (UFRRJ) e Darlan Montenegro 
(UFRRJ). Mediação: Vladimyr Lombardo Jorge (UFRRJ). 

Mesa-redonda 11 (16/08/2018) 
Os efeitos do golpe sobre o campo: políticas públicas, des-
continuidades e retrocessos. Composição: Sergio Pereira 
Leite (UFRRJ), Thereza Menezes (UFRRJ) e Regina Bruno 
(UFRRJ). Mediação: Leonilde Servolo de Medeiros (UFRRJ). 
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Mesa-redonda 12 (28/05/2018) 
A construção do golpe no campo jurídico. Composição: Jorge 
Gomes de Souza Chaloub (UFJF) e Francisco de Guimaraens 
(PUC-Rio). Mediação: Alexandre Pinto Mendes (UFRRJ). 

 

 
Figura 1 – Cartaz do curso de extensão realizado na UFRRJ   
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O curso cumpriu plenamente seu planejamento prévio. 
Com sessões periódicas, aproximadamente semanais, teve apenas 
uma data modificada. A mesa-redonda sobre o golpe e o Direito 
teve de ser adiada pelos efeitos da greve/locaute dos caminhonei-
ros, em maio de 2018, sendo reagendada para setembro do mesmo 
ano. As sessões contaram com significativo público, ocorrendo 
sempre em auditórios, não raro lotados, chegando a contar com 
100 e até quase 200 espectadores. Todas as sessões guardavam um 
espaço também para a participação do público, havendo um mo-
mento inicial da exposição, seguida por debate em torno das falas 
e apresentações. Assim, não se tratou de um curso limitado, fe-
chado ou sigiloso. Pelo contrário, a administração da universidade 
e a coordenação do curso fizeram questão de que fosse aberto, pú-
blico e o mais divulgado possível.11 Todas as sessões foram filmadas 
e gravadas, e os vídeos foram disponibilizados nas redes sociais. 

O curso foi marcado por apresentações e discussões de qua-
lidade, sendo um espaço formador importante para o público pre-
sente e os próprios integrantes das mesas-redondas e a coordena-
ção do programa. As perspectivas dos expositores não eram homo-
gêneas, havendo uma multiplicidade política, teórica e analítica 
por parte dos palestrantes. O título do curso foi o mesmo usado 
pelo professor Luis Felipe Miguel, “O golpe de 2016 e o futuro da 
democracia no Brasil”. Isso foi uma forma, ao mesmo tempo, de 
homenageá-lo pela iniciativa de organização do curso e também 
de prestar solidariedade ao docente pela inconsequente, grave e 

 
11 A divulgação e a transparência do curso foram ampliadas com a publicação, pela revista 
Época, de matéria sobre o curso (ver: Época, n. 1038, p. 40-47, 21 maio 2018). Apesar de a ma-
téria relatar, de maneira bastante formal e fidedigna, a programação do curso, no entanto, 
nas chamadas, nos subtítulos e nos intertítulos, eram colocados termos irônicos e críticos 
em relação ao curso, como: “Crônica do blá-blá-blá” e “A conversão dos convertidos”. As-
sim, a revista do grupo Globo ajudou a reforçar a narrativa conservadora de que a universi-
dade pública se constitui em um antro “esquerdista” e de “doutrinação”. 
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arbitrária reação tomada por parte do governo Temer contra sua 
disciplina. 

O curso foi fruto de um trabalho coletivo, feito a muitas 
mãos. Foram várias as pessoas imprescindíveis para que fosse 
realizado, e agora, para que esta obra fosse publicada. Assim, 
temos que agradecer a todos(as) os(as) mediadores(as) das me-
sas-redondas, que, de fato, coordenaram o curso conosco, tendo 
em vista a liberdade e a autonomia que tentamos lhes dar na 
organização das sessões. Merecem nossos cumprimentos tam-
bém todos(as) os(as) expositores e expositoras, de dentro e fora 
da universidade, que disponibilizaram seu tempo e conheci-
mento para prestigiar o curso. A administração superior foi 
muito importante para a efetivação do projeto, na figura do rei-
tor Ricardo Berbara, do pró-reitor de pesquisa Alexandre        
Fortes, do pró-reitor de extensão Roberto Lelis e da pró-reitora 
adjunta Gabriela Rizzo. Além disso, a assessoria de comunica-
ção da universidade foi fundamental, ao ajudar na divulgação e 
na confecção das artes de todas as mesas. Nosso especial agra-
decimento para Alessandra Carvalho, a assessora de comunica-
ção da Reitoria, que esteve presente ao longo de todo o trans-
curso da programação. A equipe dos monitores esteve presente 
em todas as sessões e foi decisiva para a estruturação do curso, 
com o controle das listas dos presentes, dos certificados, da gra-
vação das mesas etc. Assim, nosso agradecimento especial a 
Maicon Silva, Lorena Nazar, Ana Clara Teixedo, Larissa Silva e   
Raphael Castelo. Por fim, registramos agradecimento a Raphael 
Castelo e Ana Clara Teixedo pela transcrição das exposições 
orais para a confecção desta obra. 

Apesar de contar com um programa relativamente ex-
tenso, encontramos alguns questionamentos e queixas em rela-
ção a ausências nas temáticas trabalhadas pelo curso. Assim, di-
mensões do golpe, como a questão de gênero, as violências co-
metidas contra a comunidade LGBTTQ+, a situação do campo 
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da cultura e das artes, aspectos psicológicos e psicanalíticos en-
volvendo a derrubada do governo, entre outras, acabaram não 
sendo contempladas nas mesas-redondas do curso organizado. 
Estamos de acordo com esses questionamentos e entendemos 
que são perfeitamente pertinentes. Infelizmente, não consegui-
mos dar conta de contemplar essas relevantes questões. O que 
nos pareceu inviável no período foi a ampliação da programa-
ção, de modo a atender a todas as demandas colocadas, tendo 
em vista o gigantismo que a proposta atingiria e a dificuldade de 
gerir um curso nas proporções almejadas. Aliás, a proposta ori-
ginal era bem mais enxuta do que acabou se materializando e 
foi crescendo à medida que os coordenadores foram dialogando 
com docentes e com diversas áreas do saber produzido na uni-
versidade, incorporando ao programa mesas-redondas e temá-
ticas conforme as proposições que eram realizadas. 

No início do curso, a equipe responsável, tanto da admi-
nistração superior da universidade quanto da organização do 
curso, atentou para a possibilidade de reações e questionamen-
tos internos e externos à estruturação do curso. Havia a preocu-
pação de alguma ação direta por parte de um grupo ultrarreaci-
onário ou de uma intimidação produzida por um organismo do 
sistema de Justiça, tendo em vista o que estava ocorrendo em 
outras universidades do país e o que já havia acontecido contra 
outras instituições no próprio estado do Rio de Janeiro. Feliz-
mente, esse temor não se concretizou, e o curso transcorreu em 
plena harmonia e debate crítico plural sadio e democrático nas 
diversas sessões organizadas. Não houve qualquer questiona-
mento institucional ou legal à organização do curso ou situação 
de constrangimento ou incidente encontrada ao longo de sua 
programação. 

A partir da experiência do curso na UFRRJ, organizamos 
este livro. Após algum atraso, trata-se de uma obra que tenta ser 
fiel à atividade de extensão coordenada em 2018. Tentamos 
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fazer do livro o retrato mais similar ao que foi o curso, sem alte-
rar as falas e mantendo um padrão verossimilhante ao que ocor-
reu nas sessões. Desse modo, a partir da gravação dos áudios re-
alizada nas sessões do curso do golpe, fizemos a transcrição das 
exposições e as trouxemos em forma escrita neste livro, após re-
visão dos autores. Não trouxemos aqui os debates ocorridos 
após as apresentações, visto que não conseguimos o registro de 
todas as discussões ocorridas após as falas iniciais. O livro 
guarda, assim, um caráter próximo do que foi o curso. Assim, 
ele possui um perfil extensionista, tentando atingir o maior pú-
blico possível, preferencialmente chegando ao pessoal externo 
à universidade. Dessa forma, os textos carecem das exigências 
estritamente acadêmicas, presentes em textos científicos, como 
notas de rodapé e indicação de referência de todas as citações e 
indicações feitas ao longo das falas, apresentando um caráter 
mais livre. Após um breve copidesque e consulta aos autores so-
bre a autorização e breves alterações no texto original, os capí-
tulos aqui reunidos guardam um perfil mais próximo da própria 
linguagem oral e não estão exatamente em formato de lingua-
gem escrita ou texto estritamente acadêmico. 

A aceleração da história, desde o golpe de 2016, fez do pe-
queno atraso no lançamento do livro um benefício, uma vez que 
a perspectiva histórica que vai se construindo a partir do acú-
mulo de novos acontecimentos apenas renova o interesse por 
esse momento crucial. A recente e já mencionada admissão do 
golpe por Temer é, nesse sentido, exemplar. Sua confissão, 
quando considerada à luz do que o destino lhe reservou, impõe 
interrogações sobre seu real papel na condução do processo, o 
que remete, por sua vez, não apenas aos contornos desse episó-
dio dramático como a seus desdobramentos imprevisíveis. Esse 
é também o caso das revelações de conversas entre procurado-
res do Ministério Público e o ex-juiz Sérgio Moro, trazidas a pú-
blico pelo Intercept Brasil apenas em 2019. Com elas, vieram à 
tona os bastidores das ações da operação Lava Jato, deixando 
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expostas as motivações políticas e, por que não dizer, mesqui-
nhas de seus principais agentes, fortalecendo os indícios de que 
o país passara por uma forma de esgarçamento institucional in-
sustentável, cuja referência é o golpe de 2016. Por fim, e ainda 
mais grave, cabe mencionar o próprio resultado das eleições de 
2018. Sua origem pode ser localizada nos mesmos movimentos 
anticorrupção patrocinados por forças da direita e da extrema 
direita favoráveis à deposição da presidenta Dilma Rousseff. 
Emergiram no cotidiano nacional personagens estranhos, prá-
ticas autoritárias e pautas de costumes regressivas que, até há 
pouco, seriam descartados como improváveis, ao mesmo tempo 
que se acelerou a tentativa de implementar e aprofundar a 
agenda de reformas neoliberais inaugurada pelo governo         
Temer. Uma avalanche de mudanças culturais, institucionais e 
econômicas que tem provocado cada vez mais reflexões sobre o 
futuro da democracia no Brasil, que ganha as telas dos cinemas 
em todo o mundo por meio do documentário Democracia em ver-
tigem, candidato ao Oscar 2020. 

Assim, acreditamos que o presente livro representa uma 
contribuição à compreensão do golpe de Estado perpetrado no 
país em 2016, de suas múltiplas dimensões, além da análise da 
conjuntura brasileira então atual e recente. A obra apresenta 
textos bastante criteriosos e certeiros na avaliação de situações 
políticas vividas naquele momento, havendo ainda algumas 
análises que guardam um tom profético em relação aos desdo-
bramentos políticos sentidos posteriormente à organização das 
falas e das mesas-redondas que deram origem ao presente vo-
lume. Acreditamos que, em combinação com outras produções 
sobre o golpe de 2016 e, particularmente, com as oriundas dos 
cursos organizados nas universidades e instituições de ensino 
estabelecidas no país, esta obra constitui, ao mesmo tempo, uma 
boa ferramenta para compreender melhor a conjuntura brasi-
leira recente e expressa também a força e a alta capacidade de 
resistência da universidade pública em meio a tempos 
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turbulentos e ataques desferidos por grupos políticos que, de 
forma ilegítima, apropriaram-se do aparelho de Estado brasi-
leiro por meio de um golpe. Essa mesma universidade, que re-
sistiu ao golpe e que vem conseguindo preservar a excelência de 
sua atividade de ensino, de produção científica, artística e cul-
tural, mantendo-se em meio a conjunturas e tempos tão difíceis, 
há de subsistir em meio às piores condições e adversidades atra-
vessadas nessa sua já relativamente longa trajetória. Em meio a 
tantos questionamentos e tantas agressões, a universidade pú-
blica brasileira irá resistir às investidas e ataques desferidos e, 
inclusive, irá sobreviver ao fascismo. 

 

 

 

Janeiro de 2020. 
 

Antonio José Alves Junior 
Pedro Henrique Pedreira Campos 

Vladimyr Lombardo Jorge 
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Capítulo 1 
A universidade brasileira e o golpe de 2016* 

Ricardo Berbara (UFRRJ) e Alexandre Fortes (UFRRJ)**
. . 

Gabriela Rizzo (UFFRJ) e Pedro Campos (UFRRJ)***

GABRIELA RIZZO: 

Boa tarde a todos! Eu tenho a honra de fazer a abertura do 
curso “Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”, apresen-
tando a primeira mesa, “A universidade brasileira e o golpe de 
2016”, composta pelo professor Ricardo Berbara — reitor dessa 
universidade — e pelo professor Alexandre Fortes, pró-reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, mediada pelo professor Pedro Campos, 
que foi fundamental para este curso. Como curso de extensão e re-
presentando aqui a Pró-Reitoria de Extensão, estamos agrade-
cendo e colocando que esse é um momento marcante da universi-
dade, no qual pode ser expressa uma versão que não está sendo 
colocada pela mídia. Um momento importante em que a Rural 
também, sendo parte de um movimento de várias outras universi-
dades, está preservando sua autonomia na interpretação de fatos 
históricos, podendo representar o pensamento plural que deve 
existir na sociedade brasileira, superando o pensamento único que 

* Mesa realizada no dia 10 de abril de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediadores. 



RICARDO BERBARA  &  ALEXANDRE FORTES 
GABRIELA RIZZO  &  PEDRO CAMPOS 

 18 

tem se colocado nos veículos da mídia estabelecida. Nós, como ins-
tituição do saber, da verdade, temos o compromisso do pensa-
mento plural. Este curso representa isso. Então, vou passar a pala-
vra para o mediador. 

 

PEDRO CAMPOS: 
Gente, boa tarde a todas e todos! Agradeço a Gabriela pela 

abertura da mesa. É uma honra dar início ao curso de extensão “O 
golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”. Essa é nossa pri-
meira mesa-redonda; será um total de 12 mesas. O título da mesa 
de hoje é “A universidade brasileira e o golpe de 2016”. Eu fico ex-
tremamente honrado de poder participar desse momento que 
julgo muito relevante da Universidade Federal Rural do Rio de Ja-
neiro e das instituições de ensino superior brasileiras como            
um todo. 

Queria começar agradecendo aos integrantes aqui da mesa 
por prestigiarem o evento, essa sessão de abertura, o professor          
Ricardo Berbara — reitor da universidade — e professor Alexandre 
Fortes — pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da Rural. 
Queria agradecer também ao meu grande colega, Vladimyr          
Lombardo Jorge, que está na coordenação geral do curso de exten-
são junto comigo. Agradeço também a cada um dos coordenadores 
e coordenadoras das mesas-redondas que compõem esse curso. 

Vou explicar em linhas muito gerais, para não tomar muito 
tempo, o formato da nossa atividade. Trata-se de um curso descen-
tralizado, no qual teremos mediadores que operarão como os co-
ordenadores das suas mesas. Nesse sentido, agradeço à professora 
Lúcia Valadares, que aqui está, ao professor Alexandre Mendes, ao 
professor Álvaro Nascimento, ao professor Vladimyr Lombardo 
Jorge, ao professor Márcio Rufino, que aqui está, à professora Flora 
Daemon, ao professor Caio Bugiato, Leonilde Medeiros, Nalayne 
Pinto e Antonio José Alves Junior, que também está aqui. Eles atu-
arão como coordenadores das mesas temáticas do curso. Agradeço 
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a todos eles por organizarem essas mesas, convidarem os docentes 
de fora e de dentro da universidade, de modo a promoverem os 
debates sobre as diferentes temáticas abarcadas em torno do tema 
do curso, que é o golpe de 2016 e a conjuntura brasileira atual e 
recente. Agradeço também aos monitores, pessoal da equipe de 
apoio que está ajudando muito na viabilização desse curso, nas fi-
guras dos alunos Maicon Santos, Julia Moulin, Larissa Silva, Ana 
Clara Teixedo, Lorena Nazar, todos eles dando suporte muito 
grande, auxiliando na filmagem, na lista de presença e em outras 
atividades. Queria agradecer também à assessoria de imprensa da 
Reitoria, em especial à professora Alessandra Carvalho, que aju-
dou muito na elaboração de material de divulgação, na divulgação 
do próprio curso na página da universidade, nas mídias e tudo 
mais. Agradeço também à Pró-Reitoria de Extensão, hoje aqui re-
presentada na figura da professora Gabriela Rizzo. O professor  
Roberto Lelis também nos apoiou bastante, assim como o pessoal 
da Pró-Reitoria. Foi uma ajuda bastante satisfatória. Por fim, agra-
deço também às e aos presentes na sessão de hoje. 

Eu queria explicar antes de tudo um pouco da origem, da 
história desse curso. Sendo bem sincero, ele não partiu da minha 
iniciativa. Eu tinha a intenção, originalmente, de organizar uma 
mesa, digamos assim, avulsa, sobre o “Golpe de 2016 e o empresa-
riado brasileiro”, que constitui o tema da minha pesquisa, que con-
figura a minha agenda de trabalho. No entanto, os professores      
Ricardo Berbara e Alexandre Fortes me procuraram pedindo 
ajuda para organizar essa atividade, na forma de um curso de ex-
tensão sobre o golpe de 2016 aqui na universidade. Eu topei o de-
safio e convidei vários docentes, vários colegas da universidade 
para a gente, em um esforço coletivo e em uma proposta de perfil 
bastante multidisciplinar; organizar o curso de extensão perfa-
zendo diversas temáticas relacionadas ao golpe de Estado. Então, 
acho que é importante frisar e saudar a louvável e corajosa inicia-
tiva dos professores Ricardo Berbara e do Alexandre Fortes, no 
sentido de incentivar e apoiar a realização desse curso aqui na 
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universidade, que eu acho que é uma iniciativa muito adequada e 
pertinente. 

Bem, o curso, como vocês podem ver, tem o mesmo nome, o 
mesmo título, do curso proposto na Universidade de Brasília pelo 
professor Luis Felipe Miguel. Esse docente foi pioneiro no sentido 
de provocar o debate e propor uma disciplina, no caso uma disci-
plina formal mesmo, de graduação, sobre o golpe de Estado de 2016 
e o futuro da democracia no Brasil. Como forma justamente de ho-
menagear e prestar a nossa solidariedade a esse professor, que foi 
duramente repreendido pelas ações autoritárias do Ministério da 
Educação do governo golpista, nós mantivemos o nome do curso 
proposto pelo colega de ensino superior. O ministro da Educação, 
José Mendonça Filho, impôs uma covarde repressão extrema-
mente violenta da parte do governo, que acabou por inibir a reali-
zação do curso. No entanto, o tiro saiu pela culatra e, em um movi-
mento muito interessante, o que a gente teve foi justamente a inci-
ativa de várias universidades no Brasil e no exterior no sentido de 
formar e realizar cursos sobre essa temática. Em vários deles, tive-
mos a manutenção e a repetição do nome do curso proposto pelo 
professor da Universidade de Brasília. E é isso o que a gente está 
fazendo aqui, como forma de demarcar a autonomia da universi-
dade, indicando que a universidade pública não é uma instituição 
de governo, mas uma instituição de Estado, que pertence ao povo 
brasileiro, e não ao governo X, Y ou Z, e muito menos a um governo 
ilegítimo como esse que aí está. Então, quisemos frisar isso justa-
mente pelo título, demarcando a universidade como um ambiente 
plural, diverso, no qual existe liberdade de expressão e também 
pensamento crítico, muitas vezes com questionamento às institui-
ções estabelecidas e à autoridade vigente. 

Estamos tendo vários cursos ocorrendo pelo país, alguns in-
clusive sofrendo com repressão similar à que foi produzida na Uni-
versidade de Brasília, não necessariamente vindo do poder Execu-
tivo, mas muitas vezes do Ministério Público e do Judiciário. Isso 
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não nos levou a recuar na proposta de organizar o curso. Pelo con-
trário, resolvemos tentar, mesmo que com possíveis desdobramen-
tos negativos, mesmo que com possíveis reações que o curso possa 
vir a gerar. Importante lembrar que está havendo cursos sobre o 
golpe de 2016 nos EUA, na Inglaterra, na Argentina. Uma colega 
minha da FLACSO [Faculdade Latino-Americana de Ciências Soci-
ais – Argentina] me informou que vários cursos na Argentina estão 
sendo disponibilizados sobre essa temática. 

Eu gostaria de tratar um pouco aqui sobre o formato, pontu-
ando algumas questões de ordem administrativa e formal do nosso 
programa. Trata-se de um curso de extensão, com uma distribui-
ção na forma de mesas-redondas, com participantes de dentro e 
fora da universidade. O curso tem um perfil acadêmico, o que é 
importante ser frisado. Nesse sentido, a gente possui especialistas, 
pesquisadores que conhecem o tema, que estudam o assunto e que 
vão falar sobre as suas especialidades. Isso, obviamente, não quer 
dizer que o curso não possua um viés político. O curso tem um viés 
político, mas ele não é estritamente um curso de perfil político, 
muito menos partidário, tendo ele também um caráter acadêmico, 
tendo em vista que conta com especialistas universitários sobre as 
questões tratadas. Os temas dizem respeito ao golpe de 2016 e à 
conjuntura brasileira atual e recente. Tentamos contemplar as di-
versas questões que dizem respeito a esse tema, as dimensões do 
golpe de Estado. Nem todas foram contempladas. Recebemos al-
gumas críticas de que faltaram mesas sobre gênero, empresariado, 
corrupção, entre outras questões. Admitimos que há lacunas no 
curso e incentivamos prontamente a constituição de mesas e pro-
postas semelhantes para suprir essas faltas que tivemos. Não foi 
possível contemplar todos os temas. Tínhamos inclusive uma pro-
posta de curso bem mais enxuto, com seis a oito mesas. Porém, fo-
ram várias as propostas de diversos docentes da universidade, e a 
gente acabou ampliando para esse tamanho atual, de 12 mesas-re-
dondas. Apoiamos de forma irrestrita outras iniciativas aqui na 
universidade sobre as temáticas não contempladas em nosso 
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programa, e mesmo as temáticas aqui visitadas, que podem vir a 
ser tratadas por outros pesquisadores e vistas sob outras óticas. 

Nesse sentido, teremos 12 mesas-redondas com as temáticas 
“A educação e o golpe: desmontes e retrocessos”; “O golpe e a po-
pulação negra”; “A militarização das cidades e a intervenção mili-
tar no Rio de Janeiro”; “A geografia do golpe”; “Os meios de comu-
nicação e o golpe”; “Periferias urbanas e o golpe”; “O golpe e as Re-
lações Internacionais”; “A economia política do golpe”; “Forças po-
líticas e o golpe”; e “Os efeitos do golpe sobre o campo: políticas 
públicas, descontinuidades e retrocessos”. As atividades do curso 
estão espalhadas pela universidade, de modo que teremos mesas 
realizadas no P1, no Salão Azul, no Auditório Hilton Salles, no ICBS 
[Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde], no DEGEO [Departa-
mento de Geociências], no ICHS [Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais], no PAT [Pavilhão de Aulas Teóricas], uma mesa no IM 
[Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu] e outra no CPDA [Pro-
grama de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e So-
ciedade, que fica no centro do Rio de Janeiro]. Então, a programa-
ção do curso está espalhada em boa medida pelo próprio espaço 
físico da universidade e seus diferentes institutos, com docentes de 
diferentes áreas e um perfil marcadamente multidisciplinar. Pas-
saremos em todas as sessões uma lista de presença, pedindo para 
as pessoas colocarem seus nomes legíveis, e-mail e rubricarem. Va-
mos emitir declaração por participação em cada uma das sessões 
e, ao final, quem tiver mais de 75% de presença terá também o cer-
tificado oficial da Pró-Reitoria de Extensão por ter assistido à 
maior parte ou integralmente ao curso. As sessões serão também 
filmadas. A gente fará uma sessão ao vivo de cada uma das mesas, 
conforme também a disponibilidade da rede de computadores da 
universidade. A gente pretende colocar na página do Facebook da 
Pró-Reitoria de Extensão. A gente deve, por proposta do professor 
Antonio José Alves Junior, realizar um livro decorrente desse 
curso, juntando as falas de cada um e transformando em artigos, 
em uma grande coletânea sobre a temática do golpe de 2016. Bem, 
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é basicamente isso. Gostaria de passar agora a palavra ao professor 
Vladimyr Lombardo Jorge, que também coordena o curso, e, em 
seguida, daremos encaminhamento às falas dos expositores da 
mesa de hoje. Obrigado. 

 

VLADIMYR LOMBARDO JORGE: 
Boa tarde a todos! Quero dar as boas-vindas também para o 

nosso curso de extensão. Vou ser bem breve. Desejo apenas para-
benizar a iniciativa da Rural de elaborar esse curso e também agra-
decer ao professor Pedro por ter me convidado para coordenar, 
junto com ele, essa empreitada. Quero também justificar por que 
eu aceitei esse convite. Fiz isso por entender que este momento que 
vivemos é muito importante e triste na história política de nosso 
país; e que é necessário resistirmos contra essas iniciativas autori-
tárias de retirar da universidade a sua autonomia; e também de nos 
tirar a liberdade de expressão. Então, foi por esses motivos, por en-
tender que nós devemos, neste momento, resistir a essas iniciativas 
autoritárias, que eu imediatamente aceitei o convite do professor 
Pedro e não pensei nas consequências que isso pode ter. Se vier-
mos a ter, vamos enfrentá-las da melhor forma possível. Então, era 
isso que eu queria dizer para vocês, e vou passar a palavra para os 
nossos palestrantes, porque eles são as pessoas mais importantes 
desta mesa. 

 

RICARDO BERBARA: 

Vivemos uma conjuntura muito dinâmica, que exige de cada 
um de nós individualmente, mas também institucionalmente, uma 
posição. E esse curso sobre o golpe define a posição da Universi-
dade Rural frente à estrutura golpista que se consolidou em nosso 
país de 2016 até hoje. A Universidade Rural tem lado, ela não é neu-
tra diante do que está acontecendo em nosso país. E a Rural dá vi-
sibilidade a essa sua posição de várias formas; uma delas, e de 
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forma mais radical por ser crítica, ocorre através desse curso, cons-
truído pelos organizadores e pela nossa comunidade. 

Por que essa conjuntura é tão complexa? Porque o golpe não 
se encerra na derrubada da presidenta Dilma. A presidenta Dilma 
era um obstáculo fácil demais para ser afastado, e tanto é que ela 
foi derrubada com facilidade, um ano após a sua posse e com 52 
milhões de votos. Por conta de uma articulação tradicional no 
nosso país que vinculou o STF [Supremo Tribunal Federal], que 
deu a legitimidade burocrática do aparelho do Estado ao golpe, os 
parlamentares do nosso Congresso Nacional, comprometidos até 
o pescoço com a estrutura de desmonte do setor público — que é 
o que caracteriza o conjunto dos nossos parlamentares, forças po-
líticas não alinhadas ao setor público, às universidades, por exem-
plo. Basta ver quantos são aqueles que estão alinhados à milícia, ao 
financismo, à estrutura de desmonte do Estado nacional, de en-
trega das nossas riquezas, do nosso patrimônio, de destruição das 
nossas leis ambientais, de afronta aos direitos humanos e da garan-
tia do cidadão frente ao poder do Estado. Todos esses estão muito 
bem representados no nosso Congresso. 

O golpe, entretanto, não foi apenas uma afronta aos eleitores 
que colocaram a presidenta na Presidência da República. O golpe 
avança na introdução de determinadas políticas que, primeiro, 
ameaçam as instituições públicas, em especial setores do ensino e 
da saúde e os movimentos populares. Não por acaso, quais foram 
os primeiros ministérios que foram destruídos, logo na primeira 
semana? O Ministério da Ciência e o do Desenvolvimento Agrário. 
Aqueles ministérios, aquelas instâncias da burocracia vinculadas 
diretamente ao setor público, ligadas à educação, à ciência, à tec-
nologia e aos movimentos populares e ao campo. Isso se deu logo 
nos primeiros dias do golpe. Mas o golpe não termina aí. Ele 
avança nas privatizações e na entrega das riquezas nacionais. E aí 
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começa a se delinear claramente quem estava realmente patroci-
nando esse movimento golpista. 

Internamente, não havia força política para resistir a uma 
deposição em tão curto espaço de tempo de uma presidenta legiti-
mamente eleita. Mas, quando se privatizam as nossas reservas de 
petróleo, quando se privatizam reservas naturais, quando se priva-
tizam as reservas indígenas, quando se permite aquisição por es-
trangeiros de terras de nosso país, aí nós começamos a delinear o 
quadro, que ultrapassa as fronteiras nacionais e coloca o Brasil 
dentro de um cenário geopolítico muito complexo, no qual a ener-
gia, o petróleo, as riquezas nacionais, as liberdades civis, a demo-
cracia são colocados em xeque. A democracia, sim, porque, em um 
ambiente democrático e crítico, há reação, há o contraditório, há o 
debate. Portanto, a democracia teria de ser atingida também. E aí 
entra o papel elitista e reacionário do STF, que ao menos foi coe-
rente com sua história de traições e covardia. História que se inicia 
com Olga Benário Prestes, entregue aos nazistas para sua morte em 
câmaras de gás. 

Observamos, então, o terceiro momento do golpe, no qual 
observamos que direitos fundamentais da cidadania frente ao po-
der coercitivo do Estado começam a ser colocados em xeque. 
Quando o princípio pétreo do habeas corpus não é mais reconhe-
cido, algo que nem durante a ditadura tiveram a ousadia de acatar, 
nenhum de nós está a salvo do poder violento do Estado nacional. 
O Estado, qualquer um que seja, é potencialmente violento. Por 
isso, cada um de nós deve ter alguns direitos básicos garantidos 
frente a esse poder. Os direitos humanos, os direitos de sermos mi-
noria, o direito de nos expressarmos sem tomarmos oito tiros na 
cara, como a vereadora Marielle. Portanto, meus caros, nós esta-
mos em um momento não apenas de afronta à qualidade de nossos 
processos eleitorais, não apenas uma afronta à garantia e à sobera-
nia do povo brasileiro frente às suas riquezas, mas também um mo-
mento em que a própria democracia, na forma como nós 
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estávamos construindo, está sendo ameaçada. Portanto, essa estru-
tura golpista tem uma lógica, que é a destruição do projeto nacio-
nal em curso ao longo dos últimos 10, 15 anos, que tinha problemas, 
muitos — nós conhecemos todos eles —, mas tinha virtudes. O 
Brasil tinha um caminho, tinha um rumo, tinha um norte, um 
norte que apontava para um desenvolvimento social inclusivo, ex-
presso no fato de dois terços de nós estarmos, hoje, na universi-
dade pública, graças a essas políticas. 

Derrubaram a Dilma, prenderam o Lula, e agora o quê? O 
que eles vão aprontar? Observando a mídia, percebemos porta-vo-
zes já desqualificando o governo Temer. Porque este não passa de 
um fantoche que já serviu ao golpismo, o seu papel já está conclu-
ído. Portanto, Michel Temer é carta fora do baralho, podem ano-
tar, carta fora do baralho. Ele foi colocado para executar uma ta-
refa que já foi executada. 

A direita, portanto, está observando os cenários para as elei-
ções de outubro e novembro de 2018. Entretanto, existe um pro-
blema. Não é tão fácil, em tão curto espaço de tempo, sob qualquer 
ponto de vista, a não ser diante de uma ditadura, que o Estado bra-
sileiro se assuma como tal, um Estado de exceção. Portanto, a me-
nos que haja essa alternativa ideológica, o que não me parece viá-
vel, a direita tem um problema. O campo da direita observa candi-
datos. E o que nós percebemos? O fascismo, que sai do armário fi-
nalmente, porque com o golpe encontrou espaço, apresenta         
Bolsonaro. Representando “financismo”, do “rentismo” — Meirel-
les, representante desse setor, ele, que foi presidente do BankBos-
ton, quer dizer, nem presidente do Banco do Brasil esse infeliz foi, 
foi presidente do BankBoston. Temos o fisiologismo com Rodrigo 
Maia ou nomes similares. Finalmente, observamos a mídia bus-
cando alternativas, porque sabem que esses são candidatos frágeis, 
e começam a lançar balões de ensaio, como Luciano Huck. E o que 
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é “Luciano Huck”? É outro fantoche alinhado a essa estrutura mi-
diática que deu sustentação ideológica ao movimento golpista. 

Portanto, a direita, o campo golpista está fragmentado. Ora, 
e o nosso campo? O nosso campo está coeso ou também está frag-
mentado? O que observamos no nosso campo? Militância do PSOL 
lançando o Boulos, uma figura política fundamental, vinculada ra-
dicalmente aos movimentos sociais, urbanos e da terra; vemos o 
PCdoB historicamente muito bem caracterizado ideologicamente, 
com a Manuela; observamos Ciro Gomes, sem nenhuma tradição 
com o movimento popular, mas ideologicamente no campo do de-
senvolvimentismo; e vemos finalmente uma grande interrogação, 
o que vai acontecer com a candidatura do PT, uma vez que o Lula 
está fora de cena? Quando ele esteve aqui na Rural —Lula esteve 
aqui em dezembro —, esteve acompanhado do Haddad, que foi 
ministro do MEC e viabilizou vários projetos enquanto ministro, 
um deles o próprio Reuni, da expansão das universidades públicas. 
Ambos circulam por esse país por mais de um ano. Portanto, muito 
provavelmente o PT vai indicar o ministro Haddad. Pois bem, nós 
estamos diante de um quadro fragmentado também. Se o campo 
golpista está fragmentado, nós também estamos. Não no campo da 
crítica ao golpe e às razões do golpe. Existem muitos pontos de co-
esão e de unificação quanto ao diagnóstico sobre o que está acon-
tecendo no nosso país. Mas, quando as forças políticas observam o 
que vai acontecer em outubro, existem divergências que levam a 
essa fragmentação. 

Muito bem. Aonde eu quero chegar? Eu tenho certeza abso-
luta que nós corremos riscos imensos se essas divisões em nosso 
campo permanecerem ao longo desse ano. Porque, uma eleição 
com muitos candidatos, quem tiver 25% dos votos entra no se-
gundo turno. Isso o Bolsonaro já tem, ele não precisa sair de casa 
para ter esses 25% dos votos. Portanto, nós não podemos conside-
rar que o pior é isso que nós estamos vendo com Temer. O pior 
pode ainda vir a acontecer, se as forças populares não tiverem a 
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necessária humildade, capacidade de análise de conjuntura e res-
ponsabilidade para enfrentar os grandes desafios que nós temos 
ainda esse ano, porque o golpe ainda não foi concluído, ele será 
concluído no fim desse ano, nas próximas eleições, quando eles se 
legitimarem — coisa que eles não são hoje — através do voto. 

Qual o papel de uma universidade em um contexto como 
esse? Como ela pode atuar no sentido da congruência das forças, e 
não na sua dispersão? Creio que, inicialmente, refletindo sobre as 
razões que levaram a essa estrutura golpista ser vitoriosa. Elaborar 
sólidos diagnósticos de conjuntura. Não pensemos que, porque a 
universidade está em crise por conta da falta de recursos, que ela 
não tem força política. Nós temos força política, e ela não é irrele-
vante. A universidade deve utilizar esse capital político que a razão 
nos concede, que a nossa capacidade crítica nos concede, que a 
nossa capacidade de mobilização nos concede, para enfrentar esse 
debate que vai se dar ao longo desses próximos meses e vai ser con-
cluído em outubro. De que maneira? Não sei se todos concordam, 
mas acho que a nossa responsabilidade é alertar que, caso exista 
certo constrangimento entre as forças políticas hoje em ação, que 
foi parcialmente quebrado aqui no Rio de Janeiro em um ato na 
semana passada no Circo Voador, é nossa responsabilidade unifi-
car. É botar essa tropa toda para conversar, dialogar. É botar o Ciro 
ao lado do Haddad, em uma palestra como essa aqui, só que no 
Gustavão. Todas as forças políticas do nosso campo percebendo 
qual é a pulsação da sua base. Porque a base do Boulos, do Haddad, 
da Manuela, do Ciro somos nós. Eles não são base deles próprios, 
eles nos representam. Portanto, eu acho que nós temos uma res-
ponsabilidade institucional, que é quebrar o distanciamento que 
existe entre essas forças, que são as nossas, e botar essa turma toda 
para conversar. 

Portanto, meus caros, eu estou aqui, na condição de mili-
tante, na condição de cidadão, na condição de reitor, colocando 
toda a nossa estrutura e energia à disposição desse projeto. Eu 
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parabenizo, portanto, a oportunidade que os professores Pedro e 
Vladimyr criaram e parabenizo a todos vocês. Provavelmente, a 
maioria aqui está matando aula, mas eu acho que esse debate é 
uma aula que não tem preço. Agradeço a oportunidade. 

 

O golpe de 2016 em perspectiva histórica 
ALEXANDRE FORTES  

 

Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, Fora Temer! A 
Vânia já antecipou o meu encerramento: Lula Livre! Bem, eu que-
ria agradecer também muitíssimo ao empenho do Pedro e do      
Vladimyr, que, em tempo recorde, organizaram esse curso. A nossa 
universidade é muito aguerrida, mas tem uma estrutura pequena, 
comparada às grandes federais. Nós estávamos ansiosos para en-
trar de cabeça nesse movimento no momento em que sentimos 
que essa onda estava se espalhando a partir da iniciativa da UnB. 
Eu pensei no Pedro, e até pelo respeito que todos têm por ele, aca-
dêmico, político, profissional, ele agregou rapidamente uma cons-
telação de colegas que se dispuseram a montar esse programa, e eu 
confesso que fiquei surpreso com a abrangência dos temas. As la-
cunas sempre vão existir, mas as lacunas estão aí para serem pre-
enchidas por todos nós. Então, eu acho que, a partir dessa base que 
foi construída, a universidade se situa dentro desse movimento po-
lítico-acadêmico absolutamente fundamental que foi iniciado pelo 
professor Luis Felipe Miguel na UnB. 

Começo falando um pouco sobre o que é um golpe. Eu estou 
aqui nessa abertura como pró-reitor, mas falo especialmente como 
professor de História, coisa que eu exerço pouco ultimamente. Eu 
tenho até brincado que eu vou publicar daqui a um tempo uma 
coletânea de “memorandos completos e ofícios selecionados”. Mas 
vamos tentar pensar historicamente. Por que golpe? A gente às ve-
zes é pressionado a dar essa definição, porque nós denunciamos o 
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que aconteceu em 2016 como um golpe. Por isso, acho que é impor-
tante resgatar algumas coisas. O impeachment da presidenta Dilma 
foi marcado, em primeiro lugar, por uma sucessão de casuísmos. 
Todos nós vivemos isso, mas, como o professor Berbara disse, a 
conjuntura evoluiu tão rapidamente que algumas coisas vão fi-
cando um pouco diluídas na memória, e, daqui a pouco, a gente já 
não lembra detalhes do que aconteceu. 

A alegada motivação do impeachment foram as chamadas 
“pedaladas fiscais”, que tinham sido praticadas por todos os presi-
dentes anteriores, sem que isso tivesse gerado qualquer tipo de ini-
ciativa e questionamento de seus mandatos. Inclusive, havia uma 
nota técnica indicando e aprovando, de um rapaz que se revelou 
depois um golpista e que foi premiado, sendo nomeado ministro 
do Planejamento. Quer dizer, o primeiro autor intelectual das pe-
daladas, na hora “H”, pulou para o outro lado e virou ministro do 
Planejamento. Ele foi até questionado pela Kátia Abreu na sessão 
do Senado quando se debateu o processo de impeachment. Na ses-
são de cassação, acho que todo mundo recorda também, as pessoas 
falavam do marido, da mulher, do filho, do papagaio, da cidade na-
tal… Ninguém mencionava o motivo, ninguém falava por que es-
tavam depondo a presidenta eleita. Não havia crime de responsa-
bilidade, não havia sequer crime de qualquer natureza contra a 
presidenta Dilma, independente do que se pense sobre qualquer 
outro processo político que vem acontecendo desde 2013 e 2014. 

Então, nós estamos falando de um golpe, um golpe parla-
mentar, um golpe jurídico-parlamentar, para ser mais preciso, que 
já tinha precedentes recentes na história latino-americana, prati-
cados no Paraguai, em Honduras. Mais que isso, é um golpe tam-
bém porque é uma alteração das regras do jogo político, visando à 
implementação de um programa político oposto àquele que havia 
sido referendado pelas urnas em quatro eleições presidenciais su-
cessivas. Ou seja, o programa golpista, que eu vou sintetizar mais 
adiante, perdeu quatro eleições sucessivas. Perdendo quatro 
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eleições sucessivas, ele sabia que perderia mais duas, porque o 
Lula seria eleito e reeleito, sem sombra de dúvidas. Isso permitiria 
consolidar uma série de mudanças, que incomodavam suficiente-
mente uma série de setores para gerar uma virada de mesa, possi-
bilitada por uma crise política, de descrédito do sistema político, a 
partir dos movimentos de 2013. Não vou entrar aqui no mérito dos 
movimentos, mas é evidente que aquilo sinalizou, foi um sintoma, 
de uma profunda crise do sistema político e de uma crise econô-
mica, cujos efeitos foram postergados no Brasil. Estou vendo aqui 
o professor Antônio José, e estou lembrando de uma palestra dele 
que eu assisti em 2009 ou 2010, mostrando como a intervenção do 
Estado, a utilização inclusive de recursos dos bancos públicos, em 
reação aos efeitos da crise de 2008, fez o Brasil ficar na contramão 
da recessão mundial. Mas evidentemente isso foi se esgotando em 
determinado momento. A crise é um componente estrutural e re-
corrente da economia capitalista, e, nessa conjuntura de fragilização 
política e econômica, os golpistas já estavam preparados para evitar 
essa continuidade de um projeto que vinha produzindo uma série 
de mudanças “incrementais”. Daí em diante, começaram os retro-
cessos “excrementais”. Em síntese, foi isso o que nos aconteceu. 

Então, é um golpe por causa disso, é uma virada de mesa, 
visando implementar um projeto que democraticamente a socie-
dade rejeitou e continuaria rejeitando, mantidas as regras do jogo 
democrático. Quem deu esse golpe? Qual é a natureza do movi-
mento e do projeto golpista? Não se trata de uma reação contra 
uma ameaça revolucionária. Todo mundo sabe que em nenhum 
momento houve uma ameaça revolucionária no país. Mas é bom 
lembrar que, em 1964, também não havia, então não é essa a ques-
tão. Nem em outros momentos. Eu vou citar 1964 porque é a nossa 
referência mais próxima do que consideramos um golpe, embora 
evidentemente não seja o único modelo de golpe político existente. 
Mas eu estou enfatizando isso porque, se vocês virem a mídia, o 
argumento para dizer que não foi golpe é comparar com 1964. Evi-
dentemente, aquele foi um tipo de golpe, que mesmo assim passou 



RICARDO BERBARA  &  ALEXANDRE FORTES 
GABRIELA RIZZO  &  PEDRO CAMPOS 

 32 

por mutações e por um processo de aprofundamento, particular-
mente entre 1964 e 1968, quando chegou a seu ápice, com o AI-5 
[Ato Institucional no 5]. Não que tudo estivesse predeterminado de 
antemão, como não está agora. 

O professor Berbara já apontou claramente o que está em 
disputa e os caminhos que a resistência pode trilhar para tentar re-
verter, pelo menos parcialmente, o que está sendo feito. O projeto 
golpista, então, é contra a distribuição de renda, que ocorreu efeti-
vamente no país; pode-se discutir se foi da melhor maneira possí-
vel, se foi da maneira mais sustentável ou não, mas ocorreu, e de 
uma forma praticamente inédita. Só houve dois momentos em que 
isso aconteceu na história do país, e os dois se encerram com um 
golpe. Um deles, em 1964, o outro foi justamente o período dos go-
vernos Lula e Dilma. Portanto, distribuição de renda no Brasil gera 
uma reação golpista por parte dos setores conservadores. É contra 
os direitos humanos, sem dúvida nenhuma. Evidentemente, a 
gente assiste a um desmonte de toda a estrutura de defesa de direi-
tos humanos em toda a sua diversidade, quer dizer, no grau de ins-
titucionalização da sua política de direitos humanos aos quais nós 
chegamos em décadas recentes, inclusive antes do PT chegar ao 
poder. E é contra o protagonismo popular na política. 

É uma tentativa evidente de desarticular, reprimir a partici-
pação popular na política, pela via partidária, do movimento so-
cial, do que for. É uma reação, porque essas mudanças que vinham 
ocorrendo, por mais limitadas que fossem, elas provocaram um 
evidente abalo na estrutura de status da sociedade, que afetou, in-
clusive, setores médios tradicionais habituados a um padrão de 
vida senhorial. A classe média tradicional, no Brasil, está acostu-
mada a um estilo de vida que deve muito à longa presença da es-
cravidão no país. Isso ficou muito evidente com a reação, por 
exemplo, à formalização dos direitos trabalhistas das empregadas 
domésticas. Vocês devem ter visto quais foram as reações nos seto-
res de classe média, que estavam acostumados a não meter a mão 
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no bolso. O trabalho doméstico junta, em geral, em uma pessoa só, 
a empregada doméstica, a desigualdade de classe, raça e gênero, 
porque a empregada doméstica é, tipicamente, uma trabalhadora 
pobre, negra e mulher, que está a serviço de uma classe média que 
não é parte da burguesia, mas age e pensa como se fosse, inclusive 
porque tem essa capacidade de transferir aquele âmbito da repro-
dução social que ela não considera digno do seu status para essa 
figura servil, da empregada doméstica. Esse era um ambiente que 
parecia progressista em determinado momento, mas começa a se 
revelar profundamente reacionário, quando percebe que essa ca-
pacidade de controle sobre a reprodução social expressa na domi-
nação sobre a vida da sua empregada doméstica começa a escapar 
entre os dedos, porque uma nova geração de filhos dessas domés-
ticas e de outros trabalhadores e trabalhadores pobres está en-
trando na universidade. A universidade mudou de cara, de cor, 
mudou de classe social nesse período, e isso explica também, já 
adiantando o que vou falar mais para frente, por que nós somos tão 
visados. Porque nós somos uma das expressões mais avançadas, não 
de onde as mudanças tinham chegado, mas do potencial que essas 
mudanças estavam começando a criar na sociedade brasileira. 

Evidentemente, a crise golpista se explica também por conta 
das contradições internas. Então, tudo o que a gente está falando 
aqui não implica abrir mão do senso crítico em relação às contra-
dições dos governos Lula e Dilma, dos problemas de financia-
mento eleitoral, de aliança, de relação com o grande capital, de cor-
rupção; ninguém está defendendo aqui a ingenuidade ou abrir 
mão do senso crítico. Mas a questão é entender o que está em jogo, 
qual é a questão central e quais são as contradições secundárias, e 
como elas estão sendo manipuladas. Conversando com um profes-
sor de medicina um tempo atrás, em São Paulo, ele dizia o seguinte: 
“olho para os meus alunos do primeiro ano, eu pergunto: qual é na 
visão de vocês o principal problema do país? Se você disser que o 
principal problema do país é a corrupção, você é de direita, se você 
pensar que o principal problema do país é de gestão, você é de 
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centro, e se você pensar que o principal problema do país é a desi-
gualdade social, você é de esquerda”. O que não significa dizer que 
você ignora que o país tem problemas de gestão e de corrupção. 
Nenhum de nós ignora. Mas a questão central, onde o nosso foco 
tem que estar, se a gente tiver que dar a vida por alguma coisa, tem 
que ser lutando contra a desigualdade social. 

Essa é a nossa vocação e essa é a vocação da nossa universi-
dade. Por isso é que eu sinto orgulho quando a gente ouve o pro-
fessor Berbara, porque a fala dele demonstra que nós usamos a 
nossa autonomia para escolher alguém que nessa hora não se 
omite, para escolher alguém que nessa hora vem aqui, demanda a 
organização de um curso sobre o golpe e se coloca e se expõe a tudo 
que possa advir de seu posicionamento. Porque essa universidade 
tem lado, essa universidade não vai ficar em cima do muro e não 
vai ficar fazendo golpismo de esquerda também, não vai ficar ne-
gando a profundidade do retrocesso para ser conivente com o ta-
manho da destruição do nosso futuro, que está sendo levada a cabo 
no momento atual. 

Agora, quem deu o golpe? A gente tem, de um lado, um 
bloco histórico, quer dizer, o grande interesse dos beneficiados, 
que envolve uma coalisão do capital globalizado, e, se eu tivesse 
que pensar em um nome evidente aqui, eu pensaria no do Lemann, 
que é dono da Ambev. Ele representa uma parcela da burguesia 
brasileira que teve capacidade de se globalizar e virar uma grande 
força no capitalismo e que não tem nenhum vínculo, nenhum 
compromisso com o país. Isso explica também por que parte da 
burguesia está na cadeia e outra está no poder, porque a burguesia 
não é homogênea, e seus interesses não são homogêneos. Eu posso 
achar que a Odebrecht é uma grande “fdp”, mas eu posso entender 
também que, dentro de um projeto nacional, o setor de construção 
pesada tem um lugar diferenciado do Lemann, cuja sede, inclusive, 
está nos EUA. A formação dos filhos do Lemann não está aqui. Ele 
está se lixando para a universidade pública. Inclusive, financia 
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intelectuais de várias formas, para tentar produzir estudos como 
aquele do Banco Mundial, que diz que a universidade pública bra-
sileira tinha mais é que fechar. Mas o bloco histórico golpista não 
inclui apenas esse grande capital globalizado, inclui também o se-
tor financeiro. O setor financeiro é absolutamente oportunista. Se 
está dando dinheiro com o PT, eles estão com o PT; se não dá, eles 
são os primeiros a querer derrubar. Se eles acharem que eles po-
dem ganhar mais ou de uma forma mais segura, a longo prazo, der-
rubando o PT, eles vão fazer isso. “Ah, mas a Dilma estava lá com 
o Levy”; estava, mas isso já foi um prenúncio do que estava por vir, 
eles queriam botar o Meirelles também, infelizmente, mas isso já 
era sinal de que o barco estava afundando. 

Evidentemente, agora, eles se superaram. Nesse governo 
atual, não tem contraponto. Em poucas fases no Brasil ocorreu isso. 
Mesmo na ditadura, mesmo em governos conservadores em outros 
momentos, havia dentro do Estado, mesmo no governo de Fernando 
Henrique, uma ala de certa forma desenvolvimentista, que se con-
trapunha a esse setor monetarista vinculado ao mercado financeiro. 
Nesse governo, não há. Nunca houve o predomínio de uma visão fi-
nancista tão ampla, nem no governo Collor havia uma coisa tão ab-
surdamente fechada e alinhada em relação a um programa econô-
mico. E a grande mídia também é parte fundamental desse golpe. 
Há uma massa de manobra que eu já mencionei aqui, que é a classe 
média tradicional e parte da classe média emergente. Inclusive, essa 
tal “nova classe média”, eu acho que foi muito mal categorizada. Por-
que, se for para apontar um dos motivos da crise da base social de 
sustentação do legado dos governos PT, eu diria que a ideia de que 
o que estava ocorrendo no Brasil era “a criação de uma nova classe 
média” sem dúvidas foi um dos maiores erros estratégicos de todos. 
Porque, se você diz que uma pessoa é classe média, ela provavel-
mente vai agir como classe média. E elas agiram, apoiando o golpe. 
Isso gerou essa meleca de “MBL”, “Vem pra Rua”, atuando ampla-
mente nas redes sociais e dominando uma tecnologia que a es-
querda ainda está muito atrasada em utilizar. Não é só utilizar a rede 
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social, postar e reproduzir o que se concorda. É robô, é mineração de 
dados, é trabalho que ocorre desde a campanha Serra de 2010 — 
quando milhões foram investidos nesses grupos emergentes de di-
reita para que eles tivessem estrutura de atuação em redes sociais. 
Não estamos lidando com uma coisa humana. A gente acha que a 
rede social são só os amigos que concordam ou discordam, mas é um 
terreno em que a gente entra de gaiato muitas vezes e que eles mani-
pulam. Hoje, nós temos ampla documentação já sobre a manipulação 
das mídias, por exemplo, na Primavera Árabe e nos movimentos na 
Ucrânia. Então, nada nos indica que seja diferente no Brasil, embora 
eu não esteja desconhecendo que há fatores internos e uma dimensão 
espontânea presente também em todos esses movimentos. 

O partido do golpe, o elemento executor, centralizado, hierar-
quizado, que foi a ponta de lança e, até o momento, embora em certa 
crise, mantém sendo o vetor principal da efetivação do golpe é o apa-
rato policial-judiciário, que se tornou uma parcela autonomizada do 
aparato do Estado. Eu estou usando termos aqui que remetem a uma 
similaridade muito grande com o que os militares fizeram em 1964. Os 
militares, agora, vêm botando a cabecinha para fora, mas não foram 
os protagonistas. Em 1964, foi o contrário; o Judiciário foi conivente, 
inclusive o STF. Mas, agora, quem deu o golpe, quem liderou e tinha 
pretensões foi o Judiciário. Ninguém me tira da cabeça que, na ver-
dade, Sérgio Moro era candidato presidencial até pouco tempo atrás, 
se não voltar a ser é porque de fato houve um desgaste no campo de-
les. Mas era ele o candidato, não há a menor dúvida. Toda a operação 
midiática em torno dele, o terninho, aquela carinha, é tudo cuidado-
samente produzido. O Datafolha chegava a fazer uma pesquisa em 
que colocava “cenários com os três tucanos”, os três tucanos eram o 
Alckmin, o Aécio e o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é vinculado organi-
camente ao PSDB, só que o PSDB começou a ruir e também está em 
um processo bastante complicado. 

O que quero dizer é: por que estou comparando o aparato 
judiciário-policial com os militares de 1964? Os militares não 
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chegaram a 1964 só com o controle dos quartéis e os documentos 
da Doutrina de Segurança Nacional. Eles eram figuras políticas de 
destaque na vida do país, desde a Proclamação da República pelo 
menos. Isso foi, em certo sentido, reforçado com o tenentismo, com 
a Revolução de 1930, com o Estado Novo. As pessoas sabiam quem 
eram os generais no país e sabiam o que eles pensavam. Então, o 
pronunciamento dos militares na política não era uma coisa even-
tual no Brasil antes de 1964, era rotina. Agora, ninguém sabe quem 
são os generais no Brasil, ninguém sabe o que eles pensam. Agora, 
todo mundo sabe o nome dos juízes do Supremo melhor do que os 
da seleção brasileira. As pessoas sabem quem são os 11 do                  
Supremo. Todos eles viraram figuras políticas de projeção. O pro-
tagonismo político do Judiciário e a ação da Polícia Federal como 
sua guarda vêm se consolidando cada vez mais no país. Assim 
como Getúlio Vargas investiu na modernização e no fortalecimento 
das Forças Armadas brasileiras e foram elas que derrubaram Jango, 
o PT investiu na autonomia e no fortalecimento do Ministério Pú-
blico e da Polícia Federal, e foi derrubado por eles. São contradições 
que os historiadores ainda vão discutir muito no futuro. 

Como age esse partido golpista? Embora, pela sua natureza 
institucional, ele seja suspostamente defensor da lei, ele se coloca 
claramente acima da lei, interpretando livremente a Constituição 
e estabelecendo jurisprudência sucessivamente em função de ob-
jetivos políticos predefinidos. Então, a interpretação das leis e os 
procedimentos vão ser aqueles que possibilitem derrubar a Dilma, 
prender o Lula e, se possível, caçar o registro do PT — que eram os 
três passos do programa político dos golpistas anunciados algum 
tempo atrás. A Rosa Weber iria me contestar dizendo que não, que 
tem que ter colegialidade… Porque o colegiado do Supremo votou 
três vezes, essa é a quarta vez, sobre prisão em segunda instância. 
E todas elas depois que o movimento golpista se desencadeou. Por-
que, de 1988 até 2014, seguiu-se a Constituição, que é bastante ex-
plícita em relação ao fato de que não existe prisão até o trânsito em 
julgado. Portanto, não existe prisão em segunda instância. Então, 



RICARDO BERBARA  &  ALEXANDRE FORTES 
GABRIELA RIZZO  &  PEDRO CAMPOS 

 38 

toda essa suposta instabilidade jurídica e a nova jurisprudência    
foram estabelecidas no bojo do movimento golpista. Não foram es-
tabelecidas antes disso. Ele cria os seus próprios precedentes. Ele 
conta também com o apoio da diplomacia e da inteligência norte-
americanas, e possivelmente de outros países também, e de redes 
libertárias e neoconservadoras internacionais, que são muito for-
tes atualmente e que estão no mundo inteiro a todo tempo, espe-
rando a oportunidade para dar o bote. 

Qual é o programa do golpe? Desmontar o projeto de de-
senvolvimento nacional, em primeiro lugar. Talvez esse seja o 
único motivo para eu dizer que o Ciro Gomes está no campo     
progressista. Qualquer um que defenda efetivamente o projeto de 
desenvolvimento nacional, nesse momento, está no campo pro-
gressista. Então, ao contrário dos militares que deram o golpe de 
1964 e governaram o país na ditadura durante 21 anos, esse golpe 
atual não tem nenhum projeto de país, nenhum. Os militares ti-
nham um projeto autoritário, mas que era um projeto que, em 
grande medida, dava continuidade a certos elementos do desen-
volvimentismo. Tanto é que fizeram a última grande expansão das 
universidades federais antes do Lula. 

Hoje, a proposta é desregulamentar a economia, extinguir 
direitos sociais e trabalhistas, reprimir e desarticular os movimen-
tos sociais, derrubar a Constituição de 1988. Isso gera uma série de 
efeitos colaterais: descrédito da política, cinismo generalizado… E 
esse processo destampou o esgoto do obscurantismo — um con-
ceito que deve ser focado com bastante atenção, porque agrega 
uma série de coisas que estão acontecendo no nosso país. A gente 
tem a emergência dessa extrema direita “fascistoide” — porque ela 
não tem a mesma disciplina que o fascismo. A gente da História 
sabe o que foi o fascismo, e sabe que isso não é inédito no Brasil. 
As pessoas subestimam, por exemplo, o que foi o integralismo. Era 
uma força política extremamente organizada e atuante, com uma 
base social muito sólida durante décadas. Não é um fenômeno do 
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meio dos anos 1930, como as pessoas pensam. Ele assume inúmeras 
mutações, inclusive dando sustentação política ao golpe de 1964, 
por meio do Miguel Reale, pai de Miguel Reale Júnior, que na 
época declarou que finalmente os integralistas tinham chegado ao 
poder. O integralismo tem uma longa história e teve papel decisivo 
no momento golpista anterior. É uma força fascistóide agressiva e 
confiante, que permite ter uma revelação mais ampla, influenciar 
setores que ainda não são orgânicos ao seu movimento. Ataque aos 
direitos humanos e à diversidade, fundamentalismo religioso, 
tudo isso está no campo do obscurantismo. Essa difusão de fake 
news, o questionamento da própria ideia de verificação da autenti-
cidade de informações. O conceito de verdade, inclusive, está atu-
almente na base do debate político, e ele se associa de forma estra-
nha a fenômenos culturais mais gerais dentro dessa esfera do obs-
curantismo, como o terraplanismo, que surpreendentemente vai 
ganhando uma difusão muito grande nos tempos atuais. 

Eu tive a oportunidade de ir para a China agora e me ocorreu 
a curiosidade de como os terraplanistas explicam os fusos horários. 
É uma coisa fantástica. Para eles, o Sol é muito menor que a Terra, 
e ele faz movimentos espirais. Isso, de alguma forma, explica os fu-
sos horários da Terra plana. São centenas de milhões de pessoas 
no mundo que acreditam nisso. Então, de um lado existe a univer-
sidade, que é uma instituição milenar, calcada na ideia do conhe-
cimento científico, da prática acadêmica, de procedimentos para 
estabelecimento de verdades. E, agora, você tem uma onda cres-
cente de gente fazendo pseudociência, que eu incluo nessa onda 
de obscurantismo. 

O que estamos vivendo? Uma democracia, uma ditadura, 
um Estado de exceção? Acho que a gente tem que ter cuidado, em 
primeiro lugar, com paralelos muito simplistas. Por exemplo, o 
contexto internacional é muito diferente em relação ao contexto 
do golpe de 1964. Tinha uma Guerra Fria para valer no mundo, e 
isso influenciava tudo o que acontecia, inclusive o contexto do 
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golpe. Havia uma disputa geopolítica e ideológica em escala mun-
dial, que dava elementos, principalmente depois da Revolução  
Cubana, para que setores conservadores temessem a possibilidade 
de desdobramentos revolucionários no Brasil. Podia não ter fun-
damento, mas era uma coisa que estava presente no mundo polí-
tico. Hoje em dia, existe um simulacro disso. Eu gostaria de ter vi-
vido no mundo petista tão radicalizado quanto o Olavo de             
Carvalho vê. O Olavo de Carvalho está convencido de que tinha 
bolivarianismo, comunismo atuando aqui no Brasil, e ele conven-
ceu muita gente. Temos ex-colegas nossos aqui militando na linha 
do Olavo de Carvalho. 

Então, o que temos hoje, na verdade, é um retrocesso em re-
lação ao que foi o período mais democrático da nossa história. Mas 
a nossa história republicana é uma história que tem não somente 
períodos ditatoriais, mas períodos não ditatoriais ou de profundas 
restrições nas liberdades democráticas. Basta pensar na Primeira 
República, ou no próprio pós-guerra, o período que alguns cha-
mam de “República Populista”, de 1945 a 1964, no qual o nível de 
repressão aos movimentos populares continuava sendo intenso. A 
polícia política atuava de forma arbitrária no país inteiro, nos sin-
dicatos, nos movimentos sociais. Pessoas de esquerda, inclusive no 
exercício de mandatos eleitorais, eram presas e torturadas, sem 
que isso gerasse qualquer consequência. Além disso, temos tam-
bém outros tipos de experiências, que não são simplesmente de-
mocracia pura ou ditadura pura, na história latino-americana. To-
das elas marcadas por essa ideia de exclusão de forças políticas de 
bases populares do jogo político. Tem o caso do Apra [Aliança Po-
pular Revolucionária Americana] do Peru, dos comunistas na Ve-
nezuela, depois do Pacto de Punto Fijo, no final dos anos 1950, dos 
radicais na Argentina, no início dos anos 1930, dos peronistas na 
Argentina, entre meados das décadas de 1950 e 1970. Foram todas 
forças políticas de grande base popular excluídas do direito de par-
ticipação, inclusive em momentos em que estavam em vigor regi-
mes formalmente democráticos. Isso se aplica inclusive ao Brasil, 
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onde, em 1945, os comunistas chegaram a ter uma força política ex-
pressiva e, dois anos depois, estavam novamente proscritos, a pre-
texto da Guerra Fria. A experiência de banir uma parte do espectro 
político coexistindo com uma formalidade democrática é muito 
mais ampla e muito mais generalizada do que se imagina. 

Além disso, o golpe não se concluiu, como o Berbara estava 
falando agora há pouco. Ele está em movimento. A resistência de-
mocrática é fundamental, para evitar os retrocessos. Eu já mencio-
nei aqui que em 1964 foi a mesma coisa. Em 1965, todo mundo 
ainda esperava que houvesse eleições. Eu acho que nós temos, 
como o Berbara também já mencionou, elementos para indicar 
que é difícil reverter a ocorrência das eleições. Mas não é impossí-
vel que elas venham a ser suprimidas. Basta criar um fato que te-
nha certo impacto e crie um contexto favorável. A dificuldade é 
que o grau de unidade desse bloco golpista já está bastante com-
prometido, então isso nos dá uma chance. A eleição resolve? Não 
resolve, mas nos dá uma oportunidade de tentar começar um pro-
cesso de reversão, que é fundamental. 

A prisão do Lula, sem dúvida alguma, marca um novo mo-
mento no processo golpista. Esse era explicitamente, desde o iní-
cio, um dos objetivos fundamentais. Mas também pode ser um 
ponto de inflexão nessa linha de resistência. Quer dizer, é evidente 
que, qualquer que seja o julgamento que as forças políticas de es-
querda tenham sobre o Lula, o PT, ou sobre os governos Lula, a 
defesa do Lula, a luta contra a prisão e a defesa do legado simbólico 
do Lula, dos avanços sociais ocorridos no governo Lula, hoje é um 
ponto de unidade no espectro de esquerda, que vai muito além de 
PT. Então, há um potencial de resistência, embora com dificulda-
des. Temos que ser proativos, como o Berbara já mencionou. 

Gostaria de fazer um paralelo aqui, que não pode ser tomado 
ao pé da letra. O suicídio do Getúlio, que foi o fim da vida política 
do Getúlio — eu escrevi um texto sobre isso em 2004 —, abriu uma 
fase de unidade das forças de base popular que durante os 
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governos de Getúlio raramente existiu. Eu diria que, durante os go-
vernos de Getúlio, a unidade só existiu no período da Segunda 
Guerra Mundial. Mas, no período entre 1954 e 1964, a confluência 
pelas bases, entre a militância comunista, trabalhista, socialista e 
de outros setores, ocorreu em grande intensidade. Quer dizer, em 
certo sentido, o mito permitia uma unidade maior que o homem 
no poder. Então, quem sabe… 

Bem, por que o ataque às universidades? As universidades 
são centros promotores do desenvolvimento nacional. As univer-
sidades públicas no Brasil são, fundamentalmente, centros de di-
fusão do pensamento crítico e racional. Elas são grandes estrutu-
ras, que demonstram a contribuição do setor público para a socie-
dade. São enormes concentrações do funcionalismo público no 
país, hoje. São símbolos da inclusão social e da esperança de fu-
turo. Então, não é preciso mais do que isso para sermos atacados 
por todas as frentes. Nós somos, sem dúvida nenhuma, um dos 
grandes alvos a serem atingidos. Isso ficou muito evidente, especi-
almente desde o ano passado. Há uma lista já muito grande de 
ações de total desrespeito à autonomia universitária, que culmina-
ram inclusive com um mártir, que foi o reitor da Universidade     
Federal de Santa Catarina [UFSC]. Um mártir que perdeu a vida, 
e muitos outros que foram detidos e estão sofrendo processos ab-
solutamente absurdos de questionamentos da sua ação como ges-
tores, da sua ação acadêmica e política. 

Que cuidados temos que ter nesse momento? Acho que, em 
primeiro lugar, é fundamental manter a unidade na defesa das ins-
tituições. Nós temos a nossa diversidade política, cada segmento 
mantém a sua autonomia em relação às suas demandas, às suas 
formas de manifestação de exercício da crítica. Mas temos que en-
tender que temos que nos unir em defesa da universidade. E, mui-
tas vezes, a gente está alimentando o inimigo. Quer dizer, a forma 
escolhida por cada segmento e por cada corrente de opinião, para 
realizar o seu legítimo direito de manifestação, muitas vezes, está 
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sendo apropriada por interesses que são claramente interesses de 
destruição da universidade pública e de questionamento do pro-
cesso de democratização de acesso à universidade pública, que são 
valores fundamentais, que a gente tem que defender. Foi funda-
mental, por exemplo, e aqui eu queria render uma homenagem às 
demais chapas que concorreram na nossa eleição, o respeito ao re-
sultado da consulta. Não houve nenhuma tentativa, nenhuma ma-
nobra para questionar o procedimento formal, que é a aprovação 
no colégio eleitoral da lista para ser enviada ao MEC, para o MEC 
referendar a escolha do reitor e do vice-reitor. Por que estou di-
zendo isso? Porque isso ocorre em outras instituições. Isso ocorreu 
na Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz], aqui pertinho de nós e em 
um período muito próximo. E geraria um precedente muito peri-
goso para quebrar a autonomia das instituições de ensino e de pes-
quisa no país. E há problemas também em outras instituições, que 
nós estamos acompanhando. 

Então, é fundamental também a gente evitar a “judicializa-
ção” excessiva. Porque, veja só, o golpe foi dado pelo aparato poli-
cial-judiciário. E a gente está com uma mania de, por qualquer briga, 
correr para o Ministério Público. A gente está dando pretexto para a 
destruição da universidade pública. Nós temos mecanismos inter-
nos, regras, procedimentos, instâncias, para exercer a nossa autono-
mia e para resolver os nossos conflitos. Se a gente não tiver maturi-
dade para fazer isso, talvez até tenha que fechar mesmo. Mas de-
pende de nós, depende de cada um de nós aqui dentro dizer se a 
gente tem condição de ser uma universidade autônoma. Autonomia 
ninguém dá, autonomia a gente conquista, e a gente mantém pela 
nossa prática. Se a gente ficar apelando para os golpistas, o nosso 
futuro está ameaçado. E isso infelizmente acontece muito hoje em 
dia, a gente cria situações que não possibilitam chegar a uma reso-
lução dentro da nossa normatividade institucional autônoma e que 
acabam exigindo o recurso e a intervenção da esfera judicial. É im-
portante atentar contra a provocação e a infiltração nos nossos mo-
vimentos, o que nunca deixou de existir. Não estou querendo incitar 
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paranoia, mas é muito provável que, aqui entre nós, haja agentes in-
filtrados, e eu falo isso como historiador. Há uma constante na his-
tória em relação à presença de agentes provocadores no interior dos 
movimentos sociais. Então, muito cuidado. Muitas vezes, as ações 
mais radicais, mais destemperadas não têm outro objetivo senão o 
de nos expor à repressão e de desvirtuar alguns de nossos movimen-
tos, para justificar o Estado de exceção. Se alguém quiser, posso dar 
exemplos aqui de outros momentos históricos. Nós sabemos de 2013, 
o de 2013 já apareceu, já foi desmascarado, o elemento do serviço se-
creto das Forças Armadas, infiltrado nos movimentos, que teve um 
grande protagonismo inclusive, até ser identificado em matérias da 
[revista] Carta Capital. 

É fundamental estreitar as nossas relações com a sociedade 
e a difusão da nossa contribuição. A gente precisa se abrir; nós não 
vamos nos salvar, defendendo o nosso papel, sozinhos. Se a gente 
não tiver a sociedade entendendo, conhecendo e defendendo a 
universidade pública junto conosco, vai ser muito difícil a gente se 
defender, porque as forças que estão articuladas contra a universi-
dade pública são muito poderosas. E nós temos certa tendência a 
ficar voltados para dentro, isolados, e não levar a nossa contribui-
ção acadêmica, científica, política, cultural para a sociedade, para 
estabelecer as alianças e para dar visibilidade ao que nós fazemos. 
Então, é fundamental elevar nossas pautas, situando a universi-
dade como centro de promoção de enfrentamento contra todas as 
formas de desigualdade, de opressão de classe, de raça, de gênero, 
da população LGBT etc. Essa é a nossa missão. E eu vou repetir, 
para encerrar: Lula Livre! Marielle Vive! E vamos formar milhares 
de Marielles e milhões de Lulas, ou milhões de Marielles e milha-
res de Lulas, dentro das nossas universidades, para que esse país 
tenha um futuro diferente do que foi o passado e do que é o            
presente. Muito obrigado!  
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PEDRO CAMPOS: 

Obrigado, Alexandre; obrigado, Berbara. Queria saudar aqui 
as excelentes falas dos nossos colegas da universidade. Acho que 
surtiram o efeito de apresentar o curso, colocar o problema do golpe 
de 2016 e, particularmente, da universidade, com as consequências 
que essa instituição vem sofrendo desde o golpe. Novamente, eu 
queria agradecer ao convite que ambos fizeram para que o Vladimyr 
e eu viabilizássemos esse curso, que considero uma iniciativa funda-
mental para a gente discutir o nosso país, a universidade, o que está 
acontecendo, até para nos prepararmos e saber melhor agir diante 
das circunstâncias. Lembro aqui que o professor Ricardo Berbara 
escreveu um texto belíssimo, publicado no editorial do [jornal] Rural 
Semanal, sobre a Marielle. Muito bom, excelente mesmo. E o Ale-
xandre também fez uma postagem estupenda no fim de semana, em 
resposta a uma fala infeliz do senador Cristovam Buarque. 

O Antônio José mandou uma notícia agora bem triste. A gente 
teve um protesto agora em Brasília, dos estudantes da UnB. Eles fo-
ram duramente reprimidos na Esplanada dos Ministérios. Eles iam 
fazer uma manifestação em frente ao MEC, e a polícia militar do 
Distrito Federal agiu com bastante violência, reprimindo e pren-
dendo alguns manifestantes que estavam lutando pelo que a gente 
também está defendendo agora, que é uma universidade autônoma, 
com recursos, justamente o oposto do que tem ocorrido depois do 
golpe, que é a retirada de recursos e uma série de cassação de con-
quistas que a gente teve recentemente. Foi mencionado aqui o caso 
do reitor da UFSC, o professor Luiz Cancellier, naquela situação trá-
gica vivida. Queria dar um testemunho pessoal aqui. Ano passado, 
organizei um evento pela universidade, com recurso da Capes, e a 
gente recebeu um professor de lá, da UFSC, o colega Ary Minella, e 
ele deu detalhes sobre como eles receberam na universidade aquela 
ação arbitrária do Ministério Público junto com a Polícia Federal e 
o Judiciário, que impôs a prisão do reitor, com uma série de detalhes 
sórdidos e elementos de crueldade: fizeram revista íntima e 
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colocaram-no em uma cela comum. Fizeram vários gestos arbitrá-
rios na prisão do reitor e, obviamente, foi feito um espetáculo midi-
ático enorme em torno da operação da Polícia Federal. Eles avisa-
ram a imprensa, colocaram como manchete nos jornais que o reitor 
poderia ter desviado 80 milhões de reais. Ora, 80 milhões de reais é 
o valor de todo o programa “Universidade Aberta do Brasil”, que vi-
abiliza a democratização da universidade através do ensino a distân-
cia, que, dado o grau de tecnologia que se tem nos dias atuais, não 
pode simplesmente ser repelido de maneira imediata. Trata-se de 
um programa que permite justamente a interiorização da universi-
dade, a sua democratização, com a manutenção do perfil público, 
gratuito, de qualidade, como a gente defende, como a gente espera. 

Desde o golpe, temos alojados no MEC muitos interesses do 
setor particular, que tem justamente como filão esse segmento do 
ensino a distância, com interesse enorme de pôr fim ao programa 
público de ensino a distância que consta no “Universidade Aberta 
do Brasil”. Então, houve aquela ação completamente truculenta da 
Polícia Federal com o Ministério Público Federal, e a operação em 
si, quando eles foram entrar em minúcias, no relato desse colega lá 
da UFSC, talvez houvesse algum desvio de algumas dezenas de mi-
lhares de reais em gestão anterior à do reitor. O custo da operação 
policial em si provavelmente superou esse possível desvio. Houve 
policiais que vieram de outros estados para fazer a operação, e deze-
nas de agentes foram escalados para ir à casa do reitor, para prendê-
lo e impedi-lo de pisar novamente na universidade. O objetivo tam-
bém seria o de desmantelar o programa público do ensino superior 
a distância, associando-o a práticas corruptas, o que abriria espaço 
para o avanço do setor privado, cujos interesses estão muito bem 
alojados no MEC do atual governo. Então, foi um gesto extrema-
mente arbitrário, que eu acho que é parte desse obscurantismo que 
a gente vive, muito bem lembrado pelo professor Alexandre Fortes, 
e que tem nos vitimado bastante, dado o espaço e dada a posição que 
a universidade pública dispõe na sociedade brasileira. 
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Capítulo 2 
A educação e o golpe: desmontes e retrocessos* 

Lucília Augusta Lino (UERJ), Jorge Najjar (UFF) e 
Maria da Conceição Calmon Arruda (FIOCRUZ/UERJ)**

  . 
Gabriela Rizzo (UFFRJ) e Pedro Campos (UFRRJ)***

LÚCIA VALADARES: 

Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença! Também 
agradeço o aceite ao convite por parte do professor Jorge Najjar, da 
professora Maria da Conceição Calmon Arruda e da professora 
Lucília Augusta Lino, amiga que já trabalhou conosco e que está 
aqui hoje contribuindo para esse debate. A professora Lucília, dou-
tora em educação, hoje trabalha na Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro [Uerj], atuando no ensino e na pesquisa e também como 
presidenta na Associação Nacional pela Formação dos Profissio-
nais da Educação (Anfope). Maria da Conceição também já traba-
lhou conosco, e hoje trabalha na Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro e na Fundação Oswaldo Cruz [Fiocruz], e seu campo de 
atuação são as políticas públicas, especialmente o financiamento 
da educação. Jorge Najjar é professor da Universidade Federal Flu-
minense [UFF] e atualmente coordena o curso de pós-graduação 

* Mesa realizada no dia 17 de abril de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediadora. 
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em Educação. São três pesquisadores sobre políticas públicas, 
professores que, além de pesquisadores, também realizaram um 
trabalho importantíssimo, que foi o encontro ocorrido no Rio de 
Janeiro, a Conferência Estadual Popular de Educação, na qual 
houve presença de diversas instituições de ensino, discutindo, 
propondo e refletindo os problemas educacionais, apresen-
tando propostas, a caminho da Conferência Nacional Popular 
de Educação, parte do Movimento Democrático em Defesa do 
Ensino Público. Então, é um trabalho de organização, de enga-
jamento junto a todas as entidades de ensino, incorporando esse 
momento e procurando assegurar as conquistas obtidas nos 
anos 1980 e 1990, bem como os direitos prescritos na Constitui-
ção Federal de 1988. Mesmo alteradas algumas partes do seu 
texto, hoje é o pilar da democracia, uma referência ao campo de 
resistência, oferece parâmetro ao trabalho educativo e discus-
sões sobre educação pública. 

Qual é a importância dessa mesa de hoje? Primeiro, é o re-
conhecimento do golpe, e isso marca uma diferença nas estraté-
gias de luta, no reconhecimento de classe social que temos que 
identificar. A sociedade não é um todo harmônico. É constituída 
de classes sociais, classes divergentes com interesses próprios, 
conflitos sociais, e nós precisamos identificar de que lado esta-
mos. Aí está o significado político desse debate, realizado a partir 
da nossa atuação acadêmica: despender esforços para compreen-
der a totalidade dos acontecimentos, ampliar nossa consciência, 
no campo científico, para entender essa realidade. Mas, no 
campo prático, qual é a perspectiva? O que faremos? Quais são 
nossos objetivos? Em que direção nós vamos caminhar? Que con-
quistas desejamos almejar? Obviamente, aqui nós queremos o 
bem comum, a realização humana, o desenvolvimento pleno do 
indivíduo. No outro campo, o do capital, ocorre extrema mobili-
zação em defesa dos interesses das instituições privadas, dos seus 
mesquinhos interesses particulares. Agradeço muito a presença 
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de todos para essa reflexão. Depois das falas de Lucília Lino, 
Jorge Najjar e Maria da Conceição Arruda, abriremos o debate. 

 

LUCÍLIA AUGUSTO LINO: 
Boa tarde! É uma alegria estar na Rural novamente. Eu fui 

professora da Rural mais de 18 anos e hoje estou na Uerj. Então, é 
muito legal a gente estar participando desse evento. Só a realização 
desse curso já é um marco na resistência ao golpe. Todos sabem 
como começou essa história do curso, com o professor [Luis Felipe 
Miguel] lá na UnB, que criou uma disciplina optativa que foi muito 
perseguida, e até o ministro da Educação quis que o reitor pres-
tasse esclarecimentos sobre como estava sendo oferecida. E, aí, 
quase 40 universidades no Brasil todo estão oferecendo o mesmo 
curso, com moldes diferentes, com a autonomia de cada institui-
ção, mas o que é importante é estudarmos nossa história atual. Di-
vidimos o bloco da seguinte forma: eu, Jorge e Conceição. Aponta-
remos a questão de como o golpe interferiu na educação, que é um 
cenário de desmonte, de retrocessos, e, quando eu estava prepa-
rando a fala, vi uma coisa, que nós, na realidade, nós somos da 
mesma entidade, de instituições diferentes, mas da mesma insti-
tuição, que é a Associação Nacional pela Formação dos Profissio-
nais da Educação, da qual hoje eu sou presidente e o Jorge é coor-
denador da região Sudeste. A Maria da Conceição é uma das coor-
denadoras estaduais. Lembro o que o Paulo Freire falava, que “a 
gente fala sempre do chão. A cabeça pensa de acordo onde o pé 
está”. O nosso pé na universidade pública faz a diferença de como 
a gente vai olhar esse momento que vivemos. A Associação Nacio-
nal pela Formação dos Profissionais da Educação foi originada de 
um movimento de educadores que surgiu no final dos anos 1970, 
no combate à ditadura. Num primeiro momento, os professores 
começaram a se organizar enquanto entidades. Construíram sin-
dicato nacional e uma série de entidades com uma pauta comum, 
que é a defesa da escola pública, laica, gratuita, inclusiva, em todos 
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os níveis e modalidades para todos os cidadãos brasileiros. Hoje se 
fala tanto de qualidade, mas temos que nos perguntar: de que qua-
lidade falamos? Uma qualidade referenciada no social e sempre 
numa luta em defesa da educação pública, de política de formação 
e valorização dos profissionais da Educação, e dos princípios de-
mocráticos. Então, por isso eu coloquei o nome da entidade na 
mesa, pois nós temos essa proposta desde a fundação, de defender 
a democracia. 

E, nesse momento, a gente está falando do quê? Primeiro, já 
está partindo de um pressuposto, que não é unânime, porque há 
pessoas no país, inclusive na universidade, que acham que não foi 
golpe, e nós defendemos que foi golpe, sim, e um golpe com uma 
característica de ser jurídico, parlamentar e midiático. Sobre a 
questão de golpe de Estado, sempre pensamos que ele é um golpe 
contra o Estado, mas que surge de dentro do Estado. Ele não é um 
golpe que vem de fora. Então, muitas vezes a gente associa golpe 
de Estado só em relação a uma intervenção militar. Por exemplo, o 
golpe de 1964 foi um golpe de Estado de dentro do Estado, pois foi 
realizado pelo Exército brasileiro, apoiado pelo Judiciário, pelo 
Parlamento e pela mídia. Em 1964, teve essa tripla característica. Só 
que ele foi executado pelo Exército, que também é um organismo 
do Estado. Então, o golpe não vem de fora. Os golpes de Estado são 
produzidos dentro do próprio Estado. Se o golpe se efetivou na 
questão do impeachment da Dilma, o motivo ninguém mais lembra, 
mas os motivos foram as “pedaladas fiscais”, e foi objeto de uma 
campanha orquestrada por quem? Pelas oligarquias políticas e 
econômicas, principalmente PSDB, apoiadas por segmentos im-
portantes do Judiciário, que continuam apoiando até hoje, e aí 
tanto o Judiciário no topo, o Supremo Tribunal Federal, como o 
Judiciário na base, como os juízes estaduais, de primeira instância. 
Foi apoiado pela maioria do Congresso Nacional, Câmara e             
Senado, e pela grande mídia. No Brasil, essa grande mídia tem uma 
característica: ela é corporativa, concentrada e antidemocrática. 
Nunca a mídia foi democrática. Lembrando que, no governo Lula 
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e Dilma, sempre que era empreendida alguma coisa, para ampliar 
a democracia ou a participação, ou ampliar direitos, a mídia ata-
cava. E por amplos setores do empresariado nacional, do grande e 
do pequeno empresariado, e pelas oligarquias rurais e setores con-
servadores, que chamamos vulgarmente de bancada Boi, Bala e   
Bíblia. E com um único objetivo: implantar um projeto de redução do 
Estado e de supressão dos direitos sociais. Esse é o objetivo do golpe. 
Claro! Não era tirar a Dilma, tirar o PT, isso foi contingência. Eles que-
rem é reduzir o Estado e suprimir os direitos sociais, que é ideário     
neoliberal, que foi implantado lá nos anos 1990, no governo FHC. 

Na época em que entrei na Rural, a gente vivia um sucatea-
mento dessa universidade. Corte de verbas, uma coisa que deu 
uma levantada depois. E o aprofundamento do desmonte do         
Estado brasileiro, com as reformas liberais, com a privatização, 
com a destruição do precário Estado de bem-estar, que foi constru-
ído a duras penas no governo Lula. E, aí, para a gente falar de hoje, 
a gente tem que falar por que teve um golpe para tirar um governo. 
O que era esse governo. Eu não sou analista política. Nós três so-
mos do campo da Educação, então são visões de educadores. Que-
remos falar, na realidade, da política educacional, mas não tem 
como falar antes do desmonte. E aí será o Jorge, que falará da polí-
tica de forma mais exclusiva, se a gente falar do cenário, das razões 
para o desmonte. De 2013 a 2014, e eu coloco até 2016, pois sabemos 
que o segundo governo Dilma, na realidade, não houve. Desde a 
eleição, a partir de 2015, houve uma série de empecilhos, que na 
verdade não teve uma governabilidade garantida. Ali já estava o 
golpe em curso; a partir de 2014, o golpe já estava acontecendo. 
Uma série de medidas e ações sociais e econômicas que beneficia-
ram amplas parcelas da população mais empobrecida. Então, hoje 
a gente tem um consenso que diz que o PT foi retirado do governo 
pelos erros que cometeu. Foi retirado pelos acertos! Esse grupo que 
orquestrou o golpe não perdoa os acertos do governo. Os acertos 
na questão da inclusão social de parcelas historicamente excluí-
das, o que foi alvo de propaganda intensa desde o início. Então, os 
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ataques de programas sociais de combate à pobreza, as políticas 
inclusivas, principalmente o acesso ao ensino superior. Isso é o que 
eu acho que deixou as elites mais ensandecidas, foi como “agora, o 
filho da empregada, o filho do porteiro, vai estudar na universi-
dade pública junto com o filho do patrão”! A universidade era um 
reduto das elites e já tinha um processo de democratização do 
acesso, mas de uma forma muito lenta, e que foi massificado, in-
tensificado, após toda a questão do Reuni, do Sisu, do Enem, de 
todos os processos que garantiram acesso das camadas populares 
ao ensino superior. 

Por quê? Pois isso contrariava interesses mercadológicos e, 
então, com representantes na mídia corporativa, e por que essa  
mídia? Ela representa interesses! Interesses dos seus anunciantes 
e os interesses que ela defende. E, aí, a mídia, importantíssima 
como ela foi em 1964, para a manutenção ideológica da alienação. 
Se ligarmos a televisão, podendo ser Globo, Band, Record de       
manhã, na Globo, das 5 da manhã até de madrugada, quando ter-
mina o último jornal, a gente vê a seletividade das notícias. O que 
é silenciado e o que é falado à exaustão para produzir uma opinião 
pública direcionada? Então, a gente tem críticas, e aí está: o grande 
motivo dessa propaganda aos governos Lula e, principalmente, 
Dilma foi o temor da superação das desigualdades sociais, que foi 
também o objetivo da ditadura civil-militar de 1964. Temos que 
deixar os de baixo onde eles estão, embaixo, e sem condições de 
ascensão. E aí está tudo bem, e tudo segue feliz, nesse país tropical. 
Se os de baixo têm possibilidade de ascensão, nós temos que barrá-
los de alguma forma. Claro que temos críticas ao governo como 
historicamente se desenvolveu, os dois governos Lula e Dilma, que 
não alteraram substancialmente a política econômica, não conse-
guiram instituir um projeto de sociedade que superasse as enor-
mes desigualdades estruturais, e tiveram que produzir uma polí-
tica que se tornou insustentável para garantir a governabilidade. 
Poderia ter sido de outra forma? Alguns analistas políticos dizem 
que sim, e outros que seria inviável chegar ao segundo mandato 
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sem essas alianças. Mas é inegável que, quer seja petista ou antipe-
tista, goste de Lula e Dilma ou não, se você tiver o mínimo de sin-
ceridade e honestidade intelectual, não dá para negar que nesse 
período houve garantias de avanços nos direitos sociais, na parti-
cipação da gestão democrática, na ampliação de espaços de atua-
ção dos movimentos sociais, na valorização da diversidade, na in-
clusão. Então, foi algo que a gente realmente não pode esquecer. 
Caso contrário, estamos sendo desonestos em não admitir. 

O golpe veio efetivamente, e está fazendo isso todo dia, e 
pensamos cada manhã: “o que vai ser desmontado hoje?”. É a des-
truição das conquistas democráticas, e isso é avassalador. E eu já 
falei isso, que, além do golpe, teve a questão da mídia e a base de 
apoio, e a camada média, além de quem orquestrou, você teve uma 
base de apoio que são as camadas médias, e que, no episódio em 
1964, eles foram para a rua com o terço na mão rezando para que 
Deus livrasse o Brasil do comunismo. Tinha a marcha das senho-
ras com terço na mão em 1964. E, agora, de 2013 a 2018, temos a 
marcha verde e amarela, sempre com a camisa da CBF, para gritar, 
na realidade, “Fora, Democracia!”. E isso fez gerar um falso con-
senso de que foi inicialmente “Fora, Dilma!”, e, agora, Lula preso, 
e “Volta, Militares!”, e eles nem querem voltar, mas tem uns ensan-
decidos que pedem a volta. O ataque à Constituição atual vem de 
um segmento que é o Judiciário, diferente do que foi em 1964. Ve-
mos uma judicialização da política e uma politização do Judiciário, 
com ações típicas do Estado de exceção. Estamos em uma univer-
sidade pública, federal, que tem institucionalmente o direito à au-
tonomia. E, aí, há uma disciplina optativa, e o ministro da Educa-
ção vai questionar o reitor sobre o conteúdo de um curso? Isso é 
um Estado de exceção e ameaça aos direitos sociais, e que gera, tem 
gerado, numa parcela grande da população, um desencanto polí-
tico, um niilismo, uma desesperança e, na realidade, a coisa mais 
grave é “eu não votei, eles são todos iguais”. Com a minoria dos que 
votam na esquerda, a gente não garantiu a governabilidade de um 
governo de esquerda, então a maioria votava nos que já estavam lá, 
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na direita, e em uma pseudocentro-direita, e isso produziu graves 
retrocessos políticos, econômicos, sociais e culturais. Mais que o 
impacto político-econômico, há o impacto cultural. Essa volta de um 
conservadorismo que a gente pensava que estava livre dele, que      
estávamos caminhando para frente e, agora, a gente está mudando 
isso. Então, esse processo que está em curso, quando ele começa? 
Temos que lembrar que ele já estava também semelhante a 1964, 
que foi um golpe que era para acontecer em 1954. Então, o suicídio 
do Getúlio atrasou o golpe em dez anos. Depois, o Juscelino, que en-
frentou tentativas de golpe, e, aí, depois o Jânio Quadros também 
teve, e depois o João Goulart, várias tentativas de golpe, até que veio 
o golpe mesmo, em 1964. Nada é de uma hora para outra. 

Lá em 2005, nós já tivemos um espetáculo midiático dirigido 
pelo Joaquim Barbosa, que foi o julgamento do mensalão. Pela pri-
meira vez, as pessoas ligavam para ver TV Senado, TV Justiça, e 
ficavam o dia todo na questão do mensalão. Mensalão que come-
çou com o FHC, para ele se reeleger. Em 2013, a gente teve as ma-
nifestações, que começaram por questões locais, e a base era o       
aumento das tarifas de transporte público, as questões de saúde e 
educação locais, que depois foram apropriadas pela direita. Vimos 
o surgimento do MBL e, na realidade, começou a dar outro nó, e 
aquilo que se estava lutando contra o aumento do ônibus virou 
“Fora, Dilma!”. E, aí, começou a produzir esse sentimento nacional 
anti-PT, com muita fake news, com muita mentira envolvida. Além 
disso, a bandeira da questão da corrupção, dos impostos. Todos 
nós pagamos impostos, e, quanto mais pobre você é, mais imposto 
que você paga, e os mais ricos não pagam impostos. Eles podem 
sonegar; nós, não. Além disso, toda a questão temática moralista 
anticorrupção. Em 1964, também havia uma bandeira anticorrup-
ção. Também a fabricação da ideia de um governo impopular. 
Agora, ano passado [2017], saiu uma pesquisa, que estava arqui-
vada em São Paulo, que o comércio varejista fez em 1964, para sa-
ber a popularidade de João Goulart, e se descobriu que ele não era 
impopular. Essa pesquisa foi feita em fevereiro de 1964 e foi 
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arquivada por 50 anos. Ela foi liberada agora; então, toda essa coisa 
da impopularidade, de quando você produz um movimento polí-
tico dizendo em cima da popularidade ou impopularidade de um 
presidente impopular. 

Em 2013 e 2014, começou o escândalo do petróleo, para a te-
mática da corrupção, e o Sérgio Moro surge como herói midiático 
exposto em capa de revista. Produziu-se uma quadrilha “petralha”. 
Esse termo foi cunhado, além da blindagem tucana. Todos, a mí-
dia, o Judiciário, todos concordando com isso, com todos os ata-
ques direcionados a um segmento político, e o outro segmento 
sendo blindado a isso. O outro objetivo é a eleição de 2014. O Aécio 
tem uma intensa campanha midiática, com muitos astros globais, 
e ele mesmo assim não ganha. E, aí, toda aquela história de que a 
campanha foi fraudada, e depois foi provado que não. Depois, co-
meçou o processo do impeachment. Por isso, não houve um se-
gundo mandato. Em 2015, temos a convocação dos protestos “verde 
e amarelo”, e, em 2 de dezembro de 2015, o Cunha aceitou a denún-
cia do crime de responsabilidade, com todo aquele episódio da 
chantagem. Ele estava sendo denunciado, e ele queria chantagear, 
para não ser imputado. Em 17 de abril de 2016, o Plenário da            
Câmara aprovou o relatório favorável da comissão e, em 12 de 
maio, aprovou a abertura do processo, e a Dilma foi afastada. Entra 
o Michel Temer como provisório e, em 31 de agosto, como presi-
dente, pós-impeachment. E, aí, começa a pressa em editar um monte 
de medidas de reformas, como eles chamam, para melhora do Es-
tado brasileiro, que, na verdade, soam como contrarreformas, para 
destruir e desmontar, para inviabilizar o social. Depois, tem a cas-
sação do Eduardo Cunha, para disfarçar que o combate à corrup-
ção atinge a todos, e sabemos que não atinge. Em 2017, o MPF 
aceita a denúncia contra o Lula também. Agora, com qual objetivo? 
A eleição de 2018. É um golpe preventivo, sem provas, mas com 
muita convicção. Temos, em 2018, a sua prisão. Esse golpe 
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continuou, não parou em 31 de agosto. Isso está sendo explorado 
pela imprensa nacional, que só ataca e é totalmente seletiva. 

Mas, e a imprensa internacional? Mídias que não são de es-
querda, como o New York Times, The Guardian, El País, Washington 
Post, Le Figaro… Eu trago um texto do blog Avaliação Educacional, do 
professor Luís Carlos de Freitas, da Unicamp, que saiu no dia 1o de 
abril: “como a teoria já indicava, é difícil construir um entendi-
mento entre as elites e seus adeptos, e os trabalhadores. Os interes-
ses são antagônicos e não complementares. As elites são insaciá-
veis em seus desejos de acumulação de riquezas. Temem a demo-
cracia com receio de que essa possa consolidar práticas que                
limitem sua ambição. A direita não reconhece limites. Essa falta de 
limites inviabiliza o entendimento com o andar de baixo. Pressu-
posto da acumulação sem limites é a miséria sem limites”. 

Por isso, você tem que condenar um presidente que tirou 39 
milhões de pessoas da miséria, que deixou pobre, negro entrar na 
universidade pública e federal. Isso é um crime sem perdão. Que 
tirou a empregada doméstica da escravidão. O golpe de 2016 repre-
senta esse momento de ruptura de um entendimento, que procu-
rava a duras penas ser construído. Estava em um caminho de cons-
trução, e muitos acham equivocado o que o Lula tentou fazer do 
andar de cima com o andar de baixo. Pedalada da Dilma, corrup-
ção de partidos e outras alegações são apenas manobras diversio-
nistas. Então, nesse processo golpista, a gente tem a questão toda 
da Lava Jato, midiática, aceleradíssima, parcial, seletiva. Eu botei 
essas datas, pois o processo do impeachment foi acelerado, e sabe-
mos que nada é rápido nesse país. O processo contra o Lula tam-
bém, campeão de aceleração. Para que essa pressa em fazer esse 
golpe? O que precisava fazer a contrarreforma fiscal, trabalhista e 
previdenciária, para atacar o público, o estatal, o laico, o republi-
cano. Então, a gente estava vivendo em um Estado que é mínimo 
em investimento. O Estado está sendo reduzido no investimento 
público, mas ele está sendo ampliado no controle. O Estado quer 
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controlar tudo. E aí a gente vê que a aprovação do PL 4.567, que foi 
a questão do pré-sal, foi uma semana depois do impeachment.         
Então, é uma pressa. Qual é o objetivo? Como que o Brasil vai deter 
na mão do Estado, de uma estatal, uma das maiores riquezas do 
mundo? E manter uma tecnologia que só a Petrobras tinha no 
mundo? Os EUA não têm tecnologia para explorar em águas pro-
fundas. Esse é o grande interesse. Nem foi disfarçado! O que isso 
tem a ver com a educação? Tinha sido aprovado o fundo do pré-
sal, 10% para Educação e saúde. Isso, mesmo com corrupção, para 
a gente dar um salto qualitativo em duas coisas que abalam nosso 
cotidiano. Depois, veio a emenda 95 em 2016, que congelou por 20 
anos, cinco mandatos presidenciais, o orçamento. Como o           
Congresso pode determinar o congelamento de investimentos pú-
blicos por mais 20 anos? Já falei que vocês não podem mais ter fi-
lhos, pois não pode mais nascer ninguém no Brasil. Está conge-
lado. Como não vai aumentar investimento? Isso é insano. 

A gente teve também a legislação educacional redesenhada 
por essas novas forças políticas que assumiram a educação. Vimos 
a reforma do Ensino Médio, a BNCC, um desmonte. E ainda o Te-
mer como provisório, ainda em maio, a Dilma tinha nomeado con-
selheiros para o Conselho Nacional de Educação, e ele “desno-
meia”. Ela não fez nada errado. O mandato, que terminaria em      
junho, ela nomeou em maio. Ele agora nomeou em abril os que vão 
sair em outubro. E aí, quando faz isso, muda a configuração do 
Conselho Nacional de Educação, que tem que ser uma configura-
ção plural. Então, quem ele anula das indicações da Dilma? Os pro-
gressistas, que defendiam uma universidade pública. Os outros 
que ela estava indicando, que eram privatistas, e ela também indi-
cou, pois o Conselho tem que ser plural, e nossa educação, infeliz-
mente, não é só pública. E agora ele está tirando os últimos balu-
artes, como a professora Malvina Tuttman, da Unirio, a professora 
Marcia Ângela e a professora Aurina do IF Baiano, que votaram 
contra a BNCC, e todos os outros conselheiros defendendo os inte-
resses privatistas. Nem elas estarão mais depois de outubro. A 
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gente já viu o que eles vão fazer. Eles desmontaram o Fórum Naci-
onal de Educação, e aí as demais saíram, e a gente criou o Fórum 
Nacional Popular de Educação. Alterar essa correlação de forças é 
para atender a esse projeto de descontinuidade e de retrocessos. 
Então, os atuais Fórum Nacional de Educação e Conselho Nacio-
nal de Educação estão totalmente aparelhados contra o público. 
Nós somos o inimigo principal, a universidade pública. 

Eles querem inserir padronização, meritocracia, mais ainda 
do que já existe. O amordaçamento, a regulação, a perda de auto-
nomia. Tudo isso estamos vivendo. Um apartheid social de desres-
peito à diversidade, o dualismo educacional, a privatização da ges-
tão e a mercantilização, a financeirização das instituições privadas. 
As próprias instituições privadas estão sendo compradas por gran-
des grupos corporativos. Vimos aqui a história da Gama Filho, que 
era histórica, familiar. Entrou em um processo de falência. Ela já 
pertencia a um grupo. O que a Estácio é hoje? Ela já é uma grande 
corporação. Já é uma das maiores do mundo, com a compra da 
Kroton. A gente já está tendo até a esfera privada mudando de cara 
nesses últimos anos. Então, os ataques às universidades e aos seus 
gestores. Temos que lembrar sempre: a universidade pública, fede-
ral, não pode esquecer do suicídio do reitor da UFSC. Esse reitor não 
era de esquerda. Esse reitor foi “Fora, Dilma!”. Ele apoiava o Te-
mer. Mas foi atacado pela ambição de uma delegada que queria 
aparecer na mídia. Foi levado algemado, e ele não tinha feito nada. 
E aí a surpresa dele, que não entendeu, pensando: “o que eu fiz?”. 
Então, quem é gestor público sabe disso, você assina coisas de uma 
gestão anterior, e tentaram fazer a mesma na UFMG. Se o reitor da 
UFSC não tivesse se suicidado em setembro, o reitor da UFMG es-
tava preso até hoje. O suicídio dele chamou a atenção para uma 
coisa: que todos nós estamos vulneráveis. Professores sendo cha-
mados à Polícia Federal, porque estão dando essas palestras que 
estão acontecendo nas universidades. Espero que a gente não seja 
chamado. O Berbara talvez seja chamado! Todas essas ameaças que 
estão produzindo um cenário ameaçador, imprevisível, 
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massificador, e essa voracidade inédita, porque é uma pressa de des-
montar, de destruir, amolar, aturdir, desmobilizar. E essas imposi-
ções de medidas, que são graves retrocessos políticos. 

Reformas trabalhistas e previdenciária, corte de investi-
mento público, aumento de imposto, privatizações na saúde e edu-
cação, precarização. Fim da proteção aos direitos dos trabalhado-
res. Eles queriam aprovar a volta do trabalho escravo! Trabalho  
insalubre é escravidão, e teve repercussão, não no Brasil, mas in-
ternacional, que fez com que o Congresso voltasse atrás. O cenário 
não é light, é punk. Está bem pesado. Temos um governo golpista e 
a sua máquina. E isso é quase inédito, pois é o Executivo, o Legis-
lativo e o Judiciário, unidos irmãmente para destruir o Estado. En-
tão, temos hoje um Estado contra o Estado, contra a nação, contra 
a população brasileira. Estão destruindo nossas instituições e en-
tregando nossas riquezas. Uma riqueza que garantiria o nosso      
desenvolvimento econômico, que é o pré-sal, por décadas! Isso não 
é de graça! Eles estão enriquecendo. E estamos vendo que essa vi-
olência simbólica, que foi o impeachment, e isso está virando uma 
violência real, de prisões arbitrárias, agressões físicas, assassinatos, 
no campo e na cidade. Hoje, eu ouvi, de manhã, da Pastoral da 
Terra, mais uma vez dizendo que o Pará é o campeão de mortes no 
campo! Ativistas, quilombolas. Não vamos esquecer da Marielle, 
que a Globo quer reduzir a morte dela ao fato de ser mulher, negra, 
favelada, lésbica. Ela morreu porque tinha um projeto político de 
sociedade diferenciado do que esses governos municipal, estadual 
e federal têm. Omite-se que ela era de esquerda. A Globo fala tanto, 
mas não fala que ela era do campo de esquerda. O campo de es-
querda, hoje, está demonizado. O que sobra para a gente, hoje? 

Para finalizarmos. Precisamos resistir ao golpe. O que esta-
mos fazendo, hoje, é resistir ao golpe. Superar essa corrupção de 
valores. Mas, que valores? Os valores conservadores. Os valores de 
solidariedade, justiça, amor, união, de defesa do público, e isso está 
gerando o quê? Desânimo e desmobilização. Alienação. Isso a 
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gente não pode deixar. Eles querem que a gente fique desanimado. 
A gente tem que resgatar os valores da união. Está todo um movi-
mento para que a esquerda se una. Infelizmente, a gente teve, em 
vários momentos, inclusive nos nossos sindicatos, uma visão às ve-
zes meio míope. Muita gente falava “Fora, todos!”. Chegaram a co-
locar a faixa “Fora, Dilma” e “Fica, Pibid!”. Não tinha caído a Dilma 
ainda. Com toda a gritaria, eles mantiveram o Pibid. Mas, que         
Pibid? O atrelado à BNCC. Então, é isso que eles estão fazendo. 
Resgatar o que está instituído, resgatar o que foi conquistado. Ne-
nhum direito a menos. Para finalizar, está fazendo 30 anos da 
Constituição Federal. Lembrem-se que o Lula foi constituinte! 
Essa constituinte, que foi de 1987 a 1988, foi um movimento muito 
rico. Foi de ampla participação. A gente teve uma Constituição, 
com equívocos, mas também muitos avanços. O preâmbulo fala: 
“nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a as-
segurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores 
supremos”. Esses valores estão sendo corrompidos, agora. “De 
uma sociedade fraterna, pluralista, e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida na ordem interna e internacio-
nal, na solução pacifica das controvérsias. Promulgamos sob a     
proteção de Deus a seguinte Constituição da República.” Nesse ce-
nário de intenso retrocesso, nós temos que estar unidos! 

 

JORGE NAJJAR: 

Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos pelo convite. Acho extre-
mamente meritório o que está sendo feito aqui. É importante, hoje, 
a gente se reunir, conversar, entender o que está acontecendo e 
propor coisas, ações. Então, é muito bom estarmos aqui, hoje, con-
versando. Foi ótimo a Lucília ter feito essa introdução ao golpe, o 
que significaram, em termos políticos, no Brasil, as mudanças cul-
turais que ele propõe e traz. Porque essas mudanças trazem 
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impactos absolutamente significativos na forma que se organiza a 
educação no Brasil. Impactos que já estão acontecendo, impactos 
que vão ocorrer a médio prazo, e uma previsão a longo prazo. 

Antes de falarmos desses impactos, eu quero falar de duas 
coisas: a primeira é que nem tudo de ruim que hoje temos na edu-
cação foi fruto do golpe, que fique muito claro! Às vezes, eu escuto 
alguns discursos que colocam no golpe coisas que já estavam acon-
tecendo antes, coisas que têm a ver com a própria sociedade capi-
talista brasileira, a sociedade autoritária, que não nasceu com o 
golpe, mas que se aprofunda com o golpe. Esse golpe tem por          
característica algo que a gente já tinha visto, não com o golpe, mas 
com determinadas mudanças acontecidas em alguns outros países, 
como EUA, a instituição de dois grandes grupos, que, hoje, muitas 
vezes não são facilmente distinguíveis. Um grupo dos ultraliberais, 
ou neoliberais, que prega, nesse sentido, o aprofundamento das   
relações capitalistas no interior da sociedade. E o outro grupo, cha-
mado por muitos de neoconservadores, isto é, o grupo que tenta 
trazer para os costumes, para a forma como as pessoas se portam, 
com os direitos das minorias etc., ideias extremamente conserva-
doras. Esses dois grupos não são necessariamente os mesmos. Se 
você pega o Bolsonaro e o Lemann, eles não pensam exatamente 
da mesma forma, mas, hoje, não tenho menor dúvida, são dois gru-
pos imbricados em um mesmo projeto de retrocesso bastante      
significativo. Grupos esses que se legitimam uns aos outros. As 
chamadas reformas, ou, como nós chamamos, as contrarreformas, 
levadas a cabo pelo governo Temer, que são a elevação à enésima 
potência de alguns processos que já se delineavam na educação 
brasileira, elas são fruto da ação desses dois grupos. Ela tem um 
caráter extremamente conservador e, ao mesmo tempo, um cará-
ter de adequação da educação brasileira aos interesses do capital. 

Fica bastante claro quando a gente fala de financiamento, o 
que mudou do Temer para cá. Mudou basicamente o financia-
mento da educação. Isto é, a ideia de que tínhamos de elevação do 
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patamar de investimentos em educação, podia ser maior, mais rá-
pido, mas tínhamos isso no horizonte, inclusive na Meta-20, do 
Plano Nacional de Educação, e isso caiu por terra. No governo Te-
mer, não só não temos mais o patamar de elevação dos investimen-
tos, mas temos uma série de propostas já efetivadas de diminuição 
de investimentos. Diminuição de investimentos em Educação e do 
direito à educação. Porque a educação não se faz com papo furado. 
Educação se faz construindo escola, e isso custa. Educação se faz 
com aumento do tempo de escolarização. Uma educação que 
tende a ser uma educação em tempo integral. Uma educação que 
deu certo em uma série de países. Estávamos apontando para a 
ideia de ter tempo integral, mas isso pressupõe o quê? Contratação 
de professores! Melhores instalações nas escolas! E com a diminui-
ção orçamentária para a Educação, a diminuição do dinheiro alo-
cado na educação, isso cai por terra. Todas aquelas tendências que 
estavam sendo delineadas nas Conaes, de alargamento dos direitos 
à educação. O que temos, nesse sentido, é a volta a uns 50 anos, na 
ideia de um certo neotecnicismo que abate a Educação. Isto é, a 
Educação, dizem, não precisa de tanto dinheiro público, mas a 
Educação precisa de cada vez menos intervenção do poder pú-
blico. Ela precisaria cada vez menos ser organizada de forma pú-
blica. Pois essa talvez seja uma das grandes diferenças das críticas 
liberais que acontecem hoje e que aconteceram há 50 e 60 anos. As 
críticas que eram feitas pressupunham que queremos mais Estado 
na educação, queremos mais participação do Estado, pois a ideia 
era que a constituição de um sistema educacional para todos pas-
sava necessariamente pela presença forte do Estado. Hoje, as críti-
cas que se fazem justamente são contrapostas a essas. Hoje se fala 
de diminuição do papel e da presença do Estado e diminuição do 
caráter público da escola. Tentou-se fazer isso no governo Collor, 
no governo FHC, e não se conseguiu devido à resistência que os 
estudantes universitários e secundaristas tiveram, além das entida-
des científicas. Pela resistência, em última instância, da sociedade 
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civil organizada, que impôs a onda avassaladora neoliberal, e im-
pôs do Brasil, outra perceptiva. 

Se a gente olha a Argentina, o Chile e a Colômbia, por exem-
plo, vejam as universidades públicas lá! Eram, em grande medida, 
gratuitas. Hoje, praticamente todas, são pagas. São públicas e pa-
gas, dentro desse projeto que começa a marcar a educação latino-
americana nos anos 1990. O Brasil resistiu a isso. Foram vários pro-
jetos de cobrança de universidade pública que foram barrados 
pela nossa gritaria. Uns 20 ou 30 anos depois, uma série de coisas 
que a gente tinha vencido estão começando a nos vencer. Estão co-
meçando a ganhar protagonismo no que tange às políticas. A ideia, 
cada vez menos, é de uma organização pública e de, cada vez mais, 
uma organização na Educação, naquilo do que os teóricos chamam 
de quase mercado. Isso é um conceito, isto é, você não tem a orga-
nização, por exemplo. Uma privatização tal qual você tem no setor 
elétrico ou de petróleo, em que você vende escolas. Isso não acon-
tece. Eu não conheço nenhuma escola pública que tenha sido    
vendida ao setor privado. Não existe, exatamente, esse processo. 
Mas é um processo de quase mercado, no sentido de que é um pro-
cesso de organização do público como se fosse privado. É a ideia de 
financeirização, que passa pela concorrência, que passa pela organi-
zação da escola como se fosse fábrica, e assim vai. Esse processo não 
é um processo novo. É um processo que já vem, como eu disse, 
sendo apontado há uns 20 ou 30 anos, mas que ganha uma força tre-
menda nos últimos anos, principalmente no governo Temer. 

Na área de Educação, esse governo vai trabalhar em quatro 
diferentes setores. O primeiro é a gestão. É necessário mudar a 
forma como se organiza a escola pública, e, para isso, a Lucília foi 
muito perspicaz. Uma das primeiras medidas do governo Temer 
foi intervir no Conselho Nacional de Educação. Porque era neces-
sário intervir no Conselho para organizar a educação de uma 
forma que atendesse aos interesses do capital. A ideia é que cada 
vez mais quem deve organizar a educação são aqueles, como o 
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próprio Luís Carlos Freitas afirmou, pegando um conceito de um 
norte-americano, chamados de empresários reformadores. Quem 
em grande medida dá a agenda da educação nacional é o “Todos 
pela Educação”. É a fundação Lemann, é o Itaú Social que dão o 
tom. Nós temos, nesse sentido, se você pega no Rio de Janeiro, e a 
gente viu pouco isso ainda, mas se você pega em Goiânia, você vai 
ver uma série de escolas que têm sua gestão dada para o Oscip. Isto 
é, não é o diretor eleito, ou o diretor escolhido. Não! A gestão é 
dada para o chamado terceiro setor. Mas isso está dentro de uma 
lógica, que a escola pública deve ser organizada de uma forma pri-
vada, porque é uma lógica de que o público é ineficiente, e aquilo 
que deu certo é o setor privado. A ideia de que a gestão leva à ideia 
de avaliação. Mas isso sempre existiu, não? Mas o papel da avalia-
ção, hoje, na educação, é um papel vital naquilo que temos como 
projeto de quase mercado para a Educação, dando a ideia de que o 
Estado é somente um avaliador. Crescem os instrumentos de ava-
liação em larga escala, em nível federal, em nível estadual, em nível 
municipal, dentro da ideia de centralizar a formulação daquilo que 
vai ser executado, e descentralizador a execução. Você, escola, faça 
do jeito que quiser, contanto que, no final, eu avalie você e você 
passe nessa avaliação. Isso é ter um resultado positivo dessa avali-
ação, pois, se não tem, há consequências, seja financeira, seja sim-
bólica, de ser execrado publicamente. Essa ideia da avaliação como 
elemento marcante nas políticas educacionais de hoje tende a cres-
cer na forma como a educação tem sido organizada. A ideia de cur-
rículo é importante, pois é mexer naquilo que se pede para a escola 
trabalhar. Currículo é escolha, sempre foi. Então, que escolha de 
conteúdos teremos que dê conta das necessidades do capital que 
patrocinaram e que são aqueles, em última instância, beneficiários 
do golpe político que se deu? Não é à toa a BNCC, não é à toa a 
reforma do Ensino Médio. 

A quarta questão é a formação dos professores. Acho que a 
primeira coisa que se tem que observar é o que foi alterado na edu-
cação. A primeira coisa é o fim dos programas. Podemos 
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questionar se a ideia de programas é a melhor ideia, ou a ideia de 
políticas talvez tivesse sido muito melhor do que a de programas. 
Programas são passageiros, e políticas são perenes. Mudaram-se 
programas por políticas? Não. Acabou-se o programa “Ciência sem 
Fronteiras”, que é um programa com muitos problemas, mas um 
programa extremamente interessante. Acabou-se com o programa 
“Mais Educação”, que foi um programa indutor de educação em 
tempo integral no Brasil. Acabou-se! A ideia é que induzisse os go-
vernos locais na realização de políticas de constituição de uma es-
cola em tempo integral e, mais do que isso, de uma escola integral, 
de uma educação integral. O que aconteceu? Esse programa foi 
simplesmente exterminado, e, no seu lugar, criou-se outro pro-
grama, chamado “Novo Mais Educação”, que reduz de aumento do 
tempo escolar a reforço escolar. Isso é uma redução absolutamente 
empobrecedora, porque tira da ideia que a escola é um lugar de for-
mação humana e passa a pensar a escola só como transmissora de 
determinados conhecimentos disciplinares. Acabou-se com o Pibid, 
tal como era, e criou-se um Pibid empobrecido, com a ideia de resi-
dência pedagógica, que também tem uma série de problemas. 

Mas eu não vou falar desses programas, especialmente; eu 
queria falar de três coisas que talvez sejam as mais visíveis no que 
tange aos ataques sobre direitos à educação. A primeira delas tem 
a ver não exatamente com o governo, mas com aqueles que apoiam 
o governo, que é a ideia da Escola sem Partido. Esse é um movi-
mento extremamente conservador, fascista em muitos momentos, 
que tira ou tenta tirar da escola seu caráter formativo, como se isso 
fosse possível, indicando que a escola serve somente para instruir, 
e não para formar. Nesse sentido, qualquer tipo de valor traba-
lhado pela escola seria injustificado; teria de se tratar do quê?             
A matemática! O português! Agora, qualquer tipo de valor envol-
vido teria que ser descartado. Essa “escola sem partido”, a ideia é, 
dizem eles, despolitizar a escola. Em primeiro lugar, isso é impos-
sível! Despolitizar uma organização social com a importância da 
escola. É absolutamente impossível. Em segundo lugar, a escola, 
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em momento nenhum, foi desprovida de valores. O que acontece 
é que alguns valores são colocados como naturais, enquanto           
outros são colocados como imposição. Por exemplo, a questão de 
gênero. Falam muitas coisas truculentas! Eu participei de várias 
conferências de educação e, em Niterói, quando ocorreu a aprova-
ção do plano na Câmara, nós tivemos problemas sérios, de confli-
tos físicos, pois a ideia era tirar qualquer referência à palavra           
gênero nos planos municipais de educação, e conseguiram tirar 
qualquer referência à palavra gênero, inclusive, e aí é uma piada, 
mas fruto de uma situação concreta; teve um município que tirou 
tanto a palavra gênero que tirou gênero alimentício! Ele caiu fora 
nessa limpeza de “gênero”, porque a ideia é de que não temos que 
falar em gênero, pois isso é ideológico. Existe uma “ideologia de 
gênero,” que não deve ser trabalhada nas escolas. Queridos, nós 
estamos num país que tem, a cada 12 minutos, um estupro. Nós es-
tamos num país onde a matança de homossexuais é endêmica.    
Temos índices altíssimos, em níveis mundiais, de matança de       
homossexuais. Como não falar em gênero? Eu sempre falo: sabe 
esse estupro a cada 12 minutos, sabe quem são as vítimas? Nossos 
alunos. Sabe quem estupra? Nossos alunos. Nesse sentido, ou a 
gente discute isso nas escolas ou essa escola serve para muito pouco. 

Então, voltando, a Escola sem Partido é uma censura a de-
terminadas questões na escola que se repercute nas práticas           
docentes. Há professores sendo processados em muitos municí-
pios do Brasil, não em função da Escola sem Partido, pois ainda 
não existe e é inconstitucional. Não vai existir, mas essa ideia é      
insidiosa e, muitas vezes, as pessoas compram sem saber de sua 
perversidade. Então, a primeira coisa que temos de pensar é essa 
onda extremamente conservadora, que cresce de forma bastante 
significativa, com as forças que hoje apoiam essa nova configura-
ção política que domina o Brasil. Não é que elas não existissem      
antes, e, como eu digo, a direita mais conservadora era envergo-
nhada, falava baixinho. Hoje, ela tem orgulho e fala alto em praça 
pública. E fala alto contra homossexuais, contra os direitos das 
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mulheres, contra a liberalização de uma série de perspectivas ex-
tremamente retrógadas que ainda marcam a sociedade brasileira. 

Em segundo lugar, a reforma do Ensino Médio é algo que 
vai marcar por bastante tempo a educação brasileira. Ela não é algo 
só para agora. Vai marcar por bastante tempo. Essa reforma veio 
modificar a LDB e, por si só, essa reforma mereceria uma hora de 
fala, mas, como não tenho esse tempo, quero colocar alguns       
pontos. Ela fala que “teremos um Ensino Médio em tempo inte-
gral”. Isso é a tendência, de que teremos daqui a cinco anos um En-
sino Médio com mil horas por ano, e não mais 800 horas-ano, até 
chegarmos às 1.400 horas-ano, que seriam a educação em tempo 
integral. Isso parece muito bonito, e em si é interessante. Mas a 
mesma mão que fala isso é a que tira dinheiro da educação. Isso é 
balela. É mentira. Não tem um tostão para aumentar o tempo de 
escolarização do Ensino Médio, até porque o Ensino Médio e suas 
matrículas são, em grande medida, responsabilidade do âmbito es-
tadual, e os fundos de auxílio dos estados, para isso, são irrisórios. 
Não temos dinheiro para aumentar o tempo de escolarização do 
Ensino Médio. É mentira, que daqui a cinco anos qualquer conti-
nha boba descobre que nós não teremos mil horas médias, mas 
isso aparece na televisão. Hoje em dia, temos a pós-verdade. É 
muito interessante que isso apareça na televisão. Se isso vai se efe-
tivar, tanto faz. A ideia do Ensino Médio com liberdade de escolha, 
que nós teremos cinco itinerários formativos. Esses itinerários for-
mativos podem ser para Matemática, para as áreas de línguas, 
pode ser para as Ciências Sociais, para as ciências duras, e para o 
mundo do trabalho e para a profissionalização. Olha que interes-
sante, você vai lá e escolhe o que você quer! Primeiro, que essa 
ideia já é muito complicada, pois nós estamos voltando 60 anos 
atrás num Brasil em que essa escolha era feita absolutamente de 
forma precoce. Hoje em dia, eu tenho filhos, e meus filhos, com 18 
anos, entraram na faculdade. Meu filho saiu, entrou, saiu, fez outra 
prova para entrar. Meu sobrinho fez isso três vezes, e por quê?           
É difícil escolher o que se quer aos 18 anos de idade. Nós estamos 
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obrigando, com essa lei, a criançada a escolher, se é que vai ter       
escolha, aos 15 anos! Mas é uma escolha que não é escolha, pois vai 
caber ao sistema oferecer os itinerários formativos. Vocês sabem, 
nós temos perto de 5.570 municípios no Brasil. Mais da metade des-
ses municípios ou tem somente uma escola estadual de ensino, ou 
não tem nenhuma! Em vários municípios, a escolarização em nível 
médio é feita no município ao lado. Uma escola por município, 
para a grande maioria. Você vai ter cinco itinerários educativos 
nessa escola? Nunca! Você vai ter laboratório de química, física 
nessa escola? Nunca! Isso é mentira! O que você vai ter? Aí, os ana-
listas dizem: ou, por um lado, a escolha daquilo que é mais barato 
e basicamente línguas, porque é mais barato, então você faz itine-
rários pela via da linguagem, ou você vai ter uma coisa muito mais 
perversa, que é a reedição da [Lei] 5.692 de 1971, isto é, a quase pro-
fissionalização compulsória! A ideia de que, para aqueles “pobres 
coitados”, é preciso entrar no mundo do trabalho. Bota escolariza-
ção profissional! E olha que bonito! Só que, para o meu filho, eu 
quero ter outra possibilidade. O meu filho talvez queira entrar na 
faculdade. As escolas particulares não vão fazer exclusivamente 
uma perspectiva profissionalizante. Não vão! Por quê? Pois as es-
colas particulares, principalmente as de elite, vão dar alguns itine-
rários ligados a ciências e à formação das elites. Temos aí o quê? A 
reificação legal da ideia da dualidade estrutural em educação.       
Escolas para pobres, que fazem com que haja uma entrada precoce 
no mundo do trabalho, e escolas para elites, que fazem a reprodu-
ção nas elites. A preparação dessa elite. Queridos, isso é muito per-
verso, e é um retrocesso de décadas no que se tem discutido e feito 
em termos de Ensino Médio. 

Leiam o que é a reforma do Ensino Médio, a ideia de notório 
saber para professor. Depois de décadas que conseguimos apontar 
no Plano Nacional de Educação a ideia de que o professor tem que 
ter uma formação universitária. A ideia era que, em 2024, todos os 
professores tivessem nível superior. Está lá, no Plano Nacional de 
Educação. E o que é que diz, na contramão dessa história, a 



O GOLPE DE 2016 E O FUTURO DA DEMOCRACIA NO BRASIL 
A EDUCAÇÃO E O GOLPE: DESMONTES E RETROCESSOS 

 69 

reforma do Ensino Médio? Os professores, a partir da avaliação de 
sistemas educacionais, podem ser professores, se o sistema der no-
tório saber. Eu vejo esse professor aqui, que é um engenheiro e 
agora pode ensinar Matemática. Ele tem um notório saber de        
ensino de Matemática. Ele pode até saber fazer conta! A ideia do 
notório saber pode ser aplicada ao Inglês e a muitos outros casos. 
Algumas coisas são muito gozadas; por exemplo, vários artigos da 
reforma do Ensino Médio falam da BNCC. Vários. E ela não está 
aprovada. Dizem que está aprovada, mas não está. A que está apro-
vada é a da Educação infantil e fundamental. Do Ensino Médio foi 
semana passada, se não me engano, para o Conselho Nacional de 
Educação. E essa reforma do Ensino Médio está vindo desde lá de 
trás. Isso é um absurdo jurídico, que está aqui, mas está aqui. 

Finalmente, a BNCC é uma discussão que também merece-
ria um tempo muito maior, mas a ideia de uma centralização cur-
ricular acentuada é um processo que está acontecendo em      outros 
países, como os EUA e a Inglaterra. Uma centralização curricular 
acentuada e que é patrocinada, sem sombra de dúvida, pelos cha-
mados empresários-reformadores, que têm interesse nisso. Alguns 
interesses econômicos mesquinhos, como vender livros, programa 
de computador, apostila. Tem um grupo de empresários, “Todos 
pela Base”, capitaneados pelo Itaú Social, e há várias empresas, 
muitas delas ligadas a editoras de livros didáticos, que têm interes-
ses imediatos nisso, para vender livros iguais para o Brasil inteiro. 
Mas, sem sombra de dúvida, isso traz o fim da autonomia docente, 
que traz uma concentração curricular que não dá conta da diversi-
dade continental que o Brasil tem, da diversidade cultural que o 
Brasil tem. A BNCC é um retrocesso no que tange à própria ideia 
de currículo. A ideia de currículo da BNCC é, em grande medida, 
a ideia do currículo como um hall, uma listagem de conteúdo, e isso 
é dos anos 1940! Depois disso, muita água rolou. Ninguém mais fala 
disso. A não ser o Mendonça, que fez questão de, antes de 
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compatibilizar para tentar o governo de Pernambuco, entregar o 
projeto de reforma da BNCC do Ensino Médio. 

Finalizando, portanto, eu acho que temos muitas coisas que 
podemos ver com os impactos dessas políticas na Educação. Escola 
sem Partido, reforma do Ensino Médio e BNCC. Outras existem, e 
eu só não quero terminar achando que o mundo está perdido. 
Achando que devemos ir para casa chorar e comer chocolate. Não 
que comer chocolate não seja bom, mas que não é algo que a gente 
deva fazer como fuga, por quê? Acho que quem tem os cabelos um 
pouco mais brancos já viram muitas idas e vindas. A história não é 
linear. A história não é teleológica, dando para um objetivo. A his-
tória é disputa. A história vai, volta, ela tem idas e retrocessos. Ela 
é, basicamente, fruto da disputa. Eu fiz faculdade no meio da dita-
dura. Com um X-9 em sala de aula, e todo mundo sabia, de cerca-
rem a faculdade e a gente sair na base da porrada na faculdade, de 
ter Decreto-Lei 477. Mas eu fiz. Eu faço mais, sou professor univer-
sitário, e, com disputa, conseguimos mudanças. Eles conseguiram, 
e nós conseguimos. O que temos que fazer? Continuar a disputa. 
Resistência. Nós não temos só que resistir, nós temos que propor. 
Resistir e propor. Não basta dizer “eu não quero mudança no        
Ensino Médio”. Ele está uma bosta, hoje. Que Ensino Médio eu 
quero? “Ah, eu não quero a reforma da BNCC.” Ok, está bom. Mas 
que currículo eu quero? É importante que isso não seja só uma dis-
cussão acadêmica, mas que a universidade esteja junto com os mo-
vimentos sociais, junto com a sociedade civil, criando movimentos 
contra-hegemônicos. A ideia de hegemonia gramsciana é como di-
reção intelectual e moral de uma sociedade. Precisamos disputar a 
direção intelectual e moral da sociedade, no que tange à educação, 
e, portanto, precisamos não só resistir às investidas de perdas de 
direitos, mas devemos ter, cada vez mais claro, nosso projeto de es-
cola e fazer com que esse projeto seja cada vez mais presente nos 
corações e nas mentes da população brasileira. Só assim a gente 
pode ter, talvez, outra configuração de escola no Brasil e, talvez, 
outra sociedade. Depende, em grande medida, do que a gente faz, 
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do que a gente conversa. Não adianta só conversar. É fundamental, 
mas não é só isso. É importante ir para rua, mostrar a cara e fazer 
coisas. É isso. Obrigado. 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO CALMON ARRUDA: 
Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer à mesa, à 

Lúcia, aos organizadores, à Lucília e ao Jorge. 

Fala-se de financiamento da educação, e uma coisa que não 
fica clara e não é dita, e o Jorge pontuou aqui, é que o financia-
mento da educação pública não é gratuito. A educação pública é 
financiada com os recursos dos nossos impostos. O povo brasileiro 
paga por essa educação, e quando se propõe e o Congresso Nacio-
nal aprova a Emenda Constitucional 95/2016, que congela até 2036 
os mínimos constitucionais para a Educação, contudo a população 
continuará pagando impostos. O que o governo não disse é que ele 
vai utilizar esses recursos no que ele considerar prioritário. E o que 
é prioritário, hoje? Saúde, educação e previdência social? Não. Esse 
é o cenário. A Lucília, na fala dela, citou o prólogo da Constituição 
brasileira, que remete ao prólogo da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, dos revolucionários franceses. O que os 
apoiadores do MBL parecem olvidar é que a história se constrói e 
se constitui na e pela disputa. E o que representa essa disputa no 
campo da Educação? O Jorge termina a fala dele, e a Lucília tam-
bém, indicando a necessidade de a gente construir uma pedagogia 
dos de baixo. E o que dizer da Constituição de 1988, que está com-
pletando 30 anos? O que significou a construção do texto constitu-
cional de 1988? A Vera da Silva Telles sustenta que havia uma coe-
são, um entendimento, na sociedade brasileira, de que era o mo-
mento de resgatar uma dívida histórica com os de baixo. Então, o 
que você tem do social? Foram tentando, na forma da educação, 
transformar o país em um sistema de educação de massa. 

Então, nós chegamos ao final do século XX no Brasil, e aí que 
você começa a ter uma educação de base. Não sei de onde vocês 
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são, se vieram da escola pública, mas essa noção de incorporação 
de todos na escola, a garantia de direito à educação é recente na 
história do Brasil. É estabelecida na Constituição de 1988. Esse país, 
que hoje se descompromete com a educação dos de baixo, ele tam-
bém demorou muito a assumir o compromisso com a escolariza-
ção de massa; na maior parte da sua história, não houve esse com-
prometimento. E por que a gente vai falar sempre de financia-
mento da educação? Porque a garantia dos mínimos constitucio-
nais para a educação é reafirmada na Constituição Federal de 1988. 
É semelhante ao planejamento de uma festa. Não tem festa sem 
dinheiro. Educação é a mesma coisa. E por que, nos anos 1990, você 
tem uma ampliação da educação e incorporação das massas? Por-
que, nesse período, o contexto socioeconômico, político e cultural 
era favorável ao que Vera da Silva Telles sinaliza como resgate da 
dívida histórica com os de baixo; mas você também tem uma mu-
dança na base técnica. Era necessária, naquele momento, uma     
população mais educada. Então, você tem um projeto de escolari-
zação da população que tem como limite a conclusão do Ensino 
Fundamental (governo FHC e a política de fundos — com o        
Fundef). Depois, com a ampliação da expectativa de escolarização 
da população, temos o Fundeb, que vai viabilizar a incorporação 
da Educação Infantil, do Ensino Médio, da Educação de Jovens e 
Adultos, no financiamento da educação. E o que vem ocorrendo? 
Desde 1996, buscava-se inverter a lógica do financiamento da edu-
cação. A sanção do Plano Nacional de Educação abriu espaço para 
isso, com a perspectiva de implementação de um novo padrão de 
financiamento da educação pela adoção do custo aluno-qualidade 
(CAQ). Com o CAQ, ao invés de um recurso, o Estado brasileiro 
teria que dar conta de um mínimo de qualidade e, a partir daí, pen-
sar o financiamento da Educação. Isso representaria um avanço 
significativo. O Jorge destaca a questão da falta de escolas de          
Ensino Médio. A falta de infraestrutura escolar, de laboratório, de 
biblioteca etc. O governo federal tem ciência de toda essa proble-
mática com estudos e relatórios governamentais de instituições 
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como IBGE, Ipea, Inep; tudo está registrado e documentado. É pú-
blico e gratuito. É só efetuar o download desse material nas páginas 
dessas instituições. Do mesmo modo, o governo tem todo o pano-
rama da deficiência da infraestrutura escolar e da carência de pro-
fessores da educação básica e do Ensino Superior (dados do Censo 
Escolar de responsabilidade do Inep). Se há conhecimento dos da-
dos, então por que não conseguimos avançar? Porque não há um 
encaminhamento da problemática da educação básica pública. 
Nesse sentido, concordo com o professor Jorge. Tudo de ruim na 
educação vai ser de alguma forma exponenciado, mas também tem 
a questão dos que afirmam que a escola “não é boa”, que a escola 
“pública é ruim”. No entanto, estudo do Ipea revela que, mesmo 
que a escola pública não tenha a qualidade que nós queremos e 
desejamos, a expansão da escola foi muito importante para os ex-
tremamente pobres e pobres. Mesmo que nós ainda tenhamos 
uma escolaridade mínima do brasileiro abaixo da requerida para 
a conclusão do Ensino Fundamental, a ampliação do acesso ao sis-
tema público de ensino possibilitou que os pobres praticamente 
triplicassem seu patamar educacional. Esse contingente populaci-
onal ainda apresenta poucos anos de estudo? Sim, só que antes a 
maioria da população não estava na escola. Não havia vagas, não 
havia subsídio público para acesso e permanência na escola. O re-
conhecimento do ensino obrigatório como um direito público sub-
jetivo do indivíduo garantiu aos de baixo o direito à educação. 

Outro ponto importante é que não basta ter vaga na escola, 
não basta dar merenda, não basta dar livro para garantir que os de 
baixo tenham uma trajetória escolar de sucesso. A minha tese é 
que no Brasil — para os pobres e muito pobres — há a premência 
de algum tipo de assistência social que lhes possibilite a continui-
dade dos estudos. A população tem direito à educação, no entanto 
as famílias pobres e muitos pobres dependem de suporte e auxílios 
para que seus filhos e filhas alcancem o que a literatura denomina 
“sucesso escolar”. Há várias questões que os conservadores não 
querem enfrentar. Havia a previsão, não concretizada, de que o 
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Ensino Médio fosse universalizado em 2016. Ao invés disso, tive-
mos a contrarreforma do Ensino Médio. Mas, o que muda? O que 
tensiona? O que está em discussão, hoje? Os estudiosos do campo 
de financiamento da educação afirmam que, hoje, há uma tendên-
cia de transformação do sentido do que é ensino público. E por que 
essa tendência de transformação? É porque o ensino público é 
“considerado ruim” e/ou “ineficiente”? Não. É porque se instala 
uma disputa pelos recursos destinados à educação. É importante 
salientar que se na aparência os recursos destinados à educação 
pública têm sua utilização e gestão taxada de ineficiente, em sua 
essência o montante destinado ao financiamento da educação        
alcança a casa dos bilhões e passa a ser objeto de cobiça dos em-
presários da educação. Os problemas educacionais são reduzi-
dos/minimizados a questões gerenciais. A culpa seria da gestão, 
que é pública. Você tem o programa do livro didático, um pro-
grama de distribuição de livros didáticos, que os professores, às     
vezes, têm certa autonomia para escolher. E o que se tem no go-
verno Temer? Uma ampliação, ou uma reafirmação, do que alguns 
denominam “pedagogia do capital”. E como essa pedagogia vê a 
oferta de uma escolarização prolongada para os de baixo? Como 
desnecessária. Uma concepção que não é específica do governo 
Temer, mas se articula com o pensamento liberal. Adam Smith já 
questionava “o sentido de o Estado escolarizar os pobres”. Eu vou 
escolarizar esses pobres, a providência particular vai escolarizar, e 
os pobres vão competir com nossos filhos, sem gastar um tostão na 
própria escolarização. Ele falava isso lá atrás, no século XVIII. E o 
que nós ouvimos, hoje? Que a sociedade brasileira precisa ter 
maior eficácia na escolarização dos grupos sociais. E o que se en-
tende como eficácia educacional para os pobres? É a possibilidade 
que se gastar o mínimo possível com a escolarização dos de baixo, 
e que esse grupo não estabeleça uma competição (por emprego ou 
universidades de elite) com aqueles que estão no andar de cima. É 
por isso que foi falado nessa mesa sobre a dificuldade das elites 
brasileiras de aceitarem que a universidade tenha mudado seu 
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perfil. Qualquer cota, seja do ensino público ou a racial, qualquer 
cota é vista como absurda, como um privilégio. Então, hoje se têm 
os supostos “privilegiados” caçando os privilégios de servidores 
públicos, dos pobres, do pessoal da escola pública etc. 

Esse cenário é apresentado à população com uma grande 
campanha publicitária, que exalta que essas mudanças represen-
tam o melhor para todos. Uma coisa que tem me incomodado na 
TV aberta, nas últimas semanas, é a propaganda do telecurso da 
Fundação Roberto Marinho, em que uma jovem pobre relata a im-
portância do telecurso na vida dela. Como o telecurso da Fundação 
Roberto Marinho (leia-se a modalidade de educação a distância) 
viabilizou que ela concluísse sua escolarização. Uma antecipação 
da proposta de escolarização dos pobres. Não existe uma disputa 
do capital pelo controle das escolas públicas, e nisso eu concordo 
com o Jorge. Não há interesse em assumir ou comprar uma escola 
pública. O que pode ocorrer é uma disputa pelo terreno ou espaço 
físico de uma escola pública. Hoje, no Rio de Janeiro, há escolas 
públicas localizadas em áreas consideradas nobres, como Gávea e 
Leblon. Tenho certeza que os espaços/terrenos que essas escolas 
ocupam geram interesse da especulação imobiliária. Mas, se os 
empresários da educação não têm interesse em assumir as escolas 
públicas, com certeza querem disputar os recursos públicos desti-
nados à educação. E controlar o que essas escolas ensinam. Então, 
acho que, quando se diz “vamos ter um modelo de BNCC de currí-
culo”, não se quer dizer só uma eficácia do que o professor ensina. 
Também é um controle de até onde esse aluno vai poder ir (traje-
tória escolar). Friedrich Hayek já alertava de que “nada é pior 
numa sociedade do que um grupo de proletários escolarizados, 
ainda mais se forem de nível superior, pois eles podem causar al-
gum problema de coesão social”. 

E como o governo Temer está trabalhando isso! Ele está di-
zendo que é bom, que vai ser melhor, e que nós, nos próximos 20 
anos, teremos um modelo melhor. Então, você tem a Emenda 
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Constitucional (EC 95/2016) que estabelece um teto de gastos. E o 
que o governo Temer fez, grosso modo? Uma campanha publicitária 
agressiva, afirmando que iria “congelar tudo, pois o país está sem 
dinheiro. Como consequência, os recursos destinados para o fi-
nanciamento da educação em 2017 foram congelados, e este valor 
será atualizado pela inflação até 2036”. Pelos próximos 20 anos! É 
como se vocês recebessem uma bolsa. Pensem na bolsa. Vocês vão 
continuar recebendo essa bolsa pelos próximos 20 anos, só que ela 
só será corrigida pela inflação. É isso o que o governo está pro-
pondo para a educação pública. É isso que eles estão propondo 
para a previdência social. Vamos viver, na educação, nos próximos 
20 anos, com o cenário econômico de 2017. Lembrando que a ló-
gica, em 2017, atrela os recursos para a educação à atividade econô-
mica do país. Então, se o país crescia, os recursos públicos destina-
dos ao financiamento da educação também cresciam. Então, o ano 
2017 foi um cenário de retração econômica. Logo, em 2018, teremos 
uma retração nos recursos para a educação, corrigidos pela infla-
ção de 2017. No ano 2019, os recursos públicos destinados à educação 
tendem a ser menores ainda, e sucessivamente. E o que está posto 
no Plano Nacional de Educação? O que não vai acontecer? O Jorge 
já falou das escolas do Ensino Médio em tempo integral. O PNE pre-
via a possibilidade de 50% das escolas de Educação Básica ofertarem 
o Ensino Médio em tempo integral, e um quarto do alunado da Edu-
cação Básica ter acesso ao ensino integral. Você tinha uma possibi-
lidade do financiamento da educação, até 2024, representar um 
percentual do PIB, aumentando o percentual do PIB para a educa-
ção. Isso também saiu do cenário. E o que você faz? Você inverte a 
lógica do financiamento da educação. Simplesmente diz: “aquilo 
que estava posto até 2016 não existe mais. Nós vamos viver dentro 
desse orçamento por 20 anos, e assim será”. 

E, junto a isso, você tem um crescimento da ingestão privada 
nos sistemas públicos de ensino. O Jorge já falou isso. Você tem 
venda de pacotes de gestão, interferência no currículo, que o Jorge 
já deixou claro, desses grandes grupos editoriais. E por que isso? A 
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Vera Peroni tem um texto em que ela analisa o Instituto Ayrton 
Senna, e ela vai dizer: “não precisa fazer só na ponta da escola. É 
possível interferir na política educacional, e se faz isso com um ins-
tituto, em tese, filantrópico, e lá na frente esta instituição privada 
obtém renúncia fiscal do Estado. Essa instituição privada interfere 
na educação, recebe dinheiro do Estado para interferir na educa-
ção, e ainda tem renúncia fiscal, porque em tese é uma instituição 
que não visa lucros”. Só que essas instituições não deixam claro 
seus objetivos educacionais. Não é feita nenhuma avaliação sobre 
a ação dessas instituições na educação nacional, e tudo recai no 
colo da educação pública, lá na ponta do sistema de ensino, que 
tem que dar conta de uma realidade socioeconômica que não é en-
frentada. É como se trabalhasse a escola apartada da realidade so-
cial. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro tem escolas em áreas 
de conflito, mas esse é um problema que ninguém quer ver. Os nú-
meros do Ideb são veiculados na mídia, não se apresenta um 
exame da realidade socioeconômica e social dos alunos e das esco-
las. Então, tudo é numérico, nada é social. Temos um esvazia-
mento do pensar o social e da própria função social da escola. Ou-
tra questão que é colocada é uma disputa sobre quem deve ofertar 
a educação pública. O setor privado ou o Estado? Já falei aqui que 
não é intenção do setor privado assumir a escola. Mas ele vai dire-
cionar. Essa também é uma discussão que é colocada por Hayek: 
“Olha, a educação tem que ser custeada pelo Estado. Mas é o           
Estado que tem que estar na ponta? A gestão?” 

Em alguns estados, você já está tendo essa questão de fundo. 
Mas como o fundo vem? Hoje, temos pensadores, e a direita tem 
pensadores, tem grupos que estudam e que acreditam nisso.           
Temos uma formação no Brasil, que eu fico lembrando daquelas 
novelas das seis, de época, em que o sinhozinho chegava da Corte 
e tinha feito a faculdade lá fora e queria implementar na área rural 
o que ele tinha aprendido na Corte. E temos muitos hoje, pré-can-
didatos à Presidência, ex-ministros da Fazenda, do governo, que 
estudaram fora. Tem nos EUA, e eles vêm com uma concepção de 
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trabalhar instituições e em agências internacionais e vêm com a 
ideia, a concepção do que seria a educação pública ideal para o 
Brasil. Quando você vê hoje esse modelo, e não é um modelo des-
colado, como o Jorge fala, é um modelo que o Brasil conseguiu co-
locar a cabeça de fora do lado do afogamento, e foi barrado até um 
momento, mas é um modelo no qual, em outros países, também 
está sendo colocado. E junta toda uma ideia de desmonte do pú-
blico e de vinculação, identificação do público como ruim. Porque 
o interessante é que até os pobres, as camadas populares, eles tam-
bém identificam o público como ruim. Eles não conseguem perce-
ber a escola pública como deles. A ideia de escola boa é a escola pri-
vada. E uma coisa que também não se discutiu hoje, e no Brasil como 
um todo, que, quando você vai ver e olhar os índices do Ideb, nos úl-
timos anos, o que se nota, no Ensino Médio, é que a iniciativa privada 
não conseguiu superar as metas do Ideb que o governo colocou. 

Você tem, hoje, centenas de escolas privadas que também 
não têm um modelo, elas são ditas privadas, mas elas não são unas. 
Então, esses pacotes também entraram de sola nessas escolas pri-
vadas de periferia das cidades, e eles também são vendidos para as 
famílias. Alguns anos atrás eu li uma entrevista do dono do sistema 
COC de ensino. Ele falou claramente que o sistema tem três pa-
drões de escola: a escola A, que os professores são deles, eles trei-
nam os professores, eles elaboram o projeto pedagógico, todo o 
material é deles; a escola B, que é em torno de 2 mil reais, que eles 
dão todo o suporte pedagógico, mas a contratação de professores 
fica a cargo da franqueada; e a escola C, que é de periferia, que tem 
um custo módico, e eles só dão as apostilas. Eles não fazem mais 
nenhum aporte pedagógico ou de treinamento. Então, a iniciativa 
privada também está vendendo, e como a Lúcia também falou, nós 
vivemos em uma sociedade de classes. Elas também estão catego-
rizando as escolas. Isso é uma questão que é preciso ser refletida. 
Você não tem uma unidade. A escola pública não tem, e a privada 
também não. E a escola privada não está conseguindo atingir esses 
modelos. Então, quando você tem a BNCC como um modelo para 
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a venda para as escolas públicas e, da mesma forma, a escola pri-
vada se esconder dentro dessa. 

Aí, isso é uma questão. Outra questão que eu queria tratar 
com vocês é a proposta do capital para a remuneração docente. De 
um lado, você tem a centralização pedagógica, tipo a BNCC, e a 
descentralização da política de remuneração. Aí, o professor rece-
beria por desempenho e de acordo com o perfil econômico dos 
municípios. Então, o governo está querendo fazer uma proposta 
dos pedagogos do capital, dos economistas, de uma retirada de 
apoio à profissão docente. Então, cada município vai remunerar de 
acordo com sua renda. E o que nós sabemos no Brasil, hoje? Nós 
temos municípios no Brasil, hoje, que, se for retirada a ajuda do 
Estado e da União, eles não têm como se sustentar. Não têm. Eles 
foram criados mais por uma ordem política do que por sustentação 
econômica. Então, eles não têm como gerir essa educação, e isso é 
importante, porque eu me lembro que ouvi de um grupo de Duque 
de Caxias, que é um dos municípios que mais bem remuneram os 
professores, afirmando que o modelo educacional que estava 
posto para os municípios não conseguiria se sustentar por muitos 
anos. E por que os municípios começaram a gritar? Porque há a 
questão da reforma tributária hoje, em que os municípios têm, em 
tese, a maior responsabilidade educacional, com o Ensino Funda-
mental e o Ensino Médio. O estado também deveria estar dando 
suporte ao Ensino Fundamental. Mas a maior parte dos estados 
está se retirando, e, na divisão dos recursos tributários, o município 
é o ente que recebe menos. A União recebe o bolo, fica com a parte 
do leão e já está dizendo que não vai repassar recursos. Então, a 
tendência, se a coisa já está ruim agora, é piorar. Não é à toa que os 
estados estão fechando escolas, como Rio e São Paulo. Os municí-
pios também terão essa tendência. 

Outra questão importante é o controle. Se você transfere 
parte do recurso que é nacional, ele passa a ser, de alguma forma, 
privatizado, não claramente, mas com a venda de pacotes 
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educacionais, livros, materiais. Como fica o controle social desses 
recursos? Como ficam os conselhos municipais de educação, os 
conselhos escolares? Os conselhos do Fundeb, que, hoje, de al-
guma forma, têm alguma expressão, mas pouca. Esses conselhos 
de gestores criarão corpo, e como você vai ser a fiscalização se a 
gestão for terceirizada? Se o material educacional é o pacote? Se a 
própria população vai transferir a escola para eles, como nós va-
mos cobrar desses gestores ou dessas entidades o que se quer bus-
car como qualidade educacional? Pois há um risco de que também 
só se avalie o que estiver na BNCC, e lá tem muito pouco. Então, 
qual é a tendência? O esvaziamento curricular, uma avaliação que 
vai dialogar com esse esvaziamento curricular. A tendência é que 
as camadas populares acabem tendo como limite de formação o 
Ensino Fundamental. Porque o Ensino Médio será a formação 
para o trabalho. Porque uma coisa que também está posta é que, 
na reforma do Ensino Médio, teremos um teto de “máximo” de 
BNCC que os estados podem definir, mas a legislação até agora não 
fala nada de mínimo que obrigue os estados a dar um piso de 
BNCC. Então, não está nada posto. Cada um pode dar seu mínimo 
e dizer: “Nós estamos dando uma formação para o trabalho.” 

E, agora, juntando ao coro da Lucília e do Jorge, eu acho que, 
como cenário futuro, e é uma coisa que o Roberto Leher também 
apontou na Conferência de Abertura da Conape do Rio, é a neces-
sidade de uma construção de uma pedagogia dos de baixo, dos tra-
balhadores. Porque o capital tem a deles, eles sabem exatamente 
aonde eles querem chegar, e a contradição, hoje, como se coloca o 
ensino esvaziado de conteúdos para a população, é o fortaleci-
mento e a vinda cada vez mais para o Brasil de escolas AA, que cus-
tam 7 mil reais mensais e têm fila de espera. Se a BNCC fosse tão 
boa, por que o Jorge Lemann tem uma escola em Botafogo? Onde 
os filhos desses empresários estão estudando? Duvido que algum 
vá matricular seu filho numa escola que terá a BNCC como norte-
adora do currículo. Aí, é uma das mentiras e dos engodos que estão 
sendo colocados, do jovem dizendo que “agora eu escolho”, e que 
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a teleducação é a saída para o Brasil. Outra questão que também 
está posta na legislação é o ensino a distância. Abre-se espaço para 
que se tenha ensino a distância na Educação Básica. Reduz custos, 
e você escamoteia a falta de professores, e aí você pode ter também 
itinerários dados a distância, e aí é outra disputa. Então, acho que 
a população é uma questão de convencimento, cada um chegar em 
casa e explicar para os adolescentes que eles não vão escolher, que 
é uma escolha limitada, e o cardápio não é tão amplo como o Es-
tado quer fazer parecer. Obrigada. 
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Capítulo 3 
O golpe e a população negra* 

Otair Fernandes (UFRRJ), Raul Santiago (Coletivo Papo Reto), 
Luciene Lacerda (Movimento 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo) 

e Claudielle Pavão da Silva (UFRRJ)**
  . 

Álvaro Pereira Nascimento (UFRRJ)***

ÁLVARO NASCIMENTO: 

O curso “O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil” 
surgiu como idealização do nosso reitor, além da coordenação, que 
passou para o professor Pedro Campos. O curso está sendo feito 
em Seropédica, e pediram para organizar aqui em Nova Iguaçu, no 
Instituto Multidisciplinar, e chamar quem eu achava que seria in-
teressante para falar sobre os impactos na universidade, principal-
mente na população negra. Então, eu chamei essas quatro pessoas, 
quatro intelectuais e ativistas, para discutir o assunto com vocês. O 
importante aqui é pensar a universidade. 

* Mesa realizada no dia 24 de abril de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediador. 
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OTAIR FERNANDES: 

Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Quero agrade-
cer ao Álvaro e ao pessoal que teve essa iniciativa de promover um 
evento dessa envergadura e de uma forma diferenciada. Quando 
eu vi a proposta, vi que valia a pena. A gente tem que concentrar 
essa energia e oferecer esforços para um debate como esse. 
Quando me falaram da mesa com a Luciene Lacerda, eu disse que 
tinha que estar. Eu a conheci no ano passado diretamente, a partir 
de uma ideia de reunir o pessoal para fazer várias ações em março, 
período esse que é marcado pelo dia 21 como luta contra o racismo. 
Ela colocou no ventilador a proposta, todo mundo começou a opi-
nar, e foi forjado um movimento maravilhoso, que é o “21 Dias de 
Ativismo Contra o Racismo”, no Rio de Janeiro, que está se espa-
lhando por todas as partes. Se chegamos até aqui é porque muita 
gente deu suor e lágrimas antes. O nosso recorte é étnico-racial, 
sobre avanços e retrocessos. Quero agradecer ao Marcelo, um co-
lega de muitos carnavais e debates. Se é verdade que nós não avan-
çamos do jeito que gostaríamos ou que desejaríamos, pela dívida 
histórica que esse país e a sociedade brasileira tem em relação à 
população negra, é preciso fazer muito diante dos poucos avanços 
que tivemos. 

Vou usar aqui os conceitos afro-brasileiros para diferenciar 
as questões nossas, específicas, num país chamado Brasil, pois se 
estamos na década dos afrodescendentes, mas afrodescendente, de 
certa maneira, todo mundo é, tudo começou na África. Os afro-
brasileiros são os filhos da diáspora africana nascidos no Brasil. 
Então, isso me dá condições de dialogar com os afro-americanos, 
os afro-colombianos, para considerarmos que temos uma unidade 
em nível histórico que nos une no contexto da diáspora. E o filho 
dessa diáspora africana nascido no Brasil paga a conta do que foi 
esse processo de colonização. Discute-se muito pouco a diáspora 
africana. Para nós, custa muito caro, e vão reverberar nas políticas 
públicas de inclusão os cortes em cima das políticas afirmativas. 
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Esse debate ganhou corpo, não com o governo Lula, mas na década 
de 1990, pois, na verdade, o termo tem origem nos EUA e, aliás, 
teve muita resistência. Esse termo passa a circular em debates fora 
da academia. Ele entra na academia depois, quando intelectuais 
negros ocuparam lugares de destaque, pautando questões nas pes-
quisas em relação à questão étnico-racial e ao surgimento de pro-
gramas de ação afirmativa. E, depois, com o surgimento dos 
Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (Neab), esses intelectuais ne-
gros compromissados com essa questão vão pautar e trazer essa 
discussão para a academia, e ela vai ganhar corpo, e, obviamente, 
quando você tem uma produção sobre as políticas de ações afirma-
tivas, elas ainda precisam ser mais bem digeridas, porque o risco 
que nós corremos nesse processo, e eu vou falar melhor depois, é 
no sentido de ficar reduzido à questão de cotas, quando, na ver-
dade, ela não se resume às cotas. Eu faço questão de colocá-las 
como um conjunto de ações públicas ou privadas que têm como 
objetivo reparar os aspectos discriminatórios que impedem o 
acesso de pessoas pretas às mais diferentes oportunidades, promo-
vendo igualdade étnico-racial. 

Na verdade, ações afirmativas requerem programas de reco-
nhecimento, de valorização e reparação, num tripé. E nós não atin-
gimos isso no Brasil. Quiçá ter chegado a um nível que podemos 
considerar satisfatório, mas chegamos a algum ponto. Subimos um 
degrau da escada. Em qual sentido e direção? Agora, é importante 
que essas políticas de inclusão, voltadas para o ensino superior, te-
nham muito a ver com o movimento que houve aqui na Baixada e 
em todo o Brasil, que foi o movimento dos pré-vestibulares que 
surgiram com várias denominações. Teve o “Preto, Pobre e Ca-
rente”, depois surgiu o “Consciência Negra”, na USP. A universi-
dade ainda é totalmente embranquecida, principalmente do ponto 
de vista visual. Esses pré-vestibulares foram e são muito importan-
tes. Em Salvador, no Pelourinho, o pré-vestibular Steve Bico está 
preparando um projeto para criar a sua própria universidade, a 
Universidade Steve Bico. Eu disse a eles: vocês estão fazendo um 
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movimento de contra-hegemonia, porque isso surge na sociedade 
civil, pelo movimento, vocês estão pautando do ponto de vista di-
dático, pedagógico, epistemológico, questões teóricas e metodoló-
gicas. Na UFRRJ, é um avanço estarmos aqui, mas ainda estamos 
presos às amarras epistemológicas, teóricas, às exigências formais 
do academicismo; precisamos criar fissuras, e isso é importante co-
locar. Por isso, trabalho com etapas diferenciadas, onde todos, de 
certa forma, contribuem para essa discussão. 

Podemos discordar, podemos ter divergências, mas não po-
demos tirar a importância do papel exercido por determinados 
grupos, por determinadas pessoas e personalidades nossas, que 
têm metido o “pé na porta”; e essa é uma metáfora que eu uso na 
universidade. Porque não dá para a gente ficar esperando a bene-
volência do chefe, do reitor, por conta de um atraso histórico que 
a gente tem, de uma dívida enorme, e nós temos fome. Quem tem 
fome quer comer. É fome de conhecimento, fome de políticas de 
promoção da igualdade racial. Eu queria pautar um grupo de mili-
tantes negros, que em São Paulo fez um ato no Maksoud Plaza. Eles 
almoçaram e se recusaram a pagar; e depois mostraram uma blusa 
escrita “reparação já”. Imagina o que isso causou na burguesia bra-
sileira! Na marcha de 1988, foi significativo colocar a abolição como 
uma farsa. Em 1995, aconteceu o reconhecimento, pelo Estado bra-
sileiro, do racismo como mecanismo de exclusão social, econômica 
e cultural, com o aumento significativo de políticas de ações afir-
mativas, com o processo de democratização do país. Na época, en-
contramos aliados e companheiros que ocuparam cargos no go-
verno e começaram a pautar a necessidade das ações afirmativas. 
E, aí, Durban teve um papel fundamental. Depois, o Estado brasi-
leiro passou a ter uma série de ações em relação ao ensino superior, 
com destaque para as universidades estaduais, principalmente a 
Uerj e a UFBA, além da Uenf, que, desde 2001, já pautavam seus 
programas de ações afirmativas. No governo federal, embriões de 
programas, que depois foram se materializando. Além disso, o 
tema da promoção da igualdade racial foi discutido pela primeira 
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vez numa eleição, em 2002, que levou o Lula ao poder. A partir daí, 
surgiu uma série de ações governamentais que consideramos con-
quistas, porque tudo para nós, negros, é muito difícil, tudo é fruto 
de muita luta. A gente tem que mostrar o óbvio. Não basta só ser 
importante. Para nós, tem que ser muito mais do que isso. 

Quando colocamos a questão dos deficientes, da mulher, be-
leza! Agora, quando se coloca a questão racial, o bicho pega, por-
que gera a polêmica. O Brasil tem um medo horrível de reconhecer 
sua alma negra. A elite brasileira ainda sofre da africanofobia, e al-
guns intelectuais das Ciências Sociais e da História já apontavam 
para o embranquecimento do país. Houve, através da genética e da 
eugenia, a tese da superioridade do branco. Surgiu, então, de pro-
gramas de ações afirmativas, que, no governo Lula, dão um salto 
significativo. Fiquei satisfeito? Claro que não. Podia ser melhor. 
Mas, comparando com outros governos, isso provocou uma série 
de ações a favor da inclusão do negro no mercado de trabalho, no 
Itamaraty, nas universidades. E é nas universidades que existe 
uma questão fundamental, uma mudança do mapa da rede pú-
blica de ensino, da rede pública federal em nível superior e em ní-
vel de Ensino Médio. O governo Lula mudou o mapa do país com o 
processo de expansão, prevendo a interiorização da universidade 
pública e dos centros tecnológicas. Quando você pega para analisar, 
depois da primeira expansão do governo Lula, você vê que as uni-
versidades se espalharam, da região metropolitana para o interior. 

Exemplo concreto disso é o campus em que estamos neste 
momento. Eu sou da Baixada, e a gente já tinha reivindicação de 
uma universidade pública na Baixada há muitos anos. Eu tive que 
pegar trem, ir pra Uerj, fazer mestrado na UFF, doutorado na Uerj, 
e hoje nós temos a universidade pública aqui. Não é o que gostarí-
amos, mas temos um campus da Rural. Lutamos pela autonomia 
desse campus e contra o serocentrismo. Mas precisou que um ope-
rário que nunca fez faculdade trouxesse a UFRRJ para cá, com o seu 
status de formação na área agrária e medicina veterinária, estando 
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em Seropédica há anos, olhando para a Baixada apenas como objeto 
de estudo. Hoje, é possível dizer que a UFRRJ está na Baixada. O que 
vai acontecer daqui para a frente vai depender dos cursos daqui. É 
preciso produzir conhecimento na Baixada sobre a Baixada. 

Com o projeto da lei das cotas, houve reações conservado-
ras, com manifestos contra as cotas. A cota não simboliza somente 
a entrada do negro no ensino superior, mas também o início de 
uma política de democratização de acesso ao ensino superior, e 
isso não significa só acesso, mas permanência. Em 2012, com a ação 
do DEM de inconstitucionalidade sobre as “cotas”, pela primeira 
vez, na história das democracias ocidentais — e, posso falar isso 
com maior tranquilidade, na história do STF —, foi aberto debate 
que durou várias reuniões para discutir a questão das cotas. O STF 
abriu o debate, e praticamente não existe paralelo disso na nossa 
história. Por quê? Naquele debate, tinha quem era a favor e quem 
era contra. Pessoas ligadas à universidade, ao Movimento Negro, 
aos sindicatos contra as cotas, e, no final de contas, as cotas foram 
julgadas constitucionais. Com esse processo, você tem outra di-
mensão. É mais uma conquista esse debate no STF, e não só da 
forma que aconteceu, com o STF se pronunciando para tirar qual-
quer possibilidade de inconstitucionalidade. Isso foi uma vitória 
sem precedente na história do Movimento Negro no país e nas nos-
sas conquistas. 

Em 2012, a ação de inconstitucionalidade do DEM se deu 
com os gêmeos de Brasília, com um gêmeo que entrou pela cota na 
UNB, e outro, não, depois de várias instituições promoverem inci-
ativas de ingressos mediante cotas. O DEM colocou como incons-
titucional, e hoje nós temos qual situação? A partir de 2012, as ins-
tituições federais de ensino superior passaram a promover seus 
programas de acesso, mas qual é a questão que a gente levanta? As 
instituições não se prepararam, e as resistências foram muito for-
tes. Uma das formas de resistências é a gente entrar com um pro-
cesso e ele se arrastar por anos. A burocracia nas universidades é 
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uma coisa muito séria. E, aí, depois da imprensa começar a vincu-
lar a questão das fraudes, e a imprensa não é boba e nem a favor 
de nós, pois, quando ela aponta a fraude, ela aponta para a negati-
vidade da ação de cotas, a negatividade da política. Ou seja, ao in-
vés de apontar para positividade da política, o quanto essa política 
beneficiou negros e pobres, que entraram na universidade, ela des-
taca as fraudes. Nós tivemos também, tardiamente, a discussão da 
Portaria Normativa no 13, de 11 de maio de 2016, que dispõe sobre 
ações afirmativas nos programas de pós-graduação. As universida-
des federais teriam que apresentar em 90 dias propostas de ações 
afirmativas na pós-graduação. E, mais uma vez, a resistência da bu-
rocracia falou alto. Em 2016, nós, pelo Leafro, entramos com um 
processo aqui na Rural, solicitando o cumprimento dessa portaria. 
Cadê o processo? Semana passada, fomos recebidos pelo professor 
doutor Alexandre Fortes, atual pró-reitor de pós-graduação, e ele 
resgatou o processo, assumindo o compromisso perante nós de dar 
prosseguimento às ações afirmativas na pós-graduação aqui na 
UFRRJ. Vai criar uma comissão, e nós exigimos que pesquisadores 
que estudam a questão estejam presentes nessa comissão. 

Finalizando, de imediato, o golpe interrompeu um ciclo de 
avanço na política de inclusão racial no ensino superior. Isso signi-
fica o retrocesso. E uma dessas propostas de retrocesso foi a 
emenda que motivou todo o movimento de ocupação, porque o go-
verno, ao fazer a PEC 55, se garantiu constitucionalmente em não 
repassar a verba e em congelar, e nós sabemos que, em um país 
como o nosso, com tamanha desigualdade, num mundo capita-
lista, se não tem verba, se não tem dinheiro, não se tem política de 
inclusão. Então, na verdade, os poucos avanços que tivemos, nós 
corremos o risco de perder. Aí, tem a discussão do “nenhum direito 
a menos”. É por isso que falo do Movimento “21 Dias de Ativismo 
Contra o Racismo”. Eu trato esse movimento com o maior carinho, 
pela forma que ele foi forjado. A forma leve, livre, descentralizada 
com que isso foi conduzido por algumas pessoas e lideranças, entre 
elas a Luciene Lacerda, com outros colegas. Eu, infelizmente, não 
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pude participar pesadamente, mas já está se tornando uma marca 
no Rio de Janeiro e está sendo exportado para outros estados. Eu 
acho que isso é uma ambição que a gente tem que perseguir. É um 
movimento livre, da sociedade civil, daqueles grupos e movimen-
tos ligados à universidade, aos terreiros, às igrejas evangélicas. O 
que nos une aí? A questão étnico-racial! E porque nós, ainda nesse 
país, não chegamos a um nível de vida satisfatório, merecido e exi-
gido, devido à injustiça social, a dívida história que essa sociedade 
e esse país têm em relação aos negros e aos descendentes de afri-
canos escravizados, e nós estamos aqui na universidade, e nossa 
função, entre tantas funções, não pode deixar de ser essa, que é 
meter o pé na porta e dizer por que estamos aqui. Muito obrigado! 

 

CLAUDIELLE PAVÃO DA SILVA: 

Boa tarde! Meu nome é Claudielle Pavão da Silva. Eu sou 
mestra em História, doutoranda e professora do município do Rio 
de Janeiro. Nasci, cresci e moro na Baixada Fluminense. Sou de   
Nilópolis. Sou uma mulher negra. Minha mãe, dona Dalva, traba-
lhou como feirante por toda a sua infância e, aos 16 anos, começou 
a trabalhar fora, como doméstica, para um casal de professores. Ela 
dormia na casa deles, e não era todos os finais de semana que ela 
podia retornar para a casa dos meus avós. Esses meus avós eram 
produtores rurais. Meus bisavós também. Esses dias, descobri que 
a bisavó do meu avô Pedrinho se chamava Benedita, e a primeira 
vez que a minha tia a viu, em Paraíba do Sul, ela estava com uma 
saia longa e rodada, sentada em um banquinho, embaixo de uma 
árvore, fumando seu cachimbo. Benedita era uma mulher negra, 
que vivia numa região com sua história marcada por grandes fa-
zendas escravocratas. Recuperar a trajetória dos meus familiares é 
difícil por causa da escassez de documentação com a família e do 
intenso fluxo migratório, mas há muita história contada nas con-
versas sobre infância com meus avós, pais, tios e tias. 
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Eu sou a primeira pessoa da família da minha mãe a ingres-
sar em uma universidade pública. Sou a primeira a ter mestrado, 
sou a primeira a cursar um doutorado. Pela minha cor e trajetória 
familiar, sabemos que o caminho trilhado por dona Benedita até 
chegar aqui, como Claudielle, doutoranda, não foi fácil. Historica-
mente, os meus ancestrais, assim como o de tantas outras famílias 
negras, não tiveram sequer o privilégio de se imaginar em um es-
paço dominado por homens, brancos, cis e héteros. De fato, sou 
privilegiada. Meu pai, homem negro que, ao perder o seu pai, a vi-
zinhança toda alertou minha avó Tereza que provavelmente ele 
seria um bandido, hoje é formado em Direito e Contabilidade. Não 
foi fácil para ele também. Ao nascer, eu já conhecia a possibilidade 
de entrar numa universidade. Coisa que Benedita, Manuela, mi-
nha bisavó, as minhas avós, Maria e Tereza, assim como minha 
mãe, Dalva, não puderam sonhar, pensar ser um espaço onde po-
deriam estar. Trago essa memória pessoal, que se entrelaça com a 
história de tantas outras famílias, para refletirmos sobre quais gru-
pos sociais são historicamente subalternizados e afastados dos es-
paços de poder. Para alcançarmos a escola de qualidade, a univer-
sidade, a Câmara de Vereadores, e torcer para que não nos matem, 
e em outros lugares que insistem que não nos pertencem, houve 
muitas lutas de gerações passadas, em diferentes frentes. 

Eu trabalho na Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel 
Piza. A escola fica em Costa Barros, bairro que ocupa a penúltima 
posição do índice de desenvolvimento humano no município do 
Rio de Janeiro, de 2015. A comunidade da Pedreira, onde está loca-
lizada a escola, constantemente aparece nos programas jornalísti-
cos que acompanham operações policiais. Em uma dessas opera-
ções, no ano passado, dia 30 de março, uma de nossas estudantes, 
a Maria Eduarda, foi assassinada durante a aula de Educação 
Física. Em três anos, eu já soube de quatro estudantes assassina-
dos, cursando o Ensino Fundamental, em que a faixa etária vai de 
10 aos 16 anos. Há uma creche próxima à escola onde eu trabalho. 
A diretora, em uma reunião, comentou que é comum alguns pais 
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levarem seus filhos portando fuzil, e que pede a eles que os deixem 
fora da escola, para entrar com as crianças. 

 Cerca de 80% dos meus alunos, que têm entre 10 e 16 anos, 
não têm pai. Provavelmente, esses números se cruzam com os 77% 
de jovens negros assassinados por armas de fogo. Ou os 64% dos 
negros encarcerados. De 2005 a 2012, a população carcerária cres-
ceu 74%. Ao menos uma vez por semana, vejo o caveirão. Eu estou 
na escola de segunda à sexta. Muitas operações acontecem nos fi-
nais de semana, e o tiroteio é frequente. Desde 2017, eu atuo como 
coordenadora pedagógica dessa escola, e todos os dias acompanho 
o cotidiano de famílias negras, que sonham com vidas melhores 
para seus filhos, netos e sobrinhos. Nosso trabalho é de braços da-
dos a assistentes sociais e a trabalhadores e trabalhadoras da área 
de saúde. E não é sempre que eles podem atuar, pois em muitos 
momentos entram em greve para ter o salário pago em dia, pois 
já tem faltado até o dinheiro da passagem. E os contratados?            
A instabilidade ronda. 

Diante desse cenário de violência e de dificuldades já conhe-
cidas pelo povo negro para acessar os serviços básicos, como so-
nhar com a ascensão a uma universidade pública? Como os mora-
dores da Pedreira chegarão a universidade pública, se o quadro po-
lítico que tem se apresentado é desanimador para nós, que chega-
mos aqui no auditório do IM, com nossos títulos, para debater o 
golpe de 2016? Como as mães vão dizer para seus filhos estudarem, 
para ser alguém na vida, se os cortes na educação serão por 20 anos? 
Como serão os corredores da universidade pública daqui a 10, 20 
anos? Com todo o sucateamento, com a justificativa de conter a 
crise… Que crise é essa em que se cortam verbas da saúde e da edu-
cação, afetando principalmente o direito à escola pública e à saúde 
de qualidade? Quem são os mais afetados? O advento do golpe não 
significa o rompimento da estrutura, mas, sim, a redução da possi-
bilidade de mudança. 
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Ainda somos o grupo de maior vulnerabilidade social. Ser 
negro, pobre e favelado, antes e depois de 2016, custa caro. Custa 
nossa saúde física e mental, e para muitos custa a própria vida. No 
entanto, não posso deixar de perceber que estamos nos expres-
sando na universidade. Seja nas salas de aulas, pátios, ou pesquisas 
acadêmicas. Temos avançado na ocupação desses espaços. Não é 
fácil, nunca foi. Não podemos contar apenas com as políticas pú-
blicas para entrarmos e nos mantermos aqui. Há muita luta e resis-
tência de coletivos que organizam cursos preparatórios, famílias 
que, mesmo com dificuldade, mantêm seus filhos estudando, ou 
alunos que conseguem um emprego de meio período. Desde a di-
áspora, temos atuado em rede. Nunca foi fácil, mas sabemos que 
andamos melhor quando andamos juntos. A partir de 2003, era 
uma sensação de que seria possível. A partir de 2016, não sabemos 
mais. Ser negro, pobre e favelado nunca foi fácil. 

 

RAUL SANTIAGO: 

Boa tarde a todos e todas. Marielle vive! Fora, Temer, e Lula 
Livre! Me chamo Santiago, sou do Complexo do Alemão, e lá sou 
fundador de um coletivo de comunicação independente chamado 
“Papo Reto”, e também faço parte de um coletivo chamado “Movi-
mento. Falarei sobre Eles”, e eles por si próprios já são bastante 
afirmativos, de resistência, de disputa de narrativa e de espaço de 
sobrevivência, num país racista como o nosso, mas também de 
tanta potência de pessoas lutando para mudar esse fato. Acho que 
a fala do professor foi maravilhosa, e eu vou me aproveitar para 
compartilhar um pouco do que a gente tem feito, porque esses es-
paços de fala e essa conexão de ativismo universitário e cruza-
mento dos saberes é a maior potência que a gente consegue trilhar 
para construir mudanças de fato contínuas de resistência nesse 
quadro que a gente tem vivido. O movimento é o coletivo mais re-
cente do qual faço parte, em que o foco principal é discutir políticas 
de drogas. Novas políticas de drogas, mas a partir da periferia, 
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tentando sacudir um quadro das discussões existentes sobre polí-
ticas de golpe. Hoje, em muitas partes do mundo, inclusive no     
Brasil, fala-se sobre legalização, descriminalização, regulamenta-
ção de algumas drogas. Porém, a maioria das pessoas que está fa-
lando sobre essas questões não está nas favelas, não tem a cor da 
nossa pele, não tem o nosso endereço, e elas querem esse processo 
relacionado à substância considerada ilícita pelo simples fato do 
uso recreativo. O que eu não vejo como um problema. Só que, na 
nossa realidade, de quem mora na favela e vive o que significa a 
guerra às drogas, que na prática é uma guerra aos pobres e à popu-
lação negra, a gente quer discutir muito mais coisas do que o simples 
fato de usar ou não usar uma droga, porque, todos os dias, o genocí-
dio diário da nossa população mostra que, independentemente de 
quem usa ou não usa, dependendo do seu endereço e da cor da sua 
pele, isso vai ser determinante para você ser uma das pessoas hoje 
que compõem a terceira maior população carcerária do mundo, ou 
o quadro grave de extermínio da nossa população nesse país. 

O movimento é um conjunto de 12 jovens, de diferentes fa-
velas e periferias, e a gente está em um processo de conexão com 
outros grupos de favelas e periferias, com populações indígenas e 
quilombolas, para a gente montar uma rede de discussão profunda 
de uma nova política de drogas, mas com o intuito único de con-
frontar o processo atual de como as coisas estão. Por quê? Atual-
mente se passa, no campo da legalização, por experiências em al-
gumas áreas no mundo que têm sido positivas, dependendo do en-
caminhamento direto do que se faz, que se tem gerado, a partir da 
legalização de algumas drogas até então ilícitas, mas que são muito 
diferentes do que estão acontecendo no Brasil. O movimento está 
pautando a discussão como: é preciso discutir a guerra às drogas 
como uma ferramenta da manutenção racista direta e o encarcera-
mento massivo dos nossos irmãos e irmãs e, ao mesmo tempo, dis-
cutir outras questões que existem em torno do mercado das dro-
gas, mas que não são dadas no cotidiano comum.  
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Quando você fala que é da periferia, da Baixada, da favela, 
muitas vezes o processo de criminalização das drogas, que, na prá-
tica visual e na cobertura de imprensa, caracteriza a favela como o 
espaço do ruim e do problemático, do inferiorizado historicamente 
e de onde acontecem algumas coisas que a gente também discute, 
que são consideradas comuns, mas que a gente também disputa a 
narrativa de significância de algumas coisas ditas comuns, como, 
por exemplo, nomes. A gente tem que tentar criar todo um con-
texto de discussão no campo da política de drogas sobre isso, prin-
cipalmente dizer que não existe uma guerra às drogas, porque o 
caveirão, as operações policiais, a quantidade de pessoas assassi-
nadas, elas têm endereço específico e cor de pele específica. Então, 
você não vê uma operação com carro blindado nas áreas nobres da 
cidade, mas acontece diariamente nas favelas, onde esse carro 
blindado, que tem capacidade de atirar por todos os ângulos, além 
de efetuar disparo, também tem a imponência blindada que ele 
significa. No Complexo do Alemão, o Papo Reto cruza muitos da-
dos que denunciam a violência racial através de uma dita segu-
rança pública que não nos inclui como cidadãos plenos, mas como 
inimigos dessa dita segurança pública, e quando um carro blin-
dado desses invade a favela, além dos disparos, o principal é de-
nunciar que o que a gente recebe das pessoas são as destruições 
diretas de bens materiais que esse veículo faz dentro da favela. No 
Alemão, muitas vezes em vielas e becos, pois são poucas as ruas 
principais que têm veículos e comércio, e também grande parte 
dos postes de energia elétrica, e, quando esse carro anda, ele 
amassa veículos de moradores, passa por cima da moto, derruba o 
comércio de rua, derruba poste de energia; sem disparar uma 
única vez, ele já causa todo esse processo de destruição. 

Aí, dentro desses processos de discussão de novas políticas 
de drogas, a gente tem que construir uma estrutura para denunciar 
essas violências gravíssimas dessas operações policiais de guerra 
às drogas, que gastam muito dinheiro público e têm gerado muito 
prejuízo para o morador da favela. No país e no mundo, grandes 
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empresas, ou nos mercados das drogas ilícitas, eles estão patente-
ando algumas substâncias que podem ser feitas com a folha de 
coca, da maconha, até então ilícitas. E o que a gente tem tentado 
questionar enquanto movimento é que, historicamente, e minha 
família é nordestina, e a gente vive num eixo Sudeste ilusório, 
como se fosse o resumo do Brasil, e a potência máxima, e que aqui 
que a gente consegue avançar foi a sobrevivência, e, nesse pro-
cesso, a gente teve uma migração histórica muito grande de pes-
soas que vieram para o Rio e São Paulo, e não tem emprego para 
essas pessoas todas. Não discutimos essa desigualdade, e, nesse 
processo, ocuparam-se espaços, surgiram as favelas, e, nessa reali-
dade, vários caminhos se abriram, e, no campo da sobrevivência, 
há pessoas que foram sobreviver num espaço da escravidão capi-
talista, trabalhar no McDonald’s, em empresas que não pagam 
nada e cobram muito. E tem pessoas que escolheram a ilegalidade, 
pois nem esses espaços conseguiram acessar, para ter recursos de 
sobrevivência e também para se sentir alguém que diz que o que 
você é o que você tem. Você só é se o todo te reconhece. E, aí, nessa 
realidade, na qual a imprensa está massivamente dizendo o tempo 
todo que, para você ser, você tem que ter, eu vi muitos amigos e 
amigas indo para o caminho da ilegalidade. Tenho história de ami-
gos que se envolveram pela sobrevivência extrema, e tenho amigos 
que se envolveram para valer. Queriam ter a roupa legal. Nesses 
processos, cria-se na favela a identidade do lugar onde tem que se 
enfrentar essas guerras às drogas, que começa nos EUA. 

Nesse processo, hoje, com essas empresas patenteando algu-
mas drogas ilícitas, o que acontece? O que temos discutido en-
quanto movimentos? Que é preciso discutir o racismo histórico das 
guerras às drogas. Isso significa o quê? Se vai legalizar a droga no 
país, e isso vai para a empresa, e se até hoje é ilegal e o tempo in-
teiro na favela matando o Eduardo de dois anos no Complexo do 
Alemão, assassinando três pessoas, o seu José, a Maria e o Benja-
min, que ia fazer dois anos, que foi dois dias depois da Marielle. Se 
até agora a favela está tendo operações e pessoas morrendo, 
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amanhã, se ficar legal, tira tudo isso da favela e vai para as empre-
sas. Então, quando é ilegal a gente ou sobrevive, ou é presa. 
Quando é legal, tiram esse recurso que circula em mãos dentro do 
processo da ilegalidade. Quando fica legal, vai para os empresá-
rios. É preciso fazer uma reparação de danos e também discutir o 
encarceramento massivo da quantidade de nossos irmãos negros e 
negras que estão presos por pequenas quantidades de drogas, e as 
mulheres, que, na sua maioria, são presas transportando drogas 
para seus companheiros; a gente precisa discutir essa reparação. 
Se legalizar, o país vai ter que soltar as pessoas presas por peque-
nas quantidades, que não mataram ninguém, que só estavam ten-
tando sobreviver ganhando seu recurso. O movimento trabalha 
essa questão, discutindo o racismo na guerra às drogas, pois não é 
só descriminalizar. É preciso observar como se usou a guerra às 
drogas para a manutenção racista do país que a gente vive. 

O Papo Reto é mais duro, em algum sentido, porque ele se 
especializou em denunciar a violência racial através das operações 
policiais do Estado dentro das favelas. Em certo momento, e isso 
dialoga muito com o que a gente tem discutido, do golpe atual, 
tudo que tenta demonstrar por que essas políticas de mudanças 
que foram implementadas há uns anos atrás, e foram essenciais 
para algumas situações na vida de muitas pessoas nas favelas e pe-
riferias. Eu lembro que no Complexo do Alemão, em 2006, quando 
conheci a internet, aquilo foi um mundo à parte. E, hoje em dia, 
parte do trabalho que eu faço usa muito a tecnologia e a garantia 
de acesso para pessoas no lugar de onde eu venho; são formas es-
senciais para que, hoje, a gente crie espaços. Estamos numa uni-
versidade com a nossa cor, com o nosso cabelo, com a nossa voz, e 
tem professores, a rua, construindo coletivamente uma resistência 
diante do cenário que a gente vive. O Papo Reto se especializou em 
construir outras narrativas no Complexo do Alemão. Alguns anos 
atrás, quando eu precisei procurar um emprego, eu tinha que men-
tir que não morava no Alemão, abrindo mão de uma passagem a 
mais, fazendo longos percursos a pé, e hoje eu reflito, a partir de 
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convivências em espaços como pré-vestibulares e outras institui-
ções, que me fez refletir criticamente sobre a minha realidade, a 
gente vê como é grave negar o meu lugar, para que eu consiga algo 
nessa sociedade. A gente olhava para a televisão e o jornal e só se 
falava de tiroteio no Alemão, da violência no Alemão, de que pes-
soas morrem no Alemão. Mas, ao mesmo tempo que, se isso existia, 
mas por consequência de uma criação de que naqueles espaços de 
favelas e periferias se criasse estrategicamente essa imagem, não 
passava nada do que eu estava vendo de potência incrível que 
aquela favela ensinou, de autogestão. A gente compartilhava ener-
gia elétrica por sobrevivência coletiva. E, fora isso, toda a riqueza 
da arte, da cultura, da invenção que o cenário da sobrevivência faz 
surgir. E o Papo Reto passou a pautar essas questões, e aí começa-
ram a surgir várias notícias de jornal. 

Alunos da PUC se assustam com tiroteios na Rocinha. Mas, 
e as pessoas na Rocinha? Não existe bala perdida quando ela tem 
endereço certo. A bala perdida acontece em um lugar específico. 
Bala perdida é a diminuição da nossa significância. Então, a gente 
passou a questionar. O Papo Reto começou a cruzar dados e passou 
a usar tecnologia para tentar provar as violências que a gente vivia. 
Em certo momento, no Complexo do Alemão, chegou a ideia de 
pacificação, e, rapidamente, tudo isso cai por terra, pois se trata da 
militarização do espaço cotidiano, que não tinha construção con-
junta com moradores. Era apenas colocar um cinturão militari-
zado para manter todos dentro da favela, enquanto grandes even-
tos aconteciam no país. Ao mesmo tempo, isso gerou naquele lu-
gar, onde tem a militarização da vida cotidiana, uma polícia com 
poder supremo. Em pouco tempo, a polícia começou a fazer coisas 
que nem os jovens envolvidos com o varejo das drogas faziam, que 
era, por exemplo: tem a tia que faz quentinha e, às vezes, eles iam 
lá e compravam. Às vezes, a polícia ia lá, com oito policiais, eles       
comiam e não queriam pagar. Aí, do mínimo para o máximo. Come-
çou a ter extorsão, ter sequestro de parentes de grandes nomes que 
estavam presos. Começou a ter grupos de milícia. Isso fez a favela 
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voltar a ser violenta. Você tinha duas forças no mesmo espaço, e 
cada beco virava palco de um grande confronto. Além de não dimi-
nuir a violência, aumentou-se a quantidade de pessoas atingidas   
pelas balas perdidas, que só são perdidas dentro da favela. 

Esse coletivo vai fazer quatro anos, mas as pessoas estão há, 
no mínimo, quatro anos, e são oito pessoas, quatro mulheres e qua-
tro homens, que trabalham com mediação de conflitos, com edu-
cação de base, e a gente se organizou na potência da construção 
coletiva. E, aí, o Papo Reto começou a ver muitas pessoas mor-
rendo, sendo atingidas por tiros, principalmente em 2013. A gente 
se organizou, e nada estava mudando. A imprensa só falava nos 
grandes eventos, e tudo estava silenciado. A gente foi para a rua. 
Uma mãe e uma filha foram baleadas pela mesma bala vendo tele-
visão dentro de casa, e outra criança havia sido atingida numa lan-
chonete, e um motorista de Kombi também. A gente pensou: não 
existe mais espaço seguro. Então, vamos tentar mostrar quem está 
atirando na gente. A gente dividiu essas oito pessoas. Parte foi para 
a rua, com qualquer equipamento que pudesse filmar, durante o 
período da operação policial dentro da favela. E, imediatamente, a 
gente pegou furos gravíssimos, como extorsão, negação de socorro, 
agressão, e começamos a denunciar isso nas redes sociais, e isso 
teve consequências. A primeira foi importante pela redefinição do 
que é segurança pública. Na época, o Cabral estava no auge, com a 
construção de um teleférico, que menos de 8% da nossa população 
usou. Esse teleférico está há um ano e cinco meses fechado. Inclu-
sive, parte dele está caindo. Ao mesmo tempo, por denunciarmos, 
começamos a ser ameaçados, diretamente, o tempo inteiro, e aí a 
gente foi e se especializou em segurança física, individual, coletiva, 
para que tivesse esquema de proteção. Começamos a construir uma 
rede muito importante, tanto de ativismo como de figuras que acei-
tassem encaminhar essa denúncia conosco, e acompanhamos como 
poderia ser feito, como a gente poderia usar áudio, vídeo, fotografia, 
para denunciar abusos policiais dentro da favela. Imediatamente, 
começamos a abrir muitos canais, nos conectando com outros 
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grupos, principiante na América Latina, a partir do processo onde a 
gente conseguiu criar uma ferramenta de denúncia, com uma estru-
tura de segurança, para denunciar a violência de Estado. 

Atualmente, o Papo Reto trabalha fazendo esses treinamen-
tos, de filmar violência policial na favela. Temos um núcleo de trei-
namento de indivíduos coletivos e de segurança online para ativis-
tas. E a gente atualmente trabalha com alguns grupos na América 
Latina discutindo a guerra às drogas, que vem dos grandes países 
e só aqui que ela vira uma guerra, na América Latina, em particular 
nas periferias, e a gente dialoga com o movimento Black Lives     
Matter, nos EUA, denunciando a guerra às drogas como manuten-
ção do racismo. E denunciamos a máquina maior, que é o mercado 
das armas, que usa a nossa parte do mundo como parte de experi-
mento racista dessas tecnologias. Quando a gente pega a UPP, pega 
o carro blindado, vemos historicamente como isso se deu. Ela é co-
piada do modelo da Colômbia, que foi inspirado em Israel em rela-
ção aos palestinos. O carro blindado é muito importante, e também 
vem de Israel. É uma tecnologia do controle sobre a Palestina, e é o 
mesmo modelo dos veículos usados na África, na época do apartheid. 
Então, isso já diz muito sobre o significado de segurança pública em 
um país extremamente racista como o Brasil. 

E, para fechar, eu não sei se vocês acompanharam, mas, pro-
vocando uma reflexão, pouco antes de vir para cá, ocorreu algo 
muito grave. O Crivella cedeu um terreno no morro do Pasmado 
para fazer um museu do Holocausto. É importante, claro. Mas, no 
coração de Berlim, você tem um memorial do Holocausto. Mas 
aqui, no Brasil, a gente não consegue discutir o racismo presente 
nas nossas estruturas e nem consegue discutir a reparação de da-
nos, inclusive as memórias em relação à diáspora africana, que 
vem sofrendo ainda hoje o genocídio nesse país. Ocupar esse es-
paço e discutir o que está acontecendo é manter essa rede unida. 
Eu venho aqui compartilhar um pouco do meu trabalho. Não é 
para mostrar o que eu estou fazendo. É o contrário, é para ajudar a 
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gente a fazer isso. Se isso serve para vocês, vamos nos unir. É dessa 
forma, nessa junção de saberes, que a gente consegue construir al-
gum espaço de sobrevivência. Eu tenho uma tatuagem escrita 
“acredite” no braço. Não é porque eu uso óculos, e sim porque eu 
desacredito todo dia. Mas, ouvir o professor, a nossa companheira 
é o que me faz acreditar de novo. E, quando eu vir o “acredite”, vou 
pensar em nós. Não vamos desanimar, vamos continuar essa luta. 
Muito obrigado. 

 

LUCIENE LACERDA: 

Boa tarde a todos e todas. Eu ainda não sou docente, mas, 
apesar de não ser docente, ultrapassei os espaços do golpe, porque 
me aposentei antes deles o efetivarem. Eu me antecipei. Isso tem 
benefícios, mas pode ter vários problemas, pois isso significa, para 
a vida cotidiana, outros tantos problemas para quem está aposen-
tada. Eu sou Luciene, sou uma psicóloga aposentada da UFRJ. Tra-
balhei durante 31 anos lá; primeiro, na assistência no Hospital Uni-
versitário [HUCFF], e, depois, em pesquisas de saúde, saúde cole-
tiva, saúde do trabalho e saúde da população negra, e questão das 
violências nas universidades [no Instituto de Estudos de Saúde Co-
letiva – Iesc]. Eu também venho da Baixada Fluminense, sou de Ni-
lópolis. Fiz faculdade na UFRJ (entre 1979 e 1985), quando éramos 
1,8% de negros na universidade, e é algo extremamente solitário. 

Se já é para vocês, olhem em volta. Tínhamos muito menos. 
Hoje, está em volta de 12% a 15%, mas éramos muito poucos, sem 
uma discussão sobre conteúdo racial na Psicologia. Isso é algo 
muito recente. Formalizado pelo CFP em 2002, pela Resolução 018. 
As políticas públicas são formadas nas universidades; então, é pre-
ciso ter a discussão das relações raciais nas Ifes. 

A gente [o Fórum Estadual de Mulheres Negras RJ] cons-
truiu um diálogo das mulheres negras com a Alerj [Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro], no intuito de a gente furar aquele blo-
queio, de colocar a pauta do orçamento e políticas das e sobre 
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mulheres negras no Parlamento. A aprovação dessas políticas de-
pende dessas pessoas que votam — os parlamentares. Mesmo que 
se tenha um movimento enorme, no fim quem vai aprovar aquilo 
são homens e brancos. Então, como a gente pode furar esse blo-
queio, não tendo uma representação massiva? Num desses dias, eu 
estava injuriada com as coisas que a gente não conseguia andar 
com a efetivação da proposta dos Diálogos. Eu estava em um bar 
com as compras do FEMN, após mais uma tentativa da efetivação. 
E pensando que não conseguíamos fazer nesses últimos anos uma 
marcha específica do Movimento Negro. 

E não existe “o” movimento negro, e, sim, “os” movimentos 
negros. E eu conversei com uma amiga do FEMN: não dá para a 
gente falar da questão racial só em novembro. Dos 56% da popula-
ção, a gente só vai falar um único dia em 12 meses? Então, fiquei lem-
brando que existe uma campanha que são os 16 dias de ativismo de 
combate à violência contra a mulher. Mais dias, mais gente! 

Para quem não conhece, o dia 21 de março é o dia internaci-
onal pela eliminação do racismo, por conta da morte de 63 jovens 
numa cidade chamada Sharpeville, na África do Sul, em 1960, no 
período do apartheid. Eles estavam, de forma pacífica, colocando o 
questionamento à obrigatoriedade do uso da Lei do Passe no 
apartheid. A polícia atirou, matou 63 jovens, com mais de 100 feri-
dos, e, na campanha para o término do apartheid, esse dia foi colo-
cado como representando a luta contra o racismo pela ONU. 

Mesmo que a gente não faça necessariamente uma passeata, 
uma movimentação específica, mas, se você quer que seu filho não 
sofra racismo na escola, você vai lá e combate isso. Conversa. Ques-
tiona. Você estará fazendo uma luta contra o racismo. 

Um pouco depois da Campanha dos 21 Dias, no ano do lan-
çamento — em 2017 —, eu fui parar no CTI. Estava tão entusias-
mada com a campanha que não comia direito e dormia pouco. Mi-
nha glicose… e eu tive que discutir com as pessoas sobre a minha 
alimentação, sobre o questionamento; quando eu falei que era 
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profissional de saúde, foram lá verificar. O pior de tudo foi questi-
onar se eu fumava ou não, e eu falava que não, e me perguntarem: 
tem certeza? Perguntaram se eu tenho enfisema, e eu disse que não 
sabia se tinha. O cara me perguntava essas coisas, e eu questionava 
algumas coisas, como uma profissional de saúde, e aí uma amiga 
veio me dar conta por que o cara perguntava tanto. Alguém adivi-
nha por que ele perguntava tanto? Por que ele insistia em pergun-
tar se eu fumava? Eu tenho dread! O cara insistia na pergunta, que-
rendo saber se eu fumo outra coisa. Você imagina, se eu sou uma 
pessoa da área de saúde, imagina alguém que acha que não tem o 
direito de reclamar? É nessas linhas que acontecem no cotidiano, 
e eu pensei: como a gente pode mudar isso? 

Quando pensei em fazer algo fora do dia 20 de novembro, 
chamei umas oito ou nove pessoas em um grupo no WhatsApp so-
bre março. Aí, eu falei: vamos tentar fazer algo nas universidades? 
Falaram “que legal!”. Aí, com o grupo, pediram para adicionar ou-
tras pessoas, e aumentar o grupo. Eu descobri que tinha um monte 
de gente sozinha querendo fazer alguma coisa coletivamente.       
E foi muito legal. 

Quero uma mudança radical da sociedade. Eliminar o       
racismo. Isso, por enquanto, é utópico. Uma vez, um militante, à 
época parlamentar, falou em uma reunião: “eu acho que militante 
é um sofredor, que gosta de sofrer, que é um depressivo”. Eu acho 
que não. Para mim, é uma pessoa esperançosa; para continuar mi-
litando nessas coisas, só sendo muito esperançoso. Eu quero que 
meu filho viva. Me incomoda muito, quando chega meia-noite, ele 
não aparece, e fico pensando onde e como estará. E eu coloquei no 
Facebook: “Luan, Luan, onde estás que não respondes?!”. Claro que 
ele me bloqueou a primeira vez. Tiveram duas. Mas ele me enten-
deu, e sabe que temos que cuidar uns dos outros. 

Na Campanha dos 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo, 
entendemos que é um movimento social; nós não aceitamos           
nenhuma gestão governamental propondo propostas. Não fazem 
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o trabalho com a gente. Por quê? O papel de gestor é implementar 
política. Não pode e não deve a Campanha dos 21 Dias para dizer 
que está fazendo alguma coisa. Vai lá, implante! Debater saúde não 
é papel de gestor, e, sim, de quem pesquisa, de quem é usuário da 
saúde, de quem trabalha, por exemplo. O papel do gestor é implan-
tar a Política de Saúde Integral da População Negra, diminuir os da-
dos alarmantes de mortalidade materna, fortalecer a política de cui-
dados com a doença falciforme, combater o racismo institucional. 

Então, esse ano, por exemplo, a gente teve que bloquear três 
prefeituras que queriam utilizar o nosso santo nome em vão.              
A gente bloqueou e disse que ia denunciar publicamente se eles 
fizessem isso. Dois seguidores se retiraram. Uma chegou a pergun-
tar: posso colocar? Eu disse: não. Você deve fazer as políticas, então 
faça isso. Podemos colaborar. Outra questão é o autofinancia-
mento. São camisetas, livros. Foram 102 atividades no Rio de Ja-
neiro. Esse ano foi uma atividade em Portugal, Salvador, em Juiz 
de Fora, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ao todo, 176 atividades. 
Isso significa que as pessoas se conheceram nas reuniões, fizeram 
alianças, com essa ideia de a gente fazer as lutas antirracistas de 
forma coletiva e em vários lugares. Então, teve atividades em salas 
de aula, em universidades, escolas, hospitais, teve contação de his-
tória africana no meio da praça, e teve panfletagem no primeiro 
dia do ano passado, e a gente distribuiu 3 mil panfletos só no Largo 
da Carioca. Nenhum papel foi jogado no chão. Porque existe uma 
vontade de entender o que é isso. Voltando à discussão, eu acho 
que teve uma coisa que a gente não esperava. De tanta adesão. De 
tanto interesse em discutir e apresentar suas questões sobre o ra-
cismo de forma coletiva. Estava represado. 

É verdade que o governo Lula foi importante para as discus-
sões, ações e políticas? Foi. Mas não foi fácil. O governo entrou sem 
ter nenhuma secretaria específica para a pauta racial. O governo 
Lula começou em janeiro, e só três meses depois que teve essa 
equipe. Foi uma discussão grande, limitante. E foi justamente no 
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dia 21 de março de 2003 que foi instituída a Seppir — Secretaria de 
Políticas de Promoção de Igualdade Racial —, com status de minis-
tério. Era tudo muito difícil. Sem orçamento de ministério, sem ter 
o acolhimento dos outros ministérios do papel da Seppir, que era 
consultivo. Mas, depois, a primeira lei aprovada, foi a Lei 10.639, 
que a gente tenta até hoje implementar em vários lugares. E, mais 
ainda, nas universidades, porque é uma lei que, apesar de entrar 
com a obrigatoriedade dos ensinos nas escolas, para poder ser 
aprovada, teve o acordo com o DEM tirando o papel do Movi-
mento Negro para a formação. Mas adivinha quem fez a formação 
dessas pessoas? O Movimento Negro. Também não veio a obriga-
toriedade nas universidades de contratarem pessoas para ensina-
rem a esses profissionais os conteúdos da temática. 

Na questão das mulheres, por exemplo, para quem estava 
construindo aquele governo, que era popular, de movimento so-
cial, foi uma frustração com a restrição do encaminhamento do 
aborto, porque, convenhamos, quem é que morre com o aborto? 
São as mulheres negras. Se um aborto clandestino, de forma se-
gura, sabemos que custa muito, o salário mínimo é de 900, mil re-
ais. Então, mesmo como agora, vai para o STF a discussão da des-
criminalização, mas isso só resolve para a população negra, para as 
mulheres negras, se for a legalização. Se você só retirar como 
crime, você deixa ao bel-prazer, ao descaso capitalista, de onde 
você vai se virar para pagar? Mesmo com instrumentos, deixando 
de ser crime? Tem essas questões. 

Houve uma movimentação direta para a política de combate 
à violência contra a mulher, e ela começou com um grande boom, 
e isso para todos os setores do governo Lula, com um incentivo às 
ONGs. Quem fazia política de combate às violências eram as 
ONGs. Não era uma política de Estado, no sentido de construírem 
imediatamente espaços públicos. 

Mas, um desastre grande foi esse golpe! Se, antes, no go-
verno da Dilma, já tinha tido rebaixamentos, pois, mesmo que a 



OTAIR FERNANDES  &  RAUL SANTIAGO  &  LUCIENE LACERDA  &  CLAUDIELLE PAVÃO DA SILVA 
ÁLVARO PEREIRA NASCIMENTO 

 106 

gente cobre desse governo golpista, não foi ele que começou a re-
tirar certas políticas, transformando tudo em Secretaria de Direi-
tos Humanos. Foi o governo Dilma. 

Veio o golpe, e ele se mostrou assim que foi colocado, 
quando você viu ministros somente homens e brancos. Isso é um 
retrato do que seria a política a vir. Então, os ataques às discussões 
e aos movimentos de mulheres sobre a questão do aborto foi uma 
perseguição sem par. No Rio de Janeiro, para movimentar, isso é 
um risco que ninguém quer correr. E eu estou colocando isso como 
uma questão de saúde. Não é uma questão sobre religião. É um di-
reito individual. Há um grande número de mulheres religiosas que 
fizeram aborto. Existe um grande número de mulheres casadas 
que fazem aborto. 

Houve também ataques aos direitos trabalhistas, e isso sig-
nifica, para a população negra, uma coisa fundamental, pois, se 
não conseguia terem assinadas suas carteiras de trabalho antes, as-
sinar agora, com condições degradantes? Somos o maior número 
de pessoas com trabalho precário. Mais ainda as mulheres, sobre-
tudo as negras, muitas vezes contratadas com salários muito me-
nores. Isso potencializou nesse governo golpista. 

 a questão da educação, foi intensificado o processo de fe-
chamento de escolas. Principalmente o horário noturno. E, para a 
população negra, fechar escolas, sobretudo o noturno, é um desas-
tre para a vida! Minha tia, por exemplo, começou a trabalhar com 
11 anos, e começou a estudar com 65 anos, e a escola fechou. Pensa 
no significado disso, cotidiano, para a nossa vida. Para a vida da 
população negra. 

E para a saúde? O enxugamento do financiamento público, 
que tira também vários dos medicamentos públicos, principal-
mente de hipertensão, diabetes, que atinge mais essa população. O 
enxugamento da máquina significa uma pauperização de quem já 
é pobre, e enriquecimento para outros. O que foi feito nesse golpe, 
o financiamento de várias obras — financiamento de empreiteiras 
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—, de várias questões, que foram colocadas, como a intervenção 
militar, que fez com que setores do Movimento Negro gerassem 
um grau de torpedos de como se portar dentro da intervenção mi-
litar e, mesmo entre os traficantes, havia determinado período em 
que era importante o atendimento dentro da comunidade. Depois, 
virou algo ditatorial, só que isso não é diferente da milícia, muito 
menos da intervenção militar. Estamos cercados. 

E, para a vida das mulheres negras, a morte da Marielle teve 
a seguinte simbologia: o tiro que atingiu a Marielle era para nos 
atingir. Estamos em plena insegurança em nossa fala e ações. 
Quem é que vai, com a morte dos jovens e encarceramento, fazer 
protesto? São as mulheres negras. Sobre a questão das falas das fa-
velas. A Marielle é um símbolo de quem questionou o que estava 
colocado e teve um papel representativo de ser uma parlamentar 
negra — a terceira 10 a 15 anos depois da segunda; e estava num 
processo de ascensão, de visibilidade pública. E, aí, não é só para a 
Marielle. Isso foi um símbolo de silenciamento desse grupamento, 
dessa população, e, então, a morte dela, dos cinco jovens de            
Maricá, e parte deles estava discutindo as violências de várias ou-
tras formas. E, então, estamos em uma situação de suspense. Esta-
mos em uma situação de reaprendizagem. Precisamos nos manter 
vivos, para continuar falando. Isso não significa retroagir no de-
bate, e, sim, de que forma, quais são as formas de trabalhar sobre 
isso, é disso que se trata. Como disse Conceição Evaristo: “Eles que-
rem nos matar, mas nós combinamos: não vamos morrer.” 

Então, a gente tem várias formas desses olhares, e, antes, 
mas agora mais ainda, com o incentivo de coletivos negros e de 
mulheres negras — fortalecidas com a Marcha de Mulheres Ne-
gras de 2015 —, e estamos falando de numa universidade que é o 
meu objeto de pesquisa hoje, porque a universidade surgiu em 
1200, para equilibrar saberes dos reis, da nobreza. Então, se é para 
equilibrar a nobreza, isso não era para nós. Embora haja relatos do 
professor Amilcar Pereira de que a primeira foi na África. Sobre a 
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questão do racismo epistêmico, que ainda existe, dos questiona-
mentos internos e da proteção, que a gente ainda precisa ter inter-
namente. Na semana passada, um aluno gay da Medicina colocou 
os horrores no Facebook de tudo o que sofreu durante. Gay e negro, 
aguentou em todo o seu curso frases racistas e homofóbicas. Desa-
bafou no Facebook, ao finalmente terminar seu curso e se formar. 
Sua questão foi levada à congregação do curso, e uma disciplina 
sobre a saúde LGBTTI foi introduzida no curso. Mas o final nem 
sempre é assim. E não é só isso que vai resolver. 

Apesar de passarmos no vestibular, e, para certas pessoas, há 
festa em família, para outras, elas ganharam presentes, alguns ga-
nharam abraços e vários foram os primeiros. Eu e minha irmã pas-
samos no mesmo vestibular, com ela fazendo Medicina na Unirio, 
na época Fefierj, e eu fazendo Psicologia na UFRJ. Eu sempre quis 
trabalhar e atender, e é algo ainda muito elitista. A minha irmã pas-
sou para Medicina e meu pai apresentava a gente assim: essa faz 
UFRJ e a outra faz Medicina. Então, ele nunca dizia qual era o meu 
curso, nem a universidade dela. Tem os coletivos negros, dos mais 
jovens, que tentam se proteger e se acolher, pois a universidade é 
violenta e perversa. Mas eles têm tido papel absolutamente mar-
cante para o aumento de leituras de autores negras e negros. 

Na Medicina tem muita fraude. No Direito também. Em vá-
rios cursos. Mas esses são onde há um maior número. Eu faço parte 
de uma comissão de heteroidentificação para os concursos públi-
cos. E a gente reprovou muita gente. Não foi um número, como a 
UFF, de quase 70%. Muitas pessoas se utilizam das poucas políticas 
afirmativas. Infelizmente. E agora o MPF colocou para as universi-
dades que elas devem fazer também a comissão de heteroidentifi-
cação na graduação. Algumas poucas já têm, e nós aqui da UFRRJ 
ainda não temos.1 
  

 
1 Texto feito antes de ser instituída a comissão para lidar com a questão na UFRRJ. 
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E, só para fechar, uma coisa para esses tempos obscuros. A 
gente vai ter, em dezembro, o IV Encontro Nacional de Mulheres 
Negras. Vai ser em Goiás. Nesses tempos, a gente precisa se agluti-
nar e pensar a vida das mulheres. Na vida das mulheres negras. Em 
1995, teve a grande passeata em Brasília do Movimento Negro, e, em 
2004, teve o Zumbi+10, e as mulheres negras fizeram, nesse ano de 
2004, um grande documento nacional, tratando das políticas públi-
cas para as mulheres negras, sobre todos os aspectos, pois, se a gente 
discute a causa do racismo, também é absolutamente importante 
discutir a política. Em 2015, a gente fez uma grande marcha com em 
torno de 50 mil mulheres, pois, afinal de contas, na base dessa popu-
lação, de mortalidade e baixos salários, somos nós que estamos. Eu 
acho que a gente tem muita coisa a fazer, mas a principal coisa é a 
gente fazer junto, porque é o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. 
Para mudar essa história, a gente tem que mudar as coisas, mas que 
a gente também faça isso de forma coletiva e acolhedora. 
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Capítulo 4 
A militarização das cidades e a intervenção 
militar no Rio de Janeiro* 

Vinicius Esperança (UERJ), Vinicius Gonçalves (UERJ) 
e Thiago Sardinha (UFRRJ)**

  . 
Nalayne Pinto (UFRRJ)***

NALAYNE PINTO: 
Boa noite a todos os presentes! Quero agradecer aos partici-

pantes da mesa de hoje e a todas as pessoas que vieram prestigiar 
mais essa sessão do curso “O golpe de 2016 no Brasil e o futuro da 
democracia”, intitulada “A militarização das cidades e a interven-
ção militar no Rio de Janeiro”. Vou passar a palavra para o Vinicius 
Esperança. 

VINICIUS ESPERANÇA: 

Bom, a minha fala tem um caráter mais geral. Eu vou traba-
lhar com estruturas conceituais, que eu acho que são importantes, 
para pensarmos a militarização das cidades e a intervenção militar 

* Mesa realizada no dia 2 de maio de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediadora. 
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no Rio de Janeiro. O primeiro bloco será uma breve contextualiza-
ção do que se convencionou chamar de militarização das cidades. 
O que queremos dizer com “militarização como processo”. O se-
gundo bloco é um comentário sobre algumas intervenções e ocu-
pações militares que eu acompanhei, que foi a ocupação militar do 
Complexo do Alemão pelo Exército brasileiro para o mestrado e, 
agora no doutorado, na Maré. E, no terceiro bloco, vou fechar fa-
lando sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. 

Contextualizando a militarização, eu queria falar sobre a in-
fluência do Stephen Graham, que tem sido hoje o autor mais usado 
quando se fala de militarização das cidades. Acho importante de-
mais que entendamos o Stephen Graham, para usarmos o seu con-
ceito de militarização no Rio de Janeiro. A militarização da socie-
dade civil quer dizer a extensão das ideias militares e rastreamen-
tos de densidade e seleção dos espaços e meios. O autor traz a ideia 
de um novo urbanismo militar, ou seja, um conjunto de práticas, 
dispositivos e ideias que marcam uma militarização ampla na vida, 
especialmente na vida urbana. Isso não começa com o 11 de setem-
bro de 2001, mas tem nele um marco, um divisor. Ou seja, depois 
desse episódio, isso começa a se intensificar demasiadamente. As 
cidades passam a ser cada vez mais constituídas como espaços de 
ameaças, e o uso da metáfora da guerra passa a ser cada vez mais 
utilizado para descrever a condição das sociedades urbanas em 
guerra, seja contra as drogas, o crime, o terror, a insegurança ou 
contra a pobreza. 

Essa guerra, em círculos militares, é chamada de guerra as-
simétrica, ou irregular, ou de baixa intensidade, ou de quarta gera-
ção. Tudo é muito próximo, muito parecido, e esses termos são uti-
lizados por especialistas de segurança e militares para descrever 
esse novo tipo de guerra que se constituiu nos espaços urbanos. 
Então, nessa concepção, há um longo aspecto de insurgência, que 
tem caráter transnacional, e elas estão condenadas a oferecer ame-
aças existenciais à sociedade ocidental, tendo como alvo o espaço, 
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a infraestrutura ou as tecnologias que sustentam as idades contem-
porâneas. Essas ameaças se camuflariam dentro das cidades, para 
se proteger contra formas tradicionais de detecção. O que acon-
tece, a partir desses conceitos? Uma reconfiguração ou desapare-
cimento da separação política, conceitual, operacional. A própria 
definição do interior e do exterior geográfico e social, tudo isso é 
configurado. Tudo isso passa a ser reforçado. O Graham usa a ideia 
do efeito bumerangue do Foucault, ou seja, as sociedades ociden-
tais como colonizadoras passam a reproduzir os seus próprios es-
paços internos, técnicas, dispositivos e métodos que são utilizados, 
e foram usados, nas sociedades colonizadas. Ou seja, esses disposi-
tivos passam a ser utilizados na população inteira dessas cidades, 
em particular contra os pobres. 

Podemos citar como exemplo, e é muito utilizado pela lite-
ratura que trata essa prática, em relação ao furacão Katrina, em 
Nova Orleans. Pessoas que foram obrigadas a abandonar suas ca-
sas foram tratadas em operações militares como insurgentes, com 
os mesmos dispositivos utilizados em Bagdá. Depois, a cidade foi 
pensada na sua reconstrução como uma cidade turística, gentrifi-
cada, onde se negava que 250 mil afro-americanos retornassem 
para a cidade e tivessem seu direito de voltar à cidade. O Mike            
Davis vai chamar isso de estágio mais elevado do orientalismo. Isso 
é marcado por um pensamento antiurbano, neoconservador, em 
que o conceito de terrorismo é ampliado, havendo uma parceria en-
tre os agentes de Estado e a mídia corporativa, e, nesse momento, 
dissidentes antiguerra, manifestantes de qualquer tipo contra medi-
das neoliberais, contra grandes eventos esportivos, pesquisadores, 
sociólogos urbanos, defensores da sustentabilidade, todos esses pas-
sam a ser considerados possíveis ou reais ameaças à integridade e à 
segurança nacional, quiçá como terrorismo. 

De fato, inaugura-se uma nova economia da segurança, e ela 
é levada a cabo por um oligopólio de grandes corporações trans-
nacionais, que controlam internacionalmente um grande e 
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lucrativo mercado de segurança. Agora, pensando a militarização 
das cidades do Brasil, não dá para perder de vista o choque do 
Graham e de outros pesquisadores com esse novo urbanismo mi-
litar, essa escala desses dispositivos, que levaram a usar o termo de 
“novo urbanismo militar”. Esse choque se dá porque, nessas socie-
dades ocidentais, pensando nos EUA, pensam o Exército de uma 
forma muito particular. A história das relações entre o Exército e a 
sociedade civil é muito diferente da nossa história. 

Já em 1957, o Samuel Huntington, 35 anos antes do reacioná-
rio texto sobre “choque de civilizações”, escreveu um livro sobre o 
Exército e a política, pensando a teoria política das relações entre 
civis e militares. O livro se chama O soldado e o Estado1. Ele já apon-
tava a construção do militar americano como profissional, ou seja, 
o Exército e as forças armados norte-americanas não tinham o há-
bito de serem desestabilizadores da política. Só que, no Brasil, essa 
militarização da vida, da política e do Estado se dá de uma forma 
muito diferente. A nossa República é proclamada por um golpe ci-
vil-militar que derruba o Império. Nossos dois primeiros presiden-
tes são marechais golpistas, e vale lembrar que o vice, Floriano Pei-
xoto, já conspirava contra o presidente e já tinha todo um espírito 
golpista, militar, presente na inauguração da nossa República. É na 
mesma década a campanha contra Canudos, que forma grande 
parte do imaginário do Exército, sobre quem é, sobre sua missão. 
Para muitos, é visto internamente como um grande marco, como 
um dos elementos constitutivos da identidade do Exército brasi-
leiro. E isso permanece tão forte no imaginário institucional, nas 
Forças Armadas, que eu registrei na minha pesquisa de mestrado, 
lá, no Complexo do Alemão, inúmeras vezes os militares fazendo 
a comparação com Canudos. Várias vezes. Tem escritos, entrevis-
tas, e esses que faziam comparação não tinham nenhuma ideia so-
bre a favela, dos soldados que vieram de Canudos, com o morro da 

 
1 HUNTINGTON, Samuel P. O Soldado e o Estado: teoria e política entre civis e militares. Rio 
de Janeiro: Biblioteca do Exército. 2016. 
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Providência. Não tinham ideia disso. Mas, na memória institucio-
nal, se faz essa relação. Canudos não se rendeu, como dizia Eucli-
des da Cunha. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnados 
palmo a palmo, quando caíram seus últimos defensores. Eram 
quatro, apenas. Ou seja, além de toda a história do papel dos mili-
tares na nossa política, as Forças Armadas agiram contra todos 
aqueles da população nacional que ameaçavam o sistema. 

Isso ocorreu de forma similar, quando, por exemplo, du-
rante a ditadura, se acionou a Lei de Segurança Nacional, para con-
ter manifestações de estudantes. Eventos como esse, que estamos 
tendo aqui. Só que alguns marcos fundamentais produziram uma 
nova etapa desse processo de militarização nas cidades brasileiras, 
especialmente no Rio de Janeiro. Quais são esses marcos? A Lei 
Complementar 97, de 9 de junho de 1999, e o Decreto 3.847, de 24 
de agosto de 2001, que fixam as diretrizes para o emprego das For-
ças Armadas na garantia da lei e da ordem. Eu vou ler um trecho: 
“O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem que 
deverá será episódico, em área previamente definida, e tendo a me-
nor duração possível, em que se presume ser possível a perturba-
ção da ordem, tais quais como as relativas a eventos públicos, par-
ticularmente os que contêm chefes militares de estado ou de           
governo estrangeiro, e a relação de pleitos eleitorais.” 

O outro marco é a escolha do Rio de Janeiro como sede de 
megaeventos internacionais. Outro marco é a Operação Arcanjo, 
que foi a ocupação militar do Complexo do Alemão pelo Estado, e 
a Operação São Francisco, na Maré. Outro marco é de 13 de outu-
bro de 2017, a Lei 13.491, quando os crimes cometidos por militares 
em operações de garantia de lei e da ordem não serão mais julga-
dos pela Justiça comum, mas agora pela Justiça Militar. É uma       
série de problemas, que vão contra todos os mecanismos interna-
cionais. O fato de que, se há dentro da nossa sociedade realmente 
uma ascensão conservadora, ou se, na verdade, sempre houve esse 
viés extremamente conservador por parte da nossa sociedade, o 
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fato é que pesquisas apontam que grande parte da população apoia 
a intervenção. Como pensar isso? O fato é que o Exército é pen-
sado, pelo senso comum, como bastião de moralidade, no meio de 
um mar de corrupção da política. O professor Pedro Henrique     
Pedreira Campos, autor do livro Estranhas catedrais: as empreiteiras 
brasileiras e a ditadura civil-militar2, já demonstrou magistralmente 
que a história não é bem essa. O fato é que os mecanismos de in-
vestigação e de denúncia, na época do regime militar, eram com-
pletamente coagidos. Não havia como denunciar. Como fazer isso? 

Em segundo lugar, o Exército é visto como exemplo de efici-
ência e racionalidade, ao contrário das polícias estaduais, que são 
vistas como desastradas. E isso também é um equívoco. As opera-
ções que você tem, a Arcanjo e a São Francisco, são exemplos gri-
tantes de ineficiência e gasto público mal utilizado. A Operação 
São Francisco custou 529 milhões de reais, dos nossos bolsos, num 
contexto de crise econômica, fabricado ou real, e, no dia seguinte 
à saída do Exército, era como se o Exército não tivesse passado por 
lá, pelo menos em termos da missão que o Exército ia cumprir.         
O Osmar, presidente da associação de moradores, assassinado 
pelo tráfico por uma bagunça nas relações locais, e especialmente 
o Vitor Santiago, que estava voltando do Flamengo com amigos, e 
seu carro foi alvejado, e ele tomou dois tiros de fuzil, perdeu uma 
perna, está tetraplégico, e, em momento nenhum, o Exército bra-
sileiro reconheceu o erro. O motorista do carro foi processado pela 
Justiça Militar por tentativa de homicídio, pois teria tentado atro-
pelar um soldado. Parece o teatro do absurdo, mas é a verdade.         
O Vitor usa fralda até hoje. Na Rocinha, que foi palco de várias 
operações militares, foram mais de 7,1 milhões de reais com resul-
tados pífios, em termos de ganho de segurança. Quem está na      
Rocinha hoje sabe. 

  

 
2 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a di-
tadura civil-militar, 1964-1988. Niterói: Eduff, 2014. 
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A conclusão é que essa ideia do Exército como exemplo de 
racionalidade é um ato de fé irracional. Não faz sentido. Essas 
ações todas ocorrem sob o signo da pacificação, que é um disposi-
tivo que tem uma longa história e, no Brasil, se constitui como um 
tipo particular de exercício de poder. Através desse dispositivo, são 
incorporados ao meio dominante, através da violência ou da ame-
aça da violência, sobre a forma de um poder velado, como os co-
munistas, rebeldes, pobres, favelados. Só para fechar o terceiro 
bloco, uma fala breve sobre a intervenção militar no Rio de Ja-
neiro. É uma discussão que muita gente gosta, e eu só quero ali-
mentar ainda mais a discussão, mas o fato é que essa intervenção 
desperta fantasmas do retorno da ditadura em todos nós, que co-
nhecemos a história do Brasil. Junto a isso, a fala de alguns milita-
res, como o general Hamilton Mourão, na frase que circulou o Bra-
sil inteiro: “Ou as instituições solucionam o problema político em 
relação ao Judiciário, tirando da vida pública esses elementos en-
volvidos em ilícitos, ou então nós teremos que impor isso.” 

Isso é um equívoco. O próprio nome dele não é muito ani-
mador, pois vocês lembram de 1964, esse nome já arrepia. E ele está 
cotado para ser o presidente do Clube Militar. O general Eduardo 
Villas Boas, algumas semanas atrás, antes do julgamento do re-
curso do Lula, também falou: “Asseguro à nação que o Exército 
Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem 
de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social 
e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões insti-
tucionais.” Nós estamos preocupados com essas falas. 

O fato é que, na intervenção militar do Rio de Janeiro, o 
nosso interventor não fala, ou pouco fala em entrevista. Não sabe-
mos o que se passa na cabeça do Braga Netto. Ele não tem se colo-
cado diante da sociedade. Qual é o plano? Qual é o planejamento 
dessa intervenção? E o que nós temos é uma piora dos dados sobre 
criminalidades. Tivemos o assassinato político da Marielle Franco. 
Ficamos atônitos. Eu pesquisei a Maré, eu fiz campanha para a 
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Marielle, e nós sabemos que há uma resistência da polícia ao co-
mando dos militares. Há muito tempo que a PM do Rio não tem 
comando. Caso a intervenção fosse um sucesso, poderíamos espe-
cular, melhoraria o capital político das forças amadas, do Temer, 
atrairia eleitores do Bolsonaro para uma candidatura para o go-
verno. Mas o fato é que a intervenção é um desastre. Caso os índi-
ces continuem a piorar, eu não vejo um mea-culpa dos militares, 
reconhecendo seus erros. A tendência no pensamento militar é 
sempre adotar as medidas extremas, com maior uso da força. O 
caos pode ser produtivo. A produção de um verdadeiro caos na ci-
dade. Pode ser implementado um estado de sítio? Possível é, não 
acho improvável. Pela Constituição, o estado de sítio tem prazo. 
Um mês, mais um mês de prorrogação, e tem que ser aprovado 
pelo Congresso. Não sei se nesse atual momento haveria essa apro-
vação no Congresso. O tempo é curto. Passados dois meses, aí é 
golpe mesmo. Já se configura golpe disfarçado. Ninguém fala em 
intervenção militar, e, sim, em intervenção federal. A disputa na 
linguagem é muito importante. Acho que o futuro dessa interven-
ção, que hoje é um fracasso, pode abrir margem para uma escalada 
mais autoritária, pode abrir margem para um sepultamento defi-
nitivo dos projetos de um governo de centro. Obrigado. 

 

VINICIUS RODRIGUES GONÇALVES: 

Agradeço a todos do Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pelo 
convite especial de hoje! 

A minha fala pode até levar a crer que eu e meu colega Vini-
cius Esperança combinamos previamente o que falar. Mas vou tri-
lhar uma linha um pouco diferente, e espero que possa comple-
mentar a contribuição dele. Eu queria compartilhar com vocês os 
resultados que tenho obtido com minha pesquisa de doutorado. 
Vou dividir a minha fala em três partes: primeiro, gostaria de me 
apresentar a vocês, porque a minha biografia é muito peculiar, e é 
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também importante para entender minha entrada no campo de 
pesquisa. Em segundo lugar, vou rapidamente descrever meu ob-
jeto e, por último, fazer algumas considerações sobre cada item do 
meu objeto de estudo. Vocês verão que ele é composto por múlti-
plos “módulos”, e eu trouxe uma rápida consideração para cada 
modulo do meu objeto. 

Em primeiro lugar, então: quem eu sou? Eu fui oficial de car-
reira do Exército brasileiro, e atualmente sou capitão da reserva. 
Mas eu sou um tipo bem específico de oficial: eu fui capelão mili-
tar. Para quem não sabe, o Exército tem um corpo de padres e pas-
tores que acompanham a tropa em diversas situações, inclusive em 
missões de paz, como no Haiti, e que executam serviços religiosos 
dentro da caserna. No caso, eu era capelão evangélico. Fui oficial 
da ativa por cinco anos, que é o tempo mínimo na força terrestre 
para alguém permanecer na instituição após o curso de formação, 
sem ter que ressarcir a União pelos investimentos efetuados pelo 
Estado brasileiro durante a formação. Assim, em 2014, pedi a mi-
nha baixa, mas sem ir para a reserva remunerada. Cheguei a ser 
voluntário para a missão de paz no Haiti, em 2011, mas fui cortado. 
Pode-se pensar que eu tive acesso a coisas sigilosas, e que me valho 
principalmente delas na minha pesquisa, mas não é exatamente 
isso. Muito material sobre o Exército está disponível na internet, é 
fácil encontrar. Eu, como ex-membro do Exército, apenas conheço 
o caminho das pedras. 

Como o Vinícius Esperança anteriormente falou, nas últimas 
décadas se observa uma mudança na natureza da atividade militar. 
Há muitos nomes diferentes para coisas relativamente parecidas, e 
vou resumir adotando o termo “guerra de quarta geração” — um 
termo que eu, em princípio, não gostaria de usar, especialmente 
para a segurança pública, pois legitima a visão de que a gente estaria 
numa guerra. Então, faço uso do mesmo termo que os meus interlo-
cutores estão usando nas publicações militares e entrevistas, mas, 
obviamente, não enxergo e não faço nenhuma equivalência com a 
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situação de segurança pública no Rio de Janeiro com uma situação 
de guerra. Mas o discurso dos atuais interventores federais, por 
exemplo, contempla essa visão e externa algo que a gente vive e que 
é característico disso, conforme o Vinicius também explicou: a mu-
dança na forma do conflito. Antes, se tinha o conflito em campos 
abertos, e agora as cidades são o palco privilegiado das ações milita-
res. Além disso, ao invés de dois exércitos demarcados e uniformi-
zados, têm-se um exército estatal e grupos de guerrilha, frequente-
mente tachados de “terroristas”, e que se misturam no meio da po-
pulação. Como na fala de um filme famoso, “o inimigo agora é outro”: 
para os exércitos, o inimigo agora está no meio das populações. 
Qualquer habitante, ou mesmo um transeunte, por exemplo, em 
princípio é vítima da desconfiança nesse contexto de quarta geração. 
E é preciso perceber que essa questão é um pouco mais antiga do 
que parece, a princípio. O Exército brasileiro tem sido utilizado em 
contextos urbanos de segurança pública desde a década de 1990, so-
bretudo no Rio de Janeiro. Para ser mais preciso, desde a Eco-92, 
com um tanque apontado para a Rocinha, para lembrar uma ima-
gem emblemática, que rodou o mundo. Esteve depois na Providên-
cia, em 2007, e também no período dos assim chamados “megaeven-
tos”, que começaram nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e se encer-
ram nas Olimpíadas de 2016. Em todos esses momentos, os militares 
atuaram em funções que são mais tipicamente policiais. Nesse 
ponto, isso é algo em que o Exército brasileiro está seguindo uma 
tendência mundial: aquela de exércitos realizarem funções de segu-
rança pública. Particularmente aqui, na América Latina, onde temos 
o exemplo da Colômbia e do México, que são mais recentes, em que 
as Forças Armadas estão sendo deslocadas para realizar funções tí-
picas das polícias — em especial, naquilo que tem sido chamado de 
“guerras às drogas”. 

O ponto de inflexão importante, no caso brasileiro, é a expe-
riência no Haiti. A tarefa de conduzir a missão de paz da ONU, que 
o Exército brasileiro assume em 2004, eu considero — como outros 
autores também — que atualiza uma busca constante, por parte do 
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Exército, de legitimar a sua presença, os investimentos em defesa, 
e também uma forma de saldar certa dívida com a sociedade, de-
corrente da experiência da ditadura de 1964-1985. O Haiti cai como 
uma luva para o Exército tentar ressignificar a sua função e tam-
bém a sua imagem. É muito interessante estudar como o Exército 
apresenta, em seus produtos de comunicação social, a presença no 
Haiti: frequentemente, cuidando de crianças, com os programas de 
TV apresentando a função dupla dos militares lá no Haiti, de sol-
dados e de “pais” (no sentido de “tutores”) de jovens haitianos.          
O que, para mim, tem grande equivalência com a própria relação 
tutelar pretendida entre Brasil e Haiti, assim como um tradicional 
papel moderador, que os militares se atribuem perante os civis, nos 
assuntos políticos nacionais. E é uma experiência em que o Exér-
cito entra de cabeça, buscando aprender a fazer esse tipo de com-
bate no meio das populações das cidades. O Exército usa a experi-
ência do Haiti para construir uma doutrina; em outras palavras, o 
Exército está aprendendo a fazer guerra nas cidades. A missão no 
Haiti tem muito menos possibilidade de acompanhamento nosso, 
em termos de desvios, de má conduta, e também de erros na exe-
cução das operações. Os militares que são empregados no Haiti 
normalmente passaram no Alemão, na Maré, e os que passaram 
no Alemão e na Maré estiveram no Haiti. Você constrói, assim, 
uma doutrina e um know-how, usando os territórios pobres como 
experimento. O próprio interventor federal no Rio de Janeiro, gene-
ral Walter Souza Braga Netto, falou que o Rio de Janeiro iria ser “o 
grande laboratório do Brasil”, com a Intervenção na Segurança Pú-
blica, mas, na verdade, isso já acontece há 20 anos. Nós, efetiva-
mente, temos observado, desde a Eco-92, um grande laboratório de 
técnicas de “comando e controle” (C2, na linguagem militar). E o 
Exército, que tinha uma cultura voltada para aquela guerra do tipo 
da Segunda Guerra Mundial, devido às mudanças na geopolítica, 
em que basicamente se cessam os conflitos interestatais, é repenti-
namente jogado num contexto de missão de paz, e teve que, às 
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pressas, impor um aprendizado aos militares para esse tipo de si-
tuação. 

É isso que estou estudando no meu doutorado: como o Exér-
cito aprendeu a lidar com essa situação, e continua aprendendo, 
fazendo isso no dia a dia, errando e acertando, nos territórios po-
bres do Rio de Janeiro — como foi o caso do Alemão, da Penha e 
da Maré, logo depois do Haiti. Eu separei em módulos, aquilo que 
eu chamei de “dispositivo militar de pacificação”. Por isso, o título 
que trago na apresentação é “Um grande circo de guerra”, que é 
uma apropriação do livro Um grande cerco de paz, do professor       
Antonio Carlos de Souza Lima.3 Eu utilizo “circo” não como “pa-
lhaçada”, coisa sem gravidade, mas, sim, no sentido do “circo da 
Fórmula 1”, por exemplo: algo que você monta os módulos e vai 
levando para cada lugar em que entra. Onde o Exército brasileiro 
entra ocupando, ele replica essa estrutura que apresento aqui, 
nesse slide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – O “dispositivo militar de pacificações” do Exército brasileiro 

  

 
3 LIMA, Antonio Carlos de Souza. Um grande cerco de paz: poder tutelar, indianidade e for-
mação de Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995. 
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A essa estrutura, presente em todas as ocupações, eu poderia 
me dedicar por muito tempo. Mas, como não disponho de tanto 
tempo assim, tentarei resumir cada item desses. 

Quando se planeja uma ocupação, os primeiros envolvidos 
são os profissionais das assim chamadas Informações — a popular 
“Inteligência”. Em relação aos profissionais de Informações, basica-
mente o pensamento de Inteligência do Exército remonta à época 
da ditadura civil-militar. É uma antiga tradição, que criminaliza 
movimentos sociais, que enxerga diversos atores da sociedade civil 
como potencialmente perigosos, devendo, então, ser monitorados 
constantemente, e de forma ininterrupta, a fim de não ameaçarem 
a Segurança Nacional. Então, a mentalidade é de exceção. Exem-
plo “bom para se pensar” é o Balta, um militar infiltrado no Tinder, 
com um perfil supostamente típico de militante do campo de es-
querda. Ele colocou em seu perfil umas citações fakes, as quais ele 
atribuiu a autores desse campo, se relacionando com mulheres 
desse espectro ideológico e denunciando manifestantes no con-
texto do golpe de 2016. Fundamentos e detalhes de sua atuação 
nesse episódio nunca ficaram claros. 

Quem também costuma chegar cedo aos territórios ocupa-
dos são as duas unidades de elite existentes no Exército Brasileiro, 
chamadas de Forças Especiais e Comandos. Possuem alta especiali-
zação para os combates urbanos, com sua presença elevando o 
“moral” da tropa. Elas são treinadas para ações sigilosas, invisíveis, 
sendo sua atuação de difícil controle para a sociedade. Podemos 
compará-las ao Bope4 da PM do Rio de Janeiro: quando essas tro-
pas entram em cena, é para matar. Operam muito próximos do 
pessoal de Inteligência, podendo inclusive fazer o trabalho típico de 
Informações, como coletar dados de campo. O mais comum é que 
atuem mesmo a partir dos dados fornecidos pela Inteligência.  

 
4 Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Pmerj), 
eternizado nos dois longas-metragens da série Tropa de elite. 
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Outro grupo que vai junto aonde o Exército chega é o pes-
soal do Direito, para garantir a adequação da tropa aos trâmites le-
gais. Como o Vinícius Esperança citou, a legislação recente delega 
à Justiça Militar mesmo os casos letais que atinjam civis nas ocu-
pações militares. A assessoria jurídica é cada vez mais influente en-
tre os comandantes, com concursos que vão admitindo bacharéis 
de Direito na Força terrestre. 

Encontramos também o outro braço, que é o das Operações 
Psicológicas, que é um campo de operações com um grupo de pro-
fissionais que fazem propaganda nem sempre declarada, no sen-
tido de influenciar a opinião pública (“conquistar corações e men-
tes”). Na Penha, isso aconteceu, com um evento e faixas que apare-
ceram misteriosamente em um evento do tipo ação global cha-
mado pelos militares de Aciso,5 sugerindo o apoio ao Exército pelos 
moradores — sendo que as faixas eram, na verdade, produzidas 
pelo próprio Exército. Isso é bem assustador, pois expõe ainda 
mais os moradores e coloca em risco a vida deles. 

Não posso me esquecer dos serviços religiosos: onde o Exér-
cito está, os capelães, padres e pastores do SAREx6 vão junto. Os 
capelães militares não apenas prestam assistência religiosa aos sol-
dados, como também atuam no sentido de cooptar os próprios re-
ligiosos das localidades, para que eles auxiliem no trabalho de ob-
ter apoio das populações à ocupação. O Exército inclusive ajuda a 
promover eventos religiosos ecumênicos nos territórios — como 
shows, e até vigílias. 

Há também o Soldado Cordial, que é o novo tipo de soldado 
que o Exército busca “produzir”: uma espécie de soldado pensado 
sob medida para as operações no meio das populações. Ele é 

 
5 Aciso é a sigla para Ação Cívico-Social, eventos que oferecem uma série de serviços às popu-
lações dos territórios ocupados: corte de cabelo, atendimento básico de saúde, orientação 
jurídica, entre outros. Suas origens remontam ao período ditatorial, em contextos de com-
bate às guerrilhas rurais, e sua inspiração é a doutrina de contrainsurgência, elaborada pelo 
exército francês durante a repressão aos movimentos coloniais de independência (Indo-
china e Vietnã, sobretudo). 
6 SAREx é a sigla que designa o Serviço de Assistência Religiosa do Exército. 
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basicamente um “soldado etnógrafo”, porque o soldado atual tem 
que ser capaz de entender a cultura local e fazer a leitura cultural 
da população em que ele está inserido — religião, costumes, mú-
sica; enfim, ter o mínimo de informação para fazer a leitura dos 
dados observados no dia a dia de patrulhas e revistas, passando 
para a Inteligência informação qualificada, além de também poder 
se relacionar nesse território. Esse soldado “entende” o mundo ci-
vil local, e por isso eu chamo de “soldado antropólogo”, ou ainda 
“soldado cordial”, uma vez que ele precisa alternar do modo “sol-
dado” para o modo “relações públicas”. Por fim, a Comunicação     
Social: o Exército Brasileiro tem revistas, rádio, TV na internet, está 
presente em todas as mídias sociais, além de uma série de produtos 
que ele desenvolve e que veiculam a opinião oficial da instituição 
sobre as ocupações e Comunicação Social, a fim de disputar as nar-
rativas acerca dos sentidos da ocupação. O lema do Exército é 
“Braço forte, mão amiga”, e essas últimas quatro estruturas citadas 
— as Operações Psicológicas, o Soldado Cordial, o SAREx e a Comuni-
cação Social — são o que eu chamo de a “mão amiga do braço forte”. 

Algumas breves considerações finais sobre esse dispositivo. 
Em primeiro lugar, em relação às tropas de elite, o que isso tudo 
significa para as populações que sofrem a presença de ocupações 
permanente no Exército e também no caso da intervenção militar 
atual? Bom, só para dar um exemplo, um dos treinamentos relata-
dos a mim por militares que serviram com essas tropas era o de 
atirar em estacas com melancias em suas extremidades, e o obje-
tivo era o de acertar sempre na melancia, para estourar como se 
fosse a cabeça. São essas tropas que, por exemplo, estiveram pre-
sentes na operação do Salgueiro, em São Gonçalo, onde estranha-
mente oito pessoas morreram, mas, segundo as equipes da Polícia 
Civil e do Exército que lá estiveram, ninguém atirou. Isso aumenta 
a produção de corpos, aumenta a letalidade em meios urbanos. E 
são corpos bem específicos. São jovens e negros, seja no Haiti, na 
Maré ou no Alemão, porque essas tropas são elites especializadas 
no ato de matar, sem deixar rastros, além de matar rápido, e matar 
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de forma imperceptível. Em segundo lugar, a Inteligência. Estou 
seguindo uma pista no meu trabalho, onde o Foucault localiza um 
continuum entre certas formas de governo da religião para o             
Estado, que ele chama de pastoral. Você tem o governo de pessoas 
vinculado à Igreja, por exemplo, e com o Estado moderno ocorre 
uma espécie de secularização dessas tecnologias de administração. 
A Igreja fazia uma administração geral, mas simultaneamente co-
nhecia cada membro do rebanho — algo que pode ser relacionado 
com atividades estatísticas do governo contemporâneo. Mas pa-
rece que o Foucault não levantou a questão — e isso é um insight 
meu — das invisibilidades, do segredo como forma de governos 
das pessoas, de grupos. No surgimento de diversos Estados nacio-
nais, como França e EUA, e também do Estado brasileiro, você tem 
a presença de ordens secretas, que se baseiam na posse dos segre-
dos de Estado nas mãos de uma aristocracia (no sentido de “go-
verno dos melhores”) — e eu percebo isso como algo quase sempre 
presente como prática do exercício do governo. O segredo, desde 
sempre, é um negócio que faz parte do Estado moderno. E isso é 
perigosíssimo, porque você tem uma série de generais, oriundos 
tanto das Forças Especiais quanto da Inteligência, com essa visão 
de sigilo, de segredo, de legalidade, que vem da formação da Inte-
ligência semelhante à da ditadura, em postos-chave. Prova disso é 
o general Sérgio Etchegoyen, atualmente chefe do Gabinete de    
Segurança Institucional [GSI] e que é oriundo de uma família de 
militares ligados às agências de informações — inclusive com um 
pai general do extinto SNI.7 

Em relação à questão do Direito, se trata de como esse grupo 
de profissionais do Exército e seu saber jurídico é instrumentali-
zado no sentido de viabilizar as exceções típicas de um contexto de 
guerra, de maneira que elas se tornem ordinárias — um Estado de 
exceção constante na vida cotidiana das populações dos territórios 

 
7 Serviço Nacional de Informações, órgão de inteligência fundado em 1964, no contexto da 
ditadura civil-militar. 
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ocupados. Já em relação às Operações Psicológicas, é importante 
dizer que isso não é apenas um grupo dentro do Exército, mas tam-
bém uma tecnologia tipicamente militar de governo de indivíduos 
e populações. A partir da atuação desse grupo, se produz conheci-
mento, se difundem informações, de maneira que todos os milita-
res são convidados de alguma forma a fazer Operações Psicológi-
cas em redes sociais, aplicativos de comunicação instantânea etc. 
Então, não estranhe você em receber mensagens, por exemplo, cri-
minalizando movimentos sociais, ensinando estratagemas de se-
gurança pessoal, como evitar situações de risco. Essas mensagens 
muitas vezes vêm de militares. E fazem parte da produção de um 
novo tipo de civil: o “paisano militar”. Se os militares querem “pro-
duzir” um soldado com feições “civis”, simultaneamente desejam 
que os civis possuam visões de mundo próximas às dos militares: 
que se preocupem com a segurança nacional e possuam um pro-
jeto de nação alinhado com os anseios militares. Nesse mesmo sen-
tido, as reuniões periódicas que o Exército realiza majoritaria-
mente com grupos cristãos locais, estabelecendo alianças em nível 
local, claramente me sugerem alianças com os grupos que os mili-
tares comungam visões de mundo e anseios para a nação. 

A respeito do “soldado cordial”, você tem uma grande en-
trada de profissionais de Ciências Humanas e Sociais, a fim de qua-
lificar o preparo da tropa. Acabou de ser criada uma instituição 
chamada Centro de Psicologia do Exército, se não estou enga-
nado,8 que é um quartel que agrega psicólogos, antropólogos, cien-
tistas sociais, historiadores, no sentido de produzir informação.         
É uma forma da instituição se apropriar dos debates acadêmicos 
contemporâneos, a partir de uma ótica conservadora, cabendo à 
Comunicação Social projetar de volta esses sentidos para a socie-
dade em geral. Comunicação, como tudo mais, é uma atividade que 
o Exército entende como guerra — nesse caso, a guerra perma-
nente pela opinião pública. Nesse sentido, “informar” é, acima de 

 
8 Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAEx), para ser mais exato. 
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tudo, propor narrativas que norteiem a percepção da opinião pú-
blica sobre o evento “ocupação”. 

Gostaria de concluir, ressaltando o aumento do número de 
militares e a interferência deles dentro do governo Temer. Não sei 
se vocês têm percebido o aumento grande de generais em cargos 
estratégicos, mas eles são quatro. O ministro da Defesa, depois de 
longo tempo nas mãos dos civis, é novamente um general. Tam-
bém o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o chefe da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, além do interventor fe-
deral no Rio de Janeiro.9 Isso possui perfeita coerência, a partir do 
momento que um governo carece de legitimidade, necessitando 
recorrer aos militares como elemento garantidor. Não me parece 
ser à toa que vários militares oriundos dos serviços de Inteligência 
e das Unidades de Elite galguem ao generalato: vigiar e punir se com-
pletam, para fins de governo. Os militares brasileiros são formados 
na visão de que podem ser o fiel da balança, quando em momentos 
de impasse na política nacional. Nesse sentido, as “pacificações” 
projetaram uma geração de militares, fornecendo visibilidade e 
atualizando seu sentido de relevância. O pensamento político des-
ses oficiais se encaixa perfeitamente no adágio “Liberal na economia, 
conservador nos costumes”, que sintetiza a aproximação do neolibe-
ralismo com algumas pautas reacionárias, ao mesmo tempo em 
que os conservadores também se aproximam dos neoliberais. Es-
ses dois elementos não estavam exatamente relacionados no pen-
samento militar brasileiro, no passado. Para mim, é uma aliança 
explosiva, e ela em parte é responsável pelo golpe de 2016, além de 
projetar Jair Bolsonaro no cenário nacional. Com isso, encerro mi-
nha participação. Muito obrigado, mais uma vez! 
  

 
9 General Joaquim Silva e Luna, general Sérgio Westphalen Etchegoyen, general Carlos Al-
berto Santos Cruz, general Walter Souza Braga Netto, respectivamente. 
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THIAGO SARDINHA: 
Boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite e queria 

também agradecer a presença de todos e todas, e agradecer a com-
posição da mesa, por dividir este momento, e também quero agra-
decer a organização do debate. Por outro lado, queria dizer o 
quanto estou feliz e honrado em estar participando, sempre refle-
tindo sobre isso. Como o Vinicius falou, é bom falar de onde vie-
mos. Sou professor de geografia, formado aqui na Rural, sou mili-
tante do PCB, fui militante do movimento estudantil da Rural, que 
é o Geterra. 

Pegando um gancho nas falas anteriores e sobre a relação 
entre militarização e religião, queria citar um caso muito grave. 
Hoje, existe uma igreja do Bope (Batalhão de Operações Especiais), 
chamada de Os Caveiras de Cristo, liderada por um pastor, e, toda 
vez em que soldados do Bope saem para realizar operações nas fa-
velas do Rio de Janeiro, ele realiza ou um culto ou uma oração. 
Numa entrevista recente, ele conseguiu justificar o símbolo do 
Bope com uma passagem da Bíblia, enfatizando que a missão dele 
era essa, uma missão divina, através dos Caveiras de Cristo. 

Nesse sentido, a primeira pergunta que queria fazer para vo-
cês para iniciar nossa discussão é se estamos vivendo numa guerra. 
Vejam, os soldados, com todo o aparato, com todo o arsenal de 
guerra que foi usado somente nas Olimpíadas, onde foram dispo-
nibilizadas 48 embarcações com arsenal de guerra, 1.169 viaturas, 
70 veículos blindados, 28 helicópteros, reforço a pergunta: estamos 
numa guerra? Se estamos numa guerra, quem é o nosso inimigo? 
Em minha opinião, estamos, sim, em uma guerra, por conta da dis-
ponibilidade armamentista e pela produção de mortos. 

Para tenta explicar o que acabei de afirmar, vou começar 
com uma exploração reflexiva, partindo do elemento teórico se-
guindo o viés da economia política. Estou convicto de que é impor-
tante, para tentar compreender o que estamos vivendo hoje e por 



VINICIUS ESPERANÇA  &  VINICIUS GONÇALVES  &  THIAGO SARDINHA 
NALAYNE PINTO 

 130 

que a cada ano se morre mais gente vítima de operações policiais 
orquestradas pelo Estado. É possível, acompanhando a esteira da 
economia política, refletir e analisar esse fenômeno. Lembrando 
que vivemos uma crise estrutural e profunda do capitalismo desde 
a década de 1970, a última grande crise do capital, e desde então ele 
não conseguiu se recuperar de forma plena. Foi seu último grande 
círculo de acumulação. Além disso, sabemos que a acumulação ca-
pitalista, via espoliação e primitiva de capital, significa não escas-
sez, mas sobra, ou seja, nós temos hoje, em várias esferas do capital 
que expressam essas crises geradoras de riquezas, porém concen-
trada nas mãos poucos. Há máquinas paradas, força de trabalho 
sobrando etc. Como isso reflete para a gente, hoje? Dentro das es-
feras de movimentação do capital, e, portanto, sua crise se destaca 
no desemprego. Basta olharmos os dados que vêm sendo produzi-
dos nos últimos anos, apontando como vem aumentando o desem-
prego, não só no Brasil, mas no mundo. Não há emprego. Ou seja, 
se não há emprego, há uma força de trabalho sobrando e excluída 
do processo produtivo e de circulação de capital. Há um contin-
gente populacional, como Marx bem analisou acerca da superpo-
pulação; essa força de trabalho do capitalismo contemporâneo não 
consegue sequer ser explorada. Não serve para o capital, ou seja, 
se não serve para o capital, o que acontece com essa força de traba-
lho excluída, que ultrapassa até mesmo os montantes do exército 
industrial de reserva? Qual é o tratamento que o capitalismo dá 
para essa força de trabalho, que não serve nem para ser explorada? 

O tratamento mais imediato dado para essa força de traba-
lho sobrante e excluída, em primeiro lugar, é o encarceramento, 
um encarceramento em massa, e, em nível global, esse encarcera-
mento, nos últimos anos, vem crescendo e assumindo posições es-
tratosféricas. O Loïc Wacquant, no livro Punir os pobres: a nova ges-
tão da miséria nos Estados Unidos10, explica esse encarceramento e 

 
10 WACQUANT , Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
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esse boom, associando-o ao cerceamento de cuidados sociais do Es-
tado e ao aumento do seu braço punitivo. Nesse processo histórico, 
vai acontecer um encarceramento da população preta de forma 
acachapante, cuja funcionalidade racista era dar continuidade ao 
Jim Crow (Leis de segregação racial). Quando o encarceramento 
encontra certos limites, o outro aspecto que entra em cena é o con-
trole generalizado dessa força de trabalho no espaço urbano ou 
nas fronteiras dos Estados-nação. Utilizando tecnologias bélicas 
das mais avançadas, que são criadas, cada vez mais, para controlar 
essa força de trabalho, com capacidades explosivas, esse aparato 
bélico trabalho é sempre aplicado na periferia do capitalismo. 
Contudo, antes dessas aplicações, os militares do Exército norte-
americano simulam cidades e bairros no próprio território ameri-
cano, para testarem e depois utilizarem em outros territórios.              
É isso que vem acontecendo por todo o mundo. 

Essa forma de controle generalizado remete à discussão que 
Foucault traz sobre o pan-óptico. Muita gente acredita que esse 
pan-óptico analisa apenas as prisões, mas, na mesma obra, Vigiar e 
punir11, ele realiza apontamentos sobre o confinamento espacial, 
tomando como exemplo as escolas e os hospitais, uma espécie de 
confinamento espacial, em que as práticas das prisões são aplica-
das nas cidades a céu aberto. As principais cidades do mundo estão 
vigiando todo e qualquer movimento populacional. Eu nem vou 
entrar no mérito das tecnologias e redes sociais, pois é um controle 
absurdo da vida cotidiana. Eu só queria sinalizar essa passagem do 
Vigiar e punir de Michel Foucault. O Bauman, na sua obra Globali-
zação: as consequências humanas12, exatamente no capítulo “Leis glo-
bais, ordens locais”, vai ampliar essa discussão também. Aqui, no 
Brasil, aparece na forma de câmeras de segurança espalhadas por 
diferentes lugares. Não sei se vocês observaram, mas, no caso da 
Marielle, surgiram antenas não sei de onde para alcançar o seu 

 
11 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão, 42ª ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
12 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 
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suposto assassino. Isso dá uma noção de como a burguesia tem 
hoje, em suas mãos, uma quantidade de tecnologias disponível 
para o controle dos indesejados da cidade. Isso acontece também 
na Europa. O Alessandro De Giorgi, que é um italiano que vai 
inaugurar o conceito de “multidão”, corrobora a nossa análise. Ele 
afirma que, para todo esse contingente dispensado pela ordem 
burguesa, a multidão, o cárcere é o único caminho. 

Eu queria trazer essa problematização para cá, e aí vou en-
trar aqui no conceito de militarização. Quanto aos países centrais 
do capitalismo, o encarceramento é a primeira medida, mais ime-
diata. Isso muda, quando olhamos os países da periferia do capita-
lismo, principalmente na América Latina. Aqui, quando falamos 
de militarização, restringe-se o debate apenas ao papel do Estado. 
Claro que ele tem mais responsabilidade, mas existem outros ato-
res que atuam com práticas militares, tanto quanto o Exército.          
E, aí, são questões pontuais, pois a militarização não se restringe 
apenas às Forças Armadas na rua, em políticas pontuais. Por exem-
plo, na cidade do Rio de Janeiro, temos um controle armado terri-
torial rigoroso, onde uma população não pode circular livremente, 
pois está sob o controle territorial do jogo do bicho e das milícias. 
No caso da milícia, é importante mencionar uma discussão acerca 
da característica desse grupo armado. Afinal, é grupo armado de 
um poder paralelo? Em minha opinião, não! Justamente por ser 
configurada por agentes do Estado agindo de forma lícita e muitas 
vezes ilícita. Se pegarmos a utilização das Forças Armadas e de        
Segurança para o policiamento do espaço urbano, a atuação dos 
grupos armados, como a milícia e o varejo do tráfico, tudo isso re-
presenta a militarização da cidade no capitalismo contemporâneo. 

Entretanto, quando as formas de tratamento, citadas acima, 
dadas pelo capitalismo à população pobre das cidades encontram 
dificuldades para o seu funcionamento pleno, entra na ordem do 
dia o extermínio brutal e horrendo. Nunca tantas pessoas foram 
exterminadas como nos últimos anos. Tem o caso da Síria, da 
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Palestina, a periferia dos EUA. Ontem mesmo mataram 14 pessoas 
em Belém do Pará, em resposta a uma policial que foi assassinada. 
Só que essa operação, desde que começou, teve ao menos 30 pes-
soas mortas. As chacinas cotidianas que acontecem em São Paulo. 
Quando o controle tecnológico generalizado, o encarceramento e 
a militarização não funcionam, resta a morte para aquela popula-
ção excluída da estrutura social em vigor. Só que entra outro as-
pecto. Entre 1980 e 2010, o Brasil registrou 1.091.125 mortos por ho-
micídio, uma média de quatro vidas dizimadas por hora! De 11,7 
homicídios por 100 mil habitantes, em 1980, passamos para 26,2. 
Um aumento de 124%. Situando-se na faixa de mais de 50 mil ho-
micídios por ano, alcançamos a tétrica posição de sexto país com 
mais mortes violentas no mundo; se considerarmos apenas os ca-
sos de jovens entre 15 e 24 anos, pulamos para a quinta colocação, 
com 51,6 homicídios por 100 mil habitantes. Considerando o perí-
odo de 2006 a 2015, a polícia no Estado foi responsável pela morte 
de 8.052 pessoas — no mesmo período, entre 2006 e 2015, 4.526 pes-
soas foram mortas pelas polícias dos 50 estados dos EUA,                 
conforme dados do FBI. 

Os pobres estão sendo dizimados hoje pela crise global do 
capitalismo. É preciso eliminar esse excesso de força de trabalho 
que vem sobrando, e para a gente aqui tem um caráter racial e ge-
ográfico. Quem são os pobres? Os que moram na favela. Se morre-
rem cinco, dez, é necessário que isso aconteça. Se estamos numa 
guerra, tem um inimigo a ser derrotado. Esses inimigos são as cha-
madas classes perigosas. É preciso derrotar as classes perigosas. 
Nos EUA, são os pretos e imigrantes. Na Europa, são os imigrantes 
os indesejados, e eles precisam ser exterminados. Então, o que nós 
assistimos, hoje, fazendo essa relação de memória, é o extermínio 
da força de trabalho. Porque essa crise do capitalismo atinge o seu 
principal vetor de manutenção, que é a relação social de valoriza-
ção do valor. 
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E, aí, eu vou lá em Robert Kurz, um filósofo alemão. Ele fala 
que o capital, hoje, não consegue estender a relação de valorização 
do valor. Ele não consegue mais ter a sua manutenção. Então, 
nessa crise, temos os perfis estereotipados para ser exterminados 
no mundo todo. Isso é a barbárie. A barbárie já acontece há muito 
tempo. E, no Brasil, ela tem duas esferas, que é a esfera do extermí-
nio e das medidas compensatórias. Enquanto os países de econo-
mia desenvolvida passaram pelo Estado de bem-estar social, os pa-
íses da periferia não passaram. O que tivemos foram medidas com-
pensatórias, direcionadas aos mais pobres, com o grau elevado de 
miserabilidade. Ora, ao mesmo tempo que essa população recebe 
o Bolsa-Família, entre outras medidas, é a mesma que recebe o        
caveirão na sua porta. É a mesma que recebe as forças de segu-
rança com frequência. 

E isso é uma discussão muito interessante, pois agora, de-
vido à conjuntura política, que é muito desfavorável às forças pro-
gressistas e de esquerda, nós estamos fazendo debates mais amplos 
acerca da intervenção militar. Quando que na favela não teve in-
tervenção militar? Quando que nas periferias não teve interven-
ção? Quando não teve extermínio de pobre em decorrência de 
ações de operações policiais? Não é novidade para o Rio de Janeiro. 
Não é novidade para quem mora no Brasil. E os resultados dessa 
intervenção? Eu vou entrar agora, especificamente, no que são as 
chamadas intervenções militares. Eu queria tentar falar um pouco 
mais sobre as milícias, mas acho que não vou conseguir. A primeira 
intervenção, no Brasil, aconteceu em Volta Redonda, em 1988, logo 
depois da nossa carta de redemocratização. A operação contou 
com 1.300 militares, quando eles invadiram a CSN, e três operários 
foram assassinados. De lá para cá, tivemos 29 intervenções milita-
res. Nos últimos dez anos, tivemos 12 intervenções militares. E com 
justificativas sempre diferentes. 

E, sobre essas justificativas, queria trazer uma problemática 
para pensar, pois parece que virou fórmula, de que ela é pautada 
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apenas na guerra às drogas. Não. Nem todas as intervenções são 
pela guerra às drogas. Na minha visão, é um viés racista de exter-
mínio sistemático dos pobres da cidade. No ano passado, a opera-
ção Vingança, no Complexo do Jacarezinho, foi uma operação não 
contra o tráfico, mas devido ao assassinato de um policial civil 
quem estava em operação oficial. Essa justificativa hoje de guerra 
às drogas deve servir para examinar o debate sobre a legalização 
das drogas. É preciso ter uma reflexão profunda; por isso, me inco-
moda bastante dar como resposta a qualquer violência policial que 
a solução de tudo é a legalização das drogas. É o mesmo que dizer 
o fim da polícia. Isso não dialoga de maneira alguma com a popu-
lação. Como assim o fim da polícia? De que forma isso vai se dar? 
Como vamos discutir? 

Continuando… Em 1992, ao mesmo que tem a Eco-92, é ofi-
cializado o Bope. E em sua primeira operação policial ele mostrou 
ao que veio, na favela Nova Brasília, matando 11 pessoas, e os cor-
pos das pessoas foram removidos pelo caminhão de lixo. De lá 
para cá, temos diferentes justificativas para utilização das Forças 
Armadas. A operação Rio 1 e Rio 2. Teve outras operações, em 1995, 
1999, 2002, 2003, como a operação Guanabara, em 2004. Em 2007, 
nos preparativos para o Pan-Americano. A Força Nacional, que 
participou de conflitos no Haiti, veio também. Mas a operação 
mais desastrosa foi na Providência, em 2008, na qual 11 militares, 
numa operação não oficial, sequestraram três jovens, moradores 
do morro da Providência, controlado territorialmente pelo              
Comando Vermelho [CV], e os entregaram para serem executados 
por uma facção rival na favela da Mineira, controlada pela facção 
ADA [Amigos dos Amigos], rival do CV. 

É importante sublinhar o papel da imprensa. Eu lembro 
que, quando ocorre a intervenção militar Rio 1 e Rio 2, o contexto 
político e social serviu de prato cheio para a imprensa de modo ge-
ral, pois atendia suas exigências: combater a criminalidade, que vi-
nha crescendo; acabar com a corrupção policial; e, sobretudo, a 
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desmoralização do Poder Executivo estadual. Motivos bastante pa-
recidos com essa intervenção do início do ano. Essa intervenção foi 
anunciada, pasmem, no Rock in Rio. Por que digo isso? No início 
do segundo semestre de 2017, policiais, junto com a Globo, realiza-
ram o seminário “Reage Rio”. Grandes personalidades foram con-
vidadas para discutir os rumos do Rio de Janeiro, e, então, a Globo 
organizou esse seminário, convidando empresários, inclusive     
Roberto Medina, o general Sérgio Etchegoyen, ministros do           
Temer, junto com o governador Pezão e o prefeito Marcelo            
Crivella. Eles anunciavam que já tinham a solução para o Rio de 
Janeiro, logo depois da operação na Rocinha, que se chamou ope-
ração Rock in Rio. E aí, no final, no último dia do Rock in Rio, eles 
sobem ao palco para dizer que o Rio de Janeiro, em 2018, será dife-
rente. No início de 2018, nós temos a intervenção militar. 

É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não consegui fa-
lar sobre as milícias, fica para outra oportunidade. 
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Capítulo 5 
A geografia do golpe* 

Maurílio Botelho (UFRRJ), Guilherme Ribeiro (UFRRJ) 
e Pablo Ibañez (UFRRJ)**

  . 
Marcio Rufino Silva (UFRRJ)***

MARCIO RUFINO SILVA: 

Vou fazer um breve preâmbulo dessa exposição, e já combi-
namos com os membros da mesa mais ou menos uma sequência 
das falas. Cada membro terá, em média, meia hora para tecer suas 
considerações sobre a relação entre a Geografia e o golpe de 2016, 
dentro de suas especialidades e particularidades quanto à pesquisa 
e ao trabalho específico dessa questão. Eu só tenho a deixar o meu 
agradecimento para os nobres colegas que se dispuseram a tratar 
desse assunto, que é tão difícil, referente ao nosso atual momento 
político, econômico e social, e que certamente merece esse tipo de 
reflexão. E eu só tenho a agradecer, igualmente, aos meus colegas 
por terem aceito fazer parte dessa mesa, e nós temos a oportuni-
dade, nesse espaço, desse diálogo e da possibilidade de congregar 
professores do mesmo departamento e de um mesmo curso de 

* Mesa realizada no dia 22 de maio de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediador. 
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graduação. Particularmente, acho que isso é muito raro e valioso, 
sobretudo no contexto da universidade brasileira atual. 

 

GUILHERME RIBEIRO: 
Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Marcio. Prazer em 

dividir a mesa com você, Maurílio e Pablo. Eu queria agradecer 
imensamente por estar aqui, pois sou professor de História do Pen-
samento Geográfico e, portanto, pergunto-me como posso contri-
buir para essa discussão tão complexa e profunda em um mo-
mento tão delicado da história do Brasil. Eu fiquei pensando aqui 
que, nos últimos anos, tenho rabiscado uma ou outra coisa sobre o 
Brasil em pequenos textos, tais como “A realização da política no 
Brasil urbano: notas-testemunho”, publicado em nossa revista 
Continentes, a fim de refletir sobre as manifestações de 2013, e dois 
editoriais no periódico Espaço e Economia, intitulados “Economia e 
democracia no Brasil atual: nota crítica”, em 2015, e “Jamais esque-
cer do golpe de 2016”1, nesse mesmo ano. 

Assim, de fato essa é uma chance de pensar um pouco por 
que minha carreira tomou a direção de pesquisar um historiador 
inglês na graduação e no mestrado, um historiador francês no dou-
torado e, por fim, no pós-doutorado, uma discussão sobre o pós-
colonialismo, mas sem nenhum interesse pelo Brasil. Embora não 
seja tão simples assim explicar as razões pelas quais tomamos tais 
decisões, em retrospectiva sinto que dei as costas para o Brasil. Ao 
vir da periferia e ter chegado até aqui, parece que minhas escolhas 
de pesquisa inconscientemente fizeram com que eu nunca qui-
sesse enxergar como o Brasil realmente é, pois, no fundo, é como 

 
1 RIBEIRO, Guilherme. A realização da política no Brasil urbano do século XXI: notas-tes-
temunho. Continentes: revista de Geografia da UFRRJ, v. 3, p. 116-120, 2013; RIBEIRO, Gui-
lherme. Estado, Economia e Democracia no Brasil Atual: Nota Crítica. Espaço e Economia, n. 
6. 2015 (Editorial); RIBEIRO, Guilherme. Jamais esquecer do golpe de 2016. Espaço e Econo-
mia, n. 8. Marseille: Revues.org, 2016 (Editorial). 
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se eu colocasse um espelho diante de mim e visse, através da mi-
nha própria trajetória, a imagem do meu país. 

Eu fiquei pensando qual seria o grande livro de um geógrafo 
sobre o Brasil, e o único que me veio à cabeça foi o do Josué de 
Castro (embora ele seja médico de formação, era professor de geo-
grafia): Geografia da fome,2 escrito há mais de 70 anos (1946). Será 
que tem alguma coisa a ver? Será que os geógrafos têm se afastado 
de uma interpretação do Brasil numa escala mais ampla e não têm 
percebido? Se sim, por quê? Por que não temos nos debruçado de 
forma satisfatória sobre o IBGE, por exemplo? A primeira questão 
que vai nortear minha fala, que é menos uma palestra e mais um 
desabafo, seria pensar um pouco sobre as escolhas intelectuais que 
fizemos e os seus motivos. 

É impressionante constatar que o curso de Geografia fala 
pouco sobre o Brasil. Eu acho que, para entender o golpe, é preciso 
entender de onde vêm as ideias. E o que eu sinto em todas as aulas 
(da graduação ao mestrado) é que as Ciências Humanas são muito 
mais abstratas que imaginamos. Nossas práticas, gestos e rotinas 
estão ancorados em uma série de ideias e conceitos. Não dá para 
explicar o mundo a partir de uma perspectiva mimética e objetiva. 
Embora abordagens dessa natureza, como o positivismo e o rea-
lismo, existam do ponto de vista histórico, suas limitações são no-
tórias. Afinal, é impossível dissociar a nossa vida cotidiana dos con-
ceitos que moldam essa própria vida. Então, assim que o Marcio 
começou a falar a respeito desse evento sobre o golpe, eu comecei 
a perguntar quais seriam os elementos estruturais que permitiriam 
entender o golpe, a adesão de boa parte da sociedade e a dissemi-
nação de determinadas imagens a respeito do golpe e da ditadura 
militar, via WhatsApp e Facebook. 

Minha pergunta central é a seguinte: como estamos enten-
dendo esse momento que o Brasil está vivendo? Não apenas sob a 

 
2 CASTRO, Josué de. Geografia da fome. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001 [1946]. 
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ótica do presente, óculos que têm cegado a perspectiva geográfica 
de 1945 até aqui. Precisamos nos perguntar com quais óculos his-
tóricos estamos enxergando o que está acontecendo no Brasil. É 
impressionante como a gente ainda trabalha com uma perspectiva 
fisicalista de tempo (passado, presente e futuro), quando, de fato, 
isso efetivamente não existe. A minha questão aqui é que a gente 
tente problematizar o mundo das ideias como um todo, problema-
tizar aquilo que nos faz entender o golpe e a realidade de um jeito, 
e não de outro. A meu ver, não dá para fugir de duas perspectivas. 
Uma delas é o processo histórico, que é o fundamento, a explicação 
de todas as coisas. Mas esse processo histórico é entendido a partir 
de uma perspectiva epistemológica. A partir de determinados con-
ceitos, que fazem com que assimilemos a história de uma forma, e 
não de outra. Para mim, a questão central para compreender o 
golpe é entender de onde vêm as ideias. É preciso considerá-las em 
termos geossocio-históricos. No resumo dessa palestra, anotei que, 
“na impossibilidade de explicar o presente fora da história, tendo 
como pressuposto a indissociabilidade entre mundo das ideias e 
vida social, a exposição em tela visa a abordar a geografia do golpe 
de 2016 (ou seja, o impeachment que depôs a presidenta Dilma Ro-
usseff) à luz da longa duração histórica e da formação socioespa-
cial brasileira, destacando, em termos empíricos, a escravidão, a di-
tadura de Vargas, a ditadura dos anos de chumbo e a urbanização 
periférica, a fim de entender as práticas sociais e culturais mobili-
zadas pelos conceitos de público, privado, sociedade e Estado. Tais as-
pectos podem ajudam a iluminar não somente a consumação do 
golpe, mas também a adesão por parte significativa da sociedade 
civil brasileira e de suas instituições”. 

A meu ver, é preciso definir claramente os conceitos que vão 
nortear nossa interpretação do golpe, se quisermos ultrapassar 
uma interpretação meramente conjuntural. E eu acho que o golpe 
se insere num quadro estrutural. Cinco autores de matrizes diferen-
tes me ajudam a pensar em termos mais teóricos.  
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Primeiro, um historiador conservador, que é Fernand       
Braudel,3 com a noção de tempo histórico estrutural de longa du-
ração. É a ideia segundo a qual história é mais aquilo que perma-
nece do que aquilo que muda com muita rapidez. Não é que ela 
não mude, mas ela muda lentamente. Bem antes de Braudel, po-
rém, o grande Joaquim Nabuco, em O abolicionismo,4 destacava 
algo que lembra um pouco essa perspectiva estrutural: a abolição 
da escravatura foi assinada, mas os efeitos da escravidão durarão 
por muito tempo. Essa é a questão que nos leva a olhar para o pas-
sado: o passado como uma estrutura difícil de apagar. 

O outro, mais à esquerda, é o filósofo francês Michel            
Foucault, com a noção de ordem do discurso,5 capaz de explicar não 
apenas o que está dentro de um campo científico, como autores, 
obras e conceitos mais importantes, mas aquilo que ficou de fora. 
O que é que tem ficado de fora da pauta da Geografia brasileira? O 
que é que nós não estudamos nos currículos de Geografia? Quais 
temas não estão presentes nos principais livros de Geografia dos 
nossos principais geógrafos? A ordem do discurso não explica so-
mente o cânone, mas, sim, o que o cânone deixou de fora e por que 
o fez. Milton Santos fala algo parecido em 1978: as ideias novas in-
comodam as velhas não porque são novas, mas porque querem 
deslocar as velhas. É preciso pensar nas exclusões da História e da 
Geografia brasileiras, porque as inclusões nós já conhecemos. 

O terceiro autor, aquele que iluminou longe a natureza do 
capitalismo periférico brasileiro, chama-se Francisco de Oliveira. 
Li tardiamente o livro Crítica à razão dualista6 e fiquei muito impres-
sionado, pois não entendi só o Brasil, mas também a relação entre 
urbanização e reprodução capitalista de uma maneira que eu não 
via nos livros de Geografia, preocupados que estavam mais com a 

 
3 BRAUDEL, Fernand. Écrits sur l’histoire. Paris: Flammarion, 1969. 
4 NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999 [1883]. 
5 FOUCAULT, Michel. L’ordre du discours. Paris: Gallimard, 1971. 
6 OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista/O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003 
[1972]. 
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forma do que com o conteúdo. Morador da periferia do Rio de Ja-
neiro durante 40 anos, todas as paisagens que me eram tão famili-
ares foram descritas e analisadas por aquela obra-prima. 

O autor seguinte é o baiano Milton Santos, com seu livro Por 
uma geografia nova,7 no qual ele desenvolve o conceito de formação 
socioespacial. Não basta só explicar a partir de uma perspectiva so-
cial ou econômica; é preciso incorporar o espaço no entendimento 
da formação social brasileira. Isso nos permite uma série de coisas, 
mas, sobretudo, a questão da diversidade. A geografia nos ajuda a 
explicar a diversidade, a entender como as diferentes frações do 
território brasileiro são importantes para explicar o capitalismo 
que se produziu aqui. 

Finalmente, Jessé de Souza e seu corajoso livro A elite do 
atraso: da escravidão à Lava Jato,8 em que ele trabalha para citar a 
escravidão como conceito nuclear para interpretar as mazelas so-
ciais e econômicas brasileiras e, ao mesmo tempo, deslocar as lei-
turas de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque e Raimundo Faoro. O li-
vro deixa algumas questões em aberto, mas é muito interessante 
para construir uma explanação diferente do país. 

Do ponto de vista empírico, gostaria de discutir cinco aspec-
tos: (1) a escravidão como traço central da formação socioespacial 
brasileira; (11) as duas ditaduras do século XX; (111) os conceitos de 
público, privado, sociedade e Estado e sua disseminação na longa 
duração; 1v) a urbanização carioca e suas violências física e simbó-
lica; e (v) a modernização neoliberal das reformas trabalhistas e da 
previdência. 

Declaro aos meus colegas de História a minha admiração ex-
pressa e inequívoca, pois ela alcança o Brasil em uma perspectiva 
mais ampla e mais crítica, ao passo que a Geografia muitas vezes 
se atém à forma, ao presente e a explicações absolutamente 

 
7 SANTOS, Milton. Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica. 
São Paulo: Hucitec: Edusp, 1978. 
8 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017. 
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pontuais. Na maioria dos casos, para a geografia o Brasil começa 
no século XX, com Getúlio Vargas, e a implantação de uma estru-
tura urbano-industrial. Como entender o Brasil dando as costas 
para a escravidão e, assim, negando o traço estrutural mais signifi-
cativo da formação do capitalismo periférico no país? Como negli-
genciar a principal mão de obra constituinte do capitalismo mo-
derno? Como interpretar o Brasil sem o conceito de raça, que, por 
sua vez, é derivado da escravidão? 

Por isso, o livro de Lilia Moritz Schwartz, O espetáculo das ra-
ças,9 é impressionante. Mesmo sendo mais descritivo, trata-se de 
uma grande pesquisa de arquivo reveladora de como surgiram dis-
cursos visando forjar, justificar, legitimar a inferioridade dos ne-
gros imediatamente após a abolição da escravidão através do con-
ceito de raça. Na virada do século XIX para o século XX, surge uma 
justificativa que não era mais a do pelourinho, do chicote, mas “in-
telectual”. Em uma palavra: epistemológica. Portanto, todas as ve-
zes que tentamos elaborar uma interpretação geográfica a partir 
do presente, ou a partir do século XX, nós damos as costas para a 
escravidão. Consequentemente, entendemos tudo pela metade… 

Eu ia pedir um minuto de silêncio no começo dessa palestra, 
pois faleceu ontem o grande geógrafo Andrelino Campos, profes-
sor da Uerj-FFP, autor da dissertação de mestrado, publicada 
como o livro, Do quilombo à favela: a produção do “espaço criminali-
zado” no Rio de Janeiro.10 A partir do seu lugar de fala, a partir do 
corpo como escala de referência, Campos notou a existência de 
uma relação direta e inequívoca entre a escravidão, as favelas e a 
formação socioespacial brasileira. Devemos aprender com ele, 
pois passamos todos os dias pela pobreza, que atravessa toda a ave-
nida Brasil até Seropédica, e nos limitamos a reproduzir conside-
rações superficiais de que estamos diante de lugares feios, de gente 

 
9 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no 
Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
10 CAMPOS, Andrelino. Do quilombo à favela: a produção do “espaço criminalizado” no Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
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pobre e negra marcados pelo tráfico de drogas e pela violência. 
Não conseguimos ver que estamos diante da história do Brasil, da 
escravidão aos dias atuais. Diante de processos geo-históricos de 
longa duração, que dizem respeito, por exemplo, aos nexos umbi-
licais entre questão fundiária e urbanização. 

Nesse sentido, como entender a geografia brasileira fora do 
livro seminal de José de Souza Martins, O cativeiro da terra,11 no qual 
ele explica a passagem do escravo como mercadoria para a terra 
como mercadoria? Por que não tomamos a geografia urbana a par-
tir da escravidão e da questão fundiária? Porque estamos rejei-
tando todos esses processos, e é exatamente por causa disso que o 
pensamento descolonial é tão importante. Seus conceitos serão 
responsáveis por questionar o universalismo e as intepretações ho-
mogeneizadoras e estruturantes e, em contrapartida, enfatizarão 
os lugares de fala, a fim de colocarem em xeque a territorialidade 
das epistemologias e a dimensão geopolítica do conhecimento 
(vale lembrar que a emergência do pensamento descolonial se as-
socia historicamente à descolonização da África e da Ásia nos anos 
1960 e 1970). Mesmo assim, parte significativa das Ciências Huma-
nas na Europa e no Brasil admite o descolonialismo como um mo-
dismo. E isso é absolutamente compreensível, pois ele interroga 
não só os cânones da ciência moderna europeia, mas os cânones 
das Ciências Humanas brasileiras brancas, machistas, escritas por 
intelectuais de classe média, ou, como é o meu caso, por intelectu-
ais que vêm da periferia, mas que embranquecem. Eu diria, sem 
nenhum medo de errar: nós, na geografia, temos operado um em-
branquecimento da interpretação do Brasil. Eu não estou falando 
por demagogia, para atrair plateia. É no que eu acredito e percebo. 
Pois é preciso abrir os olhos e os ouvidos para ver e ouvir. Quando 
se está em uma livraria, em um teatro ou em um restaurante, os 
negros não estão lá. Mas eles estão. Ao observarmos um pouco 
mais, eles estão servindo os brancos. Mas a gente não percebe esse 

 
11 MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004 [1978]. 
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movimento e, com efeito, acaba por naturalizá-lo, banalizá-lo. Por 
isso que as Ciências Humanas têm um papel tão importante na re-
produção do status quo, pois funcionamos como naturalizadores 
das contradições sociais. 

Por essas e outras razões, Jessé de Souza tem todo o mérito, 
porque o que ele vai dizer é exatamente isso: a escravidão é a raiz 
de todos os nossos problemas sociais. Quando Sérgio Buarque de 
Holanda enfatiza o conceito de homem cordial e esse homem cor-
dial constrói um Estado patrimonial, ele está deixando de lado a 
escravidão e a corrupção patrocinada pelo mercado. Assim, parece 
que todos os nossos problemas são por causa do Estado, e que o 
capital privado não tem nada a ver com isso. Para Jessé de Souza, 
essa é uma das razões a “justificar” o golpe. O Estado e o público 
precisam acabar, pois são a síntese de todos os males. Ao tomar a 
escravidão como sintoma de uma sociedade sádica, Souza se con-
trapõe também ao culturalismo conservador de Gilberto Freyre. 
Vejam o poder da teoria, de um conceito. Tomar a escravidão 
como traço constitutivo da interpretação do Brasil é diferente de 
tomar o Estado, a cultura ou, para ele, ainda, é diferente de inter-
pretar as classes apenas do ponto de vista econômico, embora o li-
vro, em linhas gerais, pareça mais marxista que qualquer outra 
coisa. Um grande e renovado marxismo. 

Volto à minha pergunta nuclear: quais são as categorias que 
temos mobilizado e trabalhado para explicar a geografia do Brasil? 
Não as que temos eleito, mas as que ficaram de fora. Quais concei-
tos e temas têm sido marginalizados? Eles é que vão mostrar o que 
está sendo publicado, o que tem sido consagrado como cânone. 
Basta pegarmos as duas principais revistas de geografia do Brasil 
editadas pelo IBGE, de 1939 até 1996 — Revista Brasileira de Geogra-
fia e Boletim Geográfico —, e constatarmos os assuntos recorrentes 
e os negligenciados. Preciso dizer quais são esses últimos? 

Explicar tanto conservadorismo, por incrível que pareça, é 
tarefa bastante simples. Basta olharmos para o processo histórico. 
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De 1500 a 1888, o que alimenta os quatro cantos do Brasil é a escra-
vidão. Quatro séculos, em que todos os aspectos da vida social es-
tavam umbilicalmente ligados ao escravismo. Após a República, 
sendo proclamada por militares, nosso século XX é moldado por 
dois regimes autoritários: Vargas e os anos 1964-1984. Consequen-
temente, qual é o ethos de nossa sociedade senão aquele que “re-
solve” seus problemas majoritariamente por meio da violência? 
Nada de educação, e muito menos revolução. Nosso caldo de cul-
tura é composto pelo racismo e pelo autoritarismo. Não há espaço 
para tergiversarmos. Por qual razão, então, não tomamos essas ca-
tegorias para interpretar o território? Como explicar o fato de que, 
muitas vezes, nossos mapas representam espaços sem sujeitos? Ve-
jam o nosso conceito de escala! Não por acaso deixamos de lado 
exatamente a escala do corpo — logo ela, a mais vilipendiada da 
geo-história do Brasil! 

Com efeito, parece quase desnecessário explicar o nosso 
conceito de público. O nosso conceito de público não existe, porque 
o público não interessa. O espaço público, o transporte público, a 
educação pública, a saúde pública são todos irrelevantes. Mas por 
quê? O público não interessa! Melhor dizendo, ele só serve no in-
terior do que Guillermo O’Donnell chamou de “democracia dele-
gativa”. Só nos dias das eleições. Depois, nunca mais. Por que não 
privatizar a universidade? Os hospitais? As escolas? Não existem 
conceitos e suas definições fora de suas inscrições sociais e territo-
riais. Por isso, Bruno Latour insiste na relevância da aquisição do 
conhecimento, isto é, em como determinado conceito foi constru-
ído e disseminado, e como ele faz parte de uma rede. Segundo     
Foucault, o discurso não possui apenas dimensão literal, mas, sim, 
refere-se a uma prática social. É assim que nós temos que entender 
a agenda das Ciências Humanas: como práticas sociais. No caso 
brasileiro, nossa matriz epistemológica é composta pelo escra-
vismo, racismo, autoritarismo e violência, pois essas são as práticas 
sócio-históricas que forjaram esse país. Até o século XIX, não exis-
tia um corpo social. Existia um Estado, um “Antigo Regime nos 
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trópicos”, que olhava para todos os escravos como cidadãos de se-
gunda classe. No século XX, duas ditaduras militares matando, ex-
terminando e calando a boca de quem se opunha a fazer qualquer 
tipo de crítica, e, consequentemente, nutrindo no imaginário social 
a ideia de que ordem é sinônimo de violência, e progresso, de au-
toritarismo. Não há contradições sociais. Há democracia racial. 
Igualmente, não houve ditadura em 1964, mas, sim, revolução.           
E também não houve golpe em 2016. Por que não houve? Essas são 
palavras que não fazem parte do nosso próprio léxico interpreta-
tivo. Não se pode dizer que houve golpe! Não se pode dizer que 
houve escravidão ou ditadura… 

Como geógrafo, a urbanização expressa isso de maneira 
muito clara. Os espraiamentos da pobreza. Para onde foram esses 
escravos? Para onde é que foi essa massa disforme, irrelevante, de 
pessoas? Jessé de Souza diz isso. É um dos nossos grandes débitos 
com a sociedade brasileira. É ter rejeitado essa massa de ex-escra-
vos. Não por acaso, a imigração. O incentivo à imigração como uma 
forma de dizer que não é possível entrarmos na modernidade 
sendo um país mestiço. E o que é a urbanização brasileira? O que 
são as favelas? As periferias? Onde estão esses negros, esses po-
bres? Escrevendo livros, dando conferências? Mas nós naturaliza-
mos isso, não é? Por isso é que a nossa elite, a elite do atraso, faz 
questão de deixar de lado o problema racial. Porque, se a questão 
racial toma corpo, ela coloca toda a história e os conceitos do Brasil 
em xeque. Mas nós teimamos em enxergar a urbanização, a peri-
feria, as favelas como formas. Como gente que não deu certo. Que 
está ali porque quis entrar para o crime, para o tráfico. Má índole. 
“Tinham tanta chance na vida, por que escolheram o caminho er-
rado?” As reações aos crimes de colarinho-branco são muito mais 
leves… E a reação das pessoas para com os trabalhadores nos shop-
pings, nos restaurantes? Não há sequer bom dia, boa tarde, boa 
noite. “Por favor” e “obrigado” parecem palavras que humilham 
quem as profere. Que fique muito claro para quem tem alguma 
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dúvida: nós enxergamos muitas pessoas, muitos corpos, muitas vi-
das como se fossem de segunda classe. 

Em vias de finalização, destaco o livro da Marilena Chaui, Bra-
sil: mito fundador e sociedade autoritária”,12 que vai direto ao ponto: a 
história fez de nós uma sociedade autoritária. Como essa sociedade 
se reproduz? Através de várias ideologias, como o verde-amare-
lismo, e, mais recentemente, por meio do Escola sem Partido.          
Observem o site deles: é muito impressionante! É um cartaz, que se 
propõe a ser fixado em todas as salas de aula, dizendo o que a gente 
não pode fazer. Se isso não é fascismo, eu não sei o que é fascismo. 
Escola sem Partido reproduz essa sociedade autoritária, assim como 
o Movimento Brasil Livre, os eleitores da família Bolsonaro, os opo-
sitores dos direitos LGBT — todos, claro, defensores da ditadura. 
Todo o imaginário de uma geração que nem viveu a ditadura (como 
a minha geração), mas que ainda defende esse tipo de regime e de 
prática. E isso quase seria inacreditável se não conhecêssemos o Bra-
sil, não é mesmo? Conheci um senhor que dizia que “quem não fazia 
nada errado não tinha nada a temer”. Tá ok? 

No que tange à geografia e aos geógrafos, precisamos apren-
der a interpretar as paisagens como um documento histórico, uma 
fonte relevadora dos movimentos da cultura, da economia e da so-
ciedade. Temos lido muito mal as paisagens. A questão estética nos 
aprisionou de maneira absurda. 

Eis que o Brasil pode ser tudo, menos uma incógnita. Isso me 
parece também recorrente em nossos diálogos: a afirmação de 
como é difícil interpretar o Brasil. O que vocês não estão enten-
dendo? O homicídio de Marielle? O assassinato de Chico Mendes? 
A questão agrária? A questão ambiental? O que do Brasil a gente 
não consegue entender? Muito pelo contrário. A radiografia do 
golpe, no Brasil, é claríssima. Há uma sociedade autoritária que fo-
menta uma elite do atraso. O que nós somos, a universidade? 

 
12 CHAUI, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Perseu 
Abramo, 2000. 
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Resquícios, fragmentos. Somos a minoria que esboça alguma rea-
ção. Por isso a necessidade de privatizar a universidade, pois não 
houve golpe no Brasil. Afinal, essa é uma palavra que não existe no 
nosso léxico, assim como escravidão, autoritarismo, violência… 

 

MAURÍLIO BOTELHO: 
Boa tarde! Quero agradecer ao professor Marcio Rufino pelo 

convite. Quando ele me intimou a participar, fiquei pensando qual 
seria o tema que traria. Pensei imediatamente em dois temas que 
acho que seriam mais voltados a uma interpretação geográfica, só 
que um deles seria um pouco árido: o processo de desmonte do Es-
tado brasileiro que tivemos nos últimos anos. E outro é o processo 
que talvez fosse mais fácil falar, pois é algo que venho discutindo e 
refletindo, sobre a militarização do espaço urbano e seus resulta-
dos recentes, mas o meu amigo Thiago Sardinha participou de 
uma mesa assim, e eu soaria repetitivo. Eu montei uma fala que 
não é exatamente uma interpretação geográfica, em alguns mo-
mentos tem alguns traços disso, mas é mais uma tentativa de re-
constituir os eventos que levaram à deposição da Dilma, enfati-
zando quatro processos, que são significativos. A gente poderia se-
lecionar outros, mas esses são mais fundamentais, e eu tentei fazer 
a reconstituição de algumas coisas que a gente não costuma lem-
bra mais, para a partir daí fazer uma análise desses eventos. 

Que processos são esses? A crise econômica, em uma leitura 
bem rápida, que é o primeiro processo. O segundo seria o papel da 
classe média como uma “base social” que vai contribuir para o im-
peachment. O terceiro processo seria o fortalecimento da ideologia 
de um neoliberalismo radical, principalmente em certa burocracia 
estatal, no caso no Brasil. E o quarto processo, que é o que confi-
gura propriamente o golpe parlamentar, que é essa instrumentali-
zação da luta contra a corrupção, feita pelos corruptos, para tirar a 
Dilma da presidência. Ao meu ver, esses quatro processos não for-
mam um todo orgânico. Não é uma grande conspiração que levou 
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ao golpe. Na verdade, eu acho até que eles são conflitantes e são 
tensos. Alguns foram oportunistas e instrumentalizaram outros 
processos. Para definir, eu poderia usar uma expressão da moda. 
Esses processos, juntos, criaram uma “tempestade perfeita”. O pro-
blema é que essa expressão dá ideia de algo acidental, de contin-
gência, e eu quero ir exatamente contra essa ideia. Eu quero pegar 
esses quatro processos para mostrar que eles vão aos poucos se re-
forçando. 

O primeiro processo, que é a crise econômica, eu não preciso 
falar muito disso, a gente viveu bem isso, e está vivendo. E está sen-
tindo isso na universidade de forma um pouco menos brutal do 
que a maior parte da população brasileira está sentindo nas ruas. 
A gente não pode deixar de tratar do impeachment sem pensar no 
processo de crise. E quando começa essa crise? Eu não vou entrar 
muito em detalhes, mas a gente tem que tentar entender o que foi 
o lulismo como projeto político. Tem vários autores que têm defi-
nido o lulismo como uma integração social pela via do consumo. E 
a gente só entende esse relativo sucesso que o governo Lula teve — 
e um pouco o governo Dilma, mas aqui já foi se esgotando —, de 
integração de grandes massas da população ao consumo, sem pen-
sar a conjuntura internacional econômica favorável, que foi exata-
mente o que se configurou mais ou menos nos anos 2003 e 2004, 
que foi um grande reforço, um crescimento significativo dos pre-
ços internacionais das commodities. A “bolha das commodities” levou 
a uma era de liquidez sem precedentes na economia brasileira, e 
isso permitiu estimular o crédito interno. Isso permitiu aumentar 
a disponibilidade de moeda, reduzir o endividamento externo e 
criar política de crédito consignado, o que dava crédito barato para 
a população mais pobre, até então refém dos juros exorbitantes e 
excessivos dos bancos. Essa questão das commodities é muito mais 
complexa do que simplesmente o “papel do mercado externo na 
economia brasileira”, porque ela forra a economia brasileira com 
um crédito e uma liquidez que até então era muito mais restritiva 
na história da economia nacional. Isso, evidentemente, tem um 
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papel importante no período em que a gente vive, de capital finan-
ceiro hegemônico, principalmente para fazer o capital fictício fun-
cionar, que é a antecipação de riquezas futuras. 

E essa conjuntura de liquidez excessiva, ela começa a dimi-
nuir em 2007 e 2008. A gente tem a crise dos subprimes nos EUA, e 
isso afeta muito o “Primeiro Mundo”, para usar um termo démodé. 
E isso vai levar a uma série de políticas anticíclicas do governo bra-
sileiro, que vai passar a gastar muito mais dinheiro em obras de 
infraestrutura. Em 2007, nós temos o PAC, e também lembrando o 
caso chinês, que faz uma tentativa de reforçar o mercado interno, 
para tirar um pouco a dependência do mercado internacional, 
principalmente dos EUA. Isso adia a crise por determinado mo-
mento, só que não é um efeito prolongado. Quando a gente tem 
uma queda nos preços das commodities em 2012 e 2013, que é a ex-
plosão dessa bolha, aí o minério de ferro, aço, soja, petróleo, os pre-
ços caem de forma brusca, o Brasil entra definitivamente em crise. 
Se estava demorando a chegar ao Brasil, em 2012 e 2013 começa a 
aparecer, e, já no final de 2014, isso vai surgir principalmente no 
PIB do último trimestre de 2014, quando a gente tem o início da 
recessão, que é exatamente o momento das eleições. A Dilma vai 
tentar responder com uma tentativa de ajuste, e isso vai aumentar 
o endividamento; os juros começam a se elevar de forma radical. A 
gente tem um corte de gastos em todos os lados, e a Dilma perde 
um pouco do apoio dos movimentos sociais, que inclusive vão di-
zer que ela adotou o programa do Aécio: no momento em que o 
desemprego explode no Brasil, a Dilma dificulta o acesso ao se-
guro-desemprego. Ela passa de seis para 12 meses de trabalho para 
poder ter acesso ao seguro-desemprego. Então, é uma situação que 
tira um pouco as bases sociais do governo Dilma. Esse, basica-
mente, é o primeiro processo, e isso é um contexto que a gente não 
pode deixar de analisar quando pensa no impeachment. 

O segundo processo é exatamente a saída das classes medias 
às ruas. Ao contrário do que o governo dizia, não havia um governo 
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para todos. O governo Dilma, e, principalmente, o governo Lula, 
tirou milhões da miséria absoluta. Embora tenha alguns dados de-
monstrando que os números foram maquiados por uma questão 
de câmbio, sem dúvida eles tiveram uma contribuição ao tirar uma 
parte considerável da população da miséria absoluta, o que repre-
sentou uma diminuição desses extremos de pobreza. E no mesmo 
processo a gente nunca teve lucros tão exorbitantes entre os em-
presários e a elite brasileira, principalmente os bancos, e isso mos-
tra uma visível polarização da renda. O que estava no meio sentiu, 
os estratos intermediários, e o IBGE mostra isso, ocorreu um acha-
tamento da classe média nesse período. No período FHC, a classe 
média também sofreu um bocado e, por isso, uma parte da classe 
média votou no Lula em 2002. A gente tem uma polarização da 
renda, na qual o estrato intermediário é varrido, e, quando a crise 
bate, a classe média sofre mais ainda porque ela é muito mais re-
fém do crédito do que realmente as camadas mais populares. Ela 
começa a ir para as ruas, e isso já aparece um pouco nas manifes-
tações de junho e julho de 2013, que são mais complexas. Mas, sem 
dúvida, em 2014, quando começa a eleição, e em 2015, a gente tem as 
ruas tomadas pelas manifestações verde e amarelas. Aí, a gente vai 
enxergar toda essa caixa de pandora, de todos os preconceitos soci-
ais se abrindo de uma vez. A classe média vai na rua falar mal do 
Bolsa-Família, das cotas, dos “vagabundos” que o governo sustenta, 
da assistência social em geral, sempre baseado em uma ética do tra-
balho, em uma meritocracia, em um discurso de que o governo pri-
orizava grupos que não mereciam. E, óbvio, sempre um discurso 
contra a corrupção, que a imprensa gosta de utilizar regularmente, 
para liquidar algumas figuras e políticos que ela trata como alvo e 
inimigo temporário. Acho que esse é o segundo processo. A gente 
não pode deixar de lembrar dessa base que vai levar ao impeachment. 

O terceiro processo está muito ligado a esse segundo, mas 
estou destacando aqui, para enfatizar um pouco mais, que é o for-
talecimento de uma ideologia neoliberal radical, principalmente 
entre uma parte da burocracia estatal. Por exemplo, gente do 
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Ministério Público e da Justiça brasileira, uma parte da universi-
dade e da mídia. Eu não vou entrar muito na questão da mídia, e 
isso é meio óbvio, e o Pedro comentou no início. A mídia sempre 
foi hegemônica e neoliberal, sempre adotando essas bandeiras. 
Isso não é uma novidade. Só que ela andou um pouco desacredi-
tada exatamente por causa dos fracassos que o FHC produziu, 
principalmente no segundo governo dele, e isso levou o Brasil 
quase a uma conflagração social, e tirou o neoliberalismo da pri-
meira linha da política nacional, pelo menos o neoliberalismo ra-
dical. Não acho que o governo Lula tenha superado isso de forma 
mais sistemática. Só lembrar também que isso sempre esteve pre-
sente na sociedade brasileira, essa ideologia neoliberal, porque o 
Lula, diferente do FHC, nunca ganhou uma eleição em primeiro 
turno. Sempre teve uma parte da classe média muito refratária ao 
PT, mas uma parte dela, em algum momento, aderiu e, depois, exa-
tamente devido a esse achatamento da crise, voltou a jogar contra. 
E o que quero ressaltar é uma coisa que não é nova e é um dado 
que se fortaleceu nos últimos anos. Eu diria que o governo Lula foi 
responsável por isso, que é uma espécie de matrimônio entre um 
discurso do neoliberalismo e o fundamentalismo evangélico. 

Se a gente pegar, por exemplo, o Escola sem Partido, que o 
Guilherme chamou a atenção: a maior parte da fundamentação é 
uma visão fundamentalista evangélica. Se a gente pegar as figuras 
da Lava Jato e se virmos vídeos e palestras dos membros da força-
tarefa, a maioria das figuras é vinculada a igrejas evangélicas. E a 
gente pega exatamente nesse discurso, da Lava Jato, um discurso 
de classe média, que chegou ao Estado brasileiro com aquela edu-
cação de classe média, que foi exatamente voltada para vencer 
dentro da burocracia estatal. São os concurseiros que passam a 
vida inteira estudando para conseguir uma vaga na alta burocracia 
estatal. Esse pessoal é exatamente fruto dessa trajetória social. E 
eles juntam, nessa perspectiva, as visões preconceituosas de classe 
média, um neoliberalismo radical, que quase todos eles proces-
sam, e um dado novo, que é esse fundamentalismo evangélico, que 
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cresceu fortemente no Brasil nos últimos anos, e, principalmente, 
esse matrimônio vai tratar todo ativismo estatal como se fosse si-
nônimo de corrupção. Se você assistir às palestras de Sérgio Moro, 
o discurso dele é que o Estado forte é um sintoma de corrupção. 
Inclusive, se a gente olhar as visões dele sobre as obras da Petro-
bras, que foi um dos principais alvos da Lava Jato, ele afirma que 
não existia projeto, e tudo apenas tinha por objetivo a possibili-
dade de corrupção. Eu até concordaria que não existia uma visão 
de rentabilidade imediata, pois ele não compreende nada de capi-
tal financeiro e capital fictício. A ideia era pensar a infraestrutura 
para antecipar ganhos futuros. Para ele, é exatamente uma visão 
de investimento público, para desviar dinheiro. Isso é visível. E to-
dos os partidos, e todos os políticos que representam alguma forma 
de ativismo estatal são imediatamente vistos como corruptos. Não 
é por acaso, ou por afinidade ideológica, que ele coloca como se-
cundária ou terciária a investigação contra as figuras que são tra-
dicionalmente neoliberais. Não sei se ele é ou não tucano, mas é 
visível que há uma afinidade ideológica, e quem está na primeira 
linha das investigações da Lava Jato, em geral? É o pessoal do PT, 
que advoga um ativismo estatal, que é muito menos estatal do que 
a gente acredita, pois o PT fez muitas parcerias público-privadas. 
E, em segundo lugar, é o pessoal do PMDB, que é o partido da fisi-
ologia. É o partido que tem a grande imagem que representa a          
fisiologia do Estado brasileiro. Então, esse pessoal da Lava Jato vai 
servir de referência para a classe média que está na rua, vai servir 
de símbolo máximo, são os heróis da grande mídia, e exatamente 
porque eles estão fazendo uma cruzada contra a corrupção. Eles se 
veem numa visão religiosa contra a corrupção. Eu peguei aqui uma 
entrevista do Deltan Dallagnol. Ele diz, em 2015, numa entrevista 
sobre a luta contra a corrupção: “Em razão da minha cosmovisão 
cristã, eu acredito que nós temos uma janela de oportunidade, que 
Deus está abrindo para mudanças. Se a Igreja luta por isso, Deus 
está respondendo.” 
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É uma visão messiânica, de que eles estão limpando o Estado 
brasileiro. Isso representa uma guerra de facções pelo Estado bra-
sileiro, que não é exatamente uma conspiração geral, é simples-
mente uma luta ideológica radicalizada, fundamentalista, que não 
tem nenhum propósito, no final. É uma limpeza completa do Es-
tado brasileiro. Eles querem resetar o Estado brasileiro, e, por isso, 
depois da deposição da Dilma, uma parte da Lava Jato, essa prin-
cipalmente em Brasília, com o Rodrigo Janot à frente, vai lançar o 
ataque ao Temer. E, para ver como é uma luta interna no Estado 
brasileiro, mais que um “grande acordo nacional”, se a gente pegar 
o livro do Lula, publicado recentemente, A verdade vencerá13, o Lula 
diz que o Temer resistiu e venceu um golpe que estava sendo dado 
pelo Ministério Público de Brasília e pela Globo. Ele diz que “tem 
umas desavenças com o Temer, mas ele resistiu e foi forte”. O pró-
prio Lula sabe que é um conflito interno no Estado brasileiro. Lem-
brando também que, quando o Aécio foi afastado, a primeira me-
dida do PT foi lançar uma nota, sendo contra a ingerência do Judi-
ciário na política. Depois, viu que isso seria um desastre político, e 
eles voltaram atrás, e votaram pelo afastamento. Então, a gente 
tem uma verdadeira guerra, uma cruzada contra a corrupção, que, 
óbvio, a imprensa vai utilizar e comprar, numa grande justificativa 
para ir contra o governo do PT, que estava enrolado por todos os 
lados. Lembrando que havia um procurador do Ministério Público 
ligado ao Janot, que era de Roraima. Ele foi demitido. Ele deixava 
a esposa presa junto com a pastora da igreja, e ele, também junto 
com a pastora, agrediu a esposa várias vezes. É um vínculo imedi-
ato entre o fundamentalismo evangélico e um fundamentalismo 
de mercado radicalizado e levado às últimas consequências. 

Se a gente pegar todo esse contexto e esses três processos, 
eles vão servir de forma oportunista, que é o que chamo de quarto 
processo, que é a instrumentalização por um grupo político que 

 
13 SILVA, Luiz Inácio Lula da. A verdade vencerá: o povo sabe por que me condenam. São 
Paulo: Boitempo, 2018. 
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era a linha de frente da corrupção, contra o governo da Dilma, nos 
momentos que vão consolidar o golpe. É aqui que eu acho que 
existe a consolidação do golpe, que não passa de um golpe parla-
mentar. Uma parte da base parlamentar do governo Dilma passa a 
se distanciar e passa a se realinhar. E isso ocorre antes mesmo das 
eleições, por causa da luta anticorrupção levada a cargo pelo          
Ministério Público. A Dilma tem uma parcela de culpa por isso, 
mas eu queria registrar que isso não é derivado de um defeito, pois 
ela pagou por aquilo que era uma qualidade dela. Quando ela as-
sumiu pela primeira vez a Presidência, a Dilma era elogiada, por-
que não fazia negociata com grupos corruptos. Ela não se rebai-
xava ao baixo clero para fazer pequenos negócios. Isso foi muito 
elogiado no início do governo, e era uma demonstração de uma in-
transigência dela, mas depois isso virou um prejuízo, e a própria 
imprensa passou a explorar contra. Tem dois fatos que são impor-
tantes, que a gente tem que lembrar, antes mesmo da eleição.             
A Dilma afastou uma figura importante do Eduardo Cunha dentro 
de Furnas, e isso criou uma guerra aberta entre o grupo do Cunha. 
E ele era uma espécie de primeiro-ministro do baixo clero do Con-
gresso brasileiro. Ele fez campanha pelo Aécio e contra a Dilma, 
embora não oficial. Essa figura que foi afastada de Furnas — de-
pois, o Delcídio vai denunciar isso — era a pessoa que fazia o jogo 
do Eduardo Cunha e do Aécio na estatal. 

Se a gente pegar logo depois da reeleição da Dilma a eleição 
para a presidência da Câmara, que o Eduardo Cunha ganha e soma 
os votos ao Júlio Delgado, deduzindo os votos para o Arlindo        
Chinaglia, que era o candidato do PT, a gente tem 365 votos contra 
o PT. Foi exatamente o mesmo número de votos do impeachment 
da Dilma. Já estava configurada uma insustentabilidade parla-
mentar para a própria Dilma. É só lembrar de novo o livro do Lula, 
eu contei: ele fica mais de dez páginas falando mal da capacidade 
dela de negociar com os parlamentares. Em determinado mo-
mento, ele diz que falou para a Dilma que ela seria a primeira pre-
sidente que não teria apoio dos próprios ministros, pois não 
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conseguia fazer negociação com essa base, que vivia de corrupção. 
Isso é fundamental para a gente entender o golpe mesmo, e eu 
chamo de golpe parlamentar, não como conceito forte, que explica 
uma ruptura de projeto de poder, pois em muitos aspectos tem uma 
continuidade. Óbvio que existe uma grande radicalização do des-
monte do Estado com o governo Temer, mas é um realinhamento 
político totalmente oportunista dos corruptos que estavam na linha 
de frente da cruzada contra a corrupção, jogando o PT, o Lula, a 
Dilma como “boi de piranha” para a cruzada do Ministério Público. 

A tentativa de colocar o Lula como ministro foi a última ten-
tativa, e a Justiça foi contra se intrometendo — era uma tentativa 
de reaver a base parlamentar que a Dilma tinha perdido. Para lem-
brar esse oportunismo, o primeiro ministério do Temer tem me-
tade dos membros que participaram de secretarias ou ministérios 
dos governos Lula e Dilma. É um estranho golpe, em que uma 
parte considerável de quem estava no poder volta e continua no 
poder, para se proteger dos mecanismos da luta contra a corrup-
ção. E o exemplo mais interessante disso é o Leonardo Picciani, 
que foi uma das figuras mais fiéis à Dilma, votou contra o impeach-
ment e, imediatamente, vira ministro dos Esportes do Temer, cujo 
pai está morando há bem pouco tempo em Benfica, na prisão. A 
minha leitura desse processo todo é que é menos um conjunto de 
forças orgânicas que se juntam em uma grande conspiração para 
levar ao golpe e mais uma série de forças, algumas delas antinômi-
cas e contraditórias, que em determinado momento se encaixam e 
jogam o governo capitaneado pelo PT de lado. 

E, aí, para concluir, tentando explorar um pouco essa ideia, 
eu acho que é uma demonstração que nós vivemos uma crise do 
Estado brasileiro, uma crise longa, pois acho que isso não começou 
agora, mas teve, sim, uma radicalização muito grande. A gente vive 
uma crise institucional do Estado brasileiro, e a mídia fala que as 
instituições estão funcionando. Isso é uma bobagem, pois as insti-
tuições estão em guerra umas contra as outras. A gente vive 
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exatamente um desmonte, um derretimento das instituições repu-
blicanas, no Brasil. E, a partir disso, vou tentar explorar um pouco 
esse segundo título, do “futuro da democracia no Brasil”. Primeiro, 
que não sei se a democracia, no Brasil, tem um passado. Eu penso 
que, a partir disso, a gente pode falar em dois futuros. Eu imagino 
que a gente pode, nessa guerra de facções que se tornou o Estado 
brasileiro, se encaminhar para dois horizontes possíveis. Primeiro, 
para uma ingovernabilidade absoluta. Eu acho que quem ganhar 
a eleição, não importa o espectro político, se continuarem as estru-
turas do jeito que estão, vai continuar a ingovernabilidade. Isso 
não é específico do Brasil. É importante registrar o conceito de um 
autor que gosto bastante, o Claus Offe, embora com algumas críti-
cas. Ele fala de uma crise estrutural do Estado e crise de legitima-
ção. A gente vive uma crise de legitimação, que tem vários aspec-
tos. A própria dificuldade política em se legitimar: nas últimas elei-
ções, parte da população simplesmente não vai votar — e, no       
Brasil, mesmo sendo voto obrigatório, isso ocorre também. A difi-
culdade de diferenciar os partidos políticos, e isso é comum no 
mundo inteiro. E, por último, a crise fiscal do Estado. 

A gente vive uma ingovernabilidade; isso tende a continuar, 
e tende a continuar também a judicialização da política. Os EUA, 
inclusive, têm isso, com o processo de impeachment contra o Trump 
— não que ele mereça ficar, mas é um movimento óbvio, nesse sen-
tido. O que a gente acabou de ver, por exemplo, foi o acordo de 
delação do MP com a JBS. Se a gente pegar os vídeos, e eles são 
engraçados, os vídeos do Ricardo Saudi, que é o executivo da JBS 
que era encarregado pela propina. Ele parece que saiu de um livro 
do Machado de Assis. Fica fazendo a negociata com os corruptos 
do Estado brasileiro, de todos os partidos, com pouquíssimas exce-
ções. Ele, ao mesmo tempo que faz isso, fica julgando aquelas figu-
ras. É engraçadíssimo. O sujeito corrompe todo mundo e também 
é corrompido, mas faz julgamento moral dos parceiros dele. Ali, é 
visível que não sobra ninguém. Sobram pouquíssimas das figuras 
políticas brasileiras, desde PMDB, PP, DEM, Beto Richa, o 
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Alckmin, que falam que deram propina para ele parar de “encher 
o saco”. Essas delações, com tanta gente envolvida, manifestam 
essa visão de passar a limpo — é uma demonstração de como que 
é essa luta das frações de classe média que querem um Estado bra-
sileiro mínimo e sem corrupção. E o caso é muito ilustrativo, pois 
eles pegaram o Joesley e fizeram um acordo de delação com uma 
das pessoas mais ricas do mundo. Como você faz acordo com uma 
figura como essa? Dono de uma das maiores processadoras de carne 
do mundo. Quer pegar quem depois dele? A Globo está tentando 
derrubar o Temer e inclusive radicalizou as denúncias contra a filha 
dele, mas, comparado ao Joesley, o Temer é uma figura pequena. A 
JBS está em vários países do mundo. Está transferindo suas ativida-
des econômicas e financeiras para os EUA, em nome de uma dela-
ção puramente destrutiva, pois o Joesley é ponto final exatamente 
desses processos judiciais, e não o início de uma nova etapa. 

Então, esse horizonte de governabilidade, acho que tende a 
ir para uma guerra aberta, que pode, no futuro, virar uma guerra 
civil. Eu não duvido muito que, se continuar do jeito que está, essa 
tendência de radicalização, a resolução de problemas políticos se 
dê através de morte e extermínio. Aliás, isso já se faz no Brasil, na 
Baixada Fluminense, com vários políticos que são mortos pelas mi-
lícias, as facções do crime organizado, principalmente da polícia, 
que mata juízes aqui. Isso que a gente vive no Rio de Janeiro, que é 
a vanguarda desses processos, pode se tornar uma referência naci-
onal. Daqui a pouco, a gente vai resolver problemas políticos no 
tiroteio. Os tiros contra a caravana do Lula vão um pouco nessa di-
reção. O segundo horizonte, que acho que é possível a gente enxer-
gar para o futuro da democracia, é um freio à Lava Jato. Não que 
eu tenha muito o que comemorar se isso acontecer, mas isso é visí-
vel em alguns estratos da imprensa, que estão começando a minar, 
por exemplo, o Janot, que saiu da Procuradoria-Geral, e estão cri-
ticando. Por exemplo, na semana passada, eu vi a CBN criticando 
o Sérgio Moro, que ele sempre aparece com figuras do PSDB, e é 
uma atitude inusitada da CBN essa postura. Pode ser uma tentativa 
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de impedir que isso avance para esses partidos neoliberais, com 
afinidades com esses indivíduos, com PSDB, DEM etc. Então, acho 
que, quando a imprensa perceber que a Lava Jato não leva a lugar 
nenhum, eles vão desmoralizar esse pessoal, mas não sei se isso é 
algo para se comemorar exatamente, porque, para que isso dê 
certo, a única maneira de manter a governabilidade é fazer o que o 
Temer já está fazendo esse ano, que é manter a base aliada do go-
verno, cada vez mais com corrupção. Numa situação que você tem 
ataques de todos os lados, você só garante governabilidade no Con-
gresso com mensalão oficial e não oficial, pois as medidas que fo-
ram liberadas para os parlamentares sempre foram uma espécie 
de mensalão organizado pelo Estado brasileiro. 

Acho que, para fechar, o dilema que a gente enfrenta hoje, 
com toda essa trajetória de estruturas políticas que estão se lique-
fazendo, a sustentabilidade da própria Dilma, o golpe parlamentar 
contra a Dilma, a gente tem uma alternativa que é: ou a corrupção 
generalizada — que não é nada de novo —, ou a ingovernabili-
dade, e isso para não dizer algumas coisas mais sobre democracia, 
mas depois eu retorno a isso. Obrigado! 

 

PABLO IBAÑEZ: 

Obrigado, Marcio, Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que 
estão na organização dessa iniciativa, que é um desafio enorme, de 
ter diversas leituras, no começo da apresentação aqui dessa mesa, 
que seria a geopolítica. O Guilherme trouxe questões estruturais, 
questões mais profundas da sociedade brasileira para a gente pen-
sar, como que temos uma psique da sociedade brasileira que fun-
ciona de maneira muito difícil e, do ponto político, tem uma             
relação extremamente perniciosa, e que tem uma dificuldade de 
permanecer no ponto de vista institucional. É um processo muito 
acelerado e disruptivo; é como se você tivesse o tempo todo um 
jogo que tivesse que acelerar e desacelerar, pois o mundo é muito 
rápido. E é a grande narrativa do Brasil, com toda a literatura que 
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a gente tem, é a dificuldade de como formar uma narrativa sobre 
isso. É muito cambiante. 

No meu caso específico, quando o Marcio me chamou para 
falar, pensei em alguma ideia geopolítica relacionada ao golpe, 
pensar alguma relação nessa estrutura, e vou começar contando 
uma história bem emblemática. Uma menina que eu conheci, que 
trabalha na Vale do Rio Doce, que estava lotada no Oriente Médio. 
Em 2013, Temer foi fazer uma visita à região, e, nos bastidores, todo 
o staff da vice-presidência obrigou, inclusive o próprio presidente 
da Vale do Rio Doce, obrigou que se chamasse o Temer de presi-
dente. Já existia um processo em pauta. E a segunda coisa é como 
a própria estrutura partidária brasileira também dificultou ainda 
mais qualquer relação com a construção de qualquer coisa que se 
chama um projeto nacional. Eu nunca tinha parado para pensar, e, 
apesar de trabalhar com geografia política, nunca tinha atentado 
para um fato. A Dilma terminou o mandato dela com 36 partidos, 
o que significava para ela, em especial, que as negociações se da-
vam com a base de 36 partidos, e a negociação direta, de ministério, 
secretarias, estatais era uma base de 16 partidos. E a Dilma uma vez 
disse o seguinte: como você tem 36 projetos de nação? E, a partir 
dali, eu comecei a pensar que a gente tem um problema radical de 
construção do projeto de nação, de pensar algo que forma uma es-
trutura maior. É claro que os elementos que o Guilherme trouxe, e 
que são muitos estruturais, e a nossa sociedade são muito duros e 
violentos; ele deixou bem claro aqui. Óbvio que eles dificultam 
ainda mais, mas, de qualquer maneira, é muito difícil, de dois ele-
mentos, é nós enxergamos a partir de nós mesmos, e, apesar de 
tudo que se carrega, com a questão de ser nacional, ou qualquer 
coisa, com toda a crítica que se tenha a isso, mas de como que se 
enxerga um trilho para se seguir com a dificuldade de um país com 
a violência e a estrutura que tem e, por um outro lado, porque não 
a gente não se enxergar no mundo. 
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Temos que enxergar um pouco do mundo além dos elemen-
tos de influência que vêm dos EUA e da Europa, essa influência 
que é desproporcional ao Ocidente de maneira geral. Quando você 
sai do Brasil em direção ao Oriente, você vê que a palavra Ocidente 
ficou tão clara. Então, enxergar o Brasil um pouco fora de mundo. 
O Lula enxergou o Brasil e a influência que ele poderia ter na 
África e na nossa própria região, mas eu gostaria de começar a falar 
com isso, e começar dizendo o seguinte: é muito difícil estabelecer 
uma coisa que seja uma clara geopolítica relacionada ao golpe. Eu 
tenho ficado muito atento a essas muitas leituras, as muitas leitu-
ras principais na mídia, que apresentam de maneira geral em torno 
de alguma conjuntura, que é nacional, da volta do neoliberalismo. 
A própria Dilma bateu muito nessa tecla, que ela foi derrubada 
porque havia um consenso novo, muito forte. Essas questões rela-
cionadas aos recursos dos mais infinitos possíveis, até o mais espe-
cífico, que seria o pré-sal. Essa é uma narrativa muito forte. O pró-
prio embate que se trava em relação à capacidade de investimento 
em relação à gama de possibilidades do território brasileiro em in-
fraestrutura, energia. Como isso também entra como uma questão, 
inclusive da própria força do Judiciário, e desestrutura de maneira 
muito radical as nossas próprias empresas, que estão um pouco 
dentro desse movimento que foi o golpe. 

Um dado que é estarrecedor, e eu lembro do Pedro falando 
do problema, é falar da Odebrecht. Mas ela sai de 75 mil empregos 
para 25 mil empregos. É um dado que é assustador para qualquer 
um. Se você tirar 50 mil pessoas de uma estrutura de emprego, que 
são importantíssimas, com infraestruturas construídas em diversas 
localidades… criava-se um conhecimento, uma diversificação das 
questões relacionadas ao emprego no Brasil, na engenharia brasi-
leira em diante. Mas as próprias empresas brasileiras também pos-
suem uma narrativa que segue por aí. Você tem uma narrativa que 
vai tentar colar tudo isso com a política que foi desenvolvida; então, 
ela volta um pouco naquela questão do neoliberalismo. E aí vem 
muito forte. Eu acho que um dos ataques mais impressionantes é em 
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relação ao BNDES ser questionado por que ter um banco de desen-
volvimento por pessoas que acreditam no FMI, que falam que banco 
de desenvolvimento é uma piada de mau gosto. 

Vem também uma leitura que é mais regionalizada. Como 
essa nossa região se insere num momento estranho, na pauta da 
geopolítica, porque ela tem um espaço de insurreição, digamos as-
sim, sobretudo durante os anos 2000, e, aí, como a gente cria uma 
série de instituições, e isso vai ser esvaziado. E, olhando isso, por 
uma perspectiva de reação dos EUA a tudo isso que vinha aconte-
cendo. Essas narrativas, que também confluem de alguma coisa, 
de alguma maneira, para essa reação dos EUA. Eu vou ter uma tra-
tativa em relação a ela assim: não há como se comparar essa inter-
ferência dos países ocidentais hoje, no Brasil, com a interferência 
que eles tiveram durante a ditadura militar, com uma ingerência 
direta, com uma ingerência muito mais radical, do meu ponto de 
vista, porque colocava um pouco mais caras, apesar da gente ter 
um projeto nacional. O Moro faz alguns cursos e aí ele traz para cá, 
então não se tem uma clareza do que está acontecendo. Não há a 
confirmação que a CIA fez uma reunião com militares brasileiros 
e que ela dá apoio a isso ou àquilo. É um pouco diferente. Essa 
perspectiva de também tirar um pouco esse extremo, digamos as-
sim, vitimismo nosso, porque tem uma estrutura que é nossa, in-
terna, e tem vontade de acabar com um projeto, e ela tem algo que 
parece algo natural no Brasil, onde se fala “daqui a gente não pode 
ter um projeto particular nosso. Precisamos estar inseridos com as 
potências ocidentais”. 

A leitura de uma perspectiva histórica; para passar, aliás, as 
leituras que têm sido feitas, vou procurar resumir de alguma forma 
em três elementos fundamentais, que são as chamadas ordens. Isso 
é uma discussão que se tem de maneira muito clara, que é a ordem 
mundial; mas, para nós, a grande reflexão que teremos é, a partir 
do momento que a gente tem toda a crise do bloco socialista, com 
uma aceleração de ascensão das potências capitalistas com clara 
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primazia da potência norte-americana. E aí a gente tem esse mo-
mento, que é um momento completamente novo, que é a década 
de 1990, em especial, de uma maneira mais radical. Eu só queria 
abrir um parêntese antes da gente entrar nesse momento. O Brasil, 
até então, e tentando trazer a própria geopolítica, criou uma estru-
tura acadêmica, burocrática e militar, desde os anos 1920, que tem 
a geopolítica como matéria, como parte da burocracia, como ne-
cessidade de pensar o Estado e a integração nacional, as comuni-
cações. Uma geopolítica extremamente tradicional, uma geopolí-
tica que tem as raízes na Europa, que nas escolas militares ela é 
dada com a proeminência dos pensadores como Ratzel, Mahan, 
que vão pensando a influência radical clássica dessa geografia ma-
terial na formulação da política, da projeção do Brasil como potên-
cia, e assim por diante. Você tem uma formulação muito clara na 
década de 1960 e 1970 por militares que vão formular projetos geo-
políticos claramente definidos de infraestrutura, seja de integração 
mais clara do Brasil ou de utilização dos recursos. É interessante 
notar que o Brasil estabelece uma infraestrutura pensando em in-
tegração, ciência e tecnologia, comunicações. Ele pensa uma série 
de projetos que são, de certa forma, integrados. É um pensamento, 
de certa forma, conservador. Muito exploratório. É um pensa-
mento também que encontra dificuldades nas próprias elites, e o 
próprio governo militar, que acaba sendo refém um pouco da es-
trutura política brasileira, e aí de alguma maneira essa estrutura 
política passa a ter também uma ingerência brutal, e isso vai se per-
dendo de uma maneira geral. 

O que vai se perder? A ideia do pensamento geopolítico. 
Pensar o Brasil como projeto. Tanto que um dos poucos textos que 
a gente vai ter, e isso se reflete na própria produção da geopolítica 
brasileira, que ela passa a ter uma grande formação dos próprios 
grupos que vão ficando mais parcos, e na academia é mais difícil. 
Você tem uns textos mais seminais, e a própria Berta Becker, nos 
finais dos anos 1980, falando sobre a necessidade de repensar e co-
meçar a pensar como esse Consenso de Washington é uma nova 
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geopolítica que o Brasil precisava entender como geopolítica. Por 
quê? Como essas privatizações saem de um contexto de um projeto 
nacional e passam a caminhar num sentido de eficiência econô-
mica. Se eu tenho uma coisa maior, que é a questão da cidadania, 
agora temos que pensar a questão econômica. O Brasil vai, de al-
guma forma, perdendo e entrando nesse grande discurso, nesse 
grande trilho da tal da macroeconomia. Aí, tem o Consenso de     
Washington, tem o tripé econômico, e a década de 1990 vem de su-
petão com isso, sobretudo com duas grandes questões. A democra-
cia e a questão das reformas necessárias, fora de qualquer ele-
mento que não estivesse atrelado à eficiência econômica, pois ba-
sicamente é isso. A eficiência econômica, agora, não está mais li-
gada à integração nacional, mas a eixos de integração nacional. 
Você coloca essa economia, digamos assim, como parte desse pen-
samento, de um projeto, e aí você tem de maneira muito clara a 
necessidade da democracia e do Brasil. 

É sempre bom lembrar que a nossa primeira intenção de voto 
popular é solapada, e nós temos um impeachment, que, de toda           
ordem, segue padrões. Em dois anos, temos o impeachment do presi-
dente que tinha sido eleito, que eu, até na época, vi vários deputados 
de esquerda que estavam votando com muita raiva, e depois fui en-
trevistar alguns deles e eles falaram que estavam morrendo de raiva, 
pois, se colocaram ele lá, que ele ficasse até o final do mandato. E o 
cara não caiu só por uma Elba. Esse momento da década de 1990, 
vou colocar aqui, como de alguma forma como um aumento dessas 
reformas, que acabaram não conseguindo dar uma resposta à altura 
daquilo que se propunha. O que se dizia? Que, com a eficiência eco-
nômica das privatizações, com a financeirização da economia naci-
onal, com a liberalização e a desregulamentação, com os governos 
diminuindo de tamanho, a própria democracia seria o elemento es-
trutural desse novo momento da governança. O problema é que isso 
fracassa de maneira muito radical. O Brasil não consegue diminuir 
a desigualdade. A Argentina, eu acho que é o maior exemplo de to-
dos esses. O país inteiro faliu.  
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E essa falência, obviamente, vai gerar movimentos que já es-
tão muito bem estruturados, que lutaram contra as ditaduras, que 
já tinham um movimento do próprio ponto de vista político e já se 
organizavam para um período dos anos 2000, onde a gente tem 
toda a região fazendo um aprofundamento, com Hugo Chávez, em 
1998, e é uma escada em 2002 com Lula, 2003 na Argentina, o         
Mujica no Uruguai. Todos eles, que a gente conhece muito bem. E 
era um espasmo, e não só um espasmo regional. É um momento 
também de inflexões muito importantes do ponto de vista interna-
cional. E com as quais a gente lidava, de alguma maneira, muito 
forte, e talvez por isso a gente tenha alguns problemas, sobretudo 
com o que a gente vive hoje, que é a volta da Rússia ao cenário in-
ternacional, que rompe com toda a ocidentalização que vinha na 
era pós-soviética, e a China, que está em expansão, com um pode-
rio que não é só militar, mas também pelo sistema de comércio, e 
agora está também no sistema de tecnologia. Eles lidam com a 
gente e causam impactos muito claros. Então, os anos 2000 trazem 
um contexto em que o Brasil se pensou muito regionalmente, e isso 
eu não estou falando só do governo brasileiro. É pensando a estru-
tura a partir da questão regional; e, aí, veja bem, eu vou fazer pa-
rênteses. O primeiro é do ponto de vista regional. A gente cria di-
versas instituições. Acho que não temos como fugir do debate da 
institucionalidade. A gente tem, do ponto de vista prático, constru-
ído, e, sempre que a gente lida com alguma inflexão, algum pro-
blema do ponto de vista político, econômico, a gente vai transfor-
mando o arcabouço institucional. Muda o nome do ministério, faz-
se e desfaz-se ministério. Criam-se instituições regionais. É Sul 
para todos os lados. A gente foi fazendo isso, no nosso contexto re-
gional. A gente fez isso, no nosso contexto nacional. Mas, de al-
guma forma, nada disso fica como estrutura que seja perene. Algo 
que o Brasil consiga lidar um pouco mais concreto, ao longo 
tempo. São espasmos, que o Brasil vai tendo. Do ponto de vista da 
própria consolidação de uma geopolítica nacional, que pouco a 
gente trabalha com essa perspectiva. O Brasil vai criar e mudar 
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toda uma perspectiva institucional do Ministério das Relações Ex-
teriores, vai privilegiar as relações Sul-Sul. Vai fazer que o MRE 
traga uma política industrial para dentro, que é outro elemento ge-
opolítico. Passamos a ter uma política industrial e tecnológica. 
Aparece, então, uma agenda geopolítica. 

O nosso BNDES, que, na década de 1990, serviu às privatiza-
ções, passa a servir a esse movimento de integração, ao movimento 
de pensar uma projeção internacional brasileira, e eu acho que a 
gente culmina no momento maior de tudo isso, que seria o tal do 
BRICS. É um momento que a gente saiu da esfera regional, atra-
vessou e chegou do outro lado, com duas potências monstruosas, 
que são a Rússia e a China, além da Índia e da África do Sul. Nós 
temos um monstro geopolítico para pensar, para que possa a ter 
uma estrutura, e, de alguma forma, isso vai parecendo como se 
você tivesse um respiro. Quais são as análises que os autores vão 
fazer? Você tem livros sobre a América Latina, defesas de teses na 
USP, sustentando que há uma nova ordem sul-americana. Base-
ado em quê? Baseado numa experiência curta de dez anos, cheia 
de instabilidades. Com tentativas de golpe, como na Venezuela, 
que, desde os anos 2000, já sofria tentativas de golpe. A tentativa 
de mostrar isso como um respiro é uma tentativa muito difícil. 

Só que, nesse momento, também acontecem leituras que fa-
lam que ocorre uma quebra da hegemonia norte-americana. Os 
autores, então, começam a falar isso em 2005, em 2010 e em 2015.   
E, hoje, quando você vai observar as estruturas de governança 
mundial, tudo continua na mesma, apesar da China crescer em im-
portância. A gente tem a ascensão da Rússia, da China, a Síria, o 
Irã, e não há nenhuma retaliação à Arábia Saudita, que é a maior 
parceira dos EUA. A leitura é “por que os EUA vão cair?”. Ele de-
pende de uma estrutura muito forte, de gastos de ciências, tecno-
logia e inovação. Esse setor corresponde a mais de 500 bilhões de 
dólares por ano. Só para vocês terem noção da cifra. A China, que 
é o segundo lugar, corresponde a 250 bilhões por ano. É uma 
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estrutura muito pesada. Não há uma efetiva ligação que se possa 
dizer sobre essa queda. A análise geopolítica sobre isso foi muito 
eufórica. Ela contou com a festa antes do motivo da festa. Podem 
falar “a China está interferindo no Paquistão, está trazendo o ca-
minho do Oriente, está trazendo a Ásia menor para dentro do 
jogo”. Mas uma grande inversão aí é, na nossa década atual, com 
os levantes todos da Primavera Árabe; podem parecer secundários, 
mas eles podem parecer uma inflexão muito radical, pois o poder 
ocidental, que estava dormente ali, ele volta numa das regiões cen-
trais da geopolítica mundial. O Brasil está inserido onde nessa ma-
nutenção e nesse acirramento das potências ocidentais no con-
texto geopolítico mundial? Ele, de alguma forma, está nesse en-
torno estratégico latino-americano; dificilmente dá para a gente di-
zer que o Brasil ocupa uma centralidade nas preocupações                  
geopolíticas americanas. 

Vocês podem achar que estou querendo diminuir, mas defi-
nitivamente não há nada que diga que o Brasil está no centro, até 
porque o Brasil não está no centro, e ele se ocupa de dar o auto-
golpe. Ele se ocupa de se tornar subalterno de maneira mais fácil. 
Só que eu acho que tem um elemento que a gente acaba fazendo, 
que é uma sobrevalorização dos EUA nessa geopolítica do golpe, 
que eu acredito que, de alguma forma, também tira um pouco do 
foco do próprio olhar para o nosso corpo social, para a nossa soci-
edade brasileira, para pensar um projeto, que é uma dificuldade 
muito grande. A fala do Guilherme expressou uma beleza, que é a 
leitura que se faz do Brasil, e das dificuldades de se fazer uma lei-
tura do Brasil. Das dificuldades que se têm para se enxergar os di-
versos lugares, que é a ideia do olhar e do lugar de fala, e a gente 
tem uma dificuldade de transformar isso, que é uma ideia que se 
organize com uma coisa pragmática, que tenha um senso geopolí-
tico. Que pense as particularidades do país, e assim se projetar a 
partir disso. A gente tem construído um corpo de ciência e tecno-
logia, e temos uma questão, que não é mental, mas existe uma di-
versidade cultural muito grande, e isso é desproporcionalmente 
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mal trabalhada. De alguma forma, a gente teme essa dificuldade, 
de transformar isso em política excessiva. Então, com o perdão 
dessa coisa mais pragmática que estou tentando trazer, acho que a 
gente tem que construir efetivamente, sobretudo agora. É um sen-
timento inspirador de construção. Narrativas, a gente tem. Pensar 
o Brasil, como o Guilherme colocou, e tem leituras em que a Geo-
grafia, efetivamente, e eu concordo com o Guilherme, deixa muito 
a desejar no olhar dessa narrativa, até porque a Geografia no ata-
que às desigualdades sociais, ela fica com esse ranço tão forte, de 
não conseguir olhar para essa desigualdade brutal que o espaço 
identifica para a gente. Mas, enfim, gostaria de terminar pensando 
como a gente poderia transformar toda essa latência que a gente 
tem em um projeto que a gente pudesse ter, e é um dilema geopo-
lítico. Estamos numa esfera de influência que é muito dura, mas 
nós também, de certa forma, fixamos políticas que, quando bem-
feitas, conseguiram transpassar essa influência tão forte das potên-
cias ocidentais no nosso país. É isso. 
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Capítulo 6 
Os meios de comunicação e o golpe* 

Cláudia Santiago Giannotti (Núcleo Piratininga de Comunicação), 
Ana Lúcia Vaz (UFRRJ) e 

Paula Máiran (ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas)**  . 
Flora Daemon (UFRRJ)*** 

FLORA DAEMON: 

Boa noite a todas e todos. Primeiro, gostaria de cumprimen-
tar as nossas convidadas, que aceitaram o desafio de pensar o golpe 
de 2016 a partir de um olhar voltado especificamente para a atua-
ção da imprensa como peça fundamental de uma engrenagem 
complexa que culminou no golpe de 2016. 

Imagino que todos saibam que essa é uma iniciativa de cará-
ter extensionista, que surgiu como uma espécie de resposta e em 
solidariedade a Luis Felipe Miguel, docente da Universidade de 
Brasília. Ao tornar pública a abertura de um curso intitulado “O 
golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”, o professor foi 
surpreendido com a informação de que o então ministro da Edu-
cação havia feito um pedido de censura, propondo à Advocacia 

* Mesa realizada no dia 5 de junho de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediadora. 
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Geral da União, ao Tribunal de Contas, à Controladoria Geral e ao 
Ministério Público o encaminhamento da apuração com suspeita 
de improbidade administrativa, ou seja, dizendo que a universi-
dade não poderia abrir espaço para uma disciplina que discorresse 
sobre essa temática. Essa interpretação do Ministério da Educação 
gerou, como muitos de vocês sabem, o desejo de multiplicar, em 
várias universidades brasileiras, entre elas a nossa, cursos simila-
res, que pudessem refletir sobre o que aconteceu em 2016, e que 
nos desafia até hoje. 

Em nossa universidade, pensamos em fazer um curso de ex-
tensão. E o que isso quer dizer? Que se trata de um evento aberto, 
sem inscrição prévia ou qualquer caráter de obrigatoriedade. Estão 
aqui presentes aqueles que desejam pensar e debater o golpe de 
2016 em suas diversas dimensões, e, na noite de hoje, o papel dos 
meios de comunicação nesse evento complexo. 

Acredito ser um desafio e uma necessidade a universidade 
encampar esse tipo de discussão. A nossa ideia, aqui, é menos di-
recionar uma leitura única sobre esse episódio e mais realizar um 
exercício que temos feito pouco nos dias de hoje, que é, de fato, 
uma escuta cuidadosa, mais lenta e qualificada. 

E, quando pensamos o formato dessa mesa — e não por 
acaso é uma mesa composta por mulheres —, buscamos contem-
plar o jornalismo de maneira ampla: o jornalismo popular, as bases 
sindicais e a formação acadêmica. Mas faço aqui também uma au-
tocrítica. A gente não foi capaz de contemplar, nesse escopo inicial 
dos cursos sobre o golpe, um debate que tematizasse a questão de 
gênero e que refletisse sobre o caráter machista e misógino desse 
evento que mudou a história do país. Também por essa razão eu 
fico feliz que a gente tenha, hoje, uma mesa composta apenas por 
jornalistas mulheres, uma mesa plural, que terá convergências e, 
eventualmente, pode apresentar divergências, algo absolutamente 
importante para a constituição do pensamento crítico. Se todos 
concordássemos o tempo todo, se fosse simples, saberíamos o que 
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fazer quando saíssemos daqui, e, lamentavelmente, a gente ainda 
não sabe. E, se não sabemos, estamos criando uma oportunidade 
de trabalhar e pensar junto, desconectar um pouco das afetações 
das redes sociais e fazer essa rede reflexiva aqui, nesta noite, mas 
sem a mediação do computador e dos algoritmos de Zuckerberg. 

Enfim, queria apresentar formalmente as nossas amigas que 
aceitaram estar conosco aqui nessa mesa. Todos sabem que jorna-
listas e veículos de mídia são fundamentais em processos históri-
cos, e não seria diferente no caso do golpe de 2016. Ao meu lado 
direito, a Cláudia Santiago, que é jornalista, historiadora, coorde-
nadora do Núcleo Piratininga de Comunicação. Cláudia está há 
mais de 30 anos trabalhando no desenvolvimento da comunicação 
popular do país. Existem jovens comunicadores populares do Bra-
sil inteiro que são fruto desse trabalho importantíssimo. Aqui, do 
meu lado esquerdo, Paula Máiran. Ela é jornalista e trabalhou em 
vários veículos de comunicação, como o Jornal do Brasil, o jornal O 
Dia e o Extra. Atuou também como assessora de comunicação do 
mandato de Marcelo Freixo, Henrique Vieira e, atualmente, é as-
sessora de comunicação do mandato da Talíria Petrone, em Nite-
rói. Além disso, presidiu o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Ja-
neiro. Por último, a nossa prata da casa: Ana Lúcia Vaz, professora 
do curso de Jornalismo da UFRRJ. Ana é jornalista e psicóloga e 
autora de um excelente livro chamado Jornalismo na correnteza: 
senso comum e autonomia na prática jornalística1. 

A dinâmica dessa noite será a seguinte: primeiro, teremos as 
contribuições de Cláudia Santiago; em seguida, de Paula Máiran; 
e o encerramento das falas ficará a encargo de Ana Lúcia Vaz. De-
pois disso, teremos a abertura para o debate. Iniciamos, então, 
nossa reflexão sobre o golpe de 2016 a partir da perspectiva crítica 
da mídia. Agradeço a presença de todos, e bom debate. 
  

 
1 VAZ, Ana Lúcia. Jornalismo na Correnteza: senso comum e autonomia na prática jornalís-
tica. Rio de Janeiro: SENAC, 2013. 
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CLÁUDIA SANTIAGO: 

Esse tema do golpe, a gente vai ter que digerir durante muito 
tempo. Nós, que somos historiadores, vamos ter muito trabalho 
para pensar a respeito do que se passa e do que vem se passando 
no Brasil nos últimos anos. O golpe, que resultou na cassação, no 
impeachment da presidenta Dilma Rousseff, é uma coisa fora da 
curva. Agora, não sei se eu deveria dizer fora da curva ou se não 
era óbvio que ele fosse acontecer, já que o resultado das eleições 
de 2014, que resultaram no segundo mandato da presidenta, não 
foi o esperado pelas elites do país. Elas acreditavam que tinham 
um candidato, acreditavam que iriam eleger esse outro candidato, 
e, em determinado momento, ele chegou mesmo a comemorar sua 
vitória, achando que já estava eleito. 

Se tivesse sido ganhado por Aécio Neves, não teria havido 
impeachment, e a história seria outra. Mas não existe “se” na histó-
ria. Foi assim que aconteceu. Os meios de comunicação apostaram 
muito nesse outro candidato. E por qual motivo? Por que o golpe 
foi dado? 

A reforma trabalhista, a reforma da previdência, o petróleo, 
o pré-sal, as riquezas naturais, a privatização da Petrobras. Tudo 
isso estava e está na pauta, e já fazia parte do cardápio da eleição, 
e, não por coincidência, é a mesma receita pregada pela grande im-
prensa e pela mídia… Tudo isso veio logo em seguida ao golpe. 

Então, eu acho que é importante pensar o Mujica. Ele veio 
ao Brasil e deu uma entrevista para o jornalista Pedro Bial, no pro-
grama “Conversa com Bial”, que me chamou muita atenção, e eu 
ando repetindo essa história por aí. Pois o entrevistador perguntou 
ao Mujica a respeito de sua relação com o poder, sobre o que é go-
vernar, e o Mujica respondeu: “É sentar na pontinha da cadeira. 
Pois o resto da cadeira está toda ocupada.” E ela está ocupada por 
quem? Quem é que manda? É o Mujica? É a Dilma? É o Temer? 
Quem manda? O mercado! Quem manda é a Shell. Quem manda 
são as grandes corporações. E isso é tanto no Brasil quanto no 
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mundo. Elas determinam o que deve ser, decidem sobre o sol e a 
chuva! Elas se reúnem em cidades pelo mundo afora. Adoram uma 
pequena cidade na Suíça… 

Elas se reúnem, como a gente está fazendo aqui, mas elas 
têm poder, o que nós não temos. Elas têm o poder de determinar 
como o mundo vai funcionar. Presidente, para elas, é que nem fan-
toche: se interessa, fica; se não interessa, tira. Agora, como elas con-
seguem esse poder?, se nós não somos um bando de gente boba 
que acredita que a humanidade tem força, tem seus poderes, e ela 
reage ao poder das grandes corporações. 

Se a humanidade tem esse poder, por qual motivo o mundo 
é o que é? Por que as coisas funcionam — ou não funcionam	—, 
não para nos fazer felizes, mas para nos tornar infelizes? Por que a 
miséria existe? Por que a gente naturaliza a miséria, a fome e a de-
sigualdade social? 

Porque somos tremendamente influenciados pelos meios de 
comunicação, entre outros poderes, como as igrejas. Eles não são 
um poder independente, a serviço da sociedade e crítico ao poder. 
Eles fazem parte do poder e constroem essa narrativa que nos con-
vence a aceitar o mundo do jeito que ele é: desigual. E como é que 
eles nos convencem? 

Vamos contar essa história de uma maneira mais clara: cata-
dores de latinha ou vendedores de cachorro-quente são exibidos 
como empreendedores ou microempresários; trabalhadores des-
pidos de qualquer vestígio de direito trabalhista, tendo aplicativos 
como patrões e absolutamente desamparados no infortúnio, são 
apresentados como autônomos pelos meios de comunicação e ou-
tros instrumentos auxiliares da classe dominante. 

A generalização da informalidade é a questão central. É do-
lorido ver uma geração que não terá direitos, que não vai se apo-
sentar. Meu testemunho é o de alguém que se aposentou. Eu fui 
uma das últimas mulheres que fez 30 anos de contribuição e 55 de 
idade, conquistando, assim, o direito de me aposentar. É duro ver 
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toda uma geração ser tratada como trabalhador informal, tratada 
como empreendedor, tratada como autônomo. 

Os autônomos não são só os vendedores de cachorro-quente 
ou pipoca. Os professores são autônomos; os jornalistas são autô-
nomos; os caminhoneiros são autônomos. Se as coisas continuam 
seguindo o ritmo que seguem, daqui a bem pouco tempo todos nos 
tornaremos autônomos… O que devemos nos perguntar é o que 
isso significa de fato. O que está por trás de toda essa “autonomia”? 
O fim da era dos direitos trabalhistas. Simples assim! 

Estamos entrando na era “Que tal trabalhar em casa?”. Ou 
ainda: “Que tal alugar uma bicicleta ou uma moto para entregar 
iFood ou um carro e trabalhar para um aplicativo?”. 

Reforma trabalhista é o sonho de alguns. Daqueles que vão 
ganhar com o fim dos nossos direitos. É o sonho dos nossos pa-
trões. Vejamos, então, a relação da mídia com o golpe. É óbvio que 
ela faz parte do sistema, do establishment, e, se o governo eleito não 
estava agradando, era preciso tirá-lo, pois o establishment tinha um 
projeto que deveria ser implementado. A narrativa construída pelo 
golpe foi a questão da corrupção, até nós acharmos que o brasileiro 
não vale nada, de tão corruptos que nós somos. “Só podia ser bra-
sileiro.” É uma narrativa contra o Brasil. É anti-Brasil. Não é só an-
tipovo, é antipaís. Essas narrativas fortíssimas são acompanhadas 
de uma ação. 

 A mídia não só constrói uma narrativa, como também age 
— e como! —, quando convoca a população para esse ou aquele 
ato. Quando ela decide para qual ato ela vai chamar e qual ato de 
trabalhadores ela não vai noticiar. E isso acontece no Brasil todo 
santo dia. Nós vimos isso acontecer nos dois últimos anos, vimos 
os atos contra o governo da presidenta Dilma serem incitados, se-
rem convocados e as pessoas irem para a rua. Era sempre: “Vem!”. 
E, quando se tratava de um ato contra a deposição da presidenta, 
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ele era omitido pelos meios de comunicação. Então, houve real-
mente essa narrativa anti-Brasil. 

Se não sabemos administrar: então privatiza! Se a gente é 
corrupto: privatiza! Para que vai deixar minério na mão de brasi-
leiro? Entrega! Entrega a Eletrobras, entrega a Petrobras! Por que 
aceitamos esses argumentos? Porque fomos convencidos que so-
mos incompetentes, corruptos, menores, um povinho que não 
serve para administrar o seu próprio país. 

E é essa narrativa bem perigosa que a gente acaba com-
prando. A outra fábula muito trabalhada foi essa aqui: “Como é 
bom não ter carteira assinada…”. E, repetindo incansavelmente 
essa balela, conseguiram convencer muita gente! Conseguiram ao 
ponto que a organização dos trabalhadores, hoje, tem um sério 
problema. Como você vai organizar os trabalhadores, se eles não 
têm mais carteira assinada? Jornalista de carteira assinada, por 
exemplo, já entrou na lista de espécies extintas. Se os trabalhado-
res não estão filiados aos sindicatos, se são autônomos, isolados, 
vivendo cada um seu vale de lágrimas particular e solitário, tor-
nam-se presas fáceis de ser abatidas pelo mercado. 

Essas duas narrativas, a abolição dos direitos trabalhistas e a 
privatização, foram centrais na construção do que está aconte-
cendo hoje no Brasil. 

Quero falar duas coisas para vocês: o foco do poder não está 
na política, mas nas relações econômicas. É imperativo que com-
preendamos isso! E os meios de comunicação definem como a 
gente pensa. Lembremo-nos de que os meios de comunicação não 
fazem isso só agora, ou só o fizeram a partir de 2016. 

Vamos dar uma espiada em alguns textos de jornais de 1964, 
textos que nos contam a história de outro golpe. Um golpe que acon-
teceu quando a maioria de nós sequer tinha nascido. Vejamos como 
os jornais funcionaram em 1964. Examinemos O Globo do dia 2 de 
abril: “Salvos da comunização que seriamente se preparava, os bra-
sileiros devem agradecer aos bravos Militares que os protegeram de 
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seus inimigos. Este não foi um movimento partidário. Dele partici-
param todos os setores conscientes da vida política brasileira.”2 

No dia 4 de abril, O Globo dizia “Ressurge a democracia. Vive 
a Nação dias gloriosos. […] Graças à decisão e ao heroísmo das For-
ças Armadas que, obedientes a seus chefes, demonstraram a falta 
de visão dos que tentaram destruir a hierarquia e a disciplina.”3 Em 
1984, Roberto Marinho assumiu: “Participamos da revolução de 64, 
identificados com os anseios nacionais de preservação das institui-
ções democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, 
greve, desordem social e corrupção generalizada.” Esse elemento 
da corrupção sempre é muito utilizado. 

No mesmo período, o jornal Estado de S. Paulo dizia: “Minas 
dessa vez está conosco, dentro de poucas horas essas forças não se-
rão mais do que uma parcela mínima da incontável legião de bra-
sileiros.” O apoio veio de toda a grande imprensa: d’O Globo, do       
Estado de S. Paulo, da Tribuna da Imprensa e do Jornal do Brasil, todos 
na mesma linha. Assim como o Estado de Minas, O Dia, O Povo, o 
Correio Braziliense e a Folha de S. Paulo, além do Correio da Manhã. 
Ou seja, os meios de comunicação se uniram e fizeram coro em 
uma narrativa que justificava o golpe e que fazia com que a popu-
lação o aceitasse, mesmo que uma parte dela se opusesse desde o 
início à deposição do governo constitucional. 

No caso do golpe que derrubou a presidenta Dilma, em 2016, 
essa narrativa começa lá atrás, com a história do mensalão, com as 
denúncias de corrupção. É “o governo de corruptos do PT”, e isso 
foi repetido incansavelmente nos ouvidos da população. Agora, eu 
me pergunto: que cobertura foi dada pela grande imprensa às ma-
racutaias urdidas nas privatizações do governo FHC? Alguém ou-
viu falar alguma coisa? Sobre a compra de votos para a reeleição? 
Ouviram falar? Publicou-se ao menos uma nota de rodapé a res-
peito? O tratamento, eu posso afirmar, foi completamente 

 
2 O Globo. Edição de 2 de abril de 1964, p. 1. 
3 O Globo. Edição de 4 de abril de 1964, p. 1. 
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diferente. Vocês ouviram falar do mensalão mineiro? Esse é re-
cente. O que quero dizer é que o que deveria ser notícia e o que não 
deveria foi criteriosamente selecionado com vistas a um objetivo 
definido. 

Tudo isso para justificar o impeachment da presidenta. 
Quando acontecem as eleições e a Dilma ganha, o que eles come-
çam a fazer? Denúncias sobre fraudes nas eleições, ênfase nos pe-
didos de recontagem dos votos. Divulgação dos pedidos do PSDB, 
o silêncio acerca dos membros da oposição investigados na Lava 
Jato. Os jornais, telejornais e emissoras de TV passaram a bombar-
dear a população, 24 horas por dia, com informações que apresen-
tavam o Brasil à beira do caos, mergulhado numa crise sem fim. 

E, encerrando essa parte da análise, eu queria terminar afir-
mando que acredito que a legislação brasileira sobre os meios de 
comunicação é muito atrasada, frente, por exemplo, à da Ingla-
terra, que é o reino do liberalismo. Nos EUA, o que existe no Brasil 
não é permitido. O New York Times, por exemplo, não pode ter te-
levisão, não pode ter rádio, não pode ter revista e outros meios de 
comunicação. Aqui, no Brasil, sete ou oito famílias dominam toda 
a comunicação deste país. Ou seja, tudo o que nós recebemos, fora 
aquilo que nós mesmos fazemos via celular ou por outras vias, é 
dominado por essas famílias; isso não combina com os temas desse 
seminário, que são os temas das liberdades democráticas. 

A gente tem que falar de golpe, da narrativa de golpe, como 
ele foi construído, mas também sobre o que a gente vai fazer daqui 
para frente. E eu tenho propostas para apresentar para vocês. Por 
exemplo, a luta pela regulamentação dos meios de comunicação. O 
que não é nenhuma censura! Longe disso… mas, qualquer coisa que 
se fale sobre o assunto, é taxada de censura. A gente quer copiar o 
que existe na Inglaterra e impedir que sete famílias sejam donas de 
todos os meios de comunicação desse país, fora os nossos… 

Os nossos meios são todos aqueles que são produzidos pela 
classe trabalhadora, seja através dos sindicatos, associações de 
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moradores ou organizações populares; são os jornais alternativos, 
as rádios comunitárias, ou outras inúmeras experiências de comu-
nicação popular, como as que nós temos aqui no Rio de Janeiro, 
por exemplo. 

E eu encerro citando algumas experiências de comunicação 
popular e convidando vocês a se juntarem a essas experiências, ou a 
inventarem outras, nas quais possamos analisar e falar o que a gente 
pensa. Então, vejamos: só no Complexo do Alemão, nós temos o Jor-
nal da Comunidade, o coletivo Papo Reto, o jornal Complexo do Alemão, 
só para citar alguns! Na favela da Maré, tem a TV Maré, a Escola de 
Cidadão, a Escola de Cinema, a Escola de Comunicação Crítica, a 
Rádio Maré, a Maré Vive. E outros meios de comunicação, que exis-
tem com toda a fragilidade, mas também com toda a força. 

Vou falar agora sobre o Núcleo Piratininga de Comunicação! 
É uma escola de comunicação popular, que funciona em uma pe-
quenina sede na Cinelândia, mas a gente anda pelo Brasil inteiro en-
sinando, contando e aprendendo com as pessoas. Falamos sobre a 
importância de se fazer comunicação popular, feita pelos trabalha-
dores para os trabalhadores, falando que os trabalhadores têm que 
ter sua própria comunicação, que fale algo que seja do seu interesse. 

E, no Rio de Janeiro, a gente promove um curso de formação 
em comunicação popular todo ano. Nós temos uma preocupação 
muito grande com a memória — eu sou professora de História tam-
bém	—, e nós temos um arquivo com a memória do que foi produ-
zido pelo movimento social popular desde 1906, quando foi fundada 
a Confederação Operária Brasileira, a COB, na praça Tiradentes. 

Esse arquivo tem que ser visto pelos trabalhadores! Nós temos 
obrigação de mostrar para as pessoas! E a gente pede que o que con-
tinue sendo produzido hoje nos seja enviado, continue chegando até 
nós. A gente faz uma feira, no dia 24 de julho, dia municipal da co-
municação popular, em homenagem ao meu marido, que foi um 
grande defensor da comunicação popular. Nesse dia, na Cinelândia, 
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a gente vai estar com barracas de jornais, e vocês vão poder folhear 
jornais de 1917, 1930 até os dias de hoje. O dia inteiro! 

Além disso, teremos aulas públicas, aulas sobre o que foi o 
Maio de 1968, acerca do que o pensamento de Che Guevara teve a 
ver com o Maio de 1968, a respeito do que foi o AI-5, de 13 de dezem-
bro de 1968. Teve ditadura na América Latina nesse período? Como 
era o comportamento da juventude? O que significou, para as mu-
lheres, o Maio de 1968, que agitou tremendamente a França? Tudo 
isso a gente vai debater através de aulas públicas, peças teatrais, mú-
sica, cinema, na Cinelândia, no dia 24 de julho. Esse festival, hoje, 
faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro, mas só temos 
R$	1.500 para fazer esse evento. Pedimos que contribuam! Não é só 
a parte financeira, mas, mais que tudo, a participação nas atividades! 

 

FLORA DAEMON: 

Obrigada, Cláudia, pelos ótimos apontamentos levantados. 
Eu gostaria, brevemente, de fazer uma pontuação. Quando fala-
mos sobre questões que envolvem a mídia, associamos, de modo 
geral, à mídia hegemônica, aos grandes meios e conglomerados de 
comunicação. E nós, sempre atentos ao exercício crítico a respeito 
dessa instância, observamos com cuidado e desconfiança o fazer 
jornalístico, porque reconhecemos, justamente, seu potencial de 
direcionamento de sentidos. Assim, as contribuições da Cláudia 
nos ajudam a pensar os meios de comunicação como uma instân-
cia à qual não precisamos estar submetidos, mas podemos intervir, 
construir, inventar, tomar parte. Me parece que é por meio do for-
talecimento dessas iniciativas, que atuam disputando as narrati-
vas, que temos o potencial de sair do circuito da submissão a inte-
resses, muitas vezes controversos. Mas vamos passar a palavra 
para nossa próxima convidada, Paula Mairán. 
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PAULA MÁIRAN: 

Boa noite, pessoal! É uma honra e uma responsabilidade 
muito grande estar na mesa com vocês. Eu estou até emocionada 
com esse momento. Eu queria agradecer a oportunidade que a uni-
versidade apresenta de a gente fazer esse diálogo, algo que 
realmente é estrutural, pela gravidade e pelo impacto em nossas 
vidas. E eu queria começar compartilhando que não dá para falar 
sobre esse tema, o golpe em 2016, sem falar do capitalismo. Quando 
a gente fala do golpe de 2016, precisamos pensar que ele não foi 
iniciado naquele ano. E precisamos pensar inclusive nos 
significados da palavra golpe. Pode significar, por exemplo, a 
destituição de um governo legitimamente eleito, que foi o que 
aconteceu em 2016, na base da pernada, que, por sinal, é outro 
significado para golpe. Nesse caso, foi feita uma interpretação das 
letrinhas para favorecer aqueles que detêm o poder. Existe 
também a palavra golpe usada no sentido de pancada e, nesse 
sentido, por sinal, a gente sofre golpe todos os dias, há décadas, 
neste país. 

Podemos verificar que é justamente nos momentos de pico 
das crises do capitalismo que ocorre o incremento da concentração 
da riqueza, quando os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais 
pobres, numa agudização da desigualdade. A crise é sempre a 
justificativa para apertar o cinto, demitir, rebaixar salário, 
explorar, oprimir… E a gente precisa falar que essa crise do 
capitalismo vem afetando o mundo desde 2008, e, no mundo 
inteiro, a gente vive os seus impactos. Por exemplo, nos EUA, os 
trabalhadores, em 1978, ganhavam uma média salarial de US$ 4 
mil, e hoje ganham US$ 2.700. Esse achatamento salarial ocorre no 
mundo inteiro, não é só aqui, e não dá para falar do que está 
acontecendo aqui sem a gente conectar com o que está 
acontecendo no mundo. A questão é o papel que a gente cumpre 
nesse cenário internacional. 
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O Brasil está em que lugar nessa história? Estamos num 
lugar em que a gente não ascendeu ao Primeiro Mundo em 
nenhum aspecto. A gente aqui é afetada, espancada e apertada 
pelos impactos da crise, e tem que pagar essa conta, não só aqui 
dentro, mas no mundo. É preciso lembrar que vivemos em um país 
que ainda vive de commodities. A gente é fornecedor de carne, 
minério, madeira. A gente ainda é a fazenda do mundo e continua 
naquela vida de terceira categoria. 

No Brasil, havia uma história muito bonita de organização 
dos trabalhadores, logo no final da ditadura militar. Nos anos 1980, 
os trabalhadores, propulsionados por um projeto político 
capitaneado pelo PT, conseguiram a façanha de terem se tornado 
fortes nesse país. Muito fortes. A ponto de meter medo nos donos 
do capital. Os mesmos donos de sempre. Aqueles que controlam 
as histórias contadas nos jornais, aqueles que escolhem o ponto de 
vista da narrativa que vai prevalecer nos noticiários. E, aí, quando 
vivemos essa experiência, nos organizamos das mais variadas 
formas, nos movimentos sociais, em um partido que virou de 
massas e que começou ameaçar realmente o poder. Mas, aí, o que 
foi que aconteceu? O PT foi derrotado em 1989 por um candidato 
que dizem que saiu do nada, mas que não saiu do nada, saiu das 
oligarquias desse país. E, aí, houve uma revisão da estratégia dos 
trabalhadores organizados nesse partido, que resolveram mediar 
com o capital, fazer negócio com os empresários, considerando 
que valia a pena chegar ao governo e promover algumas 
mudanças, só que isso não deu tão certo assim. 

Quando se optou por esse caminho do pacto da classe 
trabalhadora com a burguesia, o que chamamos de conciliação de 
classes, vivemos uma situação que faz pensar no filme Madagascar, 
que tem a história da zebra e do leão quando chegaram à África 
fugidos do zoológico de Nova York. Eles eram muito amigos no 
zoológico, onde tinha comida de primeira para todo mundo, mas, 
quando chegaram à África, começou a apertar a fome, o leão olhou 
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para a zebra e viu um bife. Numa situação dessas, quem pode se 
dar bem? Só mesmo no desenho animado a zebra poderia se dar 
bem. Na vida real, a zebra não sobreviveria. E a classe trabalhadora 
é a zebra, nessa história. Ficou mal nesse tal pacto de classes. 

Não dá para a gente ser simples na leitura de uma história 
dessas. Eu acho que o ciclo petista de 12 anos trouxe conquistas e 
avanços que a gente precisa reconhecer. Se olhamos aqui e vemos na 
universidade mais gente negra do que há duas décadas, isso tem a ver 
com essas conquistas. Várias políticas de luta contra a desigualdade, 
é preciso reconhecer. Mas precisamos fazer um balanço também se a 
gente teve conquistas consolidadas ou estruturais que agora não 
estejam ameaçadas de gravíssimos retrocessos. 

Precisamos pensar se conquistas e derrotas são medidas só 
na objetividade. A gente tem que pensar nas subjetividades 
envolvidas. Por quê? Nesse processo, toda a potência 
revolucionária da classe trabalhadora reunida nos anos 1980, no 
ciclo petista, foi então contida, amarrada, podada. Todos os 
movimentos sociais passaram a segurar a onda, os mesmos 
movimentos que antes eram hipercombativos e por isso mesmo 
conseguiram mais reforma agrária e demarcação de terras 
indígenas, por exemplo, no governo FHC do que durante os 
próprios governos petistas. 

Aí, você vê toda uma história de sindicatos e movimentos 
sociais que passam a ser instrumentalizados e cooptados nos 
governos petistas, deixando de cumprir o seu papel original e 
legitimado de organizar a classe trabalhadora para defender os 
seus direitos, e passando a atuar prioritariamente como base de 
sustentação do projeto político de poder desse ciclo petista. Agora, 
depois de todo esse processo de apassivamento, mesmo quando a 
coisa aperta, cadê as massas nas ruas? 

Eu concordo com a Cláudia [Santiago] de que a mídia 
cumpre, nesse contexto, o papel de construir uma narrativa que faz 
parecer que tudo é uma história só de corrupção, mas considero 
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que a gente precisa reconhecer que houve degeneração, sim, que 
houve, sim, corrupção, e que esse projeto político petista, quando 
chegou ao poder e fez esse pacto, se perdeu nele, se desviou do seu 
propósito e acabou construindo a sua própria armadilha. O Temer 
não chegou por acaso a ser vice. Ele chegou através desses pactos. 
Ele virou presidente porque era o vice da Dilma. É muito complexo 
tudo isso, mas a gente não cresce, não avança, não supera e não 
encontra solução concreta se não mergulhar nessa complexidade, 
avaliar todos os aspectos e fizer uma revisão da história das nossas 
lutas de resistência da classe trabalhadora, com as autocríticas 
necessárias. Se nós não nos permitimos aprender com os nossos 
erros, vamos viver a repeti-los. 

 Então, em toda essa história, sim, é fato que a mídia nunca 
esteve do nosso lado, do lado da classe trabalhadora. A mídia é da 
burguesia. Em 25 anos de jornalismo, a maior parte empregada em 
veículos da mídia corporativa, aprendi que não existe jornalismo a 
serviço da democracia, não existe neutralidade, imparcialidade, 
pluralidade e compromisso com o interesse público coisa 
nenhuma. O que existe é um grande negócio, sendo que o grande 
negócio dos donos das mídias nem são os jornais, como pode 
parecer. Ou vocês acham que a família Marinho é uma das mais 
ricas do mundo com o que ela ganha de dinheiro com o jornal O 
Globo e a TV Globo? Os meios de comunicação estão a serviço dos 
interesses de quem domina o mercado e a política por meio de 
grandes negócios, nem todos lícitos. 

A narrativa que prevalece na mídia é carregada do ponto de 
vista desses interesses de lucro e poder. Os Marinho, por exemplo, 
tem vários projetos para além da comunicação, muitos em parceria 
com o poder público. Eles têm várias empresas dos mais diversos 
ramos e são acionistas de grandes negócios do mercado financeiro, 
por exemplo. Tenta falar mal do Bradesco no Globo! Eu vou dar 
um exemplo, do tempo do governador Sérgio Cabral [MDB], 
quando ele era intocável. Eu era assessora do deputado estadual 
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Marcelo Freixo [Psol], e tínhamos muitas denúncias comprovadas 
contra o Cabral, mas, num primeiro momento, não saía uma 
vírgula no jornal. Eu lembro que a companheira do Sérgio Cabral 
tinha um esquema que envolvia o escritório dela, e entre as 
empresas que eram clientes da Adriana Ancelmo estava o 
Bradesco, que, vejam só, conquistou o contrato de controle das 
contas-salário dos servidores públicos do estado. Pergunta se saía 
algo sobre isso em algum jornal? Não saía. Também me lembro 
que não saía publicada nenhuma denúncia, mesmo bem 
fundamentada, contra a Vale no Globo, como no caso da 
siderúrgica TKCSA. O tempo mostrou os estragos socioambientais 
que poderiam ter sido evitados, não fosse o silêncio da mídia sobre 
as irregularidades que envolveram a liberação da atividade dessa 
siderúrgica poluidora do meio ambiente e responsável por miséria, 
violência e doenças causadas à população dos pescadores 
artesanais da baía de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. Então, a 
gente não deve ter ilusão mesmo. Não temos uma mídia nossa. Há 
censura política e econômica. Essa é a realidade. 

 Eu admiro muito o querido e saudoso Vito Gianotti, a 
trajetória da Claudinha, do NPC, de tantos lutadores, que vêm na 
resistência tentando construir uma comunicação independente e 
autônoma da classe trabalhadora, mas o fato é que estamos muito 
distantes de alcançar aquilo que precisamos no campo da 
comunicação. Quando tivemos a oportunidade de avançar nesse 
sentido, nós a jogamos fora. Porque, aí, eu vou trazer a própria 
experiência das conferências para democratização da 
comunicação nesse país. Era uma pauta do PT. Fiquei toda 
animada, quando comecei a participar dos debates em 2007, nas 
universidades, nos bairros, escolas, igrejas, em tudo quanto era 
espaço. Acho que o Brasil nunca tinha escutado falar em 
democratização da comunicação e começou a fecundar esse 
debate, a imprensa ficou com medo e começou, pela primeira vez, 
a dar notícias sobre isso, para falar: “Cuidado, olha a volta da 
censura!”. Quando, na verdade, quem lutava pela democratização 
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da comunicação estava lutando por uma proposta do marco 
regulatório, das leis do setor, para garantir a quebra desse esquema 
de propriedade cruzada que tem aqui nesse país, por exemplo, em 
que o mesmo empresário pode ter tudo, rádio, TV, sem limite. Nem 
nos EUA, isso pode. Nem na Inglaterra, isso pode. Mas no Brasil, 
pode. Porque não existe resistência à altura. Não colocamos 
limites, e não nos organizamos para isso. Nessa época do governo 
do PT, quando, por dois anos, fomos promovendo esses encontros, 
esses debates, em vários níveis, teve a culminância, em 2009, com 
a Conferência Nacional de Comunicação, que juntou 
representantes da sociedade, da classe trabalhadora e dos 
movimentos sociais, empresários e membros do governo. De lá 
saiu um caderno bacana, de mais de 700 páginas de proposta de 
leis, de propostas de políticas públicas, para democratizar a 
comunicação do país, e sabe o que o governo do PT fez? Eu nunca 
vi esse caderno. Está escondido em alguma gaveta. Pelo contrário, 
temos dados que dão conta de que mais de R$ 6 milhões entraram 
nos cofres da Globo em verbas de publicidade oficial. Vocês têm 
noção do que isso representa? Precisamos revisar isso. Não foi bom 
para a democracia. 

Precisamos tentar entender o que está acontecendo. 
Quando falo que essa crise é no mundo… o capital perdeu margem 
de lucro nessa crise de 2008, e, desde então, eles estão 
desesperados para recompor essa margem. Desde então, vale tudo, 
vale até mudar governo no Terceiro Mundo. E, aí, a gente sofre o 
impacto de todas as pressões, para que aqui aconteçam reformas 
para cortar direitos, para precarizar a vida da classe trabalhadora, 
para aumentar o lucro dos grandes patrões. Meus amigos 
economistas criticam essa postura do capital, porque, quando 
acaba com o emprego e uma renda média digna, também afeta a 
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economia e gera uma crise, e eles não solidários entre eles. Que 
quebrem os mais fracos! Que fiquem só os mais fortes! 

Pois o capitalismo é uma selva, e é uma selva que nós temos 
que entender que nunca foi boa para nós. Nem nos 12 anos do ciclo 
petista. A gente teve alguns avanços, algumas vitórias, mas vou dar 
alguns exemplos de coisas que não deram certo nesse período: a 
vida de quem é negro e periférico nesse país. Em algum momento 
nós podemos dizer que foi detido o genocídio negro nesse país? E, 
agora, tem um estudo do Ipea, de que, entre 2005 e 2010, aumentou 
em 23% o homicídio entre jovens de 19 e 25 anos. Qual era a cor dos 
assassinados nesse ciclo? Vamos refletir! 

Fala-se muito de corrupção, aí vemos os jornais “nadando de 
braçada” para contar esse escândalo, como se nunca se contou. 
Mas, qual o interesse? Criar um nojo da política. Pois o nojo afasta 
as pessoas da organização coletiva para mudar a realidade, para 
resistir a esse moderno. Pois o nojo deixa o espaço da política livre 
para eles operarem. Mais uma vez contra nós. Mas precisamos 
falar de corrupção, sim, e eu queria falar que não acredito que haja 
capitalismo sem corrupção. É preciso a gente pensar que houve, 
sim, corrupção no ciclo petista, que foi entendido que sem isso o 
país não funciona. E, de fato, no capitalismo, no mundo inteiro, 
não só aqui, é que eles são mais elegantes nos EUA e na Alemanha. 
Aqui, a coisa é mais vulgar, o modo de operar. No mundo inteiro 
tem propina, pois quem tem mais dinheiro tem que se dar melhor, 
e existe a fachada formal e a informal do mercado, da indústria, 
principalmente na lógica financeira. E, aí, nossa mídia vai 
cumprindo seu papel, vai contando a história para a gente de um 
jeito que a maioria dos brasileiros sequer entende. 

Alguém aqui se dá mesmo tempo de ler, de cabo a rabo, a 
parte de economia dos jornais, da Folha, do Valor Econômico? Dá 
para entender aquilo tudo que eles falam? Quantas pessoas 
realmente entendem o que está escrito ali? Então, se a gente for 
esperar pra entender aquilo, já vai dar um trabalho, e eu não acho 
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que valha a pena a gente acreditar naquilo, naquela narrativa, 
naquela perspectiva, mas vale a gente raciocinar de outro ponto de 
vista. Do nosso corpo, de como a gente sente esse modelo todos os 
dias. Na nossa vida, na nossa família, de quem está perto e longe, e 
que às vezes trabalha para nós. A gente vai ver que esse modelo não 
pode dar certo. E nós, que temos a preocupação com a comunicação, 
precisamos superar a ideia de que vamos conseguir avançar para 
lutar para que essa mídia que está aí se torne um instrumento em 
defesa do interesse público. Isso não vai acontecer tranquilamente. 
Imaginem esperar que o 1% da população de super-ricos abra mão 
voluntariamente do poder para eles se tornarem promotores de 
uma política de combate à desigualdade! Não dá pra contar com 
isso. A democratização da mídia só vai acontecer na marra. Isso é um 
fato. Só vai acontecer se fizermos por onde, se vencermos o 
ceticismo, se vencermos o individualismo, se nos organizarmos em 
luta coletiva pela mudança. 

E, aí, vamos entrar em outro debate. A história se repete de 
certa forma. Quando falamos “qual foi o papel da mídia nesse 
golpe?”… Gente, a Claudinha lembrou de 1964; o papel da mídia 
começou antes, e o que eles fazem? Eles se organizam bem à beça. 
Antes de 1964, por exemplo, eu li um livro do Dreifuss, que é um 
cara fundamental, no qual ele conta como o capital se organizou 
com institutos, com financiamento estrangeiro, inclusive, como o 
Ipes e o Ibad, para pensar estratégias para fazer a imprensa cobrir 
as coisas de um modo que criasse um caldo acolhedor para o golpe 
de 1964. Valia de tudo, desde dar dinheiro para jornalista até 
infiltrar jornalista com missão golpista dentro das redações. Valia 
pactuar com os donos das redações… Não sei se vocês já ouviram 
falar de um escritor, que eu até admirava pelo estilo literário, o 
Rubem Fonseca. Depois que eu li esse livro do Dreifuss, eu 
descobri que o cara era do Ipes, simplesmente era ele quem fazia a 
relação com as redações, implantando gente para construir um 
senso comum, uma opinião pública acolhedora do golpe. Quando 
o golpe de 1964 aconteceu, tinha gente na rua pedindo golpe. A 



CLÁUDIA SANTIAGO GIANNOTTI  &  ANA LÚCIA VAZ  &  PAULA MÁIRAN 
FLORA DAEMON 

 190 

pátria, a família, uma sociedade movida pelo discurso do medo e 
do preconceito. 

Agora, se pararmos para pensar, desde 2013 nós estamos 
vendo um revival dessa operação de comunicação pró-golpe. 
Houve um megainvestimento da burguesia em ações 
influenciadoras em favor do golpe de 2016, não só por meio da 
manipulação da mídia, mas também por intermédio da articulação 
de várias entidades da sociedade civil, na criação de fatos políticos, 
com o fim de disseminar as ideias de interesse da burguesia. As 
igrejas, por exemplo, viraram instrumentos do projeto golpista. 
Porque o capital é muito esperto. Eu nem acredito que o capital 
queira mesmo o Bolsonaro presidente, mas eles cuidam do 
Bolsonaro, colocam uma coleira no Bolsonaro, como se fosse um 
cão raivoso, que eles soltam e prendem quando interessam. Só 
observar a cobertura da Globo sobre o Bolsonaro. Quando 
quiseram deixá-lo famoso, o tornaram. Agora, se não interessa 
mais que ele seja presidente, esvazia a visibilidade de Bolsonaro. 
Vamos pensar: por quê? Foi muito importante o papel do 
Bolsonaro, do Malafaia, dos fundamentalistas da vida, que estão 
com visibilidade graças a essa mídia, que criaram um senso 
comum de medo do que a gente chama de pautas de direitos 
humanos, de costumes libertários. As pessoas passaram a ter medo 
de muitas coisas. De gay, de trans, feminista, de lutadores contra o 
racismo. Vivemos numa sociedade que, por intermédio não só do 
jornalismo, faz de tudo por aí, financiada por esse capital, para 
criar no cara que mora de aluguel num conjugado em Copacabana 
um medo absurdo das lutas dos sem-teto e pela reforma agrária. O 
cara que tem uma casa com quintal tem medo da reforma agrária. 
Francamente! Onde estamos? Não podemos subestimar o poder da 
mídia e da cultura! Esse poder nunca foi subestimado por nenhum 
dono do poder. 

Se a gente olhar lá trás, tem um cara que eu admiro muito, o 
Antonio Gramsci, um pensador italiano que passou boa parte da 
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vida preso, mas na cadeia aproveitou para pensar e escrever coisas 
bacanas. E o Gramsci já falava, na época dele, que o poder se 
instala, a hegemonia se faz, primeiro numa tentativa de fazer isso 
“no amor”. O indivíduo, às vezes, nem percebe que está sendo 
oprimido. A classe trabalhadora se convence que tem que agir 
daquela forma, que tem que sofrer, pagar mais imposto, pois, caso 
contrário, não vai dar certo, a economia vai quebrar. Como que vai 
ser se não obedecermos? É pela cultura que a gente precisa resistir 
e enfrentar esse modelo. Não basta resistir, tem que enfrentar. 
Então, temos que tomar cuidado com as palavras. Quando os 
jornais se referem aos sem-terra e sem-teto como invasores, isso é 
uma escolha. Eles não falam em ocupação, eles falam em invasão. 
Na hora de narrar o golpe de 2016, vocês percebem que tudo está 
conectado! Quando o Temer tira a Dilma, e eu concordo que foi 
machista para caramba esse golpe, por que a derrubaram? Eles 
eram tão legais, curtindo numa boa o pacto? A Dilma já tinha 
assinado uma lei antiterrorismo, já tinha feito reformas, já tinha 
cortado direitos. Por quê? Não era suficiente! Para mim, 
capitalismo é barbárie! A gente fala em barbárie, parece algo 
distante, do tempo dos vikings, mas, não! Banalizaram tanto a 
barbárie que a gente vive nela e não a reconhece! Ou é razoável 
viver num mundo que tem genocídio negro? Em um universo de 
cerca de 60 mil homicídios por ano, no Brasil, a cada cem jovens 
assassinados não dá para achar natural que 70 sejam negros. Sem 
falar no encarceramento e na população em situação de rua… Pois 
não dá pra falar nesse golpe sem falar que ele incrementa um 
fluxo, que já existia, de miséria, encarceramento e morte violenta 
de jovens negros. Somos um país de mais de 700 mil jovens negros 
encarcerados. É a terceira população carcerária do mundo. 

Temos que pensar que, quando acontece esse golpe, indo 
contra uma esquerda frágil, vivemos em um país que tem gente 
que fala que não existe nem direita, nem esquerda! Eu tenho 
alguns amigos que diziam isso há cinco anos, mas não têm 
coragem mais de falar isso. Agora, vivemos aulas diárias de como 
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a luta de classes é a realidade. Classe trabalhadora de um lado e 
classe burguesa do outro. E é a burguesia, para variar, que está se 
dando bem. Ganhando de braçada nessa tal luta de classes, e nós, 
derrotados. E eu vou mais longe, pois a gente está derrotado há 
muito tempo, pois, quando o PT foi criado e depois degringolou, 
pense na classe trabalhadora internacional, que teve uma força em 
1917 e fez a revolução na Rússia, e instalou a União Soviética, um 
império que tinha mil contradições, bizarrices, violência a rodo 
internamente, mas o fato que, simbolicamente, durante décadas, 
aquilo representava o poder da classe trabalhadora interna-
cionalmente, em contraponto ao poder do capital norte-
americano. Eram as potências se digladiando na Guerra Fria, e, aí, 
o que acontece, quando acaba a União Soviética nos anos 1980? 
Uma vitória do capital! Mesmo que a União Soviética tenha se 
autoderrotado, assim como o PT, em uma degeneração do projeto 
político, com mil contradições, com mil erros de percurso, o fato é 
que, na vida real e concreta dos trabalhadores, a derrocada da 
União Soviética foi uma vitória do capital, pois, com a Perestroika e 
com a Glasnost, iniciou-se um ciclo de derrotas e retiradas de 
direitos da classe trabalhadora em todo o mundo, uma ladeira 
abaixo que até hoje não chegou ao final. 

Eu lembro de uma juíza chamada Salete Maccalóz falando: 
“é daqui para baixo”. Os direitos vão começar a ser cortados cada 
vez mais, pois o capital não tem mais medo da classe trabalhadora. 
O capital virou dono de tudo. E, quando algo incomoda, ele vai lá 
e faz uma guerrinha. Olha como ele atua no Oriente Médio. Olha 
a vida dos palestinos. Olha o papel de Israel nessa lógica de mundo, 
em parceria com os EUA. Olha o que acontece na Síria! Tudo isso 
está relacionado ao modelo de funcionamento da sociedade. A 
gente vive em uma sociedade que funciona para o bem-estar de 1%. 
O restante que se dane! A gente vive num Brasil onde cinco pessoas 
detêm a riqueza que os 50% mais pobres têm que dividir. E, aí, 
quando a gente fala do golpe de 2016, a gente precisa falar 
novamente de Gramsci, pois ele fala que existem a cultura popular 
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e as armas como instrumentos de dominação. E o que está 
acontecendo nesse país? Estamos num Rio de Janeiro sob 
intervenção federal. Isso não é pequeno. E nós já estamos vendo 
rumores que poderemos ter essa intervenção em território nacional, 
se a coisa ficar muito confusa, tipo agora, na greve dos 
caminhoneiros, que é complexa. É difícil fazer a leitura dessa greve. 
Há elementos de que essa greve está sendo patrocinada por um setor 
do empresariado, sim, mas que perdeu o controle, e agora é algo 
além, e agora envolve os trabalhadores caminhoneiros, e ganhou 
adesão de outros trabalhadores, e quase virou uma greve geral. 

Estamos em um momento de transição, e a gente não sabe o 
que vem por aí, mas o fato é que tem muito pouca gente organizada 
para resistir e enfrentar, não só o golpe de 2016, mas todos os golpes 
históricos e cotidianos que nós sofremos como classe 
trabalhadora. Para isso, a gente precisa se organizar. Eu trago aqui 
uma proposta: de que cada um, não importa onde, se será possível, 
por meio dessa cultura do individualismo e da meritocracia, fazer 
um mundo melhor, um país melhor. Se será possível fazer a 
transformação que a gente quer, coletivamente, de forma 
organizada, desde que com entusiasmo. Não se deixem levar pelo 
ceticismo e pela desesperança, disseminados por quem continua a 
nos oprimir e explorar, a nos prender e a tirar as nossas vidas e os 
nossos sonhos. Sigamos juntos na realização da mudança! 

 

ANA LÚCIA VAZ: 

Boa noite. Acho que minha fala vai entrar num ponto dife-
rente. Mas vou começar com o que a Paula estava falando em rela-
ção ao coletivo. A gente precisa se reunir, se encontrar, sentar junto 
e pensar. Esse negócio de rede tem uma função, mas a gente pre-
cisa se encontrar. E eu queria começar por aí: o que é coletivo? Isso 
é uma discussão para a gente. Estamos confundindo massa com 
coletivo. Compreendo e apoio a iniciativa de fazer, nas universida-
des, essa queda de braço com os movimentos de extremo 
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autoritarismo, mas acho importante que a gente reflita sobre o que 
está fazendo. Em alguns momentos, a gente precisa radicalizar 
para se impor e dizer: não dá pra ser assim, não, isso a gente não 
vai deixar! Agora, já que a gente aqui está entre nós, um debate 
com o nome “A mídia e o golpe de 2016 e o futuro da democracia”, 
eu diria, já exclui todo mundo que acha que não foi golpe. Exclui 
todo mundo que ficou feliz com o impeachment, e exclui um monte 
de gente que ficou em dúvida se a forma do impeachment foi golpe. 
Enfim, acho que é uma conversa entre nós. Mas nós também pre-
cisamos conversar com os outros. 

Então, eu queria começar dizendo que entendo mídia como 
meio de comunicação, não como uma instituição abstrata. A mídia 
“faz isso” e “faz aquilo”, como se fosse uma entidade, que a gente 
pensa a partir do que são as organizações hegemônicas. Eu acho 
que a Claudinha e a Paula já deram conta de falar o que são essas 
entidades hegemônicas, então eu queria falar da mídia como meio 
mesmo, ou seja, como um meio do caminho. E daí discutir a rela-
ção entre a mídia e o golpe. 

Eu lembro que ouvi, em uns debates lá atrás, um professor 
de Direito… ele era contra o golpe, mas dizia que era complicado a 
gente chamar de golpe, porque não houve ruptura da legalidade. 
Óbvio que esse é um critério, é uma interpretação, mas de qual-
quer jeito isso é um elemento que faz a diferença em relação ao 
golpe de 1964. Não houve, pelo menos é possível interpretar que 
não houve quebra da legalidade. E não houve tanque na rua, para 
impor o golpe. Mas foi um golpe político, um golpe de traição de 
acordos políticos. Uma traição escandalosa, na medida em que se 
traiu um acordo com a maioria da população brasileira! 

Tirar uma presidenta eleita pela maioria da população, sem 
que houvesse um verdadeiro crime, é óbvio que foi um golpe polí-
tico. Mas a reflexão que eu acho que a gente precisa fazer é: golpe 
político é um modo de operação da política que a gente conhece. 
Não estou dizendo que todo mundo faz coisas tão autoritárias 
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como o que o Congresso promoveu para tirar a Dilma. Mas a gente 
precisa pensar quais são as nossas formas de lutar coletivamente. 

O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente se junta, 
a gente tem que se perguntar sobre democracia. Eu acho que estou 
lutando pela democracia e imagino que a maioria de vocês tam-
bém quer a democracia, mas o que é a democracia? Democracia é 
bom, pois o oposto é ditadura, é autoritário? Isso não dá conta. Em 
algum lugar-comum se diz que democracia depende de eleições li-
vres. Na nossa ditadura militar, a gente teve processos eleitorais, 
que não eram livres, tinha um monte de regras impostas pelo go-
verno. Como as nossas eleições, hoje, não são livres, pois elas são 
determinadas pelos patrocinadores, como as eleições nos EUA e 
na Inglaterra também não são livres — se eu pensar que o poder 
do capital também é um poder que impõe algumas coisas. Um can-
didato que não tem financiamento de empreiteiras tem pouquíssi-
mas chances de se tornar conhecido. Então, não é uma eleição livre 
em termos absolutos. A democracia não é só eleição. O que eu en-
tendo como democracia é um sistema, uma organização política 
que garanta direitos iguais e garanta uma participação da popula-
ção nas decisões. Certo? Parece uma ideia bem geral. Qual é o pro-
blema dos nossos sistemas democráticos? É que eles são extrema-
mente excludentes. 

Em algum momento, disseram, aqui, que uma democracia, 
no sentido da ampla participação de todos os cidadãos, nunca exis-
tiu na história da humanidade. A nossa referência primeira dessa 
ideia de democracia — os cidadãos todos reunidos na praça deci-
dindo — era o quê? Os cidadãos todos, homens, brancos, de al-
guma classe. Pois as mulheres e os escravos, absolutamente a mai-
oria da população, não votavam. E, se for ver bem, da Grécia aos 
dias de hoje, o processo da democracia representativa jamais foi, 
eu não estou falando do Brasil, e não conheço todos os sistemas, 
mas do que sei, jamais conseguiram pôr em prática uma participa-
ção efetiva e igualitária de todos os cidadãos. Basta dizer que na 
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maioria dos países as mulheres começaram a votar só lá para a me-
tade do século passado. No Brasil, os analfabetos, que eram consi-
derados mais de 50%, só começaram a votar nos anos 1980. Então, 
que democracia é essa? Sempre foi um princípio de participação 
ampla de uma parte e exclusão de outra parte. 

Bem, eu quero uma democracia que inclua todo mundo. O 
que significa incluir todo mundo? Eu quero que inclua os LGBTs, 
os negros, as mulheres, os pobres, os bolsominions, os fascistas, os 
racistas, os fundamentalistas que são contra a legalização do 
aborto… A gente quer mesmo incluir todo mundo? Qual é o pro-
blema? A Agência Pública organizou um debate com alguns jorna-
listas que cobriram a eleição. O nome: “Como cobrir o Bolsonaro”. 
Uma jornalista disse que, tentando entrevistá-lo, chegou a ser xin-
gada. Mas um jornalista falou da tentativa de conversar com os 
eleitores do Bolsonaro e trouxe umas frases como: “eu sou de di-
reita, eu odeio a esquerda. A esquerda acha que a gente é idiota e 
ninguém nos olha, o Bolsonaro olha”. 

Uma experiência pessoal. Uma jovem de quem gosto muito 
me diz que o Lula roubou muito, que o PT foi uma desgraça para o 
país. Aí, tentei conversar, mas é difícil pra caramba. Respirei fundo 
e tentei entender a raiva dela. Mas não consegui conversar de uma 
forma gentil, meu corpo todo tremia. O que é esse tremor? Acho 
que é a mesma raiva que o Bolsonaro reflete para um monte de 
gente. Um monte de trabalhador pobre, ferrado, explorado, e que 
a gente fica chamando de imbecil. 

Vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu não acho que o 
que a gente está vivendo é só aqui no Brasil. Acho que a gente está 
mudando de era. Não vou entrar em muitos detalhes da astrologia, 
mas tem uma coisa que diz respeito à política que me parece uma 
boa metáfora para pensar o momento que vivemos. Uma era dura 
cerca de 2 mil anos, e, para a astrologia, entramos recentemente na 
Era de Aquário. Peixes foi a era do “Pescador de almas”, represen-
tado por Cristo. Mas também de outros avatares, como Buda, 
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Maomé… A era dos grandes cardumes: nós, cristãos; nós, budistas; 
nós, muçulmanos; nós, esquerda; nós, direita; nós, LGBTs; nós, he-
terossexuais… “nós” disputando espaço com “eles”, que estão erra-
dos, que pensam errado, porque pensam diferente. O que a gente 
está vivendo hoje é a crise desse “nós”. 

Os antigos cardumes vão se subdividindo infinitamente. O 
“nós” de esquerda se subdivide em negros, mulheres, LGBTs, am-
bientalistas… E cada “nós” cria um novo nó, que bagunça as fron-
teiras, antigamente firmes, de cada cardume. Mesmo, por exem-
plo, nesta mesa, ainda que todo mundo concorde com um monte 
de coisa, não pensamos igual. Divergimos em algumas opiniões. 
Mas dá para formar um coletivo sem precisar que uma imponha 
sua visão às outras? Acho que dá. Mais do que isso, a gente precisa 
de um coletivo. Eu preciso da visão da Claudinha, que é diferente 
da minha, mas, se eu não tiver ela, a Paula, a Flora, vocês, pensando 
junto, seria uma pobreza. Ninguém cria nada novo sozinho. A 
gente precisa falar com os nossos pares, que não são os nossos 
iguais, é isso que significa a Era de Aquário, a consciência de que 
cada um de nós é único e tem uma visão única, que não pode ser 
reduzida a um denominador comum. Mas todos e todas, em nossa 
diversidade, formamos a grande teia humana. Daí, todas as insti-
tuições criadas para representar um “nós” estão se despedaçando. 

E o Brasil de hoje está rachado. Está violentamente rachado. 
Eu acho que essa violência é muito boa para o fascismo. Nem para 
os liberais é muito boa, pois está dando problema para eles. Não é 
o ideal. Para o fascismo, é ótimo. E eu não estou usando fascismo 
no sentido genérico, não; fascismo é a lógica da intolerância abso-
luta com o diferente. O problema é que, se a gente resolve que não 
quer falar com eles, a gente está fazendo a mesma coisa. Eu não 
quero excluir os negros, as mulheres, os LGBTs, mas quero excluir 
os bolsominions. Ou seja, a minha democracia é excludente. 
Quando digo que não quero excluí-los, isso não quer dizer que eu 
acho que eles estão certos. Eu acho que eles estão erradíssimos. 
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Mas, se acredito que a gente precisa formar um coletivo para pen-
sar saídas, não posso achar que só quem já está falando como eu 
serve. Estou usando o eleitor do Bolsonaro de propósito, pois ele é 
o oposto radical para esse auditório inteiro, mas porque tem de 
tudo nesse “eleitor” do Bolsonaro. Tem aquele cara que é fascista 
de carteirinha. Esse cara não vai querer falar comigo, não vai ter 
diálogo nunca. Mas em quanto está a intenção de votos no              
Bolsonaro? 18%? Não existem 18% de fascistas no Brasil. Eu espero 
que não. Eu conheço uns eleitores do Bolsonaro que não são. Que 
são dialogáveis. E ele vai dialogar, se eu parar de chamá-lo de im-
becil. Essas frases dos eleitores do Bolsonaro: “A esquerda acha 
que eu sou ignorante”, “crente é imbecil”, nos diz muito. A minha 
experiência com alunos crentes que falam dessa sensação de estig-
matização me chama atenção e me preocupa. E me preocupa, prin-
cipalmente, porque eu sei que tenho preconceitos, dificuldades, 
que há um pouco de fascismo em mim também. 

Agora, vou chegar à mídia. As redes sociais apareceram 
como um grande instrumento de comunicação, de democratiza-
ção; todo mundo podia ser comunicador. O Manuel Castells fala 
que as redes, de 2012 e 2013, possibilitaram uma massificação de 
determinados movimentos sociais. Eu não tenho nenhuma con-
clusão definitiva, mas acho que a gente precisa refletir sobre algu-
mas coisas sobre as quais tenho apenas impressões. Em 2013, o mo-
vimento começou pelo “Passe Livre”; desde quando o MPL [Movi-
mento Passe-Livre] veio com uma proposta superbacana, sobre di-
reitos sociais, direito de ir e vir. O que aconteceu com esse movi-
mento? Foi atropelado, não deu conta. Não estou dizendo que eles 
não tinham condições. Mas, na hora que eles se retiraram, jogaram 
no colo da direita. Parece que quem mais capitaneou o espaço, no 
final das contas, foi a direita. Mais recentemente, eu aposto, pelo 
que vi e pelo que li naquela matéria maravilhosa da Piauí falando 
como operavam, que as redes sociais tiveram um papel importante 
na mobilização dos caminhoneiros.  
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Qual é a questão? É uma questão, uma inquietação para pen-
sarmos, não é uma afirmação. Acho que, para que a gente possa 
juntar, organizar coletivamente o maior número possível de pes-
soas, não dá mais para operar na lógica com que a esquerda sem-
pre tentou operar: a lógica do silenciamento das vozes discordan-
tes. Sendo bem prática, acho que a gente não ganha da Rede Globo 
usando essa estratégia, pois nessa estratégia vale a força da grana. 
Na estratégia de só deixar falar quem está do meu lado, a direita 
sempre vai ganhar, porque é o princípio do autoritarismo que sus-
tenta a direita. Agora, acho que a gente tem uma vantagem em re-
lação à Rede Globo, se queremos uma verdadeira democracia. Por-
que nós podemos fazer uma intervenção muito mais interessante, 
porque é muito mais democrática; logo, mais rica de olhares dife-
rentes. Talvez a maior experiência, ou o mais próximo que eu co-
nheço disso, sejam as rádios comunitárias. Algumas rádios que 
conseguem, de fato, um espaço de expressão da comunidade, com 
espaço para o funkeiro, para o pagodeiro, para o crente, para o es-
pírita… para todo mundo. Percebem? É um espaço para a diversi-
dade daquela população, que tem opiniões diferentes, ideologias 
diferentes, mas tem algumas necessidades comuns, que podem 
construir projetos coletivos, e acho que a mídia pode ter um papel 
muito importante nesses projetos coletivos, mas para isso a gente 
tem que aprender a ouvir e não a silenciar as vozes divergentes. 
Agora, o debate precisa ser mais aberto, e estou falando disso, pen-
sando em todas as minhas experiências em mídias alternativas, de 
jornais, de conselhos, sindicatos; a maior dificuldade é ampliar o 
leque de conversa. E, aí, na discussão que nós fazemos, isso é fun-
damental. 

A pergunta é: a gente quer democratizar a comunicação para 
todo mundo ter direito a voz, ou a gente quer democratizar a co-
municação para eu poder falar? A gente quer uma comunicação 
tão democratizada que preencha todos os espaços? Se a gente con-
seguir defender isso, acho que consegue ganhar muita gente para 
a nossa proposta. Mas, se a gente quer só uma Rede Globo de 
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esquerda, um veículo autoritário com as nossas opiniões, não tem 
saída. E não contem comigo. Obrigada. 

 

FLORA DAEMON: 
Meus prognósticos foram confirmados com esta mesa. Nos-

sas convidadas trouxeram questões complexas, que nos deman-
dam um esforço crítico e autocrítico bastante profundos. E é por 
isso que precisamos abrir espaço para que as ideias e as análises 
sejam feitas de maneira detida e compromissada, com estudo e es-
cuta, e não apenas a partir da convocação do calor do momento. O 
golpe de 2016 continua a nos demandar reflexões em diversas or-
dens. Ainda não conseguimos visualizar o que pode derivar desse 
lamentável e importante evento histórico. Que iniciativas como 
essa possam nos ajudar não somente na formação do pensamento 
crítico a posteriori, mas fundamentalmente nos fortaleçam para os 
desafios que virão. Muito obrigada a todos. 
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Capítulo 7 
As periferias urbanas e o golpe* 

Edson Miagusko (UFRRJ), Carly Machado (UFRRJ) 
e Márcia Leite (UERJ)**  . 

Vladimyr Lombardo Jorge (UFRRJ)*** 

VLADIMYR LOMBARDO JORGE: 
Boa tarde a todos e todas! Esta é mais uma sessão do curso 

“O golpe de 2016 no Brasil e o futuro da democracia”. Esta é a ses-
são denominada “Periferias urbanas e o golpe”. Quero agradecer 
aos palestrantes da mesa de hoje por terem aceitado o convite: pro-
fessora Márcia Leite, do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais [PPCIS] da Uerj, professora de Sociologia Urbana e também 
pesquisadora do Cidades – Núcleo de Pesquisa Urbana do PPCIS; 
Carly Machado, professora do Departamento de Ciências Sociais da 
UFRRJ, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, pes-
quisadora do Observatório Fluminense e coordenadora do Grupo 
de Pesquisa sobre Estupro da Uerj; professor Edson Miagusko, do 
Departamento de Ciências Sociais da UFRRJ e da Pós-Graduação 
em Ciências Sociais na UFRRJ. Ele também é pesquisador do 

* Mesa realizada no dia 7 de junho de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediador. 
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Observatório Fluminense, no qual coordena o projeto de pesquisa 
“Baixada Fluminense e seus projetos urbanos: trajetórias e circuitos 
nas periferias”. Agradeço a todos por estarem assistindo hoje à pa-
lestra. Passo a palavra para a professora Márcia Leite. 

 

MÁRCIA LEITE: 
Boa tarde a todos e todas. Começo agradecendo o convite 

para esta palestra, para participar desta mesa. Estou muito con-
tente de estar aqui e queria saudar a iniciativa da Rural. A organi-
zação de cursos como este em diversas universidades brasileiras, 
desde a tentativa de proibição do curso sobre o golpe de 2016 na 
UnB, é parte de um lindo e poderoso processo de resistência contra 
a censura e em defesa da liberdade de expressão e de nosso direito 
de produzir coletivamente a nossa história, e não simplesmente de 
consumir uma história que nos é passada pela mídia e/ou recons-
truída pelos governantes da vez. Espero contribuir para a reflexão 
sobre o que estamos vivendo em nosso país, que, para muitos de 
nós, é claramente o reinado da exceção como norma, de que nos 
falou Giorgio Agamben. 

Eu vou partir do golpe de 2016 com o impeachment da Dilma, 
sobre o argumento de que ela teria dado “pedaladas fiscais”, o que 
tipificaria uma espécie de crime e que justificou a cassação de seu 
mandato pelo Parlamento e pela mídia, ainda que seus direitos po-
líticos tenham sido preservados. Uma contradição que desvelou a 
discricionariedade desse pretexto e pretendeu ocultar o fato de 
que as “pedaladas fiscais” sempre constituíram um expediente de 
governo. Tanto FHC quanto Temer a ela recorreram constante-
mente, assim como Bolsonaro, que, no momento em que reviso 
este texto, já exponenciou essa prática e os recursos por ela mobi-
lizados. Uma prática, se não exatamente legal, sempre admitida 
nos círculos do poder como necessária e legítima, para conferir 
mais autonomia ao governo federal. Ou seja, o que vimos foi uma 
gestão diferencial dos ilegalismos, como analisou Foucault, a 
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serviço das forças políticas derrotadas nas eleições presidenciais. 
Então, acho que vale nos perguntarmos o que estamos chamando 
de golpe, aqui. Não foi só um golpe político, mas um golpe que usa 
e abusa da lei, que a torce e a reinterpreta para a conveniência de 
sua aplicação política. A exceção como norma tem exatamente 
essa característica. O que é ilegal pode se converter e ser operado 
como algo que pode ser admitido e referendado jurídica e politica-
mente como legal em alguns territórios, para algumas pessoas, 
para alguns grupos populacionais. 

O processo de Lula na Lava Jato causou tanta comoção, 
mesmo em quem não é eleitor do Lula, exatamente por sua ilega-
lidade. Independente da preferência ou da posição de vocês, eu 
queria dizer que só se conseguiu condenar o Lula porque não se 
respeitou a Constituição brasileira. No capítulo sobre os direitos 
fundamentais (artigo V), afirma-se, entre as liberdades fundamen-
tais que protegem os cidadãos do Estado, a presunção de inocência 
do réu — uma conquista civilizatória, expressa em diversas decla-
rações de direitos humanos, desde a Revolução Francesa (por isso 
é que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em jul-
gado de sentença penal acusatória”). Esse princípio e valor (arris-
caria dizer universal/civilizatório) também constam em nosso Có-
digo de Processo Penal: o ônus da prova cabe ao acusador, como a 
contraface da presunção da inocência que protege os cidadãos 
contra a violência do Estado e as perseguições políticas. Entre-
tanto, a Lei 13.260, aprovada pelo Congresso Nacional em 16 de 
março de 2016 e sancionada pela Dilma, alterou os dispositivos in-
vestigatórios e processuais exatamente no que era regulado pelo 
artigo 5o da Constituição brasileira. Abriu caminho para que a cul-
pabilidade pudesse ser presumida com base em uma teoria do di-
reito chamada “domínio do fato”. É mais ou menos o seguinte: ima-
ginem vocês que eu sou reitora da UFRRJ. Então, tudo o que acon-
tece na administração dessa universidade presume-se que eu saiba, 
que acompanhe, acolha, concorde ou, no mínimo, seja conivente 
com tudo que se processa nesse espaço. A teoria de “domínio do 
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fato” presume que uma posição de poder e de ascendência basta 
para comprovar direção/aceitação/conivência que comprovaria a 
materialidade do crime de meus subordinados. E por que estou fa-
lando dessa lei? Porque ela foi sancionada pela Dilma no primeiro se-
mestre de 2016 sob pressão do Gafi [Grupo de Ação Financeira contra 
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo], uma articu-
lação de governos e think tanks internacionais que resolveu, publica-
mente, que a melhor maneira de asfixiar o terrorismo seria monito-
rando e minando suas atividades econômicas e financeiras. 

Fora dos olhos do público, esse dispositivo, tornado legal a 
despeito das constituições de diferentes países, passou a ser ope-
rado como dispositivo de afastamento “legal” de governos progres-
sistas, como álibi para a criminalização de movimentos sociais e 
como recurso “legitimado” para a violenta repressão de movimen-
tos sociais e da população moradora em periferias, favelas e 
mesmo na rua. Claro, há uma razão econômica: a implementação, 
na sociedade brasileira, de uma gestão neoliberal da economia que 
se dirige a ampliar ainda mais os ganhos do capital, dos super-ricos 
e, sobretudo, do capital improdutivo, que vive e se amplia na espe-
culação financeira, cada vez mais amplamente liberada. Seu sen-
tido também é liberar o capital produtivo de qualquer custo rela-
tivo à reprodução da força de trabalho. Algo que, em contexto an-
terior (lá pelo século XIX na Europa e a partir dos anos 1930 no     
Brasil, com Vargas), foi importante para a própria sobrevivência do 
capitalismo em territórios nacionais (como Polanyi, para a Europa 
Ocidental, e Paul Singer e Luiz Werneck Vianna, para o Brasil, en-
tre tantos outros autores, já nos ensinaram). O resultado: supressão 
dos direitos do trabalho, corte das políticas públicas sociais (saúde, 
educação, atenção a gênero, raça, idosos, entre muitas outras) e das 
políticas públicas urbanas (sobretudo habitação e saneamento). 

Por isso, de um lado, a criminalização dos protestos sociais e 
dos movimentos populares a que me referi anteriormente. Para se-
guir com esse projeto, é preciso manter as reivindicações e seus 
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atores criminalizados, e o povo, com medo, fora das ruas. Pela pri-
meira vez, vivemos uma torção dos princípios — ao menos consti-
tucionais — do que parte de nós pensava que organizaria a nossa 
sociedade como democrática. 

Mais perverso é o que se passa nas periferias urbanas — e só 
agora chego a elas! A exceção como norma sempre existiu neste 
país, para todos os estratos populares e as periferias urbanas. Da 
Rota, em São Paulo, aos autos de resistência, no Rio de Janeiro, e a 
muitos dispositivos similares, em outras de nossas grandes cida-
des, o Estado sempre exerceu seu poder de forma autocrática em 
relação a esses segmentos populacionais. Gestão democrática de 
seus territórios de moradia e direitos civis, sociais e urbanos nunca 
lhes foram uma realidade tangível. Nesse campo, a experiência co-
tidiana dos moradores sempre foi com ausência de direitos, violên-
cia do Estado (através de seus operadores) e descaso do restante da 
sociedade com seu sofrimento e indignação. 

Um elemento que coloca isso com imensa clareza é o homi-
cídio desses moradores, praticado pelas forças policiais. Praticado 
e acobertado pelo Estado e pela mídia. Desde a década de 1970, 
existe um dispositivo legal que permite que os homicídios pratica-
dos pelos policiais sejam acobertados e tornados legais: o auto de 
resistência. Ele contraria completamente todas as leis maiores: a 
Constituição brasileira e o Código Penal. Mas esse dispositivo tem 
a sua legalidade apoiada em um artigo do Código de Processo        
Penal. A lei maior ordena as leis menores. O que a gente tem, nesse 
caso? Uma lei menor, o Código de Processo Penal, se sobrepõe aos 
direitos garantidos pela Constituição. O que é auto de resistência? 
Uma peça da burocracia, um documento. O policial faz uma incur-
são em uma periferia ou favela e o resultado dessa incursão, na 
qual ele normalmente já entra atirando, é a morte de determinados 
moradores. Podem estar ligados ao crime ou não. Ele tem que vol-
tar e registrar na Delegacia de Polícia Civil essa(s) morte(s). A peça 
burocrática, o documento através da qual ele a registra, torna esse 
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policial testemunha dos fatos ocorridos. Então, vejam: eu mato 
você e chego a uma Delegacia de Polícia Civil e descrevo o evento 
que culminou na sua morte como uma agressão armada que você 
me fez. Assim, converto o homicídio que eu pratiquei em um ato 
de legítima defesa, amparado pelo Código de Processo Penal, e a 
vítima, em agressor. O funcionário público, em qualquer posição 
de poder, tem fé pública. O auto de resistência vira uma peça no 
inquérito, e, para contestar o auto de resistência, seria preciso ar-
guir a fé pública desse policial. Para que se possa ter um processo, 
o que raramente um juiz encaminha, é preciso ter indícios fortes 
da execução. Uma prova, nunca disponibilizada pelos policiais 
(apenas e muitas vezes pelos familiares de vítimas, com apoio de 
peritos criminais independentes, que analisem os laudos cadavéri-
cos), que comprove que o policial está traindo a fé pública que nele 
foi depositada e se servindo da lei para matar aqueles que consi-
dera possíveis criminosos, ingovernáveis, indesejáveis. 

Mas o que fazem os policiais, quando praticam mortes como 
essas e as registram como “auto de resistência”? Eles “plantam”, 
junto ao corpo executado, o que os moradores chamam de “kit ban-
dido”. Um revólver enferrujado, algumas trouxinhas de maconha, 
uns papelotes de cocaína, e apresentam isso como evidência de que 
aquela pessoa morta seria um traficante e que estaria defendendo a 
sua atividade ilícita e teria atacado os policiais. Aqui, a gente tem um 
imbróglio político, mas com fundamento jurídico, legitimado e tor-
nado recorrente, por um artificio jurídico (no Código de Processo 
Penal), quase sempre subscrito imediatamente pela grande mídia, 
que tem uma raiz na sua legalidade e embaralha a possibilidade de 
sua crítica e contestação jurídica e política. 

E onde os autos de resistência são praticados? Nas favelas e 
periferias urbanas. Por mais que existam situações de tensão e de 
dificuldade nas ruas, ali isso nunca é praticado dessa maneira. En-
tão, os autos de resistência são praticamente inexistentes em bair-
ros formais, sobretudo os mais centrais ou “nobres” de nossas 
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cidades, especialmente no Rio de Janeiro. Essa torção da lei, isso 
que Foucault chama de “gestão diferencial de ilegalismos”, nos in-
dica a necessidade de compreender que não é que a lei seja mal 
aplicada, que o policial (como operador do Estado) simplesmente 
tenha errado ou tenha desvios de conduta. Não se trata de pensar 
o Estado como funcionando mal, e, sim, por suas incompletudes 
nada acidentais. Quero, com isso, ressaltar que, nas margens da ci-
dade (periferias e pobres), como nos ensinaram Das e Poole, o       
Estado funciona sempre aquém das regras, ao menos formal-
mente, democráticas. Acredito que só podemos entender o que se 
passa, hoje, em nossas periferias urbanas, se de fato nos debruçar-
mos para compreender como o Estado, ou, mais precisamente, 
seus operadores e dispositivos, são acionados para governar certos 
territórios e certas populações, de maneira diferente do que acon-
tece em relação aos bairros formais e aos moradores de classe mé-
dia e regiões abastadas. Isso porque os primeiros não têm mais lu-
gar nem direitos no que estamos vivendo em nossa sociedade nes-
ses tempos terríveis, os indesejáveis, como Bauman nos fala, há 
mais de 20 anos, em seus livros. 

Mas isso acontece só nas favelas e nas periferias? Não. Isso 
acontece também nas ocupações, com remoções forçadas, sob ra-
zões técnicas forjadas, pela imposição do medo e do terror e tor-
nando a vida de seus moradores ainda mais precárias, com o corte 
de fornecimento de elementos vitais, como água, gás encanado, 
eletricidade. Isso acontece também nos espaços de comércio popu-
lar. Recentemente, vocês viram uma operação na Vila Kennedy: 
uma operação das forças de intervenção federal na segurança do 
estado, que foi acompanhada pela prefeitura da cidade. O Exército 
estava lá e demoliu todas as barracas dos ambulantes/comercian-
tes informais, que tinham autorização para exercer sua atividade 
naqueles espaços. E isso acontece nas ruas, pois é dessa forma que 
se governam hoje os pobres urbanos. Todo mundo discute o julga-
mento do Lula, mas poucos discutem o de Rafael Braga, e menos 
ainda com ele se solidarizaram. Jovem, negro, catador de latinhas 
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que dormia na rua por nem sempre ter dinheiro para voltar para a 
Vila Cruzeiro, Rafael foi preso nas manifestações de 2013 apenas 
por ter na mochila água sanitária e Pinho Sol. Solto com liberdade 
provisória, foi preso novamente, por portar algumas trouxinhas de 
maconha, que caracterizavam porte, e não tráfico de drogas ilícitas. 
O processo dele também é pleno de irregularidades, kafkiano 
mesmo: o juiz só ouviu os depoimentos contraditórios dos policiais 
e negou à defesa o pedido de acesso à câmera da viatura policial e 
ao GPS da tornozeleira eletrônica. Atualmente, Rafael Braga en-
contra-se em prisão domiciliar. 

Nós estamos conversando sobre cidades e periferias urba-
nas, pensando o golpe e a radicalização da definição de “inimigo”, 
dos “indesejáveis” (da cidade, dos estados e do país), contra os 
quais os dispositivos legais e legítimos, torcidos, podem e têm sido 
aplicados, fazendo-se da exceção a norma. 

Para concluir, eu queria trabalhar uma declaração que ex-
pressa, legitima e mobiliza tudo o que antes vim discutindo como 
segregação, torção da lei e eliminação dos considerados “indesejá-
veis” e/ou “ingovernáveis”, sobretudo os pobres moradores das pe-
riferias urbanas de nossas grandes cidades, tomando como caso de 
análise o Rio de Janeiro. 

À época da decretação da intervenção federal na segurança 
pública do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2018, o então ministro 
da Justiça (e da Segurança Pública) do governo Temer, Torquato 
Jardim, deu uma entrevista, qualificando o combate às drogas e à 
violência de traficantes em favelas e periferias como uma guerra 
assimétrica. Esse é um conceito novo, gestado nos últimos anos, 
que assegura ao Estado o poder de fazer morrer o seu inimigo. As-
segura um poder soberano ao Estado, na medida em que estabe-
lece a ideia, e procura transformá-la em consenso/senso comum, 
de que aquele que está “do outro lado” é um “inimigo” da ci-
dade/da sociedade/da nação que se pode e se deve aniquilar. Disse 
Torquato Jardim ao Correio Brasiliense, em 20 de fevereiro de 2018: 
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Na guerra assimétrica você não tem território. Qualquer 
um pode ser inimigo, não tem uniforme e não sabe qual 
é a arma. Você deve estar preparado contra tudo e con-
tra todos. Se passar um guri de 15 anos e você tem a foto 
dele, que já matou quatro, e entrou e saiu de centro de 
recuperação diversas vezes e está com um fuzil de uso 
exclusivo das forças armadas, você vai fazer o quê?" 
Bem, eu faria uma sindicância nas forças armadas para 
sabe como um fuzil exclusivo foi parar nas mãos de um 
menino de 15 anos. Ele também afirma que "Você 
prende? O guri vai lá e sai. Na quarta ou na quinta vez 
que você vê o fulano, vai fazer o quê? Você tem uma re-
ação humana, que deve ser muito bem trabalhada psi-
cologicamente, emocionalmente no PM e no soldado. 
Você está posto, mirando à distância e na alça de mira 
aquele guri que saiu quatro ou cinco vezes da prisão e 
está com a arma e já matou uns quatro. Tem que esperar 
ele pegar em arma para prender em flagrante?". Isso é o 
que diz a Constituição. Ele prossegue dizendo "ou se eli-
mina a distância? Ele é um cidadão sob suspeita, porque 
não está praticando ato naquele momento. Ou ele é um 
combatente inimigo? Os Estados Unidos enfrentaram 
esse tema como um inimigo combatente. É a noção de 
guerra assimétrica. Estamos vivendo uma guerra assi-
métrica.1 

Considero que, para pensarmos os efeitos do golpe nas peri-
ferias urbanas, nas favelas, nas ocupações e nas ruas, não só no Rio 
de Janeiro, mas em todas as cidades brasileiras, precisamos com-
preender que seus efeitos e amplitudes se diferenciam conforme 
classe, território de moradia e, certamente, raça (algo que não pude 
abordar aqui). Estamos vivendo um contexto de exceção em que 
eu e talvez alguns de vocês clamamos por direitos e garantias cons-
titucionais que, na letra da lei, nos governariam. Já os moradores 
das periferias urbanas do Rio de Janeiro, e crescentemente de 

 
1 Correio Braziliense. Edição de 20 de fevereiro de 2018. Disponível em: https://www.correio-
braziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/02/20/interna_politica,660876/correio-entre-
vista-o-ministro-da-justica-torquato-jardim.shtml  
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outras periferias de grandes cidades brasileiras, vivem, há algum 
tempo, uma situação de exceção e, crescentemente, os efeitos e di-
lemas da “guerra assimétrica”. 

Da mesma maneira, o general Villas Boas, comandante do 
Exército, também reivindicou segurança jurídica para agir nas pe-
riferias urbanas, combatendo aqueles nomeados como “inimigos” 
nesses territórios. Queria, com isso, ampla liberdade de agir, por 
fora dos preceitos constitucionais de 1988, buscando como garantia 
o compromisso de que não fosse posteriormente instalada uma 
“nova Comissão da Verdade” (referia-se à outra ditadura, a de 1964, 
e especificamente à atuação das FFAA na repressão e na tortura, 
assim como às gestões do movimento popular pró-democratização 
do país e pela anistia, que as denunciaram). A intenção de Villas 
Boas era produzir uma espécie de anistia prévia pelos ilegalismos 
que antecipava que seriam acionados pela intervenção federal 
para “pacificar” o Rio, matando aqueles que designava de “inimi-
gos”. E sabemos quem são. Não são só os pobres. São os negros, os 
moradores de favelas, de periferia, de rua. E todos aqueles que in-
comodam, criticam, se organizam, reivindicam direitos e vão para 
as ruas na esperança, ainda, de que suas vozes sejam ouvidas. 

Estamos vivendo um tempo em que o ideal de cidadania, de 
direitos, de políticas públicas para integração de cidadãos, apoi-
ado, em nosso país, na promessa de um Estado de bem-estar — um 
Welfare State —, foi substituído pela concepção, prática e ordena-
mentos do Warfare State — um estado de guerra, tal como expresso 
e defendido pelo general Villas Boas. E, como nos ensina Stephen 
Graham, o Warfare State se traduz na militarização da vida nas ci-
dades, acentuando e aprofundando os dispositivos que antes men-
cionei, e pelo lawfare (prática e doutrina correntes em que a lei — 
mesmo ou sobretudo torcida — é utilizada como arma de guerra), 
em uma conexão perversa contra aqueles que são classificados 
como “ingovernáveis” e/ou “indesejáveis” nos tempos em que vi-
vemos.  
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Não foi o golpe que nos trouxe tudo isso. Na minha opinião, 
o golpe, por gestões e interesses diversos, de dentro e de fora do 
país, aprofundou e viabilizou o caminho para mais militarização e 
menos democracia, e abriu caminhos para que tudo isso prospe-
rasse, ao ferir de morte o Estado de direito e aprofundar, de um 
lado e de outro do espectro político, a descrença da população bra-
sileira com a política e as instituições democráticas. 

Muito obrigada, e vamos ao debate. 

 

EDSON MIAGUSKO: 

Boa tarde! Primeiramente, fora Temer! 

Quero agradecer aos organizadores desse curso de extensão 
pelo convite. Considero que a realização dessa atividade é um ato 
acadêmico da maior importância, de resistência e coragem. Por 
isso, entendo que o papel desse curso de extensão é pedagógico. É 
uma pena que, na verdade, a universidade inteira não possa se en-
volver, tanto na sua construção como na sua participação. Porque 
penso que o golpe não gosta de história. O golpe não gosta de co-
nhecimento crítico e que a universidade exerça seu papel social e 
sua finalidade pública. A universidade tem um papel público, e 
esse é seu lado. Nos últimos tempos, tem sido a instituição do Es-
tado que mais tem exercido esse papel e pago um preço muito alto: 
corte de recursos, ataques à pesquisa e à ciência e, agora, até à li-
berdade de cátedra, razão que gerou a resistência desses cursos em 
dezenas de universidades brasileiras. Já torturaram reitor e o leva-
ram à morte, porque enxovalharam sua reputação, impedindo-o 
de fazer o que mais gostava, que era dar aulas na universidade. A 
Polícia Federal escreveu um inquérito de 800 páginas para desco-
brir absolutamente nada, mas o reitor já havia se suicidado. No 
Brasil do golpe, mancham reputações e são premiados. 

Por isso, é importante compreendermos como chegamos até 
aqui e o que está acontecendo, para construir uma resistência 
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democrática. O momento não é mais rotineiro. Se há algo que a 
universidade pode ajudar é abrir-se mais como espaço de debate e 
opinião, mas assumindo um lado: da democracia, da tolerância, 
dos direitos humanos, da liberdade de pensamento e crítica. O 
lado de uma universidade que não quer retroceder à “casa-grande” 
e que assume o lado da sociedade. Quando a universidade pro-
move atividades como essa, ela retorna para a sociedade o que tem 
de mais precioso. Busca fazer do conhecimento crítico algo trans-
formador, e, ao fazer isso, luta pela construção de uma sociedade 
mais justa e democrática. Por isso, pretendo contribuir, modesta-
mente, nesse evento a partir da minha área de estudo, que tem a 
ver com o tema de hoje. 

A minha pergunta é muito singela, pois é preciso procurar 
compreender aquilo que aconteceu. Há fatos e imagens mais escla-
recedores do que mil palavras, e a imagem da semana passada nos 
diz isso. Vocês viram aqui. Aqui, em Seropédica, e pela TV, uma 
imensa quantidade de caminhões parados. O país inteiro, de norte 
a sul, esteve próximo de um colapso de abastecimento. Milhares 
de caminhoneiros, em todos o país, pararam. Pessoas não saíam de 
suas casas. No final de semana, foi uma correria aos postos de ga-
solina. São imagens de completo atabalhoamento do governo. A 
única coisa boa foi perceber como é tóxica a dependência de nos-
sas sociedades do petróleo e como essa racionalidade desenvolvi-
mentista é uma grande racionalidade irracional. Isso, porém, é ou-
tra discussão. A minha pergunta é: por que isso aconteceu? Porque 
a Petrobras resolveu fixar seus preços ao sabor da flutuação do dó-
lar e dos investidores internacionais. Com isso, gerou uma crise em 
cadeia do setor de transportes. O caminhoneiro saía com um preço 
do diesel na sua cidade, encontrava um segundo valor em outra ci-
dade e um terceiro ao retornar para casa. O governo, incapaz de 
compreender isso, acabou em uma semana. Não ocorreu a nin-
guém no governo e na elite se perguntar se aumentar combustível 
todo dia não iria causar problema. Vocês sabem que uma imagem 
vale mais que mil palavras, e a imagem dos caminhoneiros é 
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precisa para descrever o golpe. O Brasil não apenas parou, mas as 
consequências do golpe chegaram de modo claro para milhões de 
brasileiros. Uma reportagem da Época, que mostrava paneleiros ar-
rependidos, que dizem que foram enganados pelo discurso midiá-
tico. Bateram panelas desesperados, quando o Temer fez um pro-
nunciamento para anunciar o fim da greve. Também é sintomático 
todo o decorrer da situação na semana passada. O golpe não ape-
nas jogou o país na incerteza, como o governo, em pouco tempo, 
perdeu toda a sua autoridade. A única autoridade provinha do pro-
jeto regressivo, que adotou maldades que beneficiam os de cima, 
em troca da governabilidade contra os de baixo. O objetivo do 
golpe era retroceder 40 anos em dois. Não querem acabar com a 
corrupção. O objetivo principal é rasgar todos os direitos e con-
quistas sociais que fizeram do Brasil maior que uma casa-grande e 
deixar de ser uma grande fazenda de café. 

Chamar pelo nome aquilo que as coisas são é uma tarefa      
urgente. Se há algo que o golpe não gosta é ser chamado pelo 
nome. Isso é recorrente na história brasileira. Todo golpe tem hor-
ror de assumir-se. Golpe parlamentar se transforma em instru-
mento constitucional. Até hoje, o golpe de 1964 se chama revolu-
ção, e tem gente que acredita em intervenção militar constitucio-
nal, que é o problema de não termos feito um acerto de contas com 
o nosso passado. Por isso que os fantasmas voltam sempre, para 
assombrar a memória dos vivos. 

Mas, para falar do golpe do ponto de vista das periferias, 
cabe fazer mais perguntas. Qual a relação entre o cenário político, 
econômico e social do país e a periferia? O que é o golpe visto das 
periferias urbanas? Isso não é uma resposta fácil, pois as periferias 
são heterogêneas, e nossa dificuldade é compreender aquilo que 
está em processo. 

Gostaria de fazer uma provocação, que talvez explique as di-
ferenciações, mobilizações e temporalidades que atravessam a so-
ciedade brasileira no contexto atual. Alguém uma vez me disse que 
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a democracia nunca chegou plenamente às periferias. Não precisa 
ser nenhum estudioso para chegar a essa constatação óbvia. Hoje, 
faz 85 dias que Marielle foi assassinada, e até agora não sabemos 
quem a assassinou e quem foram os mandantes do crime. Marielle 
não foi assassinada pelo que representava, mas por aquilo que      
poderia vir a representar, ainda que seus assassinos pudessem não 
ter essa percepção. Alguém disse uma vez que a pirâmide dos di-
reitos no Brasil inverte a lógica do Marshall, que diz que no Oci-
dente vieram primeiro os direitos civis, depois os políticos e, por 
fim, os direitos sociais. Essa é a narrativa para compreender a es-
truturação dos direitos no Ocidente, e sua construção. No Brasil, 
aconteceu o contrário. Nosso ponto de partida, a nossa declaração 
dos direitos do homem se deu com a criação do Estado, nos anos 
1930, e a invenção imperfeita dos direitos sociais, no varguismo. 
Depois de longos tempos ditatoriais, conseguimos chegar aos         
direitos políticos, com a universalização do sufrágio. E os direitos 
civis não se completaram totalmente. Ou seja, no Brasil, essa pirâ-
mide dos direitos apareceu invertida. É por isso que a percepção 
das periferias urbanas grita que a democracia nunca chegou ple-
namente. Ela não se realiza plenamente como direitos civis. 

Ontem, saiu a estatística de homicídios no Brasil, entre 2006 
e 2016, que mostra uma inquietante e perversa naturalização da 
tragédia. São 60 mil homicídios por ano; 30,3 mortos por 100 mil 
habitantes; 30 vezes maior que na Europa. Não precisa estar na      
Síria para estar dentro de uma guerra. Mas essa guerra é desigual. 
Se você for negro, a probabilidade de compor as estatísticas é 
muito maior. Enquanto esse índice caiu 6,8%, o que afasta a ideia 
de que a violência atinge todos do mesmo modo. Para os negros, 
isso aumentou 23%. A violência, apesar de atingir todos, tem carac-
terísticas muito nítidas. Suas maiores vítimas são pobres, negros e 
pessoas que moram nas periferias. Então, esse é o primeiro ponto 
a destacar. Nas periferias urbanas, o golpe não chegou ontem. Mas 
sua chegada fez com que seus impactos sejam ainda mais 
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perversos. O segundo ponto a se falar é: de que periferia estamos 
tratando? Há um ponto em comum nas periferias? 

Há uma leitura que associa a periferia à pobreza. Mas é bom 
se questionar sobre essa periferia homogênea. O que tem a ver um 
senhor branco com história operária, um jovem estudante da       
Rural que participa de um coletivo negro, um pastor evangélico 
responsável por uma comunidade terapêutica, um policial militar 
motorista de Uber nas horas vagas e que moram na mesma rua? 
Eles não pensam a política da mesma forma, apesar de morarem 
no mesmo lugar. Há ainda muito mais diversidade aí. Um rapaz 
que saiu da cadeia, mas tenta retomar a vida, e é difícil. Uma mãe 
que não conseguiu creche para os filhos. Todos moram na mesma 
casa. Na rua ao lado, um homem de 40 anos, casado, que perdeu 
recentemente o emprego numa empresa de tecnologia da informa-
ção e, para conseguir se virar, pega as economias e dá entrada num 
carro e vira Uber. Poderíamos ficar aqui, infinitamente, descre-
vendo os tipos existentes nessa rua. 

Não podemos nos cansar de repetir que as periferias são he-
terogêneas e, portanto, não estão imersas numa única narrativa. 
No entanto, qualquer visão de mundo ou projeto que pretenda não 
apenas compreender, mas também estabelecer relações, tem como 
condição primeira a proximidade, o contato com essa diversidade 
e essas diferentes visões de mundo. E aqui é preciso dizer que a 
política institucional, do modo que é feita hoje, à esquerda e à di-
reita, está muito distante dessas narrativas. A polarização entre 
“coxinhas” e “mortadelas” não faz muito sentido para os jovens da 
periferia. Não fazia sentido antes e não faz depois do golpe de 2016. 
Não há espaço vazio em política. Outros grupos, como as polícias 
militares, que têm horas de programa diário na televisão aberta 
(tem até um programa que passa no horário quando a criança volta 
da escola, cujo único sentido é mostrar as abordagens policiais), 
têm alta audiência. Os evangélicos, com suas ações midiáticas e fa-
zendo trabalhos a que as políticas públicas não chegam. Eles têm 
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estado bem mais perto. E, por estarem perto, tornam-se agentes de 
mediação, inclusive políticos. Não há um espaço vazio na política. 
As igrejas evangélicas são muitos heterogêneas, e não se pode ge-
neralizar. Mas o liberalismo de base, a teologia da prosperidade 
tende ao conservadorismo, apesar da convivência misturada com 
outras dinâmicas. Mas a proximidade com a periferia é reconhe-
cida por todos. 

O terceiro aspecto é: por que as periferias se mantiveram re-
lativamente em silêncio no golpe? Por que agiram pouco? Quando 
utilizamos termos externos para buscar compreender uma espécie 
de apatia, ou o “salve-se quem puder” nas periferias urbanas, um 
“liberalismo popular”, que eu não concordo, devemos considerar 
que, ao contrário de nomear essa experiência, o que estamos fa-
zendo é pacificá-la. Aquilo que é visto como um liberalismo popu-
lar ou a captura pela dinâmica empreendedora joga fora de uma 
vez só uma experiência de classe forjada entre migrações, industri-
alização e desindustrialização, desempregos constantes e toda a di-
nâmica pragmática de uma economia popular de faxineiras, moto-
boys, ambulantes, cuidadoras e as pessoas que trabalham nos cha-
mados serviços gerais. Há também tensões geracionais, produzidas 
nas periferias urbanas, que deslocam e recriam antigos lugares e 
que mexem profundamente com os lugares antes estabelecidos. 

Uma das consequências não previstas do acesso à universi-
dade no Brasil, com todos os limites desse processo, foi a entrada 
massiva dos mais pobres, negros e mulheres nas universidades. A 
proliferação de coletivos feministas, negros e a luta por melhores 
condições na universidade passaram a deslocar lugares antes esta-
belecidos, sobretudo nas periferias das grandes cidades. Um pro-
cesso não desprezível de questionamento dos lugares de enuncia-
ção do conhecimento, e das fronteiras entre o pensamento e a ex-
periência, de transformar as práticas de produzir conhecimento. 
Não estamos aqui fazendo elogio acrítico da experiência, mas pro-
curando mostrar que o lugar da produção do conhecimento 
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também está em questão, e isso muda, consequentemente, a forma 
de interpretação desses conhecimentos. Aquilo que alguns veem 
apenas como apatia, a adesão acrítica a determinada lógica, pode 
ser, na verdade, uma resistência cotidiana ou estratégia de sobre-
vivência não desprezível, mas que não tem a temporalidade domi-
nante da política institucional. 

Para finalizar, a gente pode discutir a periferia em sentido 
mais amplo. O que fazer? Ainda teremos que encontrar uma res-
posta para isso, e isso só sairá do próprio processo de resistência ao 
golpe. Mas acredito que seja mais fácil saber o que não fazer. Nós 
estamos no cruzamento de três possibilidades: uma democracia de 
fachada, que tem o nome de democracia; um fechamento do sis-
tema, dada a incapacidade de controlá-lo, e, mesmo que essa não 
seja a tendência principal, isso não é totalmente impossível; e con-
tinuar a resistência, procurando alargar os espaços de contestação 
ao golpe e, ao mesmo tempo, mostrar para a sociedade brasileira o 
que está acontecendo. Portanto, é preciso compreender que, nesse 
cenário, quanto mais o fechamento do sistema avançar, mais difícil 
será construir uma resposta popular a ele, e cada vez mais um mo-
delo excludente e concentrador poderá se enraizar. Tampouco é 
possível esperar uma solução salvadora que venha das instituições, 
seja do Judiciário, ou mesmo jogar todas as fichas em que o pro-
cesso eleitoral vai ter uma consequência de redenção. Porque, in-
dependente de quem ganhar, mesmo que venha um candidato 
mais alinhado com a perspectiva popular, as condições políticas 
dadas no futuro estão muito mais limitadas. Não é o mesmo cená-
rio de 20 anos atrás, é um novo cenário. 

Apostar todas as fichas que vai haver uma reversão do qua-
dro em 2019, do meu ponto de vista, é não compreender os proces-
sos políticos em curso. O cerceamento dos espaços em debates am-
plifica a influência gigantesca dos monopólios midiáticos, e, por 
isso, o nosso curso, aqui, é um ato de resistência. É impressionante. 
Na universidade em que eu me formei, isso não era uma atividade 
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de resistência, era um colóquio. Estamos tendo que disputar es-
paço no debate crítico e de pensamento alternativo e de produção 
de conhecimento. Então, o golpe sinalizou que os interesses domi-
nantes definiram uma tutela sobre os governantes. Mesmo que 
ocorra a vitória de uma candidatura mais popular, ela precisará en-
frentar essa tutela, o que significa margem muito restrita de rever-
são. A tarefa central, portanto, é que não se pode abrir mão da re-
sistência em relação ao golpe e perceber que os espaços em que 
essa luta vai ser travada não são apenas nas eleições. Claro que o 
processo eleitoral é fundamental, e não estou desprezando isso.      
O que quero dizer, no entanto, é que precisamos encarar que o 
golpe não tem só uma dimensão institucional. Ele, na verdade, já 
está sendo operado como processo há muito tempo. Ele não fina-
liza no final do ano. Portanto, a tarefa central é exatamente essa: 
construir a resistência em sentido mais amplo e mais largo. As pe-
riferias urbanas, apesar de serem heterogêneas, constituíram no-
vos sujeitos, que podem não estar em temporalidades comuns a 
esse mundo que nós, inclusive, costumamos conceber previa-
mente, mas são elementos de contestação e resistência. 

Diferentemente do golpe que aconteceu em 1964, a socie-
dade brasileira, hoje, é mais complexa, e agentes que ontem não 
existiam apareceram e se tornaram fundamentais, hoje. Não é tão 
simples mandar as pessoas de volta para a casa-grande. E aí penso 
que é preciso ter um duplo movimento das periferias. Não é apenas 
compreender criticamente o que está acontecendo, mas o processo 
de constituição desses sujeitos pode não estar tão visível, como não 
estavam visíveis no final da ditadura militar, e que emergiram com 
um nível de contestação popular, que nos radares dos cientistas so-
ciais e sociólogos não foram percebidos. E é preciso ouvir isso, 
acreditarmos naquilo que vai fazer a “rapaziada”, como diria o sau-
doso Gonzaguinha. Só acreditando que essa temporalidade é tran-
sitória e que é necessário compreendê-la, mas também incidir so-
bre ela, que conseguiremos, de algum modo, cumprir esse papel 
da universidade.  
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São tempos difíceis, mas é sempre bom lembrar aquilo que 
Guimarães Rosa anunciava como exigência: aquilo que a vida de-
manda da gente é, sobretudo, coragem. 

Obrigado! 

 

CARLY MACHADO: 

Boa tarde. Fazer parte dessa mesa é um grande prazer, em 
diferentes sentidos. Primeiramente, porque acho que é muito im-
portante a realização desse curso aqui na Rural, especialmente 
pela peculiaridade nessa nossa experiência: o envolvimento de di-
versos campos de conhecimento. Aqui, a gente multiplicou esse 
debate sobre o golpe para além das Ciências Sociais, e isso tem se 
mostrado muito interessante. Outra coisa é a formação dessa mesa, 
da qual tenho muito orgulho de fazer parte. Márcia Leite foi minha 
professora durante o doutorado, e ela e a Uerj têm uma grande im-
portância na discussão sobre as periferias urbanas no Rio de Ja-
neiro. Vale lembrar que comecei minha carreira estudando reli-
gião no PPCIS/Uerj e fiz uma tese que não tinha nada a ver com a 
temática das periferias urbanas. Apesar de ter concluído o douto-
rado há quase dez anos, mantenho, desde então, uma troca acadê-
mica intensa com o Programa onde me formei, e devo dizer que é 
praticamente impossível não ser capturado pelas questões das pe-
riferias urbanas estando na Uerj. Quero destacar aqui que a Uerj 
tem sido uma das universidades mais atingidas por uma série de 
descasos políticos, muitos deles claramente articulados pelos mes-
mos autores do golpe, no que tange ao estado do Rio de Janeiro. 
Mas a Uerj resiste. Além da Márcia, é um prazer estar aqui com o 
Edson Miagusko: companheiro e amigo que também entrou na mi-
nha carreira me ensinando muito sobre as periferias urbanas do 
Rio e de São Paulo. Conversar com vocês nessa mesa será um 
enorme prazer. 

Bom, eu vou abordar nessa conversa particularmente a rela-
ção entre religião, periferia e o golpe. Um dos aspectos de 
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destaque, reforçado e incrementado recentemente no que diz res-
peito à vida social após o golpe de 2016, é a face militarizada do go-
verno das populações urbanas e também dos projetos de ordem 
que as atingem. Gostaria de tratar desse assunto articulando ques-
tões relativas à militarização em sua relação com a religião no âm-
bito específico dos debates sobre periferias urbanas. 

Nos últimos anos, o crescimento pentecostal e neopentecos-
tal reativou a dimensão militarizada, ou bélica, do cristianismo em 
muitas igrejas. Nos termos ousados e abusados de um orientando 
de iniciação científica2 que faz pesquisa comigo, Frederico de         
Assis, são várias as faces “evangélicas” de diferentes práticas pente-
costais no campo de pesquisas sobre as periferias urbanas no Rio 
de Janeiro. Essas expressões militarizadas das práticas religiosas 
usualmente clamam um sentido de ordem e imbuem-se de forte 
nacionalismo, característica marcante de uma face do protestan-
tismo brasileiro, que há muitas décadas procura conquistar “a        
pátria para Cristo” e construir uma nação evangélica. 

Vale destacar que, ao tratar, aqui, do campo evangélico, não 
quero dizer que outros campos religiosos não sejam marcados por 
essa mesma intimidade, em determinados aspectos, com a milita-
rização. A Igreja Católica é institucionalmente articulada às hierar-
quias militares, e a sua própria hierarquia, em alguns aspectos, se 
funde com as Forças Armadas. Alguns grupos religiosos relaciona-
dos ao santo-daime possuem importantes aspectos de ordem e dis-
ciplina militar em suas práticas. No espiritismo brasileiro, projeta-
se uma imagem do Brasil como pátria do evangelho, que também 
possui dimensões de ordem. Cabe uma discussão mais cuidadosa 
e ampliada sobre esses vários campos, e não um olhar exotizado, 
como se estes tivessem marcas de militarização, e outros, não, e 
como se essas práticas fossem exclusivas e raras no Brasil.  

 
2 Bolsa Pibic (CNPq). Projeto “Ministérios evangélicos e as periferias fluminenses”. Coorde-
nação de Carly Machado. 
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Pentecostalismo, militarização e música gospel 

Voltando ao tema específico que quero aqui abordar, des-
taca-se, no campo evangélico contemporâneo, um grande número 
de articulações simbólicas que constituem uma experiência mili-
tarizada do cristianismo. O famoso cântico “O nosso general é 
Cristo” é entoado há anos nas igrejas evangélicas, em diferentes 
andamentos, mas sempre em marcação de marcha. Inúmeras igre-
jas evangélicas entoam assim essa letra, que diz: “Pelo Senhor mar-
chamos, sim/ o seu exército poderoso é/ sua glória será vista em toda a 
Terra./ Vamos cantar o canto da vitória/ glória a Deus, vencemos a ba-
talha/ toda arma contra nós perecerá./ O nosso general é Cristo/ seguimos 
os seus passos/ nenhum inimigo resistirá”. Em outro louvor, escuta-se 
a letra: “Homem de guerra é Jeová./ Seu nome é temido na Terra./ A to-
dos os seus inimigos venceu./ Deus grande e temido em louvores”. 

Não trago letras de música à toa. A música gospel tem sido 
um forte campo de reafirmação e proliferação de imagens e imagi-
nários militarizados nas igrejas evangélicas. Os cânticos de guerra 
marcam um importante repertório da música evangélica e do mer-
cado gospel. A mobilização efetiva e simbólica para guerra tem vá-
rias formas, e, no campo evangélico, ela se dá fortemente pela mú-
sica, mesmo em denominações que não trazem a batalha espiritual 
pentecostal como narrativa dominante. Esses cânticos de guerra, 
por exemplo, podem ser ouvidos em igrejas protestantes históri-
cas, como as batistas. As referências da maior parte desses cânticos 
vêm do Velho Testamento, contrastando com as referências pre-
dominantes do Novo Testamento, que traz a ênfase na graça e no 
Cristo passível de ser historicizado e disputado por um protestan-
tismo progressista, que fala em nome de um Jesus de Nazaré vol-
tado para as populações marginalizadas e que lutava com e pelos 
desfavorecidos. 

A música gospel não só mobiliza imagens e símbolos nas can-
ções, mas produz práticas e performances com perfil militarizado. 
No processo de pacificação das favelas no Rio de Janeiro, o 
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Ministério Diante do Trono adotou em suas performances uma es-
tética das Forças Armadas. Sua vocalista, Ana Paula Valadão, apre-
sentava-se em eventos especiais vestida com roupas camufladas, 
como se fosse do Exército Brasileiro, usando capacete e atirando 
com a Bíblia, conclamando a audiência do evento para marchar ao 
som da música que estava sendo cantada. Marchar para Jesus é, 
hoje, um modo de ocupar e disputar cidades no Brasil. E a própria 
ideia de nação brasileira e seu governo. 

O trabalho de Raquel Sant’Ana sobre a Marcha para Jesus, 
no Rio de Janeiro,3 oferece uma potente análise desse fenômeno e 
como este participa, de um lado, de um forte campo de organiza-
ção política que integra forças partidárias e o mercado fonográfico 
gospel, mas que, por outro, agrega uma audiência difusa, mobili-
zada pela música gospel, pela sua ética e estética, audiência essa dis-
persamente articulada ao campo político unificado que organiza o 
evento. Vale destacar que a ideia da Marcha traz aspectos das prá-
ticas militares. Mas, ao mesmo tempo, essa marcha, como outras, 
por exemplo a Marcha da Maconha, reivindica um sentido das 
marchas como linguagem das resistências minoritárias diante do 
poder estabelecido, e suas normas. No caso da Marcha para Jesus, 
esta se apresenta como uma resistência à hegemonia de uma nação 
católica brasileira. 

A música gospel colocada a serviço da batalha espiritual em 
sua face militarizada constitui um campo de significados, emoções, 
práticas corporais, estéticas, tudo isso em articulação com formula-
ções políticas e religiosas que visam a salvação pessoal e civil, a re-
denção de si, de seus pares e da nação, e projetos de cidadania pau-
tados em modelos morais e de ordem, mais ou menos convergentes, 
mas fortemente liderados por figuras públicas que tentam minimi-
zar divergências e produzir coalizões no campo político.  

 
3 SANT’ANA, Raquel. A nação cujo Deus é o Senhor. 2017. 262 f. Tese (Doutorado em Antropo-
logia Social) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
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Periferias urbanas, projetos de ordem e práticas pentecostais 

O crescimento evangélico pentecostal, hoje perto dos 30% 
da população brasileira, tem sido analisado como um fenômeno 
fortemente relacionado à adesão dos moradores de periferias ur-
banas a esses grupos religiosos. Por isso, falar das periferias urba-
nas, hoje, significa tratar do pentecostalismo. Essa relação produ-
ziu, ou acentuou, nos últimos anos, um conjunto específico de prá-
ticas, entre as quais destaco algumas, entendendo-as como articu-
ladas. Primeiro, uma definição da Igreja como mediadora das ten-
sões entre as populações e o mundo do crime. Segundo, a confir-
mação da Igreja como uma via legítima de saída do crime. Ter-
ceiro, enquanto mediadora, a Igreja passa a estreitar as relações 
com agentes do crime e dos poderes estatais e políticos, passando 
a ocupar uma zona moral densa e complexa. 

A batalha espiritual nas periferias produziu, em muitos ca-
sos, uma prática evangélica de guerra, cujo inimigo não é fácil de 
identificar. Em um momento, é a prisão injusta; em outro, o crime, 
e a violência do tráfico. Todos a serviço do Diabo e todos, por isso, 
passíveis de redenção. Todos os atores são também muito próxi-
mos no contexto das periferias. O bandido não é o outro, exótico, 
mas pode ser um parente, amigo, que precisa ser resgatado. O po-
licial também não é sempre um agente sanguinário do Estado, mas 
um trabalhador, também parente, amigo, que corre risco de vida 
em sua profissão e pelo qual se faz uma oração diária por sua vida. 
Destacam-se aqui os traficantes evangélicos,4 os policiais pentecos-
tais,5 confirmando as particularidades do trânsito dos atores den-
tro desse cenário complicado e cruel da segurança pública no Rio 
de Janeiro. Nesse campo polivalente, as práticas religiosas miram 
em inimigos e agregam-se a parceiros muito variados, e essas ações 
possuem diferentes formas, desde as locais até as macropolíticas 

 
4 Sobre esse tema, ver Christina Vital da Cunha, em seu livro Oração de traficante. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2015. Série Universitária. 
5 Durante os anos 2010 a 2013, realizei pesquisas com o grupo de música gospel “Tropa de 
Louvor”, formado por policiais do Bope. 
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— todas com composições muito variadas. Uma delas foi a forma-
ção em diferentes territórios periféricos de “igrejas de ex-bandidos”, 
atuais pastores e evangelistas que investem na mediação explícita 
entre o mundo fora e dentro do crime, fora e dentro da prisão. 

Pesquisei por alguns anos uma igreja com esse perfil, na Bai-
xada Fluminense, e suas práticas para muitos consideradas bas-
tante controversas. O conjunto de ex-bandidos que formavam a 
congregação dessa igreja davam forma a um tipo de exército, um 
batalhão, de complicada interpretação. Os “resgatados da morte”, 
como se denominavam, realizavam performances guerreiras e colo-
cavam-se coletivamente e publicamente em defesa da igreja e de 
seu pastor. 

O pastor dessa referida igreja enfrentou, nos últimos anos, 
inúmeros processos criminais. No conjunto de acusações contra 
esse pastor, alguns desses homens foram também indiciados como 
possíveis aliciadores de seus crimes. No cotidiano na igreja, esses 
mesmos homens formavam uma rede de resgate. Era deles o mé-
rito de cooperar com a salvação, literal e metafórica, de muitas al-
mas. Esse coletivo de ex-bandidos, mas ainda guerreiros, pode ser 
visto como uma milícia urbana religiosa, comandada por um “pas-
tor-bandido”, ou como uma guerrilha urbana que opera nas perife-
rias, ao seu próprio modo, na gestão da violência e proteção da co-
munidade local, principalmente de crentes que se formam ao         
redor da igreja. 

Em todo o meu tempo no campo dessa igreja, convivi com 
essas várias possibilidades. Na verdade, há ainda mais uma. Junto 
às forças de segurança pública do Estado, durante a política de pa-
cificação no Rio de Janeiro, esse exército também fez as vezes de 
tropa auxiliar do Estado, de parte do governo das populações des-
sas áreas. Qualquer tentativa simplista de se pensar as demandas 
por ordem, vindas das populações, inclusive uma relação entre re-
ligião e ordenamento, tende a achar respostas óbvias, mas pouco 
produtivas. O cenário é complexo e amplamente disputado. Tanto 
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a ordem moralmente pautada do traficante evangélico pode fazer 
sentido para uma comunidade de crentes de uma localidade como 
a mão forte do Estado pode ser bem vista. 

 

Articulações no campo evangélico, conservadorismo e seus 
mediadores 

A multiplicidade de sentidos que aqui se apresenta não sim-
plifica as questões que são por eles colocadas. As afinidades dos 
atores de um campo conservador militarizado e evangélico são vá-
rias e cada vez mais unificadas nas suas tentativas de promover 
uma agenda evangélica comum, ao menos em termos públicos e 
partidários. O debate desenvolvido por Ronaldo Almeida acerca 
das linhas de forças conservadoras que coadunam essa parcela es-
pecífica do campo evangélico, com forte atuação pública, inclui, 
como uma forte tendência, uma força repressiva e punitiva.              
Almeida identifica, em seu artigo “A onda quebrada: evangélicos e 
conservadorismo”6, um movimento das lideranças evangélicas em 
direção à candidatura de Jair Bolsonaro. O autor destaca um es-
forço de Bolsonaro em estender suas bases para esse universo reli-
gioso evangélico por meio de atos e narrativas de conversão. Ele 
refere-se em seu texto ao batismo de Bolsonaro, reconhecida-
mente católico, no rio Jordão pelo pastor Everaldo, que foi candi-
dato à Presidência da República em 2014 pelo PSC, logo após a vo-
tação do impeachment, no qual Bolsonaro fez uma homenagem ao 
torturador de Dilma Rousseff. Bolsonaro foi por muito tempo arti-
culador potente de discursos públicos da pena de morte e, por isso, 
havia certa dúvida em relação à sua articulação com o campo evan-
gélico. No entanto, suas narrativas de ordem e moralização têm 
acionado passagens possíveis entre um campo de ultradireita e 
certo conservadorismo evangélico de interesses partidários. 

  
 

6 ALMEIDA, Ronaldo de. A onda quebrada – evangélicos e conservadorismo. Cadernos Pagu. 
2017, n. 50. 
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O estreitamento desses campos tem sua fórmula mais con-
creta em uma possível formação da chapa Bolsonaro-Magno 
Malta.7 Magno Malta é senador pelo PR do Espírito Santo. É uma 
voz potente do campo da política, ao defender modelos tradicio-
nais de família e tecer duras e agressivas críticas às agendas femi-
nistas e das populações LGBTQ. Ele diz que o povo enjoou do “po-
liticamente correto” e também fala que acredita em um país que 
“volte a cantar o Hino Nacional” e que não “glamouriza os vaga-
bundos”. Bolsonaro e Malta convergem fortemente na linha de 
força repressiva e punitiva, destacada por Ronaldo Almeida. Mas 
também em outras duas linhas de forças, a moralmente reguladora 
e a socialmente intolerante. 

Magno Malta é um dos protagonistas de uma intenção clara 
de um grupo que pretende aumentar o número de evangélicos no 
Congresso Nacional, elevando o número de deputados federais de 
80 para 150,8 ou seja, 30% do Congresso, e os senadores de 3 para 
15. A meta de 30% está relacionada à porcentagem de brasileiros 
que se declaram evangélicos. As principais pautas são pela família, 
em nome de Deus, termos esses muito frequentes na votação do 
impeachment. 

Magno Malta também é cantor de uma banda gospel cha-
mada Tempero do Mundo. As articulações formais e partidárias 
desse campo evangélico conservador se dão muitas vezes através 
da relação com protagonistas da música e do mercado gospel. Um 
dos nomes projetados pelo senador Magno Malta é André                 
Valadão, que já fez parte da banda Diante do Trono. Ele, em 2011, 
recebeu a Medalha da Inconfidência, a mais alta comenda 

 
7 Essa chapa não se confirmou, como já sabemos. Mas cabe lembrar que Magno Malta foi pro-
tagonista da primeira aparição pública de Bolsonaro como candidato eleito, na qual fez uma 
oração transmitida em rede nacional. Após figurar como um nome cotado para alguns minis-
térios, Magno Malta acabou sendo descartado de qualquer função no governo Bolsonaro. 
8 Foram eleitos ou reeleitos, em 2018, 84 deputados federais identificados com as demandas, 
crenças e convicções do segmento evangélico. Em 2014, foram identificados 75 deputados 
evangélicos. No Senado, a bancada evangélica passou a contar com	sete representantes	na 
atual legislatura (2019-2023). 
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concedida pelo estado de Minas Gerais, com a presença da então 
presidente Dilma Rousseff. E já foi várias vezes indicado ao 
Grammy latino, na categoria de álbum de música cristã. Malta 
apoia ainda o nome de Flávio Bolsonaro para o Senado. 

As articulações entre lideranças evangélicas sempre desper-
tam questões sobre adesão do público evangélico a essas frentes 
que tentam uma unificação no campo. Em uma reportagem re-
cente publicada na revista Carta Capital pela pesquisadora Magali 
Cunha, a autora discute um levantamento das intenções de voto 
realizadas na última Marcha para Jesus e argumenta que, de seu 
ponto de vista, não existe o que se possa chamar de “voto evangé-
lico”9. Os resultados da referida pesquisa indicam que, com Lula 
no cenário, ele lidera as intenções de voto com 20%; Bolsonaro fica 
em segundo, com 15%; e Marina em terceiro, com 6%. Sem Lula, 
Bolsonaro lidera com 17%, ou seja, ele herdaria apenas 2% dos vo-
tos de Lula, e Marina iria para 9%, enquanto Alckmin apareceria 
em terceiro, com 6% das intenções de voto. Essa pesquisa foi reali-
zada na Marcha para Jesus que aconteceu em São Paulo. A maioria 
dos entrevistados era de integrantes de comunidades independen-
tes das Assembleias de Deus, e apenas de 3% eram da Universal do 
Reino de Deus. É difícil fazer uma análise da relação de votos e 
evangélicos, principalmente devido às especificidades do campo 
mobilizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um 
projeto político muito particular e fechado institucionalmente e 
partidariamente. 

É muito mais difícil fazer uma análise geral de um campo 
evangélico, principalmente por causa dessa posição muito particu-
lar da Universal. Certo campo protestante progressista, que dis-
puta de forma mais pública e muito angustiada essa imaginação 
evangélica no país, chama essas lideranças de “coronéis da fé”. 
Numa dupla alusão aos coronéis das Forças Armadas, que exibem 

 
9 Não existe o “voto evangélico”. Carta Capital. Edição de 6 de junho de 2018. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/nao-existe-o-voto-evangelico/ 
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suas patentes e conclamam seus subordinados, e também a um tra-
dicional coronelismo político brasileiro. Silas Malafaia, Marcelo 
Crivella, Magno Malta, Edir Macedo, Marcos Feliciano também 
recebem título crítico, por parte desse campo progressista interno 
ao meio evangélico, de “vendilhões do templo”. 

O pastor Henrique Vieira é um dos representantes dessa 
vertente progressista e diz que esses líderes religiosos são falsos lí-
deres, orgulhosos, mercadores da fé, tal qual aqueles expulsos por 
Jesus Cristo do templo. Se, por um lado, essas críticas advindas do 
campo evangélico oferecem uma resistência interna a essa cor-
rente conservadora, esse discurso, que vem conquistando as es-
querdas, ou seja, a ideia de que há verdadeiros pastores e falsos 
profetas, além de fundamentalmente teológica (afinal, disputar 
quem é verdadeiro ou falso profeta é uma disputa teológica) toca 
em um ponto sensível no debate entre religião e política, reto-
mando a ideia de que existe um voto de rebanho, ou seja, que tem 
como pano de fundo uma possível leitura de classe, de como votam 
os pobres, dada a convergência entre pentecostalismo e periferias, 
e de percepções de racionalidades e irracionalidades, leia-se fé, em 
pessoas religiosas. 

A ideia de coronéis da fé, apesar de uma crítica potente den-
tro do campo, é, por essas razões, uma crítica complicada, em de-
terminados aspectos políticos. Vale destacar que a própria estru-
tura política brasileira não sabe o que fazer com os pastores candi-
datos, ou aqueles que apoiem explicitamente candidaturas. Ques-
tiona-se, nesse sentido, com foco especifico nos evangélicos, 
quando o abuso do poder religioso vira crime eleitoral. Cogita-se, 
e já existem ações nessa direção, o uso da influência do líder espi-
ritual para “seduzir os fiéis” e “captar sua liberdade de escolha”, con-
vencendo-os a aderir a certa candidatura. Onde termina a liber-
dade religiosa e começa o proselitismo político? Há uma discussão, 
inclusive, de até quando pastores deveriam sair de suas funções 
pastorais em seus períodos de campanha, quando candidatos.  



O GOLPE DE 2016 E O FUTURO DA DEMOCRACIA NO BRASIL 
AS PERIFERIAS URBANAS E O GOLPE 

 229 

Ministérios evangélicos nas periferias urbanas fluminenses 

Para concluir essa apresentação, eu gostaria de retomar as-
pectos da minha presente pesquisa sobre ministérios evangélicos 
nas periferias urbanas do Rio de Janeiro. Sem intenção de elogiar 
ou criticar as práticas e experiências do campo que pesquiso, eu 
asseguro, com base etnográfica, que, hoje, esses ministérios evan-
gélicos, essas comunidades mais independentes e menos integra-
das a unidades políticas previamente definidas são um forte campo 
de formação e de debate político. 

Acompanho, desde 2016, o Ministério Flordelis, em São 
Gonçalo. Interesso-me principalmente pelo Congresso Internacio-
nal de Missões, organizado anualmente há quase dez anos. Sempre 
no mês de setembro e na semana de 7 de setembro, esse congresso 
reúne cantores e pregadores dos mais diversos projetos evangéli-
cos do Brasil. O campo menos representado é o da Igreja Universal 
do Reino de Deus, que se articula em seus próprios templos e seus 
próprios partidos. 

O Ministério Flordelis é conduzido pelo casal de pastores 
Anderson de Carmo e Flordelis.10 As ações desse casal se destaca-
ram na mídia quando adotaram, de uma só vez mais, de 30 crian-
ças. O Ministério Flordelis possui igrejas em diferentes locais da 
Região Metropolitana do Rio. Além de sua sede em São Gonçalo, 
possui uma igreja também no bairro Jardim Catarina, em São     
Gonçalo, uma igreja em Piratininga (Niterói), além de outra em    
Itaboraí, e uma congregação em Maricá. É interessante ver o geor-
referenciamento desses ministérios religiosos na periferia. 

Nas eleições de 2016, a pastora Flordelis foi pré-candidata à 
prefeitura de São Gonçalo. A coalizão entre partidos fez com quem 
ela não concorresse a essa candidatura, mas seu filho Mizael foi 
candidato a vereador em São Gonçalo, e seu nome de campanha 

 
10 O pastor Anderson do Carmo foi assassinado em junho de 2019. O crime ainda está em 
investigação. Sua esposa, Flordelis, foi apresentada como possível suspeita de ser mandante 
do assassinato, que aconteceu na casa do casal. 
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era “Misael da Flordelis”. Seu lema era “Vou dar a volta por cima”, 
título e refrão de uma das músicas gospel de sua mãe. Em 2016, o 
Ministério Flordelis possuía um candidato a vereador em cada ci-
dade onde possuía uma igreja. Flordelis é pré-candidata a depu-
tada estadual para as eleições de 2018.11 

Através do Congresso Internacional de Missões, eu aprendi 
muito sobre a estrutura local dos ministérios, sobre as articulações 
entre ministérios regionais e suas composições com projetos naci-
onais e internacionais. A imagem desse congresso é a da potência 
agregadora do Ministério Flordelis. Seus cartazes de divulgação 
revelam um emaranhado de atores institucionais. Nesse cenário, 
há dez anos, o pastor Marcos Feliciano é um dos promotores desse 
congresso em São Gonçalo, e nele também há sempre represen-
tantes da família Malafaia. Percebe-se, assim, como essas relações 
vão sendo tecidas no cotidiano. Inscreve-se nesses territórios o ato 
de fazer política, que agrega atividades na igreja, projetos de assis-
tência, capacitação profissional, eventos de rua, lazer, entreteni-
mento, dança, teatro, palestras, pregações, tudo isso formando um 
agregado coeso de ações e experiências da vida cotidiana, onde 
aprender, divertir-se, engajar-se, entre outras atividades, tudo isso 
se torna viável a partir de um projeto religioso abrangente, territo-
rialmente ancorado e cotidianamente reforçado. 

Sugiro aqui também uma inversão da relação centro-perife-
ria. Na geopolítica desses grupos, o mérito, ou o campo de soluções 
dos problemas da cidade, está na periferia. Os territórios ocupados 
por ministérios são vivenciados como territórios de luta, de enfren-
tamento de problemas urbanos, e essas estratégias de luta estão 
prontas para operar em outros territórios supostamente mais cen-
trais. Tal circulação tem se intensificado nos últimos 15 anos, e as 
imagens das cidades das regiões metropolitanas são, hoje, um 

 
11 Flordelis concorreu como deputada federal em 2018, após Arolde Oliveira ser deslocado 
para uma candidatura ao Senado. Ambos foram eleitos pelo PSC. Flordelis obteve a quinta 
maior votação para a Câmara dos Deputados no estado do Rio. 
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misto de marcas históricas de estigma, com um presente de intensa 
atividade religiosa, política e redentora de territórios e populações. 
Essas características fazem com que esses ministérios evangélicos 
operem como centros religiosos, políticos e culturais. Sua infraes-
trutura costuma ser a melhor estrutura local para eventos de mé-
dio porte, e é ali que acontecem os grandes eventos regionais. 

Termino assim, ainda com muitas questões abertas, como 
uma questão simples e clássica da Antropologia. É preciso conhe-
cer a vida das pessoas em seus territórios para analisar suas expe-
riências. É preciso experimentar e participar do seu cotidiano para 
melhor entender seu lugar de ator competente da vida social. É dis-
pensável captarmos grandes certezas e nos aproximarmos de pe-
quenas dúvidas e perguntas microssociológicas, para então formu-
lar uma imagem do que se passa na vida desses coletivos e, então, 
quem sabe ousar a dura tarefa de disputá-los. 
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Capítulo 8 
As riquezas do pré-sal e a soberania nacio-
nal na conjuntura do golpe* 

Giorgio Romano Schutte (UFABC) e 
Luiz Felipe Brandão Osório (UFRRJ)**  . 

Caio Martins Bugiato (UFRRJ)*** 

CAIO MARTINS BUGIATO: 

Olá. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais 
uma sessão do curso “O golpe de 2016 e o futuro da democracia no 
Brasil”. Essa sessão leva o título “As riquezas do pré-sal e a sobera-
nia nacional na conjuntura do golpe”. Na ocasião, a gente tem a 
participação do professor do Luiz Felipe Osório e do professor 
Giorgio Romano Schutte. O professor Luiz Felipe Osório é gradu-
ado em Direito pela UFJF, com mestrado e doutorado em Econo-
mia Política Internacional pela UFRJ, tem pós-doutorado em 
Direito Político e Econômico pela USP e atualmente é professor do 
curso de Relações Internacionais aqui da UFRRJ. Recentemente, 
publicou um livro chamado Imperialismo, Estado e Relações Interna-
cionais, uma obra importantíssima na área de RI. O professor       
Giorgio Romano Schutte fez mestrado em Relações Internacionais 

* Mesa realizada no dia 12 de junho de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediador. 
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pela Universidade de Amsterdã e doutorado em Sociologia pela 
USP. Atualmente, é professor do bacharelado em Relações Inter-
nacionais pela Universidade Federal do ABC. É professor do Pro-
grama de Pós-Graduação na mesma universidade, na área de Eco-
nomia Política Internacional e de Relações Internacionais. Ele é 
um estudioso da questão energética, com livros publicados, como 
Energia e desenvolvimento sustentável no Brasil1, e artigos, como           
“A política neodesenvolvimentista e seu desmonte no caso de Pe-
tróleo & Gás 2003-2017”2. Eu quero agradecer a presença dos pro-
fessores. É uma satisfação estar com vocês, principalmente com o 
professor Giorgio Romano, que veio de São Paulo para o evento. 
Quero agradecer também ao professor Pedro Campos, que auxi-
liou a organizar esse evento. Sem mais delongas, passo a palavra 
para o professor Luiz Felipe. 

 

LUIZ FELIPE BRANDÃO OSÓRIO: 

Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço o convite a toda a or-
ganização dessa mesa e do projeto de extensão, consequente-
mente, e saúdo o público presente. Vou tentar aqui fazer uma 
breve fala sobre os principais pontos entre o golpe de 2016 e as re-
lações internacionais, relacionando-os com a concepção teórica de 
imperialismo, a qual eu explicito melhor no livro que tive a alegria 
de escrever e lançar recentemente.3 Vou elencar as questões pri-
mordiais a partir de agora. 

Em primeiro lugar, é imprescindível exarar que todo o pro-
cesso que culminou na deposição de Dilma Rousseff foi atraves-
sado, de ponta a ponta, pelo aspecto internacional. Desde a denún-
cia dos grampos feita por parte significativa da mídia alternativa 

 
1 SCHUTTE, Giorgio Romano. Energia e Desenvolvimento Sustentável no Brasil. São Paulo: 
FES-Brasil, 2014. 
2 SCHUTTE, Giorgio Romano. A política neodesenvolvimentista e seu desmonte no caso de 
petróleo & gás 2003-2017. Textos para discussão (NEEDDS), v. 01, p. 1-67, 2018. 
3 OSÓRIO, Luiz Felipe Brandão. Imperialismo, Estado e relações internacionais. São Paulo: 
Ideias & Letras, 2018. 
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nacional e internacional, já era notória a sanha das empresas inter-
nacionais (e nacionais, associadas a capitais estrangeiros) pelos re-
cursos naturais brasileiros, que aumentou exponencialmente após 
a descoberta das reservas de pré-sal e da projeção nacional como 
potência regional. Outro aspecto central foi o comprovado finan-
ciamento de grupos de oposição, partidários e não partidários, pe-
los órgãos estatais ou não estrangeiros, com manifestações e ata-
ques diários ao governo à época no poder. É a dinâmica própria da 
concorrência altamente competitiva, motor da acumulação capita-
lista, traço estrutural para a existência e a reprodução do modo de 
produção, na qual os capitais (frequentemente impulsionados por 
seus Estados de origem) buscam, contra ou a favor dos interesses 
estatais, melhores condições de valorização do valor. E nada mais 
vantajoso do que ter acesso direto aos recursos naturais (controle 
da fonte e garantia do lucrativo beneficiamento do produto), junto 
com a desestabilização de possíveis concorrentes no mercado in-
ternacional. Além, claro, do enquadramento da classe trabalha-
dora via reformas, diminuindo o custo da mão de obra, o tal Custo 
Brasil. Essa face internacional do golpe é edulcorada já nas primei-
ras e imediatas medidas do pós-golpe, na linha de maior abertura 
ainda ao capital estrangeiro, mudança de qualquer modelo de re-
gulação favorável ao nacional-desenvolvimentismo, reformas an-
tissociais e ampla cartilha de privatizações.4 Em suma, intensifi-
cando brutalmente uma agenda neoliberal que já estava em curso, 
mas que era temperada com resquícios e retomadas de um                
nacional-desenvolvimentismo. 

Em segundo lugar, antes de maiores ilações, é fundamental 
ressaltar, de pronto, que a história da América Latina no capita-
lismo é a história dos golpes de Estado; eles constituem a regra, e 

 
4 PINTO, Eduardo Costa; PINTO, José Paulo Guedes; SALUDJIAN, Alexis et al. A guerra de 
todos contra todos e a Lava Jato. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, n. 54, p. 
107-147, set./dez. 2019. 
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não a exceção, nessa região do globo.5 O que reforça e ilustra, junto 
com outros importantes fatores, a condição de periferia do subcon-
tinente americano dentro da divisão internacional do trabalho 
(ainda que a regra no centro também seja a instabilidade política, 
mas manifestada também de outras maneiras). Logo, o primeiro 
ponto a ser considerado é a recorrência dos golpes, ou seja, não há 
nada de novo na essência, ainda que tenha ocorrido sobre outras 
colorações. Em outras palavras, não devemos partir de juízos de 
moralidade e, mesmo, de legalidade, que não desempatam a con-
tenda, pois quem é o sujeito passivo do golpe de hoje foi ou ainda 
poderá ser o seu sujeito ativo de amanhã. 

Em terceiro lugar, muito se tem falado e comparado o golpe 
atual com o de 1964. É necessário aqui fazer algumas observações. 
Vive-se hoje (após os anos 1990) em um contexto distinto, do ponto 
de vista da trajetória capitalista, daquele do pós-1945. O pós-guerra 
marcou o período da vitória das esquerdas, quer pela via revoluci-
onária, como na União Soviética, China, Coreia, Vietnã e Cuba, 
por exemplo, quer pela via democrática e de forma concilia-
dora/reformista, como em alguns países da Europa Ocidental. A 
resposta das direitas foi a cessão a modelos de compromisso, ou 
seja, ceder para o consenso social-democrata para não vivenciar a 
eclosão de processos revolucionários pelo mundo. A assunção da 
derrota significava a ascensão do modo de desenvolvimento for-
dista (eixo de acumulação nacional e modo de regulação interven-
cionista-estatal), ou seja, o capitalismo com concessões ao bem-es-
tar social.6 Essa foi a toada dos governos ocidentais. Tanto que, du-
rante a maior parcela da vigência do golpe de 1964, a postura dos 
militares no governo voltou-se para aspectos do desenvolvimen-
tismo nacional, pois assim caminhava o capitalismo pelo mundo. 

 
5 PRADO, Maria Ligia; PELLEGRINO, Gabriela. História da América Latina. São Paulo: 
Contexto, 2014. 
6 JESSOP, Bob. Regulation theory, post fordism and the State: more than a reply to 
Werner Bonefeld. In: BONEFELD, Werner; HOLOWAY, John. Post-Fordism & social 
form: a Marxist debate on the post-Fordist State. Londres: Macmillan Academic and 
Professional Ltd, 1991. p. 69-91. 
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O contexto pós-década de 1990 é um contexto de refluxo das es-
querdas, com o próprio fim da Guerra Fria, a dissolução da União 
Soviética e a desconstrução dos pilares do fordismo, trazendo a 
crueza do capitalismo à tona, pela superação de qualquer conces-
são social, com a ascensão do pós-fordismo (eixo de acumulação 
internacional e modo de regulação neoliberal — ossatura estatal 
atuando exclusivamente para o fomento dos capitais, sem qual-
quer preocupação com contrapartidas sociais).7 Na primeira 
grande crise experimentada por esse modelo pós-fordista (que é 
assentado em crises), aquela eclodida de 2008 e magnitude só com-
parável à de 1929, a saída política encontrada pelo mundo é o apro-
fundamento do sistema, ou seja, o pé no acelerador do neolibera-
lismo, com propostas ultraneoliberais feitas a partir da extrema di-
reita, explorando o desgaste do consenso liberal da social-demo-
cracia (tanto a partir do centro quanto da periferia do sistema ca-
pitalista, guardadas as distinções particulares de cada polo e a in-
tensidade dos efeitos nos tecidos socioeconômicos). Portanto, o que 
se percebe no Brasil atualmente é que, com o golpe de 2016, emer-
gem setores que passaram anos eclipsados pelo consenso social-de-
mocrata, como a extrema direita política chancelada por militares 
saudosistas de 1964, estando ambos agarrados a uma plataforma ul-
traneoliberal, dado que é essa a dinâmica do capitalismo mundial 
nesse ciclo da trajetória do capitalismo, o que pontualmente tam-
bém agrada parcela significativa da burguesia brasileira (compra-
dora e associada)8 e a elite intelectual e política que a representa. 

Em quarto lugar, do plano mais geral do capitalismo para o 
mais específico da América Latina, verifica-se que a importante di-
ferença do golpe atual para os pretéritos é a atuação do Estado e do 
direito nas dinâmicas de deposição. Após as ilusões de 

 
7 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013. 
8 POULANTZAS, Nicos. As classes sociais no capitalismo de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 
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estabilidades decorrentes dos anos de social-democracia9 na Amé-
rica Latina, aproximadamente de 1999, com a chegada de Chávez 
ao poder na Venezuela, o início dos anos 2010, com os golpes em 
Honduras e no Paraguai, em um contexto de crise de acumulação 
do capitalismo mundial, que impacta desde o centro até a periferia, 
os golpes ocorrem com o verniz de legalidade dado pelo Legisla-
tivo e pelo Judiciário. Governos que se vangloriaram de alimentar 
por anos o Estado e o Direito foram por eles devorados.10 No Brasil 
(mas que não é exclusividade brasileira), é interessante verificar 
que a ascensão dos governos de esquerda demorou tanto tempo 
que, quando chegou, ao fortalecerem as ditas instituições, foram 
esses os redemoinhos que colocaram esse governo para fora. É im-
portante entender isso para a gente traçar as diretrizes do nosso 
estudo, para que não se repitam os mesmos erros. 

Em quinto lugar, por fim, todo esse contexto também rever-
bera no plano das ideias e, em contrapartida às derrotas, impulsi-
ona a crítica e o resgate do pensamento crítico às suas raízes, à ra-
dicalidade. A partir dos anos 2000, os temas de esquerda ganham 
uma renovação importante, principalmente após o acirramento 
das tensões pelo mundo. Assuntos como o imperialismo, que es-
tava estigmatizado e colocado na penumbra das relações interna-
cionais, voltam com plena carga. O imperialismo não é uma carac-
terística passageira e episódica; é, sim, uma realidade estrutural 
das relações internacionais. Não é possível falar de relações inter-
nacionais sem falar de imperialismo. Os anos 2016, 2017, 2018, os 
momentos mais atuais, marcam o centenário dos primeiros deba-
tes sobre imperialismo e do processo revolucionário que mais im-
pactou o século, que foi a Revolução Russa. O centenário não fica 
apenas no plano simbólico. É importante que ela seja reavivada, 
até para resgatar as principais discussões e a grande janela 

 
9 HOLLOWAY, John; PICCIOTTO, Sol. Towards a materialist theory of the State. In: HOL-
LOWAY, John; PICCIOTTO, Sol (ed.). State and capital: a Marxist debate. Londres: Edward 
Arnold, 1978. p. 1-31. 
10 MASCARO, Alysson Leandro. Crise e golpe. São Paulo: Boitempo, 2018. 
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científica que foi aberta pela Revolução.11 Sobretudo no que tange 
às relações internacionais, foi um momento riquíssimo de discus-
sões, no momento pós-revolução, seja na teoria do Estado, como 
na teoria do Direito, como nas Relações Internacionais. Acho im-
portante ressaltar isso aqui, ter a noção da importância desse mo-
mento histórico. E outra data importante é que em 2018 se come-
moram os 200 anos do nascimento de Karl Marx. É um momento 
de celebração e reflexão sobre o que significa o pensamento de 
Marx dentro de uma anatomia de uma sociabilidade capitalista. 
Lembro a todos que os capitais não significam as fronteiras. O ca-
pitalismo é, por si só, internacional. Ele é essencialmente interna-
cional. Ele não se prende a nenhuma fronteira geográfica ou polí-
tica. Daí que discutir relações internacionais é discutir capitalismo! 
É o filósofo alemão que legará as pistas essenciais para a plena 
compreensão das relações internacionais enquanto oxigênio, vál-
vula de escape e de sobrevivência e de reprodução do capitalismo.12 

Nessa toada, diferentemente do que pensaram muitos entu-
siastas da modernização pós-1990,13 a lição da teoria que precisa es-
tar presente na prática é o contrário daquilo que é ventilado pelo 
ideário ultraneoliberal em voga nessa fase hodierna do capita-
lismo: é impossível que se forme um EUA do mundo. Essa multi-
plicidade de Estados como unidades políticas isoladas, singulares, 
fragmentadas é fundamental e o oxigênio para a sobrevivência do 
capitalismo. E isso se sustenta em dois pilares específicos.14 O pri-
meiro é que uma pluralidade de Estados enseja uma concorrência 
entre Estados nacionais. Essa concorrência se dá em termos econô-
micos (com os países procurando sempre melhores condições de 

 
11 ALMEIDA, Silvio; CALDAS, Camilo. Revolução Russa, Estado e Direito: abertura para 
compreensão das formas sociais e das formações econômico-sociais. Direito e Práxis, Rio de 
Janeiro, v. 8, n. 3, p. 2377-2404, 2017. 
12 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do 
capital. São Paulo: Boitempo, 2013. 
13 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
14 HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado: processos de transformação do sistema 
capitalista de Estados. Rio de Janeiro: Revan, 2010. 
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exportar seus capitais, em uma permanente concorrência pela va-
lorização do valor) e em signos políticos, disputando a dianteira do 
processo de liderança do capitalismo mundial e os bônus disso de-
correntes. O segundo fator é a contradição inerente que movi-
menta a concorrência e, consequentemente, a acumulação. Os ca-
pitais são internacionais por essência, eles não se prendem a fron-
teiras, mas precisam frequentemente da proteção e do apoio de seu 
Estado de origem como vetor de sua propulsão no mercado inter-
nacional. Os capitais, mesmo fomentados pelas condições nacio-
nais favoráveis, atuam no mercado sem qualquer atrelamento à ra-
cionalidade econômica mais estrita, ou seja, atuando, inclusive 
contrariamente, aos interesses nacionais daquele Estado que os 
patrocina. Afinal, o capital é internacional, mas, no seu âmago, ele 
tem uma última proteção, que é a sua bandeira nacional, como to-
car guerras para se proteger. Ele tem essa proteção lastreada do 
poder nacional. O trabalho, por sua vez, é sempre regulado politi-
camente, o que permite condições distintas para o valor da merca-
doria força de trabalho e, portanto, condições melhores para a va-
lorização dos capitais.15 

Deixo aqui a compreensão de David Harvey sobre o novo 
momento do imperialismo no capitalismo: 

Por essa perspectiva, o novo imperialismo é entendido 
como uma força de expansão externa, que se apoia na 
operação dos meios estatais de força. É um estado per-
manente de sobre-acumulação, que os capitais se espa-
lham pelo globo, com o apoio e o patrocínio estatal para 
buscar alternativas lucrativas a tendência inerente, na 
lógica de acumulação e espoliação. Os Estados mais for-
tes e as organizações internacionais especializadas for-
çam a abertura das economias, como uma forma de 
abrir espaços para a inversão de grupos e obtenção de 
recursos naturais. O livre mercado e a abertura das 

 
15 BONEFELD, Werner. Más allá de las relaciones internacionales: acerca del mercado mun-
dial y el Estado-nación. In: KAN, Julián; PASCUAL, Rodrigo (comp.). Integrados (?): debates 
sobre las relaciones internacionales y la integración regional latino-americana y europea. 
Buenos Aires: Imago Mundi, 2013. p. 43-70. 
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economias nacionais ao capital estrangeiro são sinto-
mas centrais que caracterizam a globalização, traves-
tem-se do meio mais imediato de criar espaços de valo-
rização dos poderes monopolistas das potências capita-
listas que dominam o comércio, a produção, os serviços 
e as finanças. A política neoliberal e a prática das priva-
tizações se traduzem nada mais do que a face contem-
porânea do imperialismo, que guarda a essência primi-
tiva da espoliação, da expropriação e da agressividade.16 

Diante dos pontos abordados acima, encerro essa pequena 
apresentação com algumas conclusões e perspectivas. 

Discutir o golpe de 2016 sem perpassar as relações internaci-
onais é residir na incompletude da análise. Se o capitalismo é in-
ternacional, o golpe também é! Logo, precisamos dessa visão mais 
sistemática, que é dada pelas Relações Internacionais, para poder 
compreender os fenômenos sociais por inteiro, como os golpes de 
Estado. As transformações do capitalismo mundial (e de sua forma 
política, o imperialismo) atingem todos os países, centro ou perife-
ria, mas em intensidades e efeitos distintos, a depender da posição 
na divisão internacional. O Brasil acompanha a história e as ten-
dências de seu entorno regional, a América Latina, de projeção es-
trutural semelhante, sempre temperada com as importantes parti-
cularidades locais. O elemento essencial que confere a centrali-
dade das Relações Internacionais no debate é a multiplicidade de 
Estados, cujas consequências são desencadeadoras de variados 
processos, que afetam diretamente o cotidiano das populações. 
Com essas palavras, eu gostaria de passar a fala ao Giorgio, sempre 
lembrando: estudar relações internacionais é estudar capitalismo 
e, logo, imperialismo. Obrigado. 

 

GIORGIO ROMANO SCHUTTE: 

O que vou tentar fazer é exatamente mostrar o papel das dis-  

 
16 HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2005. p. 47. 
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putas pela riqueza do pré-sal e o golpe. Isso tem alguns detalhes 
complexos. A política de exploração do pré-sal tinha como obje-
tivo novamente usar a Petrobras como instrumento e ferramenta 
de desenvolvimento industrial e tecnológico. Isso é muito claro 
com a indústria naval. Recentemente, foi lançado um livro de en-
trevistas com o Lula de muitas horas, e uma das perguntas que foi 
feita dizia respeito à visão do Celso Amorim, que hoje acredita em 
teoria da conspiração. Para ele, nada está desconectado de nada. 
Foi perguntado, então, ao Lula se ele concorda com essa visão a 
respeito de uma possível conspiração, e o Lula responde que é 
sempre difícil falar, mas disse que “logo depois que descobrimos o 
pré-sal, os Estados Unidos restabeleceram a quarta frota naval, em 
2008. Ela é parte da estrutura militar e a quarta frota era da Se-
gunda Guerra Mundial, que foi desativada depois. Coincidente-
mente, em 2008, ela foi reativada. Para quê?”17. 

A única coisa que tem que ser levada em conta nesse con-
texto é o pré-sal. As empresas petrolíferas ocidentais, os famosos 
“majors”, não se conformaram com Lei de Partilha, sancionada 
pelo presidente Lula no final de 2010. Por trás dessas empresas tem 
Estados nacionais. O pré-sal é o mesmo petróleo que no pós-sal, só 
que ele tem características diferentes: ele se encontra embaixo de 
uma camada de sal. Foi delimitada uma área chamada província 
do pré-sal, onde se tem acesso a esse petróleo e gás (P&G), que fi-
cam a cerca de 200 quilômetros da costa brasileira, a menos 7 mil 
metros de profundidade. Então, é uma operação supercomplexa, 
que ninguém nunca fez no mundo. Quem descobriu isso foi a Pe-
trobras, e tem que ser deixado muito claro que isso foi feito pela 
Petrobras, mas foi um esforço de décadas, apostando no desenvol-
vimento de tecnologia e na capacidade endógena brasileira. E, em 
praticamente todos os outros setores da economia brasileira, você 
vai encontrar empresas multinacionais, com algumas exceções, 

 
17 SILVA, Luiz Inácio Lula da. A verdade vencerá: o povo sabe porque me condenam. São 
Paulo: Boitempo, 2017, p. 50. 
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como a Embraer, que já está sendo vendida agora. Mas, no resto, 
são todas empresas multinacionais, que jamais vão apostar em in-
vestir na capacidade tecnológica endógena. O grande diferencial 
da Petrobras é exatamente que ela faz parte de um dos pouquíssi-
mos setores em que o Brasil está no topo. Isso é reconhecido inter-
nacionalmente. E no alto-mar não tem só P&G. Tem muito mais 
coisa. Acontece que, quando o Brasil descobriu o pré-sal, uma 
parte dessa área já tinha sido leiloada, 28% disso já tinha sido lei-
loado no regime de concessão. Mais da metade da produção de 
P&G do Brasil vem hoje do pré-sal. Mas todo o petróleo que a gente 
tem hoje ainda não vem com o novo marco regulatório. O governo 
Lula preferiu não colocar em discussão o passado e só alterar as 
regras para os futuros leilões. Só que o outro lado não tem essas 
considerações. Com o Lula era mais difícil, ele tinha muita força 
política, mas, durante o governo Dilma, ficou claro que uma das 
formas de desestabilizar o governo era desestabilizar a Petrobras. 
Sugeriram que a história do pré-sal seria uma megalomania do 
Lula. Capas de jornais dizendo, por exemplo, que um furo do pré-
sal não tinha dado em nada. Bem, o risco de não achar nada é de 
menos de 10%, porque é petróleo seguro. Claro, teve um furo que 
não achou nada, e foi ele que virou manchete. 

Tem toda uma construção de uma narrativa para que, ao in-
vés do Brasil ser orgulhoso de ele mesmo ter a tecnologia, e de ter 
feito a maior descoberta de petróleo novo dos últimos 20 e 30 anos 
no mundo, e de ter acesso à segunda maior reserva petrolífera do 
mundo, e de ter a capacidade de explorar, ao invés disso falaram 
que era bobagem apostar nisso. Eu quero que vocês saiam daqui, 
pelo menos, com a certeza que aqui se trata de algo que realmente 
pode significar algo importante para o desenvolvimento do Brasil. 
Em 1999, o maior produtor de petróleo era a Arábia Saudita, com 
EUA e Rússia logo em seguida. O que acontece? Enquanto os nos-
sos liberais estavam criticando os governos Lula/Dilma, dizendo 
que estavam investindo em energia fóssil enquanto o mundo es-
tava saindo da energia fóssil, a maior potência do mundo, no caso 
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os EUA, não aplicou seus recursos financeiros e tecnológicos em 
um processo de transição. Eles investiram pesadamente no pro-
cesso de exploração de P&G, chamado de xisto, que tem algumas 
características diferentes. Muitos países sonham com o xisto, mas 
só nos EUA funciona. E funciona tão bem que o país dobrou a pro-
dução, e isso colocou os EUA em uma posição de negociação com 
o Oriente Médio totalmente diferente. Quem compra petróleo do
Oriente Médio hoje é a China e a Europa. Os EUA querem contro-
lar, mesmo assim, porque eles sabem que o xisto acaba, e eles
querem controlar os acessos às maiores reservas de P&G.

Resumindo: o Brasil tinha, em 1990, uma produção de 1 mi-
lhão de barris por dia. Pelas projeções desse governo até 2026, o 
Brasil terá uma produção de 5,2 milhões de barris por dia, só de 
petróleo, sem o gás. Se você pegar os números, hoje você só tem 
três países que têm mais do que isso. É claro que alguns países vão 
crescer também. A China não tem como crescer. O Irã e o Iraque 
têm. Mas, mesmo assim, estamos falando do quinto, sexto maior 
país do mundo. Vocês sabem que a grande maioria das guerras em 
que os EUA se envolveram no pós-Segunda Guerra foram por 
causa do petróleo, por causa do acesso e controle. No Congresso 
Nacional, ainda no governo Carter, os EUA declaram ter o direito 
de intervir militarmente para garantir o acesso ao petróleo. Então, 
seria ingenuidade total a gente pensar que há intervenção dos 
EUA, de uma forma ou outra, em todo o mundo, e que no Brasil 
isso não iria acontecer nunca, de que ninguém iria mexer com o 
Brasil. 

Vou tentar explicar uma coisa para vocês: o que se fala até 
esse momento? Que as matérias-primas não são “uma boa” para 
apostar. Você fica numa armadilha de exportar matéria-prima e 
importar produto com maior valor tecnológico. Só que, no caso do 
pré-sal, a exploração em alto-mar envolve muita tecnologia. Sete 
mil metros abaixo não tem mergulhador. É uma tecnologia super-
complexa. A cadeia de produção em torno disso é muito complexa. 
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A Petrobras não é uma empresa como outra qualquer, só composta 
de acionistas, como pensa esse governo. A Petrobras é muito mais 
do que isso. Ela foi criada para ser uma ferramenta para produzir 
desenvolvimento tecnológico, e isso é muito difícil no mundo de 
hoje, com uma competição e uma concorrência acirrada. E o Brasil 
perdeu muita indústria, com um processo violento de desindustri-
alização. O que sobrou? Por isso a importância do pré-sal. Com 
esse processo de desindustrialização, você entende o porquê dos 
investimentos. Pois 50% de todos os investimentos para a indústria 
no Brasil estão ligados a P&G. Então, tem uma importância gigan-
tesca. Vamos comprar equipamento fora? Você tem o investi-
mento aqui! Mas é mais fácil comprar uma plataforma em Cinga-
pura ou na China. 

O que significa encadeamento produtivo? Quando eu in-
visto um dólar diretamente no setor, o quanto provoco de investi-
mento em setores relacionados. É muito importante esse setor. 
Não são só os royalties. Afirmam: “deixa os estrangeiros explora-
rem, com os investidores deles comprando equipamento de fora, 
porque aí a gente pega os royalties deles”. Não são só os royalties. 
Eles são tributos específicos, que o governo ganha em impostos. 
Isso é uma parte da história. O que interessava o governo Lula não 
era só aumentar essa receita, e, sim, o projeto industrial. E sem pro-
jeto industrial-tecnológico não tem soberania. As premissas do 
Lula eram: as reservas são exploráveis e são gigantes. A Petrobras 
tem a capacidade tecnológica para explorar essas reservas, e não é 
preciso se subordinar aos interesses de empresas internacionais. 
Quem descobriu isso foi a Petrobras. Quem ganha os prêmios in-
ternacionais de exploração no setor de offshore é a Petrobras. Ela 
tem um grande encadeamento produtivo, pois ele puxa muitos ou-
tros setores, gerando emprego e renda. E a transição de uma matriz 
energética fóssil leva ainda cerca de duas décadas para fazer dimi-
nuir a demanda por P&G, enquanto muitos dos poços existentes 
vão secando.  
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Em 2010, o Lula fez questão de encaminhar mudanças na le-
gislação para garantir o controle e a exploração do pré-sal, que eles 
se dessem em função da soberania nacional. Essa foi a legislação 
mais ousada que o Lula fez em oito anos de governo e foi a última 
que ele assinou, em dezembro de 2010. Foi um compromisso com 
a Dilma. Senão, o debate todo iria voltar novamente no início do 
governo Dilma. Você enfrenta interesses poderosos internacio-
nais, com um lobby violento. No ano 2010, ele tinha apoio de 85% 
da população, e isso facilitou a tramitação. Várias coisas mudaram, 
e não vou entrar nos detalhes. Mas é basicamente a forma de ex-
ploração. Ele aumenta o que se chama de captura da renda petro-
lífera, ou seja, parte da renda de exploração e royalties vai para o 
Estado. Mais importante ainda são as leis de controle local, que 
obrigam que, na exploração, você tem que comprar serviços e pro-
dutos nacionais. Isso gera renda e emprego no Brasil. 

Lula criou também o Fundo Social do Pré-sal, que pode fun-
cionar como um fundo soberano. O Fundo Soberano, que já tinha 
sido criado antes, era outra coisa. Enfim, a ideia é essa, da riqueza. 
Você vai exportar petróleo, vai ganhar muitos dólares, e o que você 
vai fazer com esses dólares? Você cria um Fundo Soberano e pode 
fazer investimentos em dólares, e a forma que você faz isso é em 
função de um projeto nacional, garantindo que os rendimentos se-
jam para a educação e a saúde. 

O Lula fez questão de mudar o marco regulatório, pois a pro-
babilidade de descobrir petróleo na província do pré-sal é muito 
alta. No mundo, na média, o sucesso exploratório é de 10%, e aqui 
é de quase 90%, além da grande rentabilidade, com um marco re-
gulatório que garanta o interesse nacional em vista dos resultados. 
É isso que eu falo da apropriação da renda petrolífera e maior con-
trole pela União. Bem, a partilha, a gente pode aprofundar um 
pouco mais, mas o fundo acontece da seguinte forma: a União re-
cebe não só royalties. A grande novidade é que, na partilha, o go-
verno fica pela primeira vez com parte do excedente do petróleo. 
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Ele ganha petróleo, e não é pouco. É muito. Isso significa capaci-
dade de atuar no mercado e exige também uma estrutura para 
acompanhar isso. 

A Petrobras, na questão do controle: colocou-se na lei que 
quem manda na exploração é a Petrobras, na figura de operadora 
única. Pode ter a participação de outras empresas? Pode. Mas 
quem toma decisões sobre o ritmo da exploração seria a Petrobras. 
Aí, tem duas questões. Se, por exemplo, não tem as plataformas ne-
cessárias para a exploração, atrasa, então, a exploração, senão você 
tem que comprar essa plataforma fora. E outra, o novo marco regu-
latório significa redução de oportunidade para empresas estrangei-
ras, e aí começa a briga. Por trás dessas empresas tem governos po-
derosos, dos EUA, da Europa e a China. Eu quero mostrar para vo-
cês a situação da concessão. Vocês podem ver qual é a porcentagem 
do lucro que fica com o governo; todos os países têm produtos espe-
cíficos. No Brasil, na concessão, o que fica com o governo é 56%. 
O argumento do governo FHC era de que tem que colocar baixo, 
senão ninguém vem explorar aqui. Pois é, mas agora que todo 
mundo sabe que tem pré-sal, e é garantido, mudou a situação. 

A intenção do Rodrigo Maia é acabar com a partilha. O Ins-
tituto Brasileiro do Petróleo se posicionou desde o início contra a 
política do Lula, e aí a Petrobras, na figura do Guilherme Estrela, 
que representava a empresa, se retirou com o argumento de que 
estavam fazendo campanha contra a política da Petrobras. Eu faço 
questão de mostrar para vocês, para desconstruir a campanha de 
desestabilização da Dilma. Depois do golpe, falam que a Petrobras 
está falida e que esse governo vai recuperar a Petrobras. Acontece 
que a Dilma foi muito pé-frio, e, quando ela ganha as eleições de 
2014, o preço do petróleo sofre um colapso. O Lula era pé-quente, 
estava dando tudo certo. 

A imprensa insistia que ninguém quer mais investir no 
Brasil, que ninguém queria investir no pré-sal. Todos estão parali-
sados. Espera aí, por que estão paralisados? Por causa da Dilma? 
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Não! Por causa do preço, que caiu. Isso não é só no Brasil, isso é 
mundial! No período do golpe, acontece uma queda de investi-
mentos no mundo, e por que a queda forte, de 90 para 20 dólares? 
Havia até expectativas exageradas de que o preço ficaria em 
dez dólares o barril. 

Os economistas liberais diziam que estava na hora de mudar 
as regras, para pedir, “por favor, venham investir no pré-sal”. Essa 
era a lógica. Vocês vão ler muito que a Dilma fez isso e aquilo, mas 
essa baixa dos investimentos era no mundo. No momento do 
golpe, o Temer foi pé-quente; em 2017, os preços começaram a se 
estabilizar em um patamar satisfatório, para recuperar os investi-
mentos. Os investimentos que caíram no governo Dilma não têm 
nada a ver com a política. Vão falar que agora os investimentos au-
mentaram no governo Temer, porque eles fizeram as concessões. 
Os investimentos aumentaram no mundo todo. E está muito claro 
que aumentou, com a expectativa dos lucros daqui a dez anos, que 
serão muito altos. E onde ainda tem petróleo para se explorar no 
mundo? Pouquíssimos lugares, e o pré-sal é a maior área, que 
ainda não estava sendo explorada. Por isso a importância estraté-
gica do pré-sal para as empresas e os governos por trás deles. Outra 
questão é que afirmam que a “Petrobras teve prejuízo no governo 
Dilma”. Certo. Aí a gente vai ver os números, que, quando você tem 
uma queda no preço do petróleo, todas as empresas petrolíferas 
têm que recalcular o valor do seu patrimônio. 

Se você tem uma refinaria, quanto vale ela? Você projeta no 
presente o rendimento que vai ter na vida útil da refinaria. Em 30 
anos, eu produzo X petróleo, que vale Y de dinheiro, e esse é o valor 
patrimonial dessa refinaria. Se o preço do petróleo cai, evidente-
mente o valor desse cálculo cai também. Todas as petroleiras tive-
ram que reduzir seu valor patrimonial. E, pelas regras da contabi-
lidade, essa diminuição no valor é lançada no balanço daquele ano. 
Você tem uma perda de patrimônio, mas a Petrobras teve lucros 
operacionais o tempo todo. Nunca deixou de ter. Só que essas 
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perdas, impostas pela situação internacional e a Lava Jato, pegam 
em cheio a Petrobras nesse momento. No auge da desestabilização 
da Dilma, falam que a Petrobras está quebrada, e que ninguém 
mais quer investir, e que o pré-sal é megalomania do Lula, e a 
Dilma deu continuidade. 

Aí, vem a questão da Operação Lava Jato. Há de se lembrar 
a questão dos EUA, que fizeram os grampos na Dilma e na Petro-
bras. Por que um governo dos EUA vai grampear uma empresa de 
outro país? O governo dos EUA sabe o que acontece na Petrobras. 
Se você pega o histórico da descoberta do pré-sal, eles têm muitas 
informações. Sobre esse cálculo da perda dos ativos da Petrobras, 
o que os jornais brasileiros falaram? Mesmo aqueles que sabiam
da situação estavam querendo criar confusão. A perda devido ao
preço internacional do petróleo, que caiu, é de R$ 44 bilhões. Qual
é a manchete? Roubaram R$ 44 bilhões da Petrobras. Espera aí,
não é isso. Pressionaram a presidente da Petrobras na época, a
Graça Foster, que é uma pessoa honesta, uma técnica, e a Dilma
fez tudo para segurar ela, mas ela acabou desmoronando. Foi
muita pressão. É uma mentira após a outra, um estresse após o ou-
tro. Agências norte-americanas rebaixaram a nota da Petrobras, e
a empresa perdeu o grau de investimento.

O Brasil, em dezembro de 2014, foi a primeira vez que produ-
ziu mais de 3 milhões de barris de P&G. Isso deveria ser manchete! 
Mas não foi. Ao final, só para deixar claro, quem são essas agências 
internacionais? São, basicamente, três estadunidenses em grande 
parte responsáveis pela crise financeira de 2008. Quem faz a avalia-
ção são as mesmas que falavam que o Lehman Brothers eram o topo 
de linha antes da crise. Essas empresas têm um poder gigante, são 
empresas privadas. Elas assinam os documentos de empresas. E o 
que é o investiment grade? Significa que uma empresa é ou não con-
fiável. É preciso ter garantia de pagamento. Por isso que todo mundo 
sempre emprestou dinheiro à Petrobras. Se a Petrobras precisava de 
3 bilhões, ofereciam 10 bilhões; o que baixou os juros. Sabia-se que 
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tinha o pré-sal. Muito bem, aí, então, não tendo o investiment grade, 
você não tem facilidade de tomar dinheiro emprestado. Você pre-
cisa rolar sua dívida, e isso aumenta os juros. E isso é fatal. No final, 
a auditoria internacional (PwC) disse o seguinte, em abril de 2015: ela 
assina embaixo, mas você tem que dizer o número de quanto foi rou-
bado da Petrobras. Essas auditorias são obrigatórias para empresas 
que tenham ações em Nova York. 

A legislação se aplica à Petrobras, mas isso significa que a 
empresa tinha uma das contabilidades mais rigorosas do mundo, 
garantida por empresas internacionais, e isso não era do PT, certo? 
São grandes empresas. Quando estoura a Lava Jato, não eram só a 
cúpula do governo e a da Petrobras que ficaram apavoradas, tam-
bém as próprias empresas de auditoria, que assinaram anos após 
anos que as contas da Petrobras estavam em ordem. Eles aprova-
ram todos os números da Petrobras até 2014. E aí? Porque o PT “faz 
isso e aquilo”. Não é o governo do PT. O que houve foi um meca-
nismo de roubo que é muito sofisticado. Foi descoberto por causa 
de lavagem de dinheiro, por acaso. Porque eles roubaram muito 
pouco em cima de muitos contratos. Se é possível fazer algo a 110, 
se fizermos a 112, ninguém nunca iria saber. Então, eram poucos 
desvios em muitos contratos. Mas a carteira de investimentos era 
gigantesca. Descobriu-se esse roubo, e você pega todos os contra-
tos, de 2003 a 2012, e finge que foi roubado 3% de cada contrato, 
porque uns foram mais, e outros, menos. E, assim, você chega ao 
número de 6,2 bilhões de reais. Esse roubo é chamado de “contabi-
lidade de baixa de gastos tradicionais contabilizados indevida-
mente”, que significa roubo. Mas o rebaixamento do valor dos ati-
vos por causa da queda do preço de petróleo (e depois a forte des-
valorização) era muito maior, e novamente isso criou confusão, e 
foi manipulado. 

Assim, em janeiro desse ano, os malandros — é a palavra 
certa —, os acionistas dos EUA, com um escritório de advocacia, 
que são os fundos abutres, que também pegaram o governo da 
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Argentina… O que eles afirmavam? Que as ações caíram em valor 
por causa da Lava Jato. Ué, é o risco do investidor? Eles falam que 
a Petrobras é responsável, porque sabia que estava sendo roubada 
e não avisou os acionistas. Logo, quem é responsável é a Petrobras, 
que tem que pagar? A Petrobras, nesse governo Temer, defendeu 
que era um processo contra uma empresa privada, e, nos EUA, 
quem decide isso é júri popular, e eles sempre vão decidir a favor 
dos acionistas contra a empresa. Mas a Petrobras não é uma em-
presa privada qualquer, ela é controlada pelo Estado brasileiro. Os 
jornais falaram que isso é normal. Isso não é normal! Isso é uma 
ação contra a soberania do Brasil. E vocês sabem quanto a Petro-
bras pagou no acordo, voluntariamente? Dez bilhões de reais. Ou 
seja, o Brasil ficou parado, e com razão, por causa do roubo de 6,2 
bilhões, e a Petrobras entrega 10 bilhões. O próprio Pedro Parente 
disse que isso é absurdo, mas ele disse que tínhamos que pagar, 
porque o mundo é assim. E o governo não falou nada. 

Ainda no governo Dilma, o Serra apresentou uma legisla-
ção, já para mudar parte do marco regulatório do pré-sal, que foi 
aprovada durante o governo Temer, mas no Senado foi aprovada 
durante o governo Dilma. O Serra é o mais moderado. Você tinha 
o próprio PSDB e o Rodrigo Maia. Eles querem acabar com toda a 
legislação de partilha. O Serra, ainda não. Ele defendia, por exem-
plo, a questão da possibilidade de contratação direta da Petrobras 
pelo Estado em casos específicos. Isso continua na legislação.             
O Rodrigo Maia quer mudar, e foi dito que no próximo governo 
eles vão atacar. O Serra abriu, ele quis tirar o controle pela Petro-
bras de toda a exploração do pré-sal. Então, havia a possibilidade 
de empresas estrangeiras explorarem o pré-sal. Ele argumentava 
que não tinha mais capital de investimento, por causa da Lava Jato. 
E, por causa da campanha contra a Petrobras, você tem enormes 
dificuldades de levantar capital necessário a custo baixo. Colocam 
esse argumento de que você precisa rapidamente fazer um leilão 
depois do outro. Estão fazendo agora, e o próximo leilão já mar-
cado. Fizeram um na semana passada, e o próximo é dia 29 de 
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setembro de 2018. Na véspera de eleição… vai que acontece alguma 
coisa fora do script? A Petrobras já tem reservas contratadas. Com 
todos esses campos já contratados para a Petrobras explorar, isso 
garante o abastecimento das necessidades brasileiras pelos próxi-
mos dez anos. Portanto, a pressa não tem nada a ver com a garantia 
de abastecimento do mercado nacional. 

Eles estão fazendo isso para atender políticas de interesses 
internacionais. O conteúdo local é exatamente a percentagem que 
tem de ser de produção nacional. Você não pode comprar tudo de 
empresas lá fora. O Lula entra e aí começa a mudar os índices e o 
conteúdo local. Há uma mudança muito grande, e há uma política 
clara, que começa já em 2003. Não é só por causa do pré-sal. Em 
2011, a presidente Dilma lança a primeira plataforma 100% produ-
zida no Brasil, e ela fala que conteúdo local significa emprego bra-
sileiro de qualidade para nossa população. Por isso que esse debate 
se chama trade off. É uma escolha política. Se você quer forneci-
mento rápido a preços melhores, você compra da China; mas, se 
você quer geração de capacidade maior, você paga mais caro agora, 
mas o retorno de emprego e renda e o que você gera de captação 
industrial e tecnológica justifica. A indústria naval, que tinha desa-
parecido, chega a 80 mil empregos. E, quando tem o leilão de Libra, 
em 2013, e isso geraria empregos na indústria naval, chegando a 100 
mil, se não tivesse sido interrompido pela Lava Jato e o impacto da 
queda dos preços internacionais. 

Aí, vem a Lava Jato e tudo paralisa. A forma que foi feita é 
absolutamente para acabar com a soberania de qualquer país. 
Quando a Alemanha foi derrotada, em 1945, foram mantidos os ati-
vos da IG Farben, da Volkswagen, enquanto seus dirigentes eram 
processados. Aqui, não. Rompe-se a contratação de empresas, em-
preiteiras envolvidas na Lava Jato. Só que tem um problema: eram 
todas. Todo mundo estava endividado, porque havia a garantia de 
mercado e, portanto, de capacidade de pagamento. Isso paralisa 
tudo. Isso estancou a corrupção? Fato é que acabou a política 
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industrial brasileira. No mínimo, a gente pode dizer que o que foi 
feito em Curitiba é incompatível com qualquer projeto de desen-
volvimento tecnológico desenvolvido no Brasil. Isso é fato. 

Acontece que petróleo, em si, não vale nada. O que vale são 
os derivados do petróleo. Precisa do processo de refino. Você tem 
que ter capacidade de refino, e o Brasil construiu, como parte de 
sua política de soberania, desde a década de 1960, com JK aos go-
vernos militares. Todos estavam cientes disso. Não se pode depen-
der de produtos derivados importados. O Brasil importava 80% do 
petróleo. A ideia de autossuficiência era ainda um sonho, na época. 
Nenhum brasileiro imaginava isso, que o país poderia se tornar um 
dos maiores exportadores do mundo. A capacidade de refino do 
Brasil foi aumentada, e a última refinaria, construída em São José 
dos Campos, no período do II Plano Nacional de Desenvolvi-
mento. Nas décadas de 1980 e 1990, não houve mais investimentos 
em refino, mas não precisava, porque a economia estava estag-
nada. Pensaram que, apostando que o Brasil vai voltar a crescer, o 
crescimento de 1% do PIB gera o aumento de 3% no uso de deriva-
dos. É assim que funciona nos países desenvolvidos ou em desen-
volvimento. A demanda por energia aumenta. O Lula quis criar 
quatro novas refinarias, para aumentar essa capacidade. Isso tam-
bém gerou muita confusão e ajudou no processo de desestabiliza-
ção da Petrobras, que é exatamente você dizer que, “em 2008, o 
Lula falou do pré-sal e a Dilma continuou essa megalomania e, em 
2015, estamos importando petróleo? Então, era tudo uma men-
tira!”. Parece, né? Faz até sentido. 

Mas tem duas coisas óbvias aí. Da descoberta do pré-sal até 
ter petróleo disponível, são dez anos. A outra coisa é que, justo 
nesse período, entre 2008 e 2015, o Brasil passa por algo que nin-
guém tinha imaginado: a política de crescimento com distribuição 
de renda, porque o rico, quando ganha mais, não vai usar mais 
energia, mas o povo, quando tem aumento de renda, isso envolve 
crescimento de energia. O que acontece? Uma explosão da 
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demanda de energia. Entre 2009 e 2014, dobrou! O Brasil tinha se 
tornado o quarto maior mercado de carros do mundo, só atrás da 
China, dos EUA e do Japão, e na frente da Alemanha! Tem-se uma 
explosão da demanda por derivados! A capacidade de refino não 
acompanhou, porque a construção das quatro refinarias estava 
atrasada, e, quando começa a avançar, vem a Lava Jato e coloca to-
dos nas páginas policiais, e aí tem que parar tudo. Para quê? Para 
importar gasolina e derivados. Mas as distribuidoras e traders só 
vão importar se você garantir lucro, então os preços têm que ser 
internacionais. O que o golpe faz? Paralisa a expansão da capaci-
dade de refino, ou seja, você trabalha com perspectivas de depen-
der de exportações de derivados. O Temer faz isso e obedece ao 
mercado. Mas o mercado são as refinarias que estão nos EUA, 
prontas para lucrar com exportações para o Brasil. 

A primeira das quatro refinarias é em Pernambuco, que é 
Abreu e Lima. Parte da refinaria entrou em operação em dezembro 
de 2014. O Brasil tinha duas coisas que podia comemorar. Pela pri-
meira vez, ultrapassou a marca de 3 milhões de barris por dia. Pou-
quíssimos países têm isso. E, em segundo, depois de 1980, foi inau-
gurada a décima segunda refinaria. A décima terceira foi em de-
zembro de 2014. Não teve festa, mas deveria ter. Só que disseram 
que foi tudo roubo. 

Bem, para sintetizar, o Temer vai, parte por parte, desmontar 
a política do governo Dilma. Primeiro, é o fim da participação da    
Petrobras como operadora única. Alguém pode dizer que a Dilma 
concordou, mas o que aconteceu? Justiça seja feita. O Serra diz que 
a Petrobras não tem mais condições financeiras, e então vamos abrir 
para as empresas internacionais. Ele diz que a turma dele quer aca-
bar com tudo, e é melhor ela apoiar. A Dilma fez uma negociação e 
diz que “a lei negociada fala que a Petrobras pode, mas não é obri-
gada, a ser a operadora única”. O campo que a Petrobras quer, ela 
pode reivindicar ainda ser operadora única, certo? A questão aqui, 
evidentemente, é que as decisões da Petrobras são decisões do 
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governo. Essa decisão, na mão da Dilma, é uma, mas, na mão do     
Temer, é outra, entendem? De qualquer forma, a legislação, apro-
veitando dessa lei, eles aceleraram os leilões para rapidamente ven-
der o pré-sal para as empresas multinacionais. 

No governo Dilma, a Petrobras fez alguns desinvestimentos. 
Qualquer empresa faz isso, é normal. Mas, aqui, a política do          
Temer é, na realidade, uma forma de privatizar em pedaços. 
Vende-se parte da BR Distribuidora, por exemplo. Como você vai 
vender a distribuição? Você tem que controlar! Para garantir pre-
ços melhores. Agora, mais recentemente, tem os gasodutos. Mas, 
se você os vende, perde o controle do transporte do seu próprio 
gás. São questões estratégicas. Eles vendem inclusive parte de ati-
vos do pré-sal. A última foi a venda do controle de quatro refina-
rias. E o corte que eles fizeram da exportação de equipamento, que 
faz sentido com o argumento de que ninguém mais quer investir 
no Brasil, por causa da suposta política desastrosa de Lula e Dilma. 
Então, qual a solução? Eles deixam imposto zero para quem quer 
investir. O governo afirma, alegre, que eles estão vindo por causa 
disso. É mentira! O mundo inteiro está acelerando os investimen-
tos. E sobre o golpe em ação? 

Outro ponto é um ataque frontal à política de conteúdo lo-
cal. E, aí, vem o governo Temer, que baixou, ou seja, as empresas 
podem, por exemplo, importar 82%, 60% e 75%. E, aí, se isso não 
bastasse, eles não estão satisfeitos. Essas mudanças são para os 
contratos daqui para a frente! Eles querem retroativos! Em 2002, 
Lula assinou um documento, chamado de “Carta ao povo brasi-
leiro”, dizendo que não vai quebrar contrato, e são eles que querem 
quebrar contrato! Não têm o menor pudor, a menor restrição. Afir-
mam que “precisam atrair” investimentos depois da quebra do mo-
nopólio da Petrobras. Como fazem isso? Privilégios na importação. 
Você não paga nada por equipamentos que vai usar aqui no Brasil. 
Em 1998, 1999, você pode até dizer que o preço do petróleo era 
baixo, então tinha argumentos, e o FHC fez questão de colocar a 
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lei para 20 anos. E o Lula diz que não vai quebrar contrato, e man-
teve. Seria em 2019. Não há nenhum motivo do governo golpista 
mudar a lei agora! Mas está chegando outubro de 2018, e é muito 
difícil cancelar as eleições. E, independente das pesquisas de opi-
nião dos candidatos, a opinião do povo brasileiro não é exatamente 
o que eles gostariam. O povo brasileiro é contra a privatização, e o 
povo mostrou que quer controle de preços em situações específi-
cas. Eles não querem correr o risco. Se havia algum argumento em 
1999, hoje, não. Os caras vendem essa riqueza fabulosa, com uma 
oportunidade única. A Exxon não é boba! Elas querem ir lá junto 
com a Petrobras, querem ir com ela, para ficar com a maior parte. 
Hoje, não tem o menor sentido. 

Esses são cálculos do governo, observem: “essa desoneração 
vai significar para os cofres públicos 7 bilhões até 2020”. Esses são 
números do próprio governo! Lembra que o roubo da Petrobras 
era de 6 bilhões? O governo está dando de graça o valor de 8 bi-
lhões, só em 2020. Para quem? Para as grandes empresas. O pior é 
que ninguém se preocupa. A Petrobras fecha acordo nos EUA, e 
quem processa a Petrobras lá, ganha. O Brasil pagou a multa de     
R$ 10 bilhões, e não se fez nada. E, por fim, o Pedro Parente, que 
faz parte dessa elite internacional, que é amigo deles. São opera-
ções que usam a legislação dos EUA para obrigar países, como fi-
zeram com a Argentina e agora fizeram com o Brasil. 

O que acontece nessas rodadas? Falam que é um grande su-
cesso com o Temer. Agora, sim, o mundo confia de novo para in-
vestir. Tem vários tipos de rodadas, um depois do outro. E, aí, na 
décima quarta rodada, fala-se que é sucesso total, e a imprensa, to-
talmente acrítica, fala que é sucesso total. Bem, vamos ver. Se foi 
um sucesso, o que aconteceu? Foram ofertados 287 blocos de ex-
ploração. Você ganha um bloco, você tem direito de procurar pe-
tróleo nesse bloco (direito exploratório); se não achar nada, pro-
blema é seu. Só 37 (dos 287) foram rematados! Como foi um su-
cesso? O que aconteceu? Os blocos tinham, em seu conjunto, um 
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preço mínimo, que era 1,7 bilhão, que vai direto para pagar a dívida 
pública. Ganhou 3,8 bilhões. Esse é o sucesso! Como é possível? Se 
tem muitos blocos que ninguém estava interessado. Como é possí-
vel que ganhou tanto mais dinheiro? Ágio de 3.500% em um bloco 
específico! Alguém ofertou 3.500% a mais que o mínimo estipulado 
pela ANP [Agência Nacional de Petróleo]. Quem é? Era o consórcio 
Exxon-Petrobras. Lembram do poligonal do pré-sal? Eles oferta-
ram blocos do pós-sal que ficam lado a lado. A Petrobras sabe e, se 
não sabe, a Exxon sabe que esse bloco do lado pode ter a riqueza 
do pré-sal, e você pode explorar pré-sal pagando o preço de pós-
sal. A Exxon rompeu com o governo Lula e saiu do Brasil, dizendo 
que naquelas condições não participaria. Agora, para voltar, fez 
um acordo com a Petrobras, que conhece a área: “vem, vamos jun-
tos”. A Exxon e demais companhias internacionais precisam da ex-
pertise da Petrobras. A Petrobras conhece, está há 40 anos explo-
rando a bacia de Santos e a bacia de Campos. 

Bem, a história se repete. O que aconteceu na semana pas-
sada era a mesma história. Vendem-se blocos fora do pré-sal, mas, 
na verdade, nessa operação você também tem blocos que estão 
muito perto. Nesse caso, inclusive, teve dois blocos, que estavam 
tão na cara que era área de pré-sal, que o TCU retirou, afirmando 
que não pode vender ouro a preço de banana. Mas os outros blocos 
ficaram. O que eu queria mostrar para vocês é que, claramente, os 
blocos que foram arrematados semana passada, supostamente no 
pós-sal, ficam efetivamente do lado. A quinta rodada vem logo em 
seguida, no dia 28 de setembro. O resultado: os petroleiros vão re-
batizar o presidente golpista de Mishell Temer, pois a empresa 
Shell, de fato, é a que mais cresceu e avançou. Historicamente, a 
Shell sempre disputou. Em 2012, a participação da Petrobras era de 
92%, e, no último dado disponível, de abril passado, foi para 76%. 
O golpe foi um sucesso. Diminuíram a Petrobras e aumentaram a 
participação das empresas internacionais. A Petrobras, evidente-
mente, domina, mas as áreas da exploração do pré-sal estão rapi-
damente sendo entregues às empresas estrangeiras. Isso tudo que 
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eu falei sobre a Petrobras segue a regra geral. Vocês estão assis-
tindo a um processo brutal de desnacionalização, e isso significa 
venda de ativos para empresas internacionais. Você tem projetado 
discussões sobre privatização da Petrobras para depois das elei-
ções, além do fim da partilha e da volta da concessão também para 
as áreas do pré-sal. O fato é que existe uma pressão do mercado 
para agilizar, em vista da imprevisibilidade das eleições de 2019. 
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Capítulo 9 
A economia política do golpe* 

João Sicsú (UFRJ), Eduardo Costa Pinto (UFRJ) 
e Alexis Toribio Dantas (UERJ)**  . 

Antonio José Alves Junior (UFRRJ)*** 

PEDRO CAMPOS: 
Gente, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa 

sessão do curso de extensão “O golpe de 2016 e o futuro da demo-
cracia no Brasil”. Queria saudar todo mundo, dar as boas-vindas 
para o público; e, enfim, estamos chegando à nossa nona sessão, 
que é a penúltima desse semestre. Com a sessão da semana que 
vem, a gente vai, por ora, finalizar as atividades, tendo ainda mais 
duas sessões para ocorrer no início do período letivo que vem. 
Hoje, teremos a mesa “A economia política do golpe”, que trata jus-
tamente dos aspectos econômicos que giram em torno do golpe de 
2016 e da conjuntura que a gente vive desde um período, um pouco 
antes, um pouco depois. Então, queria gradecer enormemente o 
professor e querido amigo Antonio José Alves Junior, que está co-
ordenando e organizando a mesa. Ele que convidou para compor, 

* Mesa realizada no dia 19 de junho de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediador. 
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e, infelizmente, teremos duas ausências. A professora Graziela 
Baruco e o professor Luís Melin não puderam estar presentes, mas 
temos um conjunto altamente qualificado de docentes que foram 
convidados pelo Antonio José e que compõem essa mesa. Queria 
agradecer a presença do professor João Sicsú, da UFRJ, do 
Eduardo Costa Pinto, também da UFRJ, e do Alexis Dantas, da 
Uerj, que vão fazer a exposição aqui. Esse curso tem um viés de 
iniciativa multidisciplinar, com o fito de usar a nossa massa crítica 
da universidade, com os seus múltiplos saberes, para compreender 
melhor e, inclusive, para saber como agir diante da conjuntura re-
cente brasileira, em meio ao golpe de Estado que tivemos em nosso 
país e toda a conjuntura que se desdobrou dele até os dias atuais. 

A temática de hoje é fundamental para a gente entender o 
golpe e a conjuntura brasileira recente. Os golpes de Estado, histo-
ricamente, no Brasil se deram em conjunturas de crise econômica. 
Assim foi em 1930 e 1964. E assim foi em 2016. Cabe discutir em que 
medida essa crise econômica foi potencializada politicamente. 
Acho que, dessa forma, essa é uma das questões que podem ser tra-
balhadas na mesa de hoje, além de outras dimensões do problema. 
O golpe suscita, em termos de temática econômica, a tentativa de 
compreensão e o entendimento da política econômica que vem 
sendo implementada desde a mudança de governo há dois anos, 
com seu perfil regressivo e que tem redundado nos resultados que 
temos visto, com altíssimo índice de desemprego e retrocesso da 
atividade econômica, entre outros aspectos diversos. Acho que é 
para compreender criticamente esse processo que a gente hoje vai 
ter a palestra dos colegas aqui, e, nesse sentido, passo a palavra 
para quem vai mediar a mesa, que é o professor Antonio José Alves 
Junior. Ele vai coordenar a sessão de hoje, lembrando que ele é 
professor do Departamento de Ciências Econômicas aqui da casa, 
e novamente agradecendo os convidados, para uma mesa tão rele-
vante para os propósitos colocados desse curso. Obrigado. 
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ANTONIO JOSÉ ALVES JUNIOR: 

O professor Pedro Campos fez uma bela introdução, que 
preparou o terreno para que nossos convidados, os professores 
Eduardo Costa Pinto e João Sicsú, ambos da UFRJ, e o professor 
Alexis Toribio Dantas, da Uerj, possam nos oferecer suas reflexões 
sobre esse momento delicado da vida brasileira, com um foco nas 
causas e nos desdobramentos econômicos. Gostaria, contudo, de 
deixar aqui uma breve consideração geral sobre a dimensão polí-
tica e econômica do golpe de 2016 que pode funcionar como um 
preâmbulo para as análises dos nossos convidados. 

Juridicamente, o impeachment da Dilma foi justificado pela 
suposta prática de “pedaladas fiscais”, classificadas, então, como 
crime de responsabilidade. Outros estudiosos ao longo deste curso 
serão mais precisos na demonstração do quanto foi necessário dis-
torcer o arcabouço legal para que se construísse esse caso. Para a 
finalidade desse preâmbulo, gostaria apenas de sublinhar que o 
fato de o impeachment ter se relacionado ao gasto público não foi 
secundário. Considero que a obsessão das brigadas oposicionistas 
em encontrar um crime fiscal para sustentar as acusações contra 
Dilma Rousseff revela muito sobre as forças neoliberais que           
apoiaram o golpe. 

Lembraria apenas a bizarra sessão da Câmara dos Deputa-
dos, em 17 de abril de 2016. Não foram poucos os deputados e os 
senadores que advogaram pelo impedimento da presidenta por ter 
causado uma pretensa crise fiscal, em seu primeiro mandato, que, 
por sua vez, teria conduzido o país à instabilidade econômica em 
2015 e 2016. Na falta de dados que comprovassem a crise fiscal, bem 
como a conexão entre a crise fiscal e a crise econômica, a repetição 
de chavões, o exagero e a carga moral deram o tom de seus discur-
sos durante o processo. A contratação de funcionários públicos nos 
anos anteriores se transformou no “inchaço da máquina”; a expan-
são dos serviços públicos e o incremento dos recursos orçamentá-
rios para as políticas sociais viraram “gastança”; os investimentos 
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da Petrobras e a maior participação dos bancos públicos na con-
cessão de crédito se tornaram evidência de “intervenção estatal in-
devida”, ou, nas falas mais radicais, da “chegada do comunismo”. 
Por fim, o discurso político deslizava para a necessidade de inter-
romper um governo legitimamente eleito por causa do “maior es-
cândalo de corrupção do mundo”. Condenavam-se, de todas as for-
mas, não apenas as pedaladas fiscais, mas qualquer programa eco-
nômico em que o Estado desempenhava uma função mais vigo-
rosa, como um atentado à liberdade e o caminho para a corrupção. 

A crítica ao Estado ativo, que impulsionava a demanda agre-
gada com gastos orçamentários e com investimentos das estatais, 
se fundiu de modo quase indissociável à toada moralista do dis-
curso do impeachment, que identificava não só os governos do PT, 
mas toda a esquerda, à encarnação do mal. Não à toa, a invocação 
do nome de Deus e da família, em meio a um clima de verdadeiro 
êxtase patriótico e religioso, foi não só o prelúdio para, como tam-
bém, o conteúdo da maior parte dos votos “sim”. A austeridade fis-
cal, como racionalidade econômica e força moral, já se instalara 
entre nós, condenando qualquer um que defendesse o que quer 
que fosse público. 

Os três intérpretes da economia brasileira reunidos nesta 
mesa nos brindam com uma análise econômica rica, criativa e ou-
sada dessa conjuntura, para nos dizer que a retomada do desenvol-
vimento econômico e social, a partir da austeridade e da lógica ne-
oliberal, é uma esperança vã. Suas intervenções jogam luz clara so-
bre um acontecimento histórico traumático, que, a despeito do 
tempo decorrido, ainda se liga intensamente ao nosso presente. A 
racionalidade e a moralidade da austeridade só apontam para mais 
reformas, mais cortes e mais sacrifícios. 

As análises apresentadas pelos três convidados apontam 
não apenas para a inadequação de reformas para que o país volte 
a se desenvolver e eliminar a péssima distribuição de renda que 
subsiste, mas também para as diversas contradições dos discursos 



O GOLPE DE 2016 E O FUTURO DA DEMOCRACIA NO BRASIL 
A ECONOMIA POLÍTICA DO GOLPE 

 263 

políticos dos interessados e, provisoriamente, vitoriosos. Contrari-
ando as explicações mais rasteiras, mas bastante usuais, que irrom-
pem no mainstream da economia e da política, o público se munirá 
de ferramentas relevantes para pensar os estranhos desdobramen-
tos econômicos e políticos dos dias que virão. 

 

EDUARDO COSTA PINTO: 
Boa tarde! A discussão sobre a economia brasileira e a crise 

que ela atravessa é de fundamental importância. A minha apresen-
tação aqui vai ser centrada no artigo coletivo (escrito junto com 
mais seis colegas) “A guerra de todos contra todos: a crise brasi-
leira”1, publicado como Texto de Discussão do IE/UFRJ, em feve-
reiro de 2017. Quando levantamos a hipótese de que estaríamos vi-
vendo uma crise institucional, uma completa desorganização das 
instituições, um verdadeiro caos… quando levantamos essa hipó-
tese, no início de 2017, fomos taxados de malucos e que estávamos 
vendo outra realidade distorcida. Mas o pior é que acertamos na 
nossa hipótese de caos. Nós não queríamos ter acertado. Mas a 
questão toda é entender a crise que a gente vive hoje. É uma das 
mais profundas do capitalismo brasileiro, pois tem três dimensões, 
ao mesmo tempo. É uma crise da acumulação, uma crise da cena 
política e uma crise institucional. 

Em poucos momentos da história, tivemos essas três crises 
no mesmo momento. Ou seja, não está claro, e não acho que a elei-
ção por si só resolverá esse problema, pois a crise institucional, da 
acumulação e política é profunda. Sem entender essa realidade, a 
gente não consegue entender o que foi o golpe parlamentar de 2016 
e seus desdobramentos. 
  

 
1 PINTO, Eduardo Costa; PINTO, José Paulo Guedes; SALUDIJAN, Alexis; NOGUEIRA, 
Isabela; BALANCO, Paulo; SCHONERWALD, Carlos; BARUCO, Grasiela. “A guerra de to-
dos contra todos: a crise brasileira”. In: Texto para discussão 006/2017, do Instituto de Economia 
da UFRJ. Rio de Janeiro: UFRJ, 2017, p. 1-41. 
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O Brasil está em um beco sem saída? Hoje, nós temos uma 
crise na qual as forças sociais não necessariamente se articulam em 
uma mesma direção. A nossa ideia central, nesse momento, é que 
se tem uma crise do capitalismo brasileiro, e que nem as forças so-
ciais, o bloco do poder, ou seja, os setores dominantes, conseguem 
coordenar seus interesses. Pode-se argumentar que os setores do-
minantes querem reduzir o papel do Estado, para garantir as des-
pesas financeiras, e também querem reduzir os custos da força de 
trabalho. Eles estão juntos nesse nível de abstração maior, ou seja, 
essas alternativas unificam os setores dominantes como a estraté-
gia de saída para a crise de acumulação, para destravar o processo 
de acumulação. 

A questão é que as frações dos setores dominantes não ne-
cessariamente estão unificadas, quando olhamos para os interes-
ses imediatos dessas frações. Como assim, Eduardo? Se, por um 
lado, há interesses comuns e proximidades ideológicas de parte 
dos segmentos financeirizados, dos messiânicos da Lava Jato, da 
Globo e do Itaú, por exemplo, que não necessariamente colidem 
com o industrialismo de São Paulo, que é financeirizado, que é vin-
culado à Folha, ao Estadão, ao PSDB, que é o neoliberalismo dos 
anos 1990, por outro lado temos os interesses das frações vincula-
das ao BBB [Boi, Bala e Bíblia], que é esse Brasil profundo, que di-
ficilmente topariam privatizar o Banco do Brasil, aumentando os 
custos de crédito para o agronegócio. Existe uma tensão enorme! 
Nesse momento, nossa hipótese é que o núcleo de poder do Estado 
capitalista brasileiro está desarticulado do poder de classe e está 
sob controle temporário da Lava Jato. É como se, temporaria-
mente, a Lava Jato deslocasse para suas mãos o núcleo de poder, e 
isso descoordena a relação entre público e privado, e o tipo de go-
vernança é levada adiante. 

A hipótese é: estamos vivendo o 18 de Brumário tupiniquim. 
Mas eu vou voltar a esse ponto mais à frente. Vivemos uma crise 
ou tempestade perfeita? É uma crise da dimensão da acumulação, 
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e eu vou reforçar esse ponto, pois há um aumento do conflito de 
classes. Os salários subiram, e a taxas de lucratividades caíram, en-
tre 2011 e 2014. A indústria e vários setores empresariais começa-
ram a criticar fortemente o aumento do salário mínimo. Nesse sen-
tido, o jogo do ganha-ganha, do lulismo, como foi implementado 
nos governos do PT, representou um novo padrão de acumulação, 
em que foi possível conciliar, ao mesmo tempo, os interesses dos 
de baixo com a classe média e com o setor financeiro e industrial. 
Todos ganharam. Essa condição material não existe mais hoje.        
E por quê? Aconteceu uma mudança no cenário externo impor-
tante, e isso rebateu sobre os investimentos da indústria de commo-
dities, sobre a priora dos termos de troca, dificultando a gestão eco-
nômica do governo Dilma. Para manter a conciliação e reduzir o 
conflito distributivo, a gestão da política durante o governo Dilma 
resolveu aumentar as isenções tributárias para os segmentos em-
presariais, o que causou o aumento do endividamento. Ou seja, o 
fundo público foi utilizado para dar continuidade ao modelo do 
lulismo. Existe mudança, sim, da política macroeconômica do     
governo Dilma em relação ao governo Lula, mas, em termos mais 
gerais, do padrão de acumulação, a estratégia lulista permaneceu 
no governo Dilma. 

 Entre 2011 e 2014, acontece uma desaceleração econômica. 
Não uma crise profunda, mas, sim, um aumento do conflito entre 
salários e taxas de lucros. A crise começa realmente em 2015, é da-
tada. Quais são os elementos que explicam o menor dinamismo 
entre 2011 e 2014? São dois. O primeiro decorreu da piora das con-
dições externas. Mas poderíamos perguntar: “Se a gente olha a ex-
portação líquida, no caso brasileiro, ela é muito pequena. Qual, en-
tão, teria sido o efeito do setor externo na economia brasileira se a 
exportação líquida em relação ao PIB é pequena?” E eu respondo 
a vocês que não dá para olhar o efeito externo apenas pela dimen-
são macroeconômica. Você tem que olhar pela dimensão setorial. 
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A queda dos investimentos, entre 2012 e 2015, da Petrobras, 
da siderurgia, dos setores intensivos em commodities foi fruto dessa 
piora do setor externo (redução da demanda e dos preços das com-
modities e piora dos termos de troca). A partir de 2011, eles foram se 
deteriorando de forma paulatina. Então, vocês poderiam me per-
guntar: o governo subestimou os efeitos da crise? Sim, mas todo 
mundo subestimou. Mas eu tenho que deixar claro que é fácil 
olhar o resultado da economia com um retrovisor. O difícil é saber 
o que fazer com as decisões de política econômica no momento 
presente. É completamente diferente. Tem uma subestimação? 
Tem. Mas, naquele momento, poucos analistas discutiam os efei-
tos externos sobre a economia brasileira. 

Além da questão do setor externo, ocorreu também uma es-
tratégia econômica de substituir investimento público por privado, 
por meio de incentivos ao setor privado. Isso se mostrou equivo-
cado. Cabe observar que essa história de que o governo Dilma é o 
governo da gastança é um equívoco. Pelo contrário, as taxas de gas-
tos públicos desaceleram nesse período, e ocorreu, sim, uma estra-
tégia clara de redução de investimento público e de estímulos dos 
investimentos privados. Caros e caras, a agenda da Dilma, no pri-
meiro governo, foi muito clara, foi a agenda Fiesp, a da redução do 
Custo Brasil. Ela reduziu o preço da energia por meio de mudanças 
regulatórias no setor; ela privatizou parte da infraestrutura por 
meio das concessões. No segundo ano do governo, ela reduziu a 
taxa de juros e desvalorizou o câmbio. Isso eram dois dos elemen-
tos centrais da agenda Fiesp. Se você pegar qualquer documento 
deles da época, essa era a agenda Fiesp. Inclusive, para mim, ocor-
reu uma tentativa muito clara de avançar no projeto lulista, ten-
tando ampliar o poder dos setores industriais. Foram muitos os 
elementos que mostram aquela estratégia, mas cabe destacar aqui 
que, no segundo ano do primeiro governo Dilma, na véspera do 1o 
de maio, a presidenta vai à imprensa para pressionar os bancos pri-
vados, defendendo a diminuição dos spreads. Mas por que não ela 
conseguiu? Quais teriam sido os motivos da desaceleração 
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econômica entre 2011 e 2014? O primeiro motivo foi a opção econô-
mica de trocar o investimento público, como indutor do cresci-
mento, pelos investimentos privados (por meio de subsídios ao se-
tor empresarial), no momento em que o nível de utilização das em-
presas estava caindo. Naquele contexto, não havia nenhum sen-
tido econômico as empresas aumentarem o nível de investimento. 
O segundo elemento explicativo da desaceleração econômica foi a 
queda no preço da energia, junto com determinada política da      
Petrobras, o que provocou uma forte redução dos investimentos da 
estatal, que tiveram importante peso para o crescimento econô-
mico em períodos anteriores. A despeito da desaceleração econô-
mica, o padrão de conciliação do lulismo foi mantido. Continuou-
se fazendo, ao mesmo tempo, a política de transferência de renda, 
os estímulos para o setor industrial e a política de subsídios para o 
setor empresarial. 

A gestão desse conflito distributivo aconteceu com a ampli-
ação da dívida pública. O cenário externo não mais possibilitou 
manter a política de conciliação (lulismo) sem provocar desequilí-
brios macroeconômicos. A própria dinâmica da desvalorização 
cambial, como uma das estratégias do governo Dilma, que foi apoi-
ada pelos industriais, bateu na inflação, mas esse é um debate so-
bre os impactos da desvalorização cambial, em que não vou entrar 
aqui. Esse aumento da inflação, em parte, foi associado ao au-
mento dos preços dos serviços, ou seja, como falam os economis-
tas: uma inflação de serviços. Em qualquer país que se desenvolve 
acontece isso. Sabem o que é inflação de serviço? É quando a po-
pulação mais pobre passa a ganhar maiores salários; no caso bra-
sileiro, ocorreu quando a população mais pobre passou a ganhar 
salário mínimo, que cresceu acima da inflação entre 2002 e 2014. 

Por outro lado, as taxas de lucros de boa parte dos setores pro-
dutivos brasileiros caíram no primeiro governo Dilma. Caíram quase 
pela metade. Os dois setores que não tiveram redução da lucrativi-
dade foram os setores financeiro e de alimentos e bebidas. O que isso 
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quer dizer? Que os segmentos financeiros continuaram lucrando, e o 
segmento de alimentos, que tem suas vendas associadas ao aumento 
da renda dos trabalhadores mais pobres, fruto dos aumentos do salá-
rio mínimo. Isso foi aumentando o conflito distributivo. 

A partir de 2015, com as políticas econômicas de ajuste fiscal 
e seus efeitos sobre a queda no PIB, o conflito distributivo aumen-
tou ainda mais, pois os salários caíram, só que as taxas de lucros 
caíram mais do que a queda dos salários. A taxa de rentabilidade 
das 500 maiores empresas cai para –4,9%. É a partir desse aumento 
do conflito distributivo que os setores dominantes do capitalismo 
brasileiro embarcaram, de forma unificada, na mudança no pa-
drão de acumulação brasileiro, centrada na flexibilização das rela-
ções trabalhistas, na redução dos gastos públicos e na oferta de 
bens públicos pelo Estado brasileiro. 

Cabe observar que, até o final de novembro de 2015, a maioria 
dos setores dominantes ainda apoiava o governo Dilma. O editorial 
d’O Globo disse, à época, que a Dilma ficava até 2018. Até aquele mo-
mento, só a Fiesp e parte do PSDB encampavam o golpe parlamen-
tar. O golpe só vai sair quando, não só no plano eleitoral e legislativo, 
mas quando parte dos setores dominantes entram no golpe. E por 
que eles não quiseram, inicialmente? Tem um risco grande, de ins-
tabilidade. O capitalismo precisa de ordem e precisa de garantia de 
contrato e da propriedade. Se você não garante isso, tem instabili-
dade profunda. O que vai acontecer? O PT, como partido da ordem, 
vai perdendo a capacidade de manter a lucratividade e perde tam-
bém a capacidade de controlar as ruas. O Temer e o PSDB percebe-
ram esse movimento e sinalizaram para setores dominantes que po-
deriam fazer a mudança (por meio da Ponte para o Futuro) no pa-
drão de acumulação brasileiro, que os setores dominantes tanto de-
sejavam para recuperar suas lucratividades. A Ponte para o Futuro 
foi o recado para os setores dominantes de que eles (Temer e PSDB) 
resolveriam o problema da acumulação, reduzindo o custo da força 
de trabalho e reduzindo o papel do Estado.  
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Além da questão econômica, as gravações da delação premi-
ada do Sergio Machado mostraram que havia uma tentativa de 
parte do PMDB de parar a Lava Jato, um pacto com outros segmen-
tos da sociedade para delimitar a Lava Jato. Nessas gravações, que 
compõem o inquérito da Lava Jato, o ministro do Planejamento à 
época, Romero Jucá, afirmou: “Conversei ontem com uns minis-
tros do Supremo. Os caras dizem ó, só tem condições de… sem ela 
[Dilma]. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar 
ela, essa porra não vai parar nunca.” 

É essa combinação econômica e política que permitiu o 
golpe parlamentar de 2016. E o que isso gerou? Não foi à toa que 
gerou uma nova rodada de reformas neoliberais, com a PEC do 
Teto dos Gastos. O ajuste na força de trabalho e a abertura de no-
vos espaços para a acumulação de capital. 

Eu estou cada vez mais convencido de que a estratégia do 
Teto dos Gastos e da reforma da previdência não seja apenas novos 
mercados para a previdência, mas também garantir o pagamento 
das despesas financeiras pelo Estado brasileiro. E o pagamento de 
juros, que vai, em grande parte, para o segmento bancário-finan-
ceiro, que possui particularidades em relação ao capitalismo mun-
dial financeirizado. No mundo, desde a década de 1970, os bancos 
comerciais foram perdendo poder e capacidade de ganhar e acu-
mular mais. Foram os bancos de investimentos que passaram a as-
sumir um papel central. Isso é diferente no Brasil. A nossa finan-
ceirização reforçou a capacidade dos nossos bancos comerciais, so-
bretudo no final da década de 1980, no período de elevada inflação. 
A capacidade de atuar diretamente no Estado no processo de refi-
nanciamento da dívida pública, swaps e coisas do gênero. 

Além da questão dos gastos do Estado, foram adotadas me-
didas e estratégias para reforçar os setores dominantes brasileiros, 
tais como: a reforma trabalhista, para diminuir o custo da força de 
trabalho; e a mudança regulatória do setor de exploração e comer-
cialização de petróleo e derivados, no qual a Petrobras deixa de ser 
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a operadora única, aumento de subsídios. Isso é impressionante! A 
mudança regulatória setorial e a expectativa de privatização do se-
tor elétrico e dos bancos públicos! 

Naquele cenário de fragmentação política, em que o Con-
gresso encontrava dificuldades, além de uma presidenta com uma 
gestão política relativamente frágil, o golpe de 2016 se materializou. 

Essas duas dimensões (crise na cena política e na acumula-
ção) já seriam um problema gigantesco. Acrescido a isso, ainda tem 
os impactos da Lava Jato sobre o governo Dilma, que deslegitimou 
o governo em virtude da corrupção na Petrobras. O Moro escreve 
um artigo acadêmico em 2004, no qual já mostrava no que acredi-
tava. A Lava Jato, sob comando do Moro, se estruturou por meio 
de uma visão de “weberianismo messiânico”. Eles acham que estão 
salvando o país da corrupção. Eles acham que é o mal maior. Ve-
jam O mecanismo, da Netflix. Qual é a primeira frase? É: “o pro-
blema no Brasil não é saúde, educação. É a corrupção”. Claro que 
tem particularidades, mas eles (os agentes da Lava Jato) são a ex-
pressão da nossa classe média, que passou em um concurso pú-
blico e é vinculada à questão da formação do Direito. Isso perpassa 
(o lavajatismo) não só o Judiciário, mas também parte das univer-
sidades. Só que para poder avançar, a Lava Jato precisou criar um 
sócio não declarado, que é a grande imprensa. E qual foi e é a es-
tratégia? A Lava Jato queria gerar instabilidade, para derrubar o 
governo e continuar na sua missão de combate à corrupção. O pes-
soal do PMDB queria o golpe, para depois parar a Lava Jato, para 
não ser preso. Parte dos empresários apoiou o golpe de 2016, pois 
queria destravar o processo de acumulação por meio do aumento 
da exploração da força de trabalho. Essa convergência de interes-
ses em momentos anteriores ao golpe de 2016 criou uma falsa ilu-
são de que havia uma coordenação entre a Lava Jato e os outros 
segmentos que apoiaram o golpe. Não é à toa que, logo depois do 
golpe, vai gerar o quê? Mais caos. Qual era e é a estratégia da Lava 
Jato? Vazamento. Instabilidade. Deslegitimidade política. Para o 
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quê? Para manter a opinião pública do seu lado e para impedir 
duas institucionalidades que poderiam pará-la: o Congresso e o 
Supremo. Quem estava balançando o barco era a Lava Jato e a 
grande imprensa, só que, para manter o seu poder, era necessário 
gerar instabilidade constantemente. Só que isso criminalizou com-
pletamente a relação entre público e privado no capitalismo brasi-
leiro. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Para quem não 
conhece, é a teoria da Anna Kruger aplicada na prática no Brasil. 
Ou seja, vendeu-se a ideia de que qualquer relação entre público e 
privado no capitalismo é marcada pela corrupção. Ou seja, era pre-
ciso eliminar a relação entre público e privado, segundo os webe-
riano-messiânicos da Lava Jato, para que a economia brasileira 
voltasse a crescer. Com a redução da corrupção, o país voltaria ao 
trilho do crescimento. Com esse argumento, a Lava Jato seguiu em 
sua empreitada (combate à corrupção), que implicou, na forma 
como foi feita, desestruturar cadeias produtivas relevantes, afe-
tando as empresas e os seus investimentos, e criar enorme insegu-
rança institucional, ao flexibilizar regras e ao reestruturar as rela-
ções entre público e privado no capitalismo brasileiro, sem que 
uma nova institucionalidade fosse colocada no lugar. Se o empre-
sário não sabe o que acontece com o direito de propriedade e com 
as regras entre público e privado, como é que ele vai fazer investi-
mento? Isso gera o quê? Quem ganha com isso? Esse é o ponto. 

Para mim, quem ganhou foram os interesses externos. Quer 
dizer, então, que o Moro é um espião ou agente infiltrado dos 
EUA? Pelo amor de Deus! É mais tosco do que isso. Não precisa 
disso! Bastou um acordo com a Justiça norte-americana, no qual 
foram passadas informações, e não é à toa que no terceiro ano da 
Lava Jato se reforçou a ideia desse consórcio, que não era muito 
claro. Não é à toa que isso mostrou que tinha espionagem na Pe-
trobras. Por quê? Por causa das reservas do pré-sal. Que colocou o 
Brasil como um potencial de se tornar a quinta maior reserva de 
petróleo do mundo.  
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Vocês podem falar que eu estou dizendo que a Lava Jato é 
coordenada pelos EUA. É pior. É guerra híbrida! Olha o que acon-
teceu na Turquia. Na “Primavera Árabe”. O problema é que os nos-
sos setores dominantes, todos eles acharam que poderiam contro-
lar a Lava Jato e que iam derrubar o inimigo e controlar. Só que a 
Lava Jato foi ganhando uma dimensão que desestruturou essa ins-
titucionalidade, gerando uma instabilidade cada vez maior. 

O segundo evento marcante, no âmbito do mecanismo da 
Lava Jato, foi o efeito Joesley Batista. Quando ele percebeu que ia 
ser preso, balançou o barco (gerando instabilidade), para tentar se 
salvar e salvar o seu patrimônio. Isso explicitou o que eu falei no 
início, essa tensão entre as frações no bloco do poder. E essa insta-
bilidade está acontecendo por quê? As instituições foram fragiliza-
das. A ordem democrática vai se desestruturando, porque cada 
guarda da esquina agora acha que é a lei, pois não mais se acredita 
nas instituições. Nem precisa ser o guarda da esquina para achar 
que é a lei. No meio dessa confusão institucional, qualquer cidadão 
acha que pode prender qualquer um. E acha que ele é a lei. 

A descoordenação institucional ganhou uma dimensão im-
pressionante, e isso, sim, afeta a democracia. Isso é um risco, sim, 
para a democracia. Existia risco em alguma dimensão de uma cen-
tralização do poder por via autoritária. Por quê? Porque, quando 
se desestabiliza institucionalmente, não tem como recompor a 
acumulação e o investimento. Ao mesmo tempo, você desestrutura 
as regras, e todo mundo acha que é a lei. É o guarda da esquina do 
AI-5 do Pedro Aleixo. A gente não tem a menor ideia do cenário 
para frente. É uma instabilidade profunda! Isso vai gerando uma 
instabilidade de curto prazo, cada vez maior, em termos eleitorais 
e de projetos. A gente não tem nenhum sinal, na frente, de qual 
projeto está dado e, ao mesmo tempo, a instabilidade profunda. 

Eu acho que tem uma mudança na placa tectônica, que é a 
população mais pobre em geral. Quer achemos bom ou não, eu 
acho que o governo do PT, ao dar “algumas migalhas” para a 
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população em geral… Estou dizendo migalha comparado ao Bolsa-
Fiesp e ao Bolsa-Febraban. Na verdade, não são migalhas, para a po-
pulação que recebeu esses auxílios e os ganhos dos aumentos do sa-
lário mínimo. Isso mudou a vida de parte expressiva da população. 

Essas mudanças implicarão a direção da população pelo ca-
minho da esquerda? Ninguém sabe responder, em termos eleito-
rais. Pode dar direita ou esquerda. Mas talvez seja a primeira vez 
na nossa história que a placa tectônica lá de baixo está se mexendo. 
Isso é a grande novidade, e isso me dá certo otimismo. Agora vai 
dar esquerda? Não, necessariamente. Isso, no mínimo, gera uma 
dificuldade eleitoral, e não vai ser um projeto do mercado finan-
ceiro que vai ganhar a eleição, e isso expressa as tensões das fra-
ções no bloco do poder dominante. É isso. 

 

ALEXIS TORIBIO DANTAS: 
Eu vou trabalhar outra dimensão do golpe, em uma direção 

que vai mais na interface política do que nas variáveis econômicas. 
Não havia uma grande instabilidade econômica que pudesse levar 
ao que a gente passou em termos de definição de uma crise econô-
mica, que, supostamente, na visão dominante de quem tomou o 
poder, determinou a crise política. A nossa hipótese é exatamente 
inversa. Eles provocaram uma crise política que detonou uma im-
portante crise econômica, abrindo as condições para que o golpe 
de Estado pudesse ser efetivado logo após a eleição. 

Um ponto importante, que a gente tem que levar em consi-
deração, é que, já de início, havia uma expectativa, desde 2013, 
quando o governo do PT perdeu as ruas, de que eles tinham a 
plena convicção de que a próxima disputa eleitoral seria vencida 
pela oposição. Essa convicção era muito clara, e ela se torna ainda 
mais evidente no início de 2014, com o avanço da Lava Jato. Porque 
o avanço da Lava Jato permitiu duas coisas. Primeiro, a concentra-
ção do processo político na questão da corrupção, como se essa 
fosse a grande dimensão a ser combatida naquele momento. Tudo 
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se valia em termos de discurso moral, associando essa crise moral a 
um único partido, que é o PT, e que, a partir dessa associação, se po-
deria, então, na única chance da oposição, impedir a vitória do PT. 
Durante todo ano 2014, buscava-se relacionar informações da Lava 
Jato, através da grande mídia, à corrupção do PT. Era “Jornal Nacio-
nal” todo dia, construindo essa relação direta com um enredo insti-
tucional que vai determinar um poder fundamental de ação do jurí-
dico, da ação do nosso Judiciário, que passa a ser um braço funda-
mental para esse processo que vai gerar o golpe de 2016. 

Então, o ano 2014 é fundamental. E é um ano interessante, 
porque, na verdade, ninguém, em sã consciência, fazendo uma 
análise econômica razoável, poderia supor que o Brasil entraria no 
processo de crise econômica que entrou a partir de 2015. Não existe 
a menor possibilidade de uma análise econômica, seja da direita, 
da esquerda, usando os dados e os indicadores macroeconômicos, 
de supor que poderia haver a crise econômica que nós tivemos e 
que, na verdade, garantiu a articulação política que levou ao golpe 
de 2016. Do ponto de vista do desemprego, o Brasil chega ao final 
de 2014 ainda em uma curva descendente, e chegamos a esse mo-
mento final em um nível de desemprego muito baixo. É quase uma 
situação de pleno emprego. Não havia nenhuma crise, digamos as-
sim, de definição de classes sociais associada ao proletariado, ou 
das classes trabalhadoras, que pudesse detonar uma insatisfação 
que determinasse uma crise econômica profunda. Havia uma forte 
criação de emprego no Brasil. Não só a taxa de desemprego, como 
também era positiva a criação de emprego, mesmo que decres-
cente a partir de 2011, devido à mudança de orientação da política 
econômica no primeiro governo Dilma, em que a agenda Fiesp 
passa a ser o centro da definição da política econômica. 

O salário mínimo, por sua vez, uma variável fundamental do 
ponto de vista de satisfação da população, aumenta, não só do 
ponto de vista nominal, como do ponto de vista real. Não existem 
elementos para que, com o aumento do salário mínimo, ocorra 
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uma insatisfação dos trabalhadores. E isso vai atingir a classe mé-
dia, como vocês vão ver, pelo rendimento médio real crescente. En-
tão, há redução do desemprego e aumento do salário. A classe tra-
balhadora não teria nenhum tipo de elemento de grande insatisfa-
ção que pudesse fazer dela uma classe aliada do golpe. Esse é o pri-
meiro ponto. Os investimentos em infraestrutura aumentam subs-
tancialmente ao longo do tempo. Embora haja uma queda depois 
dos investimentos de uma maneira geral, mas os investimentos em 
infraestrutura têm uma elevação substancial. Isso quem diz são só 
dados do Ministério da Fazenda. O investimento em infraestrutura 
tem uma característica importante, porque ele movimenta uma 
parcela grande das empresas do Brasil, de uma maneira geral, 
principalmente de empresas que operam no Brasil, sobretudo de 
construção civil, que são as geradoras de emprego. Além disso, do 
ponto de vista do empresário, há uma queda importante na taxa de 
juros ao longo de todo o período. E essa redução da taxa de juros 
se dá tanto do ponto de vista nominal como do ponto de vista dos 
juros reais. É obvio que, se a gente pensar, comparativamente com 
outros países, inclusive países que têm uma característica estrutu-
ral semelhante à brasileira, a nossa taxa de juros ainda é muito ele-
vada. Mas ela tem uma redução importante. 

E, aliás, um dos pontos importantes do golpe, que vai se ca-
racterizar pela aliança do sistema financeiro com a Ponte para o 
Futuro, é em boa parte em função dessa tendência da taxa de juros 
para reduzir o custo da agenda Fiesp, implementada no início do 
governo Dilma e que vai gerar uma insatisfação. Não por acaso, 
quando o Joaquim Levy assume o Ministério da Fazenda, ele con-
centra um aumento de tarifas, ou seja, uma correção de tarifas pú-
blicas, em um momento de crise de oferta, em boa parte em função 
da seca que a gente passou. Tivemos aumento de tarifa e energia 
elétricas, além do aumento de preços, que pressionou, logo em um 
momento inicial, o aumento da inflação. Esse aumento de inflação 
pressiona o Banco Central para novamente promover uma eleva-
ção brutal das taxas de juros, que marcou o erro de política 
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econômica em 2015. Eu tenho a percepção de que, apesar de ter 
sido um erro de política econômica, ele foi fortemente pressionado 
pela conjuntura política que a gente viveu. Não era só uma questão 
de brigar com a crise fiscal, mas uma pressão, um clamor das gran-
des forças políticas, para que houvesse uma política de contenção 
de gastos fiscais. A inflação se manteve relativamente estável em 
todo o período. Não havia uma pressão inflacionaria até o fim de 
2014. Ela se estabelece, efetivamente, no início de 2015. 

Do ponto de vista da dívida, nunca houve um período tão 
estável de dívida como no governo do PT. Tanto a dívida bruta 
como a dívida líquida diminuíram substancialmente. Ela sai de 
80%, no governo FHC, para um patamar muito mais estável, de 
40%, no governo do PT. A questão fiscal nunca foi uma questão tão 
fundamental assim para justificar um golpe de Estado, que nós 
passamos a partir de 2015 e 2016. E, mais uma vez, nós vemos em 
todo o período, com exceção de 2014, por causa dos ajustes com as 
tais pedaladas, superávit primário. Ou seja, havia investimento em 
infraestrutura, elevação de salários e redução de desemprego, em 
uma situação de estabilidade fiscal. E, mais do que isso, estabili-
dade monetária. Ela não foi quebrada até o final de 2014 e o início 
de 2015. Mais uma vez, por um erro grotesco de concentração de 
reajustes (que eu não sei se foi erro, pois acho que foi proposital), 
do ponto de vista político, de concentrar reajuste de tarifas públi-
cas em um período muito curto de tempo. 

A formação bruta de capital fixo, que envolve o investi-
mento total em economia, de maneira geral, com o aumento de in-
vestimento de infraestrutura, vai caindo. Mas ele mantém-se em 
um patamar superior ao início do governo Lula. Ainda baixo, para 
um país com as nossas características, que precisa crescer e desen-
volver suas forças produtivas. Precisa de pelo menos 25% do PIB, 
em termos de formação bruta de capital fixo, e ela não chegou nem 
próximo disso. Mas ela teve uma elevação, na medida em que o 
governo Dilma, a partir de 2011, tenta fazer uma troca entre aquilo 
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que seria investimento pelo estímulo ao investimento privado. A 
agenda Fiesp, que foi citada aqui, não funcionou. Aí, sim, houve 
uma queda na formação bruta de capital fixo. Esse era um grande 
problema. Mas ele não era, mais uma vez, um fator importante que 
pudesse gerar uma crise que levasse a uma situação política que 
resultasse no golpe de 2015 e 2016. O nosso PIB se manteve com um 
nível de crescimento não muito elevado. Apesar de ser um pouqui-
nho superior ao que era no governo FHC, ele não é um cresci-
mento importante. A não ser pós-crise de 2009, em que a gente tem 
um pico de crescimento importante. A deficiência, do ponto de 
vista desse modelo, mesmo assim, não é uma crise de recessão, em 
que a gente tenha uma expectativa da economia brasileira entrar 
num processo de estagnação. Pelo contrário; pois, ao final de 2014, 
havia uma projeção de crescimento para os próximos quatro anos 
de cerca de 8%. Nós vimos, depois do golpe, uma redução de mais 
de 15% do nosso PIB. 

A questão que eu quero colocar era que não havia nenhum 
elemento objetivo. Essa unificação da agenda do golpe; e, no dia 
seguinte, em 2014, o Aécio declara que “esse governo não vai andar 
um centímetro a partir de agora. Tudo será bloqueado!”. Esse 
golpe se aproveita do discurso moral, que contamina, muito em 
parte pela mídia, e que vai ser apropriado pelo nosso Judiciário, 
que vai formar uma institucionalidade pró-golpe, que é um golpe 
parlamentar, judiciário e midiático, que são as sustentações do 
golpe de 2016. O tamanho da crise que eles criaram, eles não ti-
nham noção, e achavam que retomariam facilmente as rédeas do 
processo político. O que acontece é que as nossas perspectivas, in-
clusive deles, são muito pessimistas. Agora, o grande ganhador foi 
o modelo implementado para o sistema financeiro, que perdeu nas 
eleições e que só poderia ser dominante numa situação de golpe. 
Se o Brasil tem cinco, dez, menos um, se tem desemprego ou não; 
se cresce um ou menos cinco, não importa. O que interessa é a tal 
garantia de que a sua rentabilidade será paga, naquela crença da 
“fada da confiança”, de que dando confiança aos agentes 
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econômicos haverá investimento. Eles não estão nem um pouco 
preocupados. A questão é garantir que a parte do nosso orçamento 
seja garantida para o mercado financeiro. O resto, que se dane. É 
isso. Obrigado! 

 

JOÃO SICSÚ: 
Estar à vontade é ótimo! Boa tarde a todos e todas. Quero 

agradecer, inicialmente, ao convite para participar dessa aula. 
Bem, vou dizer o seguinte. Eu penso que o golpe que aconteceu no 
Brasil, os vários golpes que aconteceram na América Latina, com 
derrotas eleitorais que sofremos no continente, tem sua origem al-
guns anos atrás, algumas décadas atrás. Houve uma mudança his-
tórica do capitalismo nos anos 1980. Do final dos anos 1940 aos 
anos 1970, o capitalismo viveu uma situação de redução do desem-
prego e de desconcentração de renda e de riquezas. Essa é a fase 
histórica de ouro do capitalismo, de 1945 a 1975, no máximo 1980. 
Os dois grandes males do sistema capitalista produzidos em sua 
normalidade, que são o desemprego e a concentração de renda, fo-
ram bastante atenuados nesse período. Mas a contrapartida disso 
era a participação do Estado nas sociedades, na área econômica, 
com regulamentação e políticas econômicas bastante ativas, e isso 
tem como resultado também um limite para os ganhos do capital. 
Se é um processo de geração de renda e distribuição de renda e 
riqueza, isso tem a contrapartida de, por outro lado, haver uma 
contenção, ou um limite, aos ganhos do capital. E isso foi revertido 
nos anos 1980, a partir de dois grandes e influentes governos no 
mundo, na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, e nos EUA, com 
Ronald Reagan. Eles identificaram as dificuldades do capitalismo 
em manter aquele processo. Redesenharam o modelo que vivemos 
até hoje. Implantaram aquilo que ficou conhecido como Consenso 
de Washington, que tem dez tópicos, que estão muito presentes 
não só no Brasil, como no mundo, no dia a dia.  
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Mas, no Brasil, o que tem a ver com o nosso golpe são dois 
tópicos: o da privatização e o da disciplina fiscal. O importante a 
dizer é o seguinte: quem seriam os grandes campeões do capita-
lismo a partir dos anos 1980? Naquela reversão ali, existe uma 
pauta desse novo capitalismo que nós viveríamos, que tem esses 
pontos do Consenso de Washington. Os ganhadores seriam o sis-
tema financeiro e as grandes empresas. Os vencedores, a partir dos 
anos 1980, foram as multinacionais e o sistema financeiro. Desde a 
década de 1980 até os dias de hoje, esse é o movimento político que 
tem sido feito em todos os países, para favorecer esses dois seg-
mentos. Eles foram extremamente bem-sucedidos nos anos 1990, 
venceram diversas eleições e conseguiram implementar seus pro-
jetos de forma bem-sucedida, mas parcialmente. Pois conseguiram 
vitórias importantes, com o governo FHC, que conseguiu fazer pri-
vatizações, e a lei chamada de “responsabilidade fiscal”. Mas o re-
sultado eleitoral foi negativo, porque, se eles conseguiram avançar 
na pauta, também tiveram como resultado derrotas eleitorais. 
Apesar dessa virada, que foi dada nos anos 2000, foi uma virada 
ainda limitada, porque, na verdade, o capital continuou fazendo 
política de forma intensa, marcando dia a dia, fazendo uma propa-
ganda de ideias que penetrou não só nos governos dos anos 2000, 
mas também nos partidos de esquerda, que aderiram a muitas 
ideias conservadoras, do ponto de vista econômico. 

Essa virada dos anos 2000 não foi uma virada tão fácil e tão 
glamourosa como todos pensam. Por exemplo, o Uruguai, que nós 
valorizamos tanto com o Mujica, é um país que avançou muito 
pouco do ponto de vista da reorganização econômica. Muito 
pouco. Na verdade, aquilo se trata de um paraíso fiscal, de uma 
grande bolsa internacional de moedas. O ministro da Fazenda, que 
sempre comandou o Uruguai, sempre foi ligado ao sistema finan-
ceiro, seja no governo do Mujica ou do Tabaré Vázquez. Claro que 
teve alguns avanços sociais, ou a liberação do uso da maconha, mas 
isso tem pouco a ver com o funcionamento do capitalismo. Só que 
nós valorizamos muito. O Uruguai é um país onde você tem um 
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caixa eletrônico na rua e você pode sacar dólar, euro, peso, o que 
você quiser. É uma livre movimentação de capitais, e o país conti-
nua vivendo do que vive, que é de carne, vinho, um pouco de azeite 
e muitos bancos. Então, os avanços, nesse sentido, são pequenos. 
O Equador, que nós também valorizamos muito, avançou muito 
pouco. O país foi muito destruído pela ordem neoliberal dos anos 
1990. O Equador não conseguiu retornar ao sucre. A moeda deles 
é o dólar! Por que os governos não conseguiram avançar muito no 
Uruguai, na Argentina? Ou mesmo no Brasil? Os avanços são 
muito limitados. O capital precisa se movimentar de forma polí-
tica, e, com tanto poder econômico, é muito fácil, para o capital, 
transitar dentro do capitalismo. Se fosse outro modelo de socie-
dade, ele teria mais limites, e nem sei se chamaria de capital. Mas, 
no capitalismo, ele transita facilmente. 

Quem joga para frente aquela pauta dos anos 1980 não é só 
a oposição nos anos 2000. Os próprios governos também. Não va-
mos nos esquecer que, no primeiro governo Lula, o ministro da Fa-
zenda era completamente ligado ao sistema financeiro. Mas isso 
não é só no Brasil. Essa pressão ocorreu em diversos países, com a 
mídia batendo de um lado, a oposição batendo forte do outro, e os 
partidos que estão no governo também, porque essas ideias con-
servadoras entraram dentro dos partidos de esquerda também. 
Essa ideia de disciplina fiscal, de contenção fiscal, aqui no Brasil, é 
defendida pela oposição, mas também pela situação. As dificulda-
des são muito grandes, para que os avanços ocorram, e o capital 
continua fazendo aquilo que, na verdade, deveria ter sido feito pe-
las esquerdas, pelos setores produtivos, que é buscar uma hegemo-
nia cultural, de valores e ideias. Quem fez isso muito bem foi o ca-
pital durante todos esses anos e de forma, eu diria, muito inteli-
gente e eficaz. Só para dar um exemplo que eu acho bastante curi-
oso. Na minha juventude, o PT se organizava como se organizavam 
todos os partidos de esquerda, revolucionários, por base territorial. 
Aí, depois, o PT passou a se organizar como o Banco Mundial su-
gere. Com um segmento cultural, com setores da luta antirracial e 
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afins. Aliás, o Banco Mundial valoriza todo esse tipo de luta, em 
defesa dos direitos humanos, contra qualquer tipo de discrimina-
ção racial, a favor do aborto. Não tem um segmento, um setor des-
ses que o Banco Mundial não apoie, que o PT não se organize tam-
bém, de forma bem alinhada com essa orientação que vem de fora, 
do Norte. 

Mas, na verdade, a questão fundamental é a do capitalismo 
dos anos 1945-1980, que é o desemprego e a concentração de renda 
e riqueza. Essa é a questão fundamental. As outras são todas im-
portantes, mas não têm nada a ver com uma luta para restringir o 
avanço do capital dentro do capitalismo. Perguntem se o FHC não 
concorda com essa pauta que eu acabei de mencionar aqui, mas 
que não inclui desemprego e concentração de renda. A Globo faz 
programa de defesa dos direitos humanos, é bacana. Mas a questão 
fundamental não é essa. É a luta contra o desemprego e a concen-
tração de renda. É isso que divide o capital, de um lado, e a es-
querda, os trabalhadores, os progressistas, de outro. Bem, em rela-
ção ao Brasil, nós sempre tivemos dificuldades e sempre seguimos 
essas pressões internacionais. 

Nós fomos muito bem-sucedidos e tivemos avanços extraor-
dinários no segundo governo do presidente Lula. A nossa reação à 
crise de 2008 foi boa, mas pautada também por esses incentivos 
externos. A reunião do G-20 de 2009 recomenda, para o Brasil e 
todos os países, o que foi feito no país. Gastos do governo, políticas 
sociais, políticas monetárias mais distensionadas, e o Brasil reagiu 
muito bem à crise de 2008. Mas o Brasil também voltou a adotar as 
mesmas políticas de influências internacionais com a reunião do 
G-20 de 2010. Essa reunião teve como pauta uma mudança. Com a 
pressão do mercado financeiro, com a crise da Grécia, o discurso 
passa a ser de consolidação fiscal. E, a partir do final de 2010, de-
pois das eleições, e de 2011 em diante, nós adotamos essas ideias de 
reforma da previdência e consolidação fiscal, que é um nome mais 
reformado para a ideia de disciplina fiscal. Ou seja, aquela ideia de 
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dar garantias para aqueles vencedores dos anos 1980, que é o sis-
tema financeiro, de que pode haver cortes, degradação, em qual-
quer área, menos no pagamento de juros de dívidas do Estado. 
Aliás, no Consenso de Washington, temos que pensar onde os go-
vernos têm orçamentos mais restritos, e uma das sugestões é no 
ensino público superior. É dito que isso é uma questão a ser refle-
tida para países que têm menos liberdade fiscal sobre esses tipos 
de gastos. Ou seja, a sugestão é: “vamos começar a pensar em res-
trições em áreas tais como educação, além da disciplina fiscal, que 
significa garantias aos sistemas financeiros”. 

A partir de 2010, no final do ano, e já a partir de 2011, muda-
mos toda a política econômica, mas com esse componente já forte 
da ideia de consolidação fiscal. Quando a gente muda a política 
econômica, e isso é chamado corretamente de agenda Fiesp, na 
verdade, ocorre uma mudança profunda de ideias, de política de 
administração da demanda para política de administração da 
oferta. Eu acho que vale a pena enfatizar o que o Eduardo menci-
onou, essa ideia de redução da taxa de juros, que é tido como en-
frentamento do governo em relação ao sistema financeiro. Na ver-
dade, ali, o que tem é a intenção de redução de custos das empre-
sas. A ideia foi de reduzir custos empresariais, e o rótulo também 
mudou. O governo Lula tinha ideia de crescimento econômico,     
geração de emprego, distribuição de renda e inclusão social. A par-
tir de 2011, o rótulo muda para melhorar a competitividade da eco-
nomia brasileira. O foco muda. Tem a ver com o lado empresarial. 
Desemprego, distribuição de renda têm a ver com os trabalhado-
res. A partir de 2011, passamos a adotar outra pauta, que leva a uma 
desaceleração da economia e a um enfraquecimento cada vez 
maior, que, na verdade, cria o cenário para uma crise política. Mas 
não só as políticas adotadas a partir de 2011. As políticas também 
adotadas a partir de 2015, com a crise política iniciada ao final de 
2014 e a própria Lava Jato. 
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Eu quero mencionar alguns números bem pontuais, que 
penso que, a partir de 2011, têm uma mudança drástica, que é a 
queda do ritmo dos investimentos públicos. De estatais e governo 
central, entre 2007 e 2010, tinha uma taxa de crescimento entre 
20% e 30%. A taxa de crescimento do investimento público, de 2011 
a 2014, é de 1%. Em 2015 e 2016, passa a ser negativa. Óbvio que a 
crise política foi usada pela Lava Jato, pelo Eduardo Cunha, Aécio 
Neves, PSDB, Globo, e isso criou um cenário completamente des-
favorável ao investimento. Com a crise política, é obvio que os em-
presários não vão investir na economia, e isso vai aprofundar a 
crise que se tinha iniciado. A Lava Jato teve um papel fundamental 
na crise econômica, não só na crise política. Há duas consultorias 
que são insuspeitas, uma, que é a G.O., e outra, que é a Tendências. 
Ambas avaliaram que, da recessão de 2015, que foi de 3,8%, 2,5% 
são de responsabilidade das ações da Lava Jato — principalmente 
pelo enfraquecimento econômico nas cadeias de óleo e gás e de 
construção civil. 

Então, eu diria que tem quatro fatores que foram levando a 
uma crise econômica. São políticas econômicas com mudanças a 
partir de 2011, e a troca do estímulo do lado da oferta em relação ao 
estímulo que existia ao lado da demanda. As políticas de austeri-
dade adotadas de forma clara, pois a comissão para reforma da pre-
vidência começa nesse período. A PEC para limitar gastos foi apro-
vada no governo Temer, mas o projeto de lei chamado Reforma 
Fiscal foi enviado ao Congresso pelo ministro da Fazenda do go-
verno Dilma, meses antes do impeachment, e o ministro da Fazenda 
da Dilma dizia que o gasto do governo em relação ao PIB era muito 
alto. Esse projeto tem origem no governo Dilma. A forma de PEC 
é do governo Temer, mas o projeto de lei vem do governo Dilma. 

A Lava Jato tem esse peso econômico grave! Essas dificulda-
des econômicas têm início ao final de 2013. Os investimentos co-
meçam a cair, e, em 2014, o número de trabalhadores no setor pri-
vado começa a cair, e o nível de capacidade ociosa aumenta. Então, 
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em 2014, está sendo criado um cenário de enfraquecimento econô-
mico e, na verdade, acaba sendo um terreno propício para a crise 
política. Os mesmos métodos conhecidos para criar uma crise po-
lítica. Isso também foi feito no final do primeiro governo Lula, mas 
não prosperou, pois não existia base econômica e social para pros-
perar uma crise política. Mas, agora, no governo Dilma, houve um 
cenário econômico e social bastante favorável, e a crise política se 
transformou no golpe. E nós estamos agora, para finalizar, no pior 
dos mundos. Estamos vivendo uma depressão econômica, cuja 
única saída é haver investimento público e privado elevado, e não 
existe a menor chance de isso acontecer. A PEC de 2016 proíbe que 
o governo faça investimentos, e não existirá investimento no setor
privado, pois a fada da confiança não vai fazê-lo investir. Ele faz o
que o setor público faz. A fada não faz o setor privado fazer dife-
rente do público. Esse é o pior dos mundos, com um setor público
com capacidade de investimento limitada, e isso vai ser seguido
pelo setor privado. Portanto, essa nossa depressão será longa. Será
depressão econômica e, possivelmente, depressão nos cidadãos.
Muito obrigado.
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Capítulo 10 
Forças políticas e o golpe* 

Paulo d’Avila Filho (UERJ), Nelson Rojas (UFRRJ) 
e Darlan Montenegro (UFRRJ)**  . 

Vladimyr Lombardo Jorge (UFRRJ)*** 

VLADIMYR LOMBARDO JORGE: 
Boa tarde a todos! Esta é a décima palestra do curso de ex-

tensão “O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”. O ob-
jetivo desse curso é debater a conjuntura brasileira através de um 
enfoque multidisciplinar. Trata-se de uma iniciativa da UFRRJ em 
resposta à ingerência autoritária do Ministério da Educação junto 
ao curso do professor Luis Felipe Miguel, da UnB. É parte também 
de um movimento que visa destacar a autonomia da universidade 
pública e federal como um organismo de Estado plural e democrá-
tico. O curso tem professores de diferentes áreas dos saberes uni-
versitários. O título da palestra de hoje é “Forças políticas e o 
golpe”, e o propósito aqui é discutir o desdobramento dos fatos que 
marcaram a vida política brasileira em 2016 e que culminaram no 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Faço questão, ao 

* Mesa realizada no dia 25 de junho de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediador. 
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convidar nossos palestrantes, de proporcionar visões que ajudem 
vocês a compreender os impactos na política das futuras eleições. 
Quero agradecer, por terem aceitado os nossos convites, aos pro-
fessores Paulo d’Avila Filho, do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Uerj, Nelson Rojas, do Instituto Multidiscipli-
nar e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
UFRRJ, e, por fim, mas não menos importante, Darlan Montene-
gro, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRRJ. 
Agradeço também à equipe de apoio que está nos auxiliando hoje. 
Passo a palavra para o professor Paulo d’Avila Filho. 

PAULO D’AVILA FILHO: 

Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo 
professor Vladimyr Lombardo Jorge, agradecer à presença do pú-
blico e a oportunidade de dividir a mesa com dois grandes colegas. 

Vou fazer um percurso que parte de uma conversa em torno 
da ideia de crise da representação e transita para as formas de 
como esse debate se apresenta no Brasil e seus desdobramentos no 
contexto e na moldura interpretativa que reveste a deposição de 
Dilma Rousseff. Se há um recorte temporal possível, embora o 
tema seja mais antigo, ele gira em torno justamente dos aconteci-
mentos de 2013, quando o tema da crise de representação ou da 
crise política se torna agudo e ganha contornos de uma ação e de 
um discurso coordenado até o chamado golpe parlamentar de 
2016, cuja definição conceitual deixo para outro momento. 

Comecemos, então, pela discussão em torno da ideia de 
crise da representação. Adianto que tenho uma enorme dificul-
dade com a afirmação de que vivemos “uma crise da democracia 
representativa” ou que vivemos “uma crise da democracia re-
presentativa no Brasil”. Minha objeção repousa em duas ordens 
de questões, uma de natureza teórica e outra proveniente de 
análise empírica. 
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De uma perspectiva mais teórica, decomposta a frase, tería-
mos que enfrentar o problema de definir o sentido da ideia de crise, 
o conceito de democracia e o de representação, e, sobretudo, o sen-
tido da ideia de democracia em relação com a noção de representa-
ção, contidos e articulados na frase. Não há como fazermos adequa-
damente essa decomposição analítica no espaço de tempo que pos-
suímos. Basta citar que a literatura especializada possui grandes 
contribuições nessa direção.1 Talvez seja mais relevante agora nos 
concentrarmos na ideia de representação propriamente dita. 

Dizer que vivemos uma crise da representação, em alguma 
medida, sugere que quem deveria representar alguma coisa não o 
faz. A questão é controvertida, seja de um ponto de partida esté-
tico, hermenêutico ou político. A questão se desdobra nas artes 
plásticas, na literatura, na filosofia, na epistemologia e na vida po-
lítica, entre outros. Em quaisquer desses terrenos do conheci-
mento e do fazer humano, é conhecida a dificuldade de se afirmar 
que uma representação, de fato, representa algo tal como esse algo 
se apresenta. O problema central das controvérsias em torno da 
ideia de representação me parece ser a questão de saber se uma 
representação é um espelho de algo dado, como uma verdade re-
velada, ou uma interpretação possível desse algo, que só pode ser 
apresentado por intermédio das possíveis interpretações/repre-
sentações. Assim, tudo que se pode dizer sobre algo se refere ao 
campo das possibilidades de representá-la. A representação, nessa 
chave, é sempre um outro daquilo que pretende representar. Se 
isso faz sentido, então toda representação está fadada a não ser 
exatamente aquilo que pretende representar. Isso aconteceria não 
por existir má-fé ou deturpação por parte da representação, mas 

 
1 PITKIN, Hanna. The concept of representation. Londres: University of California Press, 1972; 
MANIM, Bernard. The principles of representative government. Nova York: New York Univer-
sity; Cambridge: University Press, 1997; KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise. Rio de Ja-
neiro: Contraponto: Eduerj, 1999; STOKES, Susan; MANIN, Bernard; PRZEWORSKI, 
Adam. Democracy, accountability and representation. Nova York: Cambridge University Press, 
1999; ROSANVALLON, Pierre. La contre-démocratie: la politique à l’âge de la défiance. Paris: 
Éditions du Seuil, 2006; URBINATI, Nadia. Representative democracy: principles & ge-
nealogy. Chicago: The University of Chicago Press, 2006. 
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por não ser possível definir, exata ou verdadeiramente, o que é 
aquilo que se representa, ou por enfim não podermos afirmar a 
existência da coisa em si. Já vai longe a crítica kantiana ao que ele 
considerava o “racionalismo dogmático” empenhado, segundo ele, 
na procura das verdades em si das coisas, o que não poderia ser a 
procura de um racionalismo crítico, capaz de reconhecer os seus 
limites. Se toda essa digressão puder fazer algum sentido, então o 
ato da representação é, por definição, uma ideia em crise, sub ju-
dice, em processo. Se uma representação está fadada a não realizar 
o objetivo de representar a coisa em si, então toda representação
será, no máximo, uma boa ou má metáfora para apreciação e jul-
gamento no debate público. Sendo assim, dizer que vivemos uma
crise da representação seria um truísmo, anunciar o óbvio. Repre-
sentação é, por definição, uma ideia em crise. Dessa forma, eu po-
deria dizer que a ideia de representação não está em crise, mas que
é constitutivo de representação estar sempre em crise.

Como é possível observar, a ideia de representação é mais 
ampla do que a noção corrente em nosso campo semântico, que se 
concentra nas práticas da representação política. Olhando para a 
história, as ideias e práticas de representação política são mutáveis 
no tempo e no espaço, obedecendo à ideia de algo em crise, ou em 
constante mutação. Se isso é verdade, e se ainda insistirmos em 
uma ideia de que vivemos uma crise da representação, talvez seja 
necessário especificar que tipo de representação política está em 
crise. Seguindo com Manin,2 acompanhados, de certo modo, por 
Rosanvallon,3 é possível dizer que representação é uma coisa, re-
presentação política é outra coisa, e o governo representativo é 
uma terceira coisa. É possível elucubrar sobre a crise da represen-
tação política partidária. Outras formas de representação de inte-
resses e vocalização de perspectivas concorrem hoje com os parti-
dos que não “retotalizam” a agenda política em tempos de 

2 STOKES; MANIN; PRZEWORSKI. Op. cit. 
3 ROSANVALLON. Op. cit. 
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expansão temática da esfera pública. Mas isso seria afirmar que a 
representação política está em processo de transformação e que, se 
há uma crise, ela faz parte do caráter metamórfico da representa-
ção política. Com tudo isso, estou querendo chamar a atenção do 
público para a condição, no mínimo complexa, de afirmações 
como a de que vivemos uma crise da representação. 

Nossa questão em foco aqui, no entanto, não é uma dimen-
são filosófica da ideia de representação, nem propriamente o pro-
blema da representação política em geral, mas sua apreciação no 
debate público, particularmente no debate público brasileiro, em 
especial entre 2013 e 2016. Sendo assim, mais importante, talvez, do 
que fazer uma discussão a respeito das teorias sobre o tema da re-
presentação, seja mais interessante pensarmos, em termos conjun-
turais, o que significa, no debate público no Brasil, falar em crise 
da representação. Podemos passar, então, à minha segunda obje-
ção à ideia de crise da representação, a partir de uma dimensão de 
análise empírica, na qual as perspectivas teórica e empírica con-
versam. Quero propor a vocês uma reflexão sobre o que se quer 
dizer quando se diz que há uma crise de representação no Brasil 
entre 2013 e 2016. 

O pano de fundo do acionamento da ideia de crise de repre-
sentação no Brasil, entre 2013 e 2016, me parece possuir três eixos, 
todos com uma base comum: aquele que deveria representar, seja 
o povo, seja os eleitores — de acordo com a inclinação literária do
observador —, não o faz, não o representa verdadeiramente, ou
não representa seus verdadeiros interesses ou volições. A moldura
interpretativa que usei para pensar esse tema em 2013 dava conta
de que vozes diferentes diziam, de modos distintos, uma mesma
coisa: que vivemos uma crise da representação. O significado dessa
ideia para distintos grupos era, no entanto, muito diferente. Havia
um campo discursivo que se postava à esquerda, ou autointitulado
à esquerda, do aspecto político, com postos parlamentares impor-
tantes, para o qual vivíamos ali uma crise da representação
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política, pois o PT e seu governo já não representariam mais o que 
seria uma verdadeira esquerda, os verdadeiros anseios do povo, 
por ser um partido conciliador, incapaz de aprovar as supostas re-
formas necessárias. Nesse caso, se trataria menos de uma crise da 
ideia de representação, mas de uma crise de que não havia uma 
representação verdadeiramente de esquerda. A ideia de vamos “re-
fazer a representação”, vamos ter “mandato imperativo”, vamos 
“apostar em agremiações verdadeiramente de esquerda” não deixa 
de apostar na representação, mas substituindo representações trai-
doras das alegadas verdadeiras tarefas a serem realizadas. Parece-
me que se tratava mais de uma disputa de quem são os melhores 
representantes do que de uma crise da representação, ou seja, 
muito mais de uma crise de representação do que de uma crise da 
representação. Junto com essa abordagem está aquela para quem 
a representação política é, por definição, um erro e que jamais re-
solverá nossos problemas. A relutante insatisfação social é indica-
dor suficiente para o malogro da representação, que deve ser subs-
tituída por formas de participação direta, produzindo uma contro-
vertida disjuntiva entre representação e participação, como já nos 
explicou Adrian Lavalle.4 Nessa perspectiva, toda representação 
política será vista com desconfiança. O discurso, que parece ter 
sido mais vitorioso e mais perigoso no contexto de 2013, entretanto, 
consiste na ideia que desliza de uma crise da representação para 
uma crise da própria política. Não se tratava ali de simplesmente 
fazer uma crítica a um governo específico. Representações e agre-
miações à direita e à esquerda são criticadas, e isso faz parte do 
jogo. O que me parece mais preocupante é a ideia de certa descons-
trução, não apenas da representação, mas da política, um desgaste 
da política associada à corrupção, de uma percepção negativa da 
política como aquilo que atrapalha a economia. Nessa chave, a po-
lítica, confundida com os representantes, corrompe o caráter, a 
ética, a moralidade e os cofres públicos. Um descrédito que vem 

4 LAVALLE, Adrian et al. Democracia, pluralização da representação e sociedade civil. Lua 
Nova, São Paulo, n. 67, p. 49-103, 2006. 
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sendo alimentado lentamente no Brasil. Isso ajuda a compreender 
a conjuntura, compreender o chamado golpe, compreender a ten-
são que ronda a eleição de 2018. 

De forma mais ou menos orquestrada, mais ou menos inad-
vertida, esses discursos acabaram confluindo e ganhando a roupa-
gem da desconfiança não apenas quanto à representação, mas do 
próprio lugar da política na vida pública. Creio que teve um des-
dobramento mais grave de desconstrução do lugar da política en-
quanto um lugar positivo de um ator criador de mundos possíveis. 
Prevalece a noção de que a política pode ser submetida, eclipsada, 
por ser um problema social, germe da corrupção. A política precisa 
ser mitigada, contida, esvaziando-a do seu lugar e reforçando a tese 
clássica de que a política é uma coisa, e os caminhos da vida ordi-
nária são outra. Isso oblitera nossa capacidade de pensar a política 
enquanto o locus por intermédio do qual a coletividade enfrenta 
seus problemas, seus conflitos distributivos e sua implicação ética 
quanto à discussão pública sobre que sociedade desejamos, seu 
status de eticidade pública em torno de fins desejáveis, para além 
da dimensão moral ordinária do que é certo ou não fazer. 

Tenho a impressão de que a grande batalha que nós tivemos 
nos últimos anos, e que é uma espécie de pano de fundo do golpe 
de 2016, é justamente essa ideia da desconstrução do lugar da polí-
tica como ator, do lugar de criação, do lugar de deliberação do con-
flito distributivo, e o esvaziamento disso, muito mais do que o pro-
blema de representação. Derrota que se alimentou do argumento 
fácil da falta de identidade com a representação, de que a repre-
sentação não representa a população. Por intermédio das comple-
xas relações que existem entre representantes e representados, 
desliza-se da discussão da crise da representação para propria-
mente uma dissolução do lugar positivo da política, agora associ-
ada inexoravelmente à corrupção. Vencida essa batalha, em que a 
política tem um sentido negativo, que não tem um sentido de deli-
beração, você tem o subproduto disso, que, no fundo, me parece 
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ser o objetivo principal a ser alcançado, a saber: a dissolução do 
papel do Estado na regulação do conflito social. O Estado, compre-
endido aqui como ossatura institucional e prospectiva da política, 
se torna o lugar privilegiado de suas mazelas, corrupção, ineficiên-
cia, coerção, cerceamento das liberdades. Com essa desconstrução 
do lugar da política, há certa compreensão do Estado e das políti-
cas públicas como corrupção, como produção ineficiente e artifi-
cial da vida social. Toda essa desconstrução atinge em cheio a cha-
mada tradição da esquerda, com seu discurso de concertação e jus-
tiça, seja distributiva, seja de reconhecimento — no sentido consa-
grado por Nancy Fraser5 —, que será realizada por intermédio das 
políticas públicas do Estado, seja ele mais ou menos informado 
pela participação popular. A despeito do que se possa dizer do PT 
e dos governos federais do PT — se colecionam mais acertos ou 
mais erros, se foram excessivamente conciliadores ou não —, o 
fato é que o partido e seu líder maior, o Lula, encarnam no imagi-
nário social essas bandeiras identificadas com a esquerda. Por in-
termédio da propalada crise da representação, a desconstrução do 
lugar da política, do Estado e das políticas públicas acaba levando 
junto o discurso de esquerda. Com essa desconstrução, o discurso 
de esquerda que está visceralmente ligado positivamente a essas 
noções vai junto por água abaixo. 

Três esclarecimentos são necessários antes de prosseguir. 
Em primeiro lugar, não me importa aqui discutir se o PT é, de fato, 
um partido de esquerda ou não, se é, de fato, um partido social-
democrata — sobretudo porque, em geral, esse conceito é impor-
tado com pouca acuidade local —, se, de fato, cumpriu ou não uma 
agenda distributiva, se alterou ou não estruturas. Essa pode ser 
uma discussão para outro momento. O fato é que o PT se tornou, 
por inclinação ou circunstâncias, um obstáculo eleitoral a essa 
agenda de dissolução do papel do Estado no conflito distributivo. 

 
5 FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-so-
cialista. In: SOUZA, Jessé (org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática 
contemporânea. Brasília: UnB, 2001. 
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Esse é, para mim, o núcleo duro do golpe de 2016. O que chama 
atenção é que, se a agenda petista era, de fato, tão conciliadora, por 
que motivo se tornou tão imperioso derrubar sua sucessão de vitó-
rias eleitorais? Talvez vivamos em uma das sociedades mais desi-
guais, estratificadas e assimétricas do mundo, e qualquer esforço 
em mexer minimamente nisso seja percebido como perigoso. Esse 
também pode ser um bom assunto para outro momento. Em se-
gundo lugar, cabe fazer a ressalva de que não tenho dúvidas de que 
o cerne do golpe não está centrado na discussão escolar referida a
se devemos ter mais ou menos Estado, mas no problema central do
conflito, ou seja, a quem o Estado deve servir e para onde vai seu
dinheiro. Esse é, a meu ver, o cerne do golpe de 2016. O terceiro es-
clarecimento é o de que tenho certeza de que a tarefa de desconstru-
ção do lugar positivo da política no mundo faz parte de um combate
ancestral de um argumento de matriz liberal. Para efeito da constru-
ção dramática do meu argumento, contudo, chamo a atenção para o
capítulo agudo desse combate no intervalo entre 2013 e 2016.

Nesse período, a desconstrução do lugar positivo da política 
por intermédio da propalada crise da representação desliza para o 
grande tema da agenda política hoje: o lugar do Estado e o papel 
das instituições públicas no conflito distributivo. Não é à toa que 
nosso presidente, hoje, não é o Temer, mas o Meirelles, que repre-
senta exatamente as condições dessa agenda. Se fosse o Temer, já 
teria caído. Como ele não é o presidente de fato, não cai. O Meirel-
les é o fio condutor e o sustentáculo do governo Temer, ao ser o 
representante dos interesses dos grandes grupos econômicos orga-
nizados do mercado, principal ator interessado nessas desconstru-
ções que venho desenhando. Esse parece ser o grande ponto nor-
teador das preferências dos principais atores estratégicos nas elei-
ções de 2018: a agenda de desconstrução, de desarrumação do Es-
tado e das políticas públicas distributivas, e isso é um tema crucial 
e delicado. Se houver discussão política de verdade na eleição, de-
verá girar em torno disso. 
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Acredito que o verdadeiro golpe que se vive no Brasil não é 
exatamente a dissolução de um governo (governos caem), nem a 
crise de um partido político (partidos entram em crise e, por vezes, 
saem dela). O golpe consiste em remover Lula e o PT como um obs-
táculo para o verdadeiro movimento almejado: reconfigurar o ar-
ranjo capitalista no Brasil e construir um novo cenário para a acu-
mulação, sobretudo depois da crise das commodities, e isso não se 
faz disputando eleição democraticamente. Foi preciso um golpe na 
democracia para tentar produzir a construção de uma agenda ne-
cessária a isso. O impeachment foi um instrumento de um jogo 
maior, no qual mais uma vez interesses de mercado e democracia 
não se coadunam, outro bom tema para outra ocasião. 

Procurei traçar o desenho do que acredito ser o pano de 
fundo da possível eleição de 2018. Digo possível, pois minha crença 
de que haverá eleição em 2018 só aumentou quando soube da pri-
são do Lula. É possível que, sem o Lula na competição, as forças 
golpistas aceitem disputar essa eleição, solução mais elegante do 
que outro golpe. 

Sobre as eleições, jornalistas têm me perguntado sobre as 
possíveis semelhanças entre as de 1989 e as que virão em 2018, por 
conta de ambas serem presididas pela polarização política. De fato, 
a polarização política sugere certo esvaziamento do centro político, 
e o eleitorado tende a se comportar como em uma senoide bimo-
dal, e não como em uma curva normal, tal como nas eleições em 
que PT e PSDB disputaram entre 1994 e 2014. O centro estava esva-
ziado em 1989 e está esvaziado novamente. Dificilmente, um can-
didato consegue reconstruir um discurso de centro como alterna-
tiva às ditas “perspectivas radicais”. Fora isso, não vejo semelhan-
ças entre as duas eleições. Em 1989, tínhamos uma associação po-
sitiva do eleitorado com a política, era a primeira eleição presiden-
cial direta pós-ditadura. Hoje, a política ocupa o lugar da desespe-
rança, do simulacro, da corrupção, da ineficiência e da dissimula-
ção, para dizer o mínimo.  
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O lugar da política, em 1989, era o lugar da esperança. Foi 
uma das mais belas eleições que já vi, na qual a política possuía um 
lugar de intervenção, de que era através dela que a gente resolvia 
o problema, e essa, não. Essa é uma eleição sem centro, uma elei-
ção marcada por significativo grau de incerteza. O que preocupa
não é a incerteza em si — que, como diria Przeworski,6 é constitu-
tiva da vida democrática —, mas o tipo de incerteza que acompa-
nha essa eleição. Há incertezas e incertezas. Em 2014, havia incer-
teza a respeito de quem iria ganhar a eleição, se o PSDB ou o PT. A
incerteza, agora, é de outra natureza. Essa incerteza, associada à
imagem desgastada da política e da democracia, preocupa. Hoje,
não se trata apenas de uma disputa em torno da forma do exercício
da política e de algumas agendas. O que preocupa é o crescimento
de alguns tipos de discurso, que surfam na ideia do lugar negativo
da política e da vida democrática. O crescimento da antipolítica e
do desdém com a atividade política. Essa eleição é ameaçada por
essa ideia, e isso abre espaço para todos os discursos de condena-
ção da política. Em um cenário de um eleitorado formando uma
curva normal, com a maioria no centro, a chance eleitoral de can-
didatos com discurso mais radical é menor. Quando o eleitorado,
por outro lado, se comporta como uma senoide bimodal, polari-
zado, a chance de um discurso mais radical ultrapassar a barreira
de um nicho eleitoral proporcional é maior, aumentando as chan-
ces de vitória em uma eleição majoritária.

Por fim, voltando ao problema da representação. Se há uma 
dimensão de alteração no perfil da representação, o ponto central 
é que a legislação eleitoral e a forma de financiamento de campa-
nha produziram um Congresso diferente. A composição do 
Congresso é diferente. Aí, sim, podemos falar não de uma conversa 
genérica, teórico-conceitual sobre representação, mas da mudança 
da morfologia da representação, o que implica transformações nos 
laços entre representantes e representados. O modelo de 

6 PRZEWORSKI, Adam. Democracia e mercado. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 
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financiamento que vinha sendo praticado até as últimas eleições, 
com financiamento empresarial — cujo teto de doação é um per-
centual do lucro líquido —, tem produzido forte impacto, sola-
pando bases conhecidas de laços eleitorais de representação, seja 
na forma tradicional de clientela, seja na forma mais orgânica de 
relação entre representante e representado, em favor dos candida-
tos do chamado mercado. Não me resta dúvida de que a agenda de 
repensar o papel do Estado e do conflito distributivo na eleição de 
2018 passa pelo Congresso, que, hoje, foi comprado por essa ideia. 
Insisto, a discussão não é mais Estado ou menos Estado, e, sim, 
para que ele serve e onde se aplica o dinheiro. Quando a Fiesp co-
loca o pato amarelo nas ruas, em 2016, não é necessária muita suti-
leza para entender o recado: eu não vou pagar o pato, e alguém tem 
que pagar o pato! Parece-me que aqui está a senha para entender 
por onde passa o conflito político central no Brasil, hoje, o papel 
das forças políticas e sua relação com o golpe: trata-se da reforma 
do Estado na direção da redução de seu papel na regulação do con-
flito distributivo e a desconstrução das redes de proteção social cri-
adas nos últimos 15 anos. 

Muito obrigado pela atenção. 

NELSON ROJAS: 

Eu também quero agradecer sinceramente ao convite. É um 
prazer estar ao lado do Paulo, do Darlan, de todos vocês, para ini-
ciar uma reflexão sobre a conjuntura desde o golpe de 2016. Enfim, 
vou me aproximar, em muitos aspectos, da fala do Paulo. Come-
çando pela dimensão do golpe, eu me lembro, e vocês são mais jo-
vens, que, durante a ditadura, houve uma série de seminários que 
mobilizou a academia, chamado “Democratizando o Brasil”, que 
aconteceu na Universidade de Yale. Os brasilianistas fizeram, 
nesse seminário, projeções sobre o Brasil e o desfecho da ditadura: 
se o Brasil iria se assemelhar ao México, a Portugal, ou se iria se 
democratizar efetivamente. Houve um artigo, na época, que foi 
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bastante marcante, chamado “Abrindo através de eleições”, escrito 
pelo Bolivar Lamounier7. E trazia a seguinte tese: o Brasil, apesar 
de não ter uma sociedade civil pujante do ponto de vista organiza-
cional e cívico, tinha uma longa trajetória de adesão a regras elei-
torais, adesão que atravessou o regime militar, que fez da ditadura 
no Brasil o único caso no continente de regime militar que coexis-
tiu com eleições regulares. Projetava-se que a abertura viria por 
essa senda institucional, qual seja, pelo embate político-eleitoral. 

De fato, em 1978, no Brasil, a despeito de todo o controle do 
regime militar, a oposição experimentou uma grande vitória elei-
toral. O MDB derrotou o governo militar, e seu braço político, a 
Arena, ganhou as eleições para senador, o que exacerbou contra-
dições que aceleraram o processo de abertura. Lembro isso para 
chamar a atenção para o valor da dimensão eleitoral em nosso país, 
das regras do jogo e, então, para a dimensão procedural da demo-
cracia, da regra de quem ganha leva. Como disse, mesmo durante 
a ditadura, manteve-se o calendário eleitoral. O Brasil, nunca é 
muito repetir, foi a única ditadura que manteve o calendário elei-
toral na América Latina. Chamo a atenção para esse patrimônio do 
respeito às regras eleitorais, para que possamos aquilatar o im-
pacto do golpe parlamentar, quando houve uma ruptura, com o 
triste protagonismo do PSDB, do procedimento democrático bá-
sico, segundo o qual quem ganha leva. A dimensão procedimental 
da democracia parecia consolidada. Tivemos, desde a abertura, 
uma série de eleições, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, ou seja, mais de 
25 anos de democracia, com a alternância já incorporada. E esse 
patrimônio se rompe de uma maneira, enfim, inesperada, abrindo 
consequências graves para a estabilidade democrática futura. 

A gente está nessa situação. Atravessamos uma eleição, em 
que o candidato mais bem situado nas pesquisas de opinião está 
preso. Então, há uma indagação sobre o quadro de 

 
7 LAMOUNIER, Bolivar “Opening through Elections: Will the Brazilian Case Become a Par-
adigm?” Government and Opposition, 19 (2), 167-177, 1984. 
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governabilidade que sairá desse processo eleitoral. Já se sabe que 
o Congresso estará tão ou mais pulverizado do que o Congresso 
atual. Os grandes partidos vão diminuir um pouco. Os partidos 
menores vão ter um lugar ampliado no Congresso, ou seja, haverá, 
inevitavelmente, um quadro de pulverização das forças políticas, 
que se estenderá também para a esfera dos governos estaduais. A 
conjuntura política é bastante grave. Então, o golpe parlamentar 
abre um espaço de imprevisibilidade e instabilidade das regras. 

Há quem diga que, no jogo parlamentar, a expectativa não 
era de ruptura da ordem, e, sim, de renúncia da presidente Dilma. 
Enfim, se jogou pela renúncia, mas acabou se dando uma ruptura 
institucional, que projetou a longo prazo, ao lado de outros proces-
sos, como a operação Lava Jato, um quadro de profundo esvazia-
mento do nosso reservatório político. Os dois partidos que se tor-
naram protagonistas de 20 anos de vida democrática, o PT e o 
PSDB, em regime de alternância, numa dinâmica de sistema bipar-
tidário, tendem a se esfarelar. Esse mundo acabará para nós. E com 
prejuízo para a política. E a gente sabe que a política tem uma fun-
ção essencial de formar identidades, de canalizar conflitos e de en-
xugar a pauta de conflitos. Para quem não se lembra de 2013, 
quando a pauta é muito grande, ela não é processada, e o risco da 
instabilidade político-institucional passa a ser grande. A gente viu 
a greve dos caminhoneiros há poucos dias. O Brasil tem uma tra-
dição de corporações ativas, e elas não são canalizadas ou contidas 
pelo sistema político, há um cenário de instabilidade. 

Então, a pergunta que eu faço em relação ao golpe e a todo 
o processo que vem dali é se o processo eleitoral que vivemos será 
capaz de produzir uma alternativa como em 1989, que costure os 
fragmentos, que costure a sociedade. Olho para essa possibilidade 
com certo pessimismo, já que o nosso reservatório político está ex-
tremamente esvaziado. Outra novidade é que o golpe, todo o pro-
cesso que se deslancha a partir de lá, inaugura e vai na contramão 
de uma história constitucional desse país, que é nova: o centrão e 
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o baixo clero se tornam protagonistas da vida política, e o PT e 
PSDB se tornam atores laterais. Então, do ponto de vista político, 
há uma completa desarrumação. Esse Congresso… não há por que 
se esperar que o Congresso seja diferente; vai ser o mesmo, frag-
mentado. Não haverá um Macron no Brasil. Não haverá uma nova 
política. Não haverá um horizonte político desprovido de preocu-
pação. Você olha para um lado, para os governadores, olha para o 
Congresso, e tudo é muito raso. 

Por outro lado, fico pensando na operação Mãos Limpas, na 
Itália, que aconteceu em 1992 e que teve um segundo sentido na 
história italiana, além do desmonte da classe política. Desmonta-
se a Segunda República, e o projeto liberal começa com a figura do 
Berlusconi. Então, a crítica à corrupção ali, na verdade, coincidiu, 
em grande medida, com uma política de ataque ao Estado. O des-
fecho daquele processo, na Itália, foi a liberalização, o avanço do 
mercado. 

No Brasil, há uma segunda ruptura, que ocorre em paralelo 
à ruptura político-institucional e que se configura num projeto, de 
fato, ultraliberal, que esse país desconhecia. Se a gente pensar no 
governo FHC, que encerra o final da era Vargas, há programas so-
ciais, como o SUS [Sistema Único de Saúde], que são implantados. 
Durante a ditadura militar, a dimensão social, de uma intervenção 
social, redistributiva, sempre esteve presente. O que se faz, hoje, é 
um inédito projeto ultraliberal, aos moldes do Pinochet, no Chile, 
na economia. Embora o projeto não se tenha implementado em 
função de desgaste desse governo, há elementos, como a PEC do 
Teto dos Gastos, a diminuição dos entraves do sistema financeiro, 
uma mudança na legislação que aponta para um ataque ao Estado. 
Há uma clara intenção de interrupção dos serviços públicos, dos 
gastos públicos. É uma agenda que vem com mais rigor, e ela me 
parece que é uma agenda que não tem qualquer raiz no nosso pas-
sado. Ela certamente é incompatível com o país. 
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Então, efetivamente, há um cenário preocupante de ruptura 
sem reposição política. Eu não consigo ver, nas alternativas políti-
cas do jogo, uma saída, e há um estoque político extremamente 
raso para se costurar essas partes num contexto de crise econô-
mica. Enfim, acho que o golpe parlamentar inaugura um processo 
extremamente perigoso. Ele se constitui numa ruptura com a 
nossa história, e essa ruptura traz desdobramentos que se agrava-
ram de lá para cá. E eu acho que a gente vai para a eleição, infeliz-
mente, com um cenário que não é de luz. Toda eleição é bem-
vinda, e é melhor mantê-la, mas não se verifica um cenário que, 
pelas alternativas, seja capaz de costurar um universo político que 
ficou estilhaçado. Há pouca política para equilibrar um excesso de 
crise. Minha fala é muito pessimista. Olhando para trás, talvez sem 
a intencionalidade dos atores, que produziram uma crise para que 
Dilma renunciasse, e se iniciou um círculo vicioso, de esvazia-
mento progressivo do campo político, em que os dois principais 
personagens da nossa democracia, o PT e o PSDB, saem de cena. 
Por que a oposição não esperou uma eleição que era certa, numa 
sucessão da Dilma, uma alternância? Por que se interrompeu esse 
processo? Como comparamos esse quadro com a conjuntura de 
1989? O Collor foi a antipolítica em 1989, e houve ali, de fato, um 
clamor positivo da antipolítica. Essa figura ainda não apareceu. O 
Bolsonaro, em nenhum momento ele se situa nesse terreno. É uma 
antipolítica rasa. Você não tem uma empolgação. É um cenário fra-
gmentado, no qual falta política. Qual é o desdobramento disso? 
Em condições normais, teremos uma ditadura pela frente, um fe-
chamento à frente. Quero dizer que esse é um quadro possível. Eu 
fico por aqui. 

 

DARLAN MONTENEGRO: 
Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês, 

partilhando a mesa com o Nelson e com o Paulo. Eu estou menos 
pessimista que os dois, com certeza. Mas ser otimista, hoje em dia, 
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significa apenas acreditar que o futuro será trágico, mas nem tanto. 
Entrando no tema em debate, eu diria que a crise de representação 
pressupõe que a representação acontece de fato. Acho que nosso 
problema é de outra ordem. Sob diversos aspectos, me parece que 
estamos vivendo uma crise clássica de hegemonia. Resumindo 
muito e apresentando de forma muito livre elementos que estão 
presentes nas obras de autores como Marx (principalmente no 18 
de Brumário), Gramsci e Poulantzas, entre muitos outros, podemos 
dizer que, na tradição marxista, falar em crise de hegemonia signi-
fica falar em uma situação histórica em que nenhuma das classes 
ou das frações de classes atuantes dentro de determinado cenário 
político e social consegue reunir as condições necessárias para co-
mandar a política, vale dizer o Estado. Também de acordo com 
essa tradição, em situações como essa, abre-se a oportunidade para 
que elementos que ocupam posições de poder no Estado atuem de 
maneira enérgica, de maneira a preencher o vácuo de poder, ope-
rando com base em algum tipo de articulação com uma das classes, 
frações de classe ou conjuntos de frações, permitindo romper o im-
passe de forças, em soluções chamadas, sempre dentro dessa tra-
dição, de “bonapartismo” ou “cesarismo”. 

Nesse momento [2018], no Brasil, ninguém, nenhuma fração 
de classe ou bloco de frações, nenhum segmento do Estado, ne-
nhum partido reúne as condições de hegemonizar o processo po-
lítico. Essa é a situação desde a queda do PT, ou mesmo de algum 
tempo antes dessa queda. Isso não significa que tenha existido uma 
hegemonia de esquerda, ou petista, ao longo do tempo em que o 
PT ocupou a Presidência da República. A composição anterior, 
que começou a se dissolver em junho de 2013, se materializou a 
partir do boom das commodities. Esse crescimento permitiu, durante 
os governos Lula e início do primeiro governo Dilma, uma compo-
sição, um arranjo hegemônico, com um sentido político, econô-
mico e social claramente estabelecido. Esse arranjo não foi um ar-
ranjo hegemonizado pelo PT. Foi um arranjo executado pelo PT, 
no qual o PT era hegemonizado por segmentos e frações da 
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burguesia que condicionaram as possibilidades efetivas. Mas era 
um arranjo que envolvia distribuição de renda, de diversas formas. 
Formas limitadas, mas efetivas e importantes, que faziam dife-
rença concreta na vida de muita gente. Muita diferença. Qual é o 
sentido dos nossos grandes conflitos dos últimos 70 ou 80 anos da 
história política e social no Brasil? Foi um processo marcado, por 
um lado, pela contínua e sistemática ampliação da presença dos 
segmentos populares na vida social e política e, por outro, pela 
forma como a burguesia e o Estado brasileiro lidaram com essa 
crescente presença dos segmentos populares no cenário dos con-
flitos, que é um cenário político e econômico. 

Ao longo daquilo que se convencionou chamar de Era       
Vargas, existiu um arranjo que se convencionou chamar de “pacto 
populista”. Eu não gosto do termo “populismo”. Em primeiro lu-
gar, porque é um termo que não descreve rigorosamente nada. 
Aplica-se a situações completamente distintas entre si e, portanto, 
tem pouco valor descritivo ou explicativo. Além disso, vem imbu-
ído de um preconceito de classe inerente. Um desdém para com as 
escolhas e os caminhos adotados pelos trabalhadores brasileiros, 
ao longo da história concreta de organização de suas lutas. E, como 
diz o grande professor Cesar Guimarães, populista é sempre o ou-
tro. Quando o povo se afina com o outro, o outro é descrito como 
populista. Vale para Vargas e vale para Lula. Retomando, existe 
um arranjo, durante a Era Vargas e que se estende pelo menos até 
1964, com a queda de Jango. Um arranjo que combina crescente 
organização popular, de um lado, com um misto de concessões 
econômicas (principalmente na forma de direitos sociais), repres-
são e condicionamento por parte do Estado. Mas esse Estado se 
abre com cada vez mais porosidade à presença popular, à medida 
que a sustentação de líderes como Vargas e Jango passa a ser ga-
rantida, em grande parte, pelo apoio das massas trabalhadoras. 
Isso é muito claro no segundo governo Vargas, que termina em 
1954, e durante o curto período de governo João Goulart. O golpe 
militar interrompe essa trajetória de organização, de avanços dos 
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segmentos populares no cenário dos conflitos sociais e políticos. E 
impõe uma hegemonia conservadora e um projeto de moderniza-
ção conservadora, que desacelera esse processo de entrada das 
massas no processo político, mas não impede esse processo. Então, 
você tem o golpe militar, depois você tem a tentativa de sair desse 
projeto pelo Geisel e pelo Golbery, com a abertura lenta, segura, 
gradual, num cenário em que a unidade da direção militar já não é 
mais inquebrantável, e começa a transição para um regime civil, 
com as maiores limitações oligárquicas possíveis à participação po-
pular. 

Esse projeto de transição oligárquica do regime militar para 
o civil foi abalado pela reemergência popular, a partir do final da 
década de 1970. A transição lenta, segura e gradual, controlada e 
conduzida exclusivamente pelo alto, tal como foi pensada por      
Geisel e Golbery em 1973-1974, toma uma “cacetada” a partir da 
emergência do movimento operário do ABC e de um conjunto 
mais amplo de movimentos, que têm como símbolo as greves do 
ABC e o surgimento da figura do Lula. E isso galvaniza a liderança 
desses operários e daquilo que vem a resultar no PT. Isso galvaniza 
a configuração de um bloco de movimentos sociais, de setores po-
pulares, que tensionam sistematicamente as elites por uma demo-
cratização mais ampla, tanto do ponto de vista do acesso ao poder 
como do ponto de vista de uma distribuição de riqueza mais ampla 
do que pretendiam Geisel e Golbery. Pois então, isso é um ele-
mento de tensão permanente. Além desse, outros segmentos de-
mocratizantes e populares, remanescentes do período anterior ao 
golpe militar, também pressionam por mais democracia e mais   
distribuição de renda. 

A Nova República foi uma tentativa de equilibrar essas pres-
sões com as pressões dos militares e de parcelas muito significati-
vas das elites sociais e econômicas por uma transição estritamente 
oligárquica. A eleição indireta de Tancredo à Presidência, no Co-
légio Eleitoral, foi a mais perfeita expressão dessa tentativa de 
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equilíbrio. Tancredo era uma figura da ala direita do PMDB, que 
saiu para fundar o PP, que era um partido cujo objetivo era estar à 
direita do PMDB, negociando com o PDS (sucedâneo da antiga 
Arena), a transição mais conservadora possível. Tancredo volta ao 
PMDB, sai candidato à Presidência, mas com o ex-presidente do 
PDS (Sarney) como vice. Existe, portanto, a tentativa permanente 
de controle das classes dominantes, através do Estado, sobre os mo-
vimentos sociais, e o tensionamento também permanente desse 
controle por parte dos movimentos sociais. A Nova República ex-
pressa, em grande medida, uma tentativa de mediar esse conflito em 
favor das classes dominantes. Tentativa que, no final das contas, foi 
preservada após a morte de Tancredo. A Presidência de Sarney foi 
uma tentativa de manutenção da abertura “lenta, segura e gradual”, 
sempre com os movimentos pressionando por baixo. O resultado 
desse processo é a Constituição de 1988. Eu acho que o PT leu errado 
esse processo, na época, e não entendeu que, apesar daquela Cons-
tituição não ser a dos sonhos dos segmentos populares organizados, 
também não era a Constituição dos sonhos de Golbery e Geisel. Ela 
é algo no meio do caminho entre os dois. Resultado de um processo 
de tensão permanente, de conflitos permanentes. 

O fracasso da Nova República em dar solução aos problemas 
econômicos herdados do período militar (a inflação, em especial) 
impediu que então se consolidasse uma hegemonia burguesa 
clara, capaz de impor um rumo ao país. Com Collor, ocorre a 
mesma coisa. Ele expressa uma primeira tentativa de construir 
uma hegemonia em torno do capital financeiro. Mas fracassa eco-
nomicamente e é apeado da Presidência por uma ampla coalizão 
de insatisfeitos com seu governo. 

Quem conseguiu produzir uma nova hegemonia de fato foi 
Fernando Henrique Cardoso. Como ele conseguiu produzir uma 
razoável unidade das frações burguesas em torno de seu projeto 
“modernizante”? Em parte, com certeza, tendo como base a legiti-
midade e a popularidade obtidas através do controle da inflação 



O GOLPE DE 2016 E O FUTURO DA DEMOCRACIA NO BRASIL 
FORÇAS POLÍTICAS E O GOLPE 

 305 

pelo Plano Real, durante a Presidência de Itamar Franco. Mas uma 
parte significativa da burguesia tinha conflito de interesses com a 
orientação neoliberal imposta por FHC. O que unificou essas fra-
ções todas em torno dele? O Lula. O susto de 1989 e o fato de que o 
Lula era um candidato muito forte em 1994. Produziu-se uma am-
pla coalizão burguesa de apoio a Fernando Henrique por causa 
disso, e o PT seguiu sendo o elemento de tensão, de resistência ao 
projeto neoliberal, durante os dois mandatos tucanos. A hegemo-
nia foi construída, portanto, com base na preocupação comum das 
diversas frações de elites com relação à possível chegada dos “de 
baixo” ao governo. E foi trincada, durante o segundo mandato de 
FHC, devido aos crescentes problemas econômicos, que tornavam 
mais evidentes os conflitos de interesses que, antes, haviam impe-
dido a conformação dessa hegemonia. 

Quando o PT ganha as eleições, verifica-se que o nosso re-
gime é oligárquico de fato. Isso que a gente chama de democracia 
é, no fundo, um regime oligárquico, no qual o acesso popular ao 
poder é limitadíssimo, pela própria natureza do regime. A famosa 
“Carta ao povo brasileiro”, publicada por Lula em junho de 2002, 
anunciava precisamente que, a despeito de algumas mudanças de 
rota, o PT, no governo, respeitaria a hegemonia produzida no pe-
ríodo anterior. E assim foi feito, com os mecanismos que permiti-
ram a elevação da renda dos mais pobres sendo viabilizados pela 
expansão econômica do período, pelo boom das commodities etc. 
Uma hegemonia burguesa conduzida por um líder popular de es-
querda, em troca da aceitação de programas e políticas que                
favorecessem os mais pobres. 

Eu acredito que o professor Luiz Werneck Vianna acerta ao 
afirmar que o processo de modernização e de entrada das massas 
na política brasileira, assim como o processo de desenvolvimento 
histórico no Brasil de um modo geral, pode ser entendido pela 
chave gramsciana da revolução passiva. As transformações que 
vêm de baixo, mas que não conseguem se materializar 
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plenamente, porque são parcialmente neutralizadas por acordos 
entre novas e antigas classes dominantes. O elemento fundamen-
tal dessa leitura é a incapacidade das forças transformadoras de 
imporem algum projeto transformador, desde a Independência até 
a entrada da classe operária no cenário dos conflitos sociais. As coi-
sas sempre se resolveriam com uma concessão pelo alto, que im-
põe. Uma concessão que é modernizante, que avança, mas avança 
segurando, avança contendo, avança limitando os processos de 
transformação. A grande ilusão política do final do século XX é o 
Lula. Porque o Lula se apresentava como um personagem que 
romperia com a ideia da revolução passiva. Pelo contrário, o Lula 
é um personagem típico da nossa revolução passiva. É um perso-
nagem que compõe, que aceita os limites que a ordem estabelece 
para um processo de transformação. Os governos petistas foram 
governos que aceitaram os marcos macroeconômicos gerais. O 
corte de gastos, no primeiro governo Lula, é monumental. Como 
disse o Zé Dirceu, o PT não deu “um cavalo de pau” na economia. 
O PT aceitou a hegemonia burguesa, com forte predomínio do capi-
tal financeiro. Aceitou as regras, mas foi operando políticas de dis-
tribuição de renda e de ampliação da renda dos pobres, nas margens 
possíveis. O sucesso desse arranjo não impediu a ocorrência de con-
flitos intrapolíticos com o PSDB, com Roberto Jefferson, Magno 
Malta, Aécio Neves, Eduardo Cunha etc. Mas não produziu, a prin-
cípio, maiores conflitos com a burguesia. Não houve grande conflito 
com nenhuma grande fração da burguesia brasileira, a não ser com 
a Globo, que não é qualquer fração. Mas, mesmo com a Globo, só 
começa em determinado momento. A ideia petista original era não 
entrar em conflito e avançar pelas beiradas. 

O boom das commodities e as exportações para a China du-
rante a primeira década do século permitiram que essa composi-
ção funcionasse. Havia, portanto, uma hegemonia compartilhada, 
na qual a esquerda era a sócia minoritária. Mas, mesmo sendo a 
sócia menor, foi possível fazer política. Foi possível distribuir ri-
queza e acumular capital político. Temos uma história de 



O GOLPE DE 2016 E O FUTURO DA DEMOCRACIA NO BRASIL 
FORÇAS POLÍTICAS E O GOLPE 

 307 

concentração tão abissal de riqueza que, mesmo o Lula atuando só 
nas beiradas, ele foi capaz de implementar formas de distribuição 
de riquezas inéditas do ponto de vista da imensa maioria da popu-
lação que vivenciou essas políticas. Isso constitui um gigantesco 
fato político. O rompimento desse pacto ocorreu por duas razões. 
Uma razão é de ordem estritamente política: o PT ganhava todas 
as eleições presidenciais. O segundo fator, que é a crise econômica. 
Disputar com o Lula a próxima eleição [2018]? Lula ganha e já se 
posiciona para a sexta vitória consecutiva do PT. E não apenas isso. 
O Lula vai concentrando um capital político em suas mãos que é 
um negócio inédito. Vargas não teve esse capital político. As trans-
formações produzidas na Era Vargas foram muito mais profundas 
do que as transformações da Era Lula, disso eu não tenho a menor 
dúvida. Mas o capital político do Lula era muito superior ao capital 
político do Vargas. A oposição considera essa situação inaceitável. 
E mesmo parte das forças, que até então compunham com o PT, 
começa a não ver com bons olhos essa eternização. 

O outro problema é a crise econômica, porque ela retira a 
possibilidade do PT ainda ter as famosas “beiradas” para mano-
brar. O professor Roberto Leher, reitor da UFRJ, em um ato contra 
o golpe e em defesa da Dilma, disse que “querem derrubar a Dilma 
para fazer um ajuste grego, e eles sabem que com a Dilma não ha-
verá um ajuste grego”. Dilma, desde junho de 2013, não parava de 
recuar. A partir de junho, ela recua no que diz respeito à política 
econômica, e o grande capital avança e segue pressionando. E 
Dilma segue fazendo concessões. Não sei se derrubá-la foi o movi-
mento sábio. Porque a derrubada deu um discurso ao PT. O PT 
tem, hoje, um discurso e, nesse momento, não é carta fora do bara-
lho. O PSDB é carta fora do baralho, e o PSDB está associado ao 
Temer, e qualquer coisa associada ao Temer tem dificuldade de 
seguir adiante por mais do que dois quarteirões na esquina. E o 
Lula não morreu. Conseguiram condenar o Lula e, depois, conse-
guiram prender o Lula, que não vai poder fazer campanha. Agora, 



PAULO D’AVILA FILHO  &  NELSON ROJAS  &  DARLAN MONTENEGRO 
VLADIMYR LOMBARDO JORGE 

 308 

mesmo o Lula não sendo candidato, não podendo ser candidato, é 
o grande ator desse processo. 

E, aí, eu discordo um pouco da fala do Paulo. Eu acho que 
existe uma possibilidade real de o PT ter candidato e esse candi-
dato ter força suficiente para ir para o segundo turno. Aí, eu con-
cordo com uma fala do Paulo, de não defenderem ter eleição, pois 
a chance de um candidato lulista contra o Bolsonaro é alta. Vol-
tando à questão da crise de hegemonia. O que aconteceu? Havia 
um pacto hegemônico realizado pela burguesia, mas com partici-
pação popular, através da distribuição de renda. Esse pacto foi 
rompido. A burguesia rompeu esse pacto. Não tem narrativa he-
roica, por parte dos petistas, que mude esses fatos. Quem rompeu 
o pacto foi a burguesia, apostando na possibilidade de impor seu 
programa máximo, e impuseram parte dele: a mudança na legisla-
ção do pré-sal, a PEC do Teto dos Gastos e a reforma trabalhista. 
Não conseguiram impor a reforma da previdência, ainda. Ou seja, 
não conseguiram passar o programa todo. E também não tem um 
candidato eleitoral forte para disputar 2018. Talvez, a alternativa 
dela seja apelar para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é um qua-
dro confiável para governar, para dar um sentido a um governo, 
seja que governo for. Tem limitações intrínsecas. Eu não sei se a 
aposta do Bolsonaro é ser, de fato, presidente da República ou se é 
apenas aumentar o capital político de um segmento de extrema di-
reita, nos costumes, na discussão sobre autoritarismo, entre diver-
sos fatores. Não sei se ele quer ser presidente da República. Mas, 
com certeza, a expectativa da burguesia brasileira não é o Bolso-
naro ser presidente, e, sim, o Alckmin, o Meirelles, o Doria. 

O Meirelles é, hoje, o presidente de fato. Reparem: o presi-
dente de fato de um governo de extrema direita foi o presidente do 
Banco Central durante oito anos do governo de centro-esquerda, e 
o Lula queria que ele fosse o ministro da Fazenda da Dilma, em 
2011. Ou seja, confirma-se o que foi dito sobre a natureza da hege-
monia anterior seu caráter de composição. Nesse momento, a 
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esquerda não consegue impor um projeto. O que a esquerda ainda 
tem? A popularidade do Lula, de décadas de acúmulo da presença 
popular na política. É o que o Paulo falou: o PT e o Lula não pro-
duziram herdeiros. Isso não é bazófia. O Lula deixou de produzir 
herdeiros porque ele não quis que houvesse herdeiros. Mas, de 
qualquer maneira, ele expressa isso. Ele, como pessoa, expressa es-
sas décadas de acúmulo. Mas isso não é suficiente. Porque, nesse 
nosso regime oligárquico, a eleição de 2002 é sensacional para dis-
cutir democracia. O FHC assume em 1995 dizendo que vai acabar 
com a Era Vargas. Chega 2002, você não vê ninguém na eleição que 
defenda o governo FHC. O candidato tucano é o Serra, e o Serra 
faz campanha com um dos maiores símbolos da Era Vargas: a car-
teira de trabalho. O Serra está apelando para a memória. O Lula 
faz campanha falando em mudar toda a política econômica, mas 
lança a “Carta ao povo brasileiro”, ou carta aos banqueiros. Ele diz 
que não vai mexer em nada e que está tudo certo. Por que ele tem 
que fazer essa carta? Se toda a história do PT da nossa geração dizia 
o contrário, por que ele tem que fazer isso? Porque existe uma série 
de limitações à possibilidade efetiva do exercício do poder a partir 
de uma perspectiva popular. Você tem uma série de constrangi-
mentos, desde o controle do Judiciário até o controle dos meios de 
comunicação. 

O que vai acontecer? Pode acontecer muita coisa. A gente 
está na eleição mais imprevisível desde muito tempo. Eu acho que 
pode acontecer tudo, e pode inclusive não acontecer nada. Se eu 
tiver que botar dinheiro, ponho em não acontecer nada. O Gilmar 
Mendes falou há pouco tempo na imprensa que tem muita corrup-
ção, que era tudo corrompido, com compra de votos, e aí a eleição 
perde a legitimidade e tudo mais. Pode não ter eleição. Ou a eleição 
pode ser violentamente fraudada. Ou pode acontecer aquilo que 
em geral acontece na história brasileira, nessa chave da revolução 
passiva. Imagina que o PT resolve lançar candidato. O Alckmin 
não cresceu, o Doria não cresceu e batem no Bolsonaro, mas ele 
não desceu. A vitória do candidato petista é um cenário possível. O 
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candidato petista pode até bater no governo Temer, falar mal da 
reforma trabalhista e da previdência, mas, quando for eleito, vai 
fazer reforma da previdência, não vai reverter, ou vai reverter 
pouco a reforma trabalhista, e vai fazer uma composição que per-
mita distribuir numa margem inferior ao que era no governo do 
Lula, porque a situação das commodities é outra, e a força do go-
verno é menor. Mas ele vai compor com algum tipo de arranjo. A 
nossa história, em geral, caminha na direção do arranjo. Não quer 
dizer que necessariamente se resolve pelo arranjo. 

Durante aproximadamente 20 anos, os militares diziam o 
que era o arranjo. Tentaram derrubar Vargas, JK e derrubaram 
Jango. Pode ser que a coisa se resolva pela via do enfrentamento, 
pela recusa e pela intransigência da direita em compor. Mas, do 
ponto de vista da situação política atual, acho que o caminho da 
recomposição é perfeitamente possível de ser traçado. Não sei se é 
o pior caminho do mundo, do ponto de vista da esquerda, dadas as 
alternativas do momento. A possibilidade de uma alternativa po-
pular mais efetiva esteve posta durante o segundo mandato do go-
verno Lula, a possibilidade da radicalização das reformas progres-
sistas. Isso, nesse momento, não está posto. O que pode mudar? 
Gente na rua pode mudar qualquer coisa. Mas não está muito no 
horizonte, isso. Gente na rua não tem sido uma possibilidade. Mas, 
na época do fora Collor, ninguém esperava o que aconteceu. E 
aconteceu. Obrigado. 
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Capítulo 11 
Os efeitos do golpe sobre o campo: políticas 
públicas, descontinuidades e retrocessos* 

Sergio Pereira Leite (UFRRJ), Thereza Menezes (UFRRJ) 
e Regina Bruno (UFRRJ)**  . 

Leonilde Servolo Medeiros (UFRRJ)*** 

LEONILDE SERVOLO DE MEDEIROS: 

Boa tarde a todos. Damos início a mais essa atividade do 
curso “O golpe de 2016 e o futuro da democracia”. Essa sessão que 
vai discutir as relações entre o golpe e o agronegócio, com uma 
mesa composta por Sergio Leite, Regina Bruno e Thereza Mene-
zes, todos professores do Programa de Pós-Graduação de Ciências 
Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA). 
Vou iniciar passando a palavra ao professor Pedro Campos, um 
dos coordenadores do curso, que vai dar um panorama de con-
junto do curso de extensão e o significado dele. 

PEDRO CAMPOS: 

Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação estar com vocês. 

* Mesa realizada no dia 16 de agosto de 2018. 
** Palestrantes. 
*** Mediador. 
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Eu sou um dos coordenadores desse curso de extensão, que teve 
início em abril desse ano, e queria dizer que é uma honra abrir essa 
mesa. Queria agradecer as e os integrantes da mesa. Esse curso foi 
orginalmente pensado pela própria coordenação da universidade, 
com o reitor Ricardo Berbara e o pró-reitor de pesquisa Alexandre 
Fortes, e a proposta é uma resposta ao Ministério da Educação e a 
esse governo ilegítimo, contra a ingerência na universidade pú-
blica. Devido à censura ao curso na UnB, aconteceram respostas 
em várias universidades no Brasil, com um mecanismo de solida-
riedade com o professor Luís Felipe Miguel. A proposta nossa era 
justamente usar o saber já consolidado e a massa crítica que temos 
na universidade, a partir de diversas áreas do conhecimento, 
acerca da conjuntura atual. A gente já teve debates com especialis-
tas da UFRRJ e de fora, com temáticas como educação, periferias 
urbanas, economia política, geografia, população negra. Estamos 
todos muito assustados com os casos na UFSC, na UFMG. Acho 
muito feliz a proposta da mesa, e temos muitas questões que dizem 
respeito ao agronegócio e ao golpe. Desde o golpe de Estado de 
2016, tivemos a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, tivemos perseguição a trabalhadores do campo, junto com am-
plo engajamento do agronegócio por parte do governo. Enfim, são 
questões que, obviamente, demandam um olhar crítico, uma refle-
xão com a qual essa mesa poderá contribuir muito. Eu vim mais 
para aprender do que para falar, e vou passar a palavra para os co-
legas. É isso, obrigado! 

 

LEONILDE SERVOLO DE MEDEIROS: 

Dando início ao debate, quero começar agradecendo ao     
Pedro Campos e ao Vladimyr Lombardo Jorge por terem nos dado 
a oportunidade de realizar uma das sessões do curso de extensão 
aqui no CPDA. É um grande prazer poder participar dessa inicia-
tiva e colocar em discussão temas que são bastante caros ao nosso 
Programa de Pós-Graduação. Partindo de transformações recentes 
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no meio rural, podemos valorizar uma lente que permite situar não 
um rural distante, longe das nossas preocupações cotidianas, mas 
forças políticas presentes na sociedade, em especial as que se ex-
pressam no agronegócio, categoria abrangente, que recobre inte-
resses vários, relacionados à indústria, às finanças, à propriedade 
fundiária, às exportações e à sua capacidade de influir nos rumos 
das políticas públicas e no perfil do Estado brasileiro. 

Começamos com o professor Sergio Leite, que vai tratar do 
desmonte recente das políticas públicas voltadas para o meio rural. 
Na sequência, teremos a intervenção da professora Regina Bruno, 
que vai falar sobre a bancada ruralista e seu peso na articulação po-
lítica, que viabilizou as atuais mudanças nas políticas para o campo. 
Finalizamos com a professora Thereza Menezes, que vai concentrar 
sua exposição no Programa Terra Legal e nos resultados das políti-
cas fundiárias do governo Temer para a Amazônia. Agradeço muito 
aos colegas por terem prontamente aceitado participar da mesa e se 
disporem a analisar as mudanças em curso no “calor da hora”. Passo, 
então, a palavra para o professor Sergio Leite. 

 

SERGIO PEREIRA LEITE: 

Boa tarde a todos e todas. Eu também quero agradecer ao 
Pedro e aos demais colegas por estar compartilhando algumas 
ideias com vocês hoje. 

A partir do convite da Leonilde, achei que seria interessante 
abordar o desmonte das políticas públicas, aproveitando um exer-
cício que Nelson Delgado e eu fizemos, no primeiro semestre de 
2018, em que oferecemos uma disciplina sobre o desmonte das po-
líticas públicas para o meio rural brasileiro. Vou tentar fazer uma 
síntese das questões envolvidas. Achei que seria conveniente tra-
zer o tema, pois ele casa perfeitamente com o curso. A ideia era en-
tender melhor a arquitetura da destruição, a construção de meca-
nismos de desmantelamento das políticas públicas voltadas para o 
campo. A nossa perspectiva, e isso foi fruto de uma longa discussão 
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com todos aqueles que participaram da disciplina, é que essa abor-
dagem é um pouco mais ampla. Buscamos entender o conjunto de 
transformações que resultaram nesse contexto de 2016 e os desdo-
bramentos posteriores que estamos experimentando, com uma ve-
locidade e intensidade nada desprezíveis. 

Para mim, seria bastante interessante tratar o tema a partir 
de duas abordagens: a primeira é o neoinstitucionalismo histó-
rico na análise de políticas públicas, localizando aí o que a litera-
tura identifica como rupturas, nas quais novas trajetórias são de-
senhadas; e uma segunda abordagem, de origem alemã, no 
sentido de entender o processo de desmantelamento de políticas, 
que no contexto europeu da década passada foi tratado a partir 
do problema da austeridade fiscal. Essa também é uma questão 
que vai pontuar a trajetória que marcou a política agrária brasi-
leira. No neoinstitucionalismo histórico, temos o path dependence, 
que são trajetórias marcadas por rupturas, reações sequenciais e 
novas bifurcações, lembrando que nesse enfoque se trata o con-
texto institucional, ou seja, valorizam-se instituições e, obvia-
mente, entendem-se melhor algumas situações macro, como a re-
forma do Estado e o processo de financeirização, a 
estrangeirização das terras, enfim, coisas dessa natureza, que 
marcam o ambiente das transformações. Na concepção do policy 
dismantling, trata-se da tentativa desses autores de entender me-
lhor como esses instrumentos de políticas públicas — a dimensão 
policy — passaram por um momento de redução, atrofia, corte 
e/ou extinção. Mas toda a literatura está voltada para entender, 
em certa medida, o papel dos policy makers nesse processo, com-
preendendo a reprodução de certa burocracia. Essa literatura 
busca ver as continuidades e descontinuidades dessa política, 
mostrando inclusive que, no caso europeu, particularmente, a de-
cisão de desmonte muitas vezes veio no sentido de legitimar cor-
relações de forças políticas, mesmo que a explicação pública seja 
de ordem fiscal. Não estou dizendo que são abordagens que 
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devam ser aplicadas de forma imediata na política brasileira, mas 
elas podem iluminar o entendimento do contexto recente. 

E, nessa trajetória recente, eu localizaria o Decreto 8.889, de 
26 de outubro de 2016, que é, na realidade, uma síntese do que es-
tou chamando de arquitetura da destruição e seu impacto nas po-
líticas públicas. Com ele, temos a extinção do Ministério do Desen-
volvimento Agrário [MDA], criado em 1999-2000 no segundo 
governo de Fernando Henrique Cardoso. Após o decreto, ele é 
substituído pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e      
Desenvolvimento Agrário [Sead], que passa a incorporar uma sé-
rie de atividades desse Ministério. Além disso, o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária [Incra], o órgão competente 
para manejar a política de assentamento, passa a estar vinculado à 
Sead, com uma missão de fazer titulações massivas nos assenta-
mentos rurais. Isso vai ficar evidente com a Medida Provisória 759, 
mais conhecida como “MP da grilagem”, que depois passa a ser ra-
tificada pela Lei 13.465 de julho de 2017. Além disso, a antiga Secre-
taria da Agricultura Familiar passa a ser uma subsecretaria, com 
apenas dois departamentos vigentes (e ela tinha três): o de financi-
amento da produção e o de assistência técnica. É um enxugamento 
institucional do Estado brasileiro. A Secretaria de Desenvolvi-
mento Territorial, criada no primeiro governo Lula, para executar 
o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Terri-
tórios Rurais [Pronat] e o programa Territórios da Cidadania, de 
2008, também é extinta, e os programas são incorporados na       
Subsecretaria de Desenvolvimento Rural, com dinâmicas muito 
mais abstratas do que uma missão mais direcionada na promoção 
do desenvolvimento territorial propriamente dito. Lembremos 
que, até o final do governo Lula e depois no primeiro e no segundo 
mandatos de Dilma Rousseff, criou-se uma quantidade não des-
prezível de territórios rurais no Brasil. É também extinta a Ouvi-
doria Agrária, o que rebate diretamente na limitação na mediação 
dos conflitos rurais. Se tomarmos o relatório da Comissão Pastoral 
da Terra [CPT], é visível o aumento de conflitos rurais entre 2016 e 
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2018. Particularmente, em 2017, ocorrem em torno de 70 assassina-
tos no campo, sem contar outras formas de conflito. A extinção 
cria, de fato, uma interrupção na capacidade do Estado de tratar 
essa dimensão conflitiva. É extinto o programa para mulheres e a 
coordenação geral para povos e comunidades tradicionais. 

A dimensão internacional vai ficar fortemente restrita ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [Mapa], 
mesmo com a criação da Coordenação Geral de Assuntos de Agri-
cultura Familiar e Cooperação Internacional. As grandes questões 
agrárias nas arenas internacionais, salvo o Mercosul, ficarão agora 
sobre o controle explícito do Ministério da Agricultura. O próprio 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável sofre 
uma reformatação em novembro de 2018, muito mais centralizado 
do ponto de vista do seu comando e controle, e é visível a diminui-
ção do crédito para o Programa de Aquisição de Alimentos, altera-
ções na fiscalização do trabalho escravo e um anúncio ainda não 
confirmado da reforma da aposentadoria rural. 

Se estabelecermos uma linha do tempo a título de trajetória 
(e essas são reflexões feitas no calor das transformações, comparti-
lhando dúvidas para entender melhor esse momento), eu poderia 
voltar em 1985, ou 1988, e mostrar que vamos atravessar um mo-
mento de liberalização do Estado e uma tentativa de um State bui-
lding, com determinadas incongruências a partir de 2003. Mas esse 
movimento começa a perder força no primeiro ano do segundo 
mandato de Dilma Rousseff, com um processo de ajuste fiscal, e se 
completa com o golpe de 2016 e o governo que o segue. Para para-
frasear um slogan oficial, em dois anos nós voltamos 20. Eu diria 
mais, que, em um ano e meio, voltamos 30 anos, ao pré-1988, prin-
cipalmente na retirada de determinadas garantias, com a desfilia-
ção de atores de um processo de cidadania ativa que estava sendo 
exercido. É um retrocesso fundamental. Pegando esses dois gran-
des momentos, 1985-1995 e 2016-2017, vemos que, no primeiro, ha-
via um conjunto de baixa das políticas setoriais, em um contexto 
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de crise fiscal e ajuste, em que as políticas agrárias perderam es-
paço, mas as políticas indiretas que atuavam sobre essa área esta-
vam em ascensão, como a criação do Grupo de Combate ao Traba-
lho Escravo, no governo FHC. A conjuntura de 2016-2017 provoca 
um quadro mais dramático, com a baixa da capacidade da efetiva-
ção de políticas agrárias setoriais, porém acompanhado agora da 
retração ou extinção das políticas indiretas, que incidem sobre esse 
contexto, que estão todas em processo de fragilização ou com uma 
ofensiva forte por parte do empresariado rural contra os direitos 
das comunidades tradicionais e povos indígenas. Porém, esse pro-
cesso tem provocado reações, entre as quais dos movimentos soci-
ais, que assinam o panfleto que foi divulgado no ano passado. E 
essas reações provocam turbulências, com o questionamento de 
entrega de terras brasileiras ao mercado internacional, a crítica à 
liberalização do combate ao trabalho escravo, a crítica ao regime 
de barracão, à extinção da reforma agrária e tudo mais. 

Nessa direção, temos que entender esse movimento histó-
rico de transformações, incluindo o momento onde o discurso da 
austeridade fiscal é empregado para explicar a adoção de determi-
nadas políticas que não se restringem ao pós-golpe de 2016. Elas 
antecedem esse momento, com uma mudança na orientação do 
Ministério da Fazenda, com a subida de Joaquim Levy ao cargo de 
ministro, além da nova Lei de Terras 13.001, de 2014, e outros pro-
cessos de contração fiscal, que se intensificam no governo atual, 
além da PEC 55 e do novo regime fiscal, pelo qual certas áreas vi-
vem momentos dramáticos, vis-à-vis àquelas vinculadas à ciência e 
tecnologia, o que gerou contundentes manifestações de agências 
do setor, como o CNPq e a Capes. 

Quando tomamos o orçamento de alguns programas, vemos 
que, no caso do Programa de Territórios Rurais, ele apresenta um 
patamar quase igual a zero para 2018. Mesmo caso para o Programa 
Territórios da Cidadania. Nos governos anteriores, você tinha uma 
burocracia, formada de consultores, para a execução dessas duas 
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políticas. Com a extinção dos ministérios, foram suprimidos tam-
bém cargos de gestores. Mesmo no caso do crédito, no que tange 
ao Plano Safra e ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar, os valores foram mantidos, mas, se você pegar os 
valores do Banco do Brasil, há uma queda no volume de crédito 
emprestado, seja na agricultura familiar, seja na empresarial, seja 
pela crise das commodities, seja pelo programa de austeridade. No 
orçamento negociado para a Política Nacional de Assistência       
Técnica e Extensão Rural	[Pronater], há uma queda violenta na ca-
pacidade de execução por parte do Estado. O mesmo se repete para 
o programa de reforma agrária. Não há recursos no Incra para a 
aquisição de imóveis rurais, nem para o Pronater, e o colapso de 
um dos programas mais inventivos, em termos de desenho de exe-
cução, que foi o Programa de Aquisição de Alimentos. 

Vamos assistindo, assim, à construção de um novo vade-mé-
cum agrário, com a grilagem de terras, que se transforma em lei e 
que, depois, é reforçada pelos Decretos 9.309, 9.310 e 9.311, de março 
de 2018, que vão, no meu ponto de vista, provocar uma privatização 
da reforma agrária, estimulando a venda de lotes em assentamen-
tos e a municipalização desse processo, além do alargamento, em 
termos temporais e geográficos, do processo de regularização fun-
diária. O programa, nos governos petistas, estava circunscrito à 
Amazônia legal, o Terra Legal, que agora passa a ser aplicado em 
nível nacional, com um aumento de números de hectares que me 
parece completamente equivocado. 

Quero ainda chamar a atenção para o fato de que a interven-
ção do governo Temer não é só no meio rural, pois atinge também 
o plano urbano, provocando um processo bastante dramático no 
contexto da gerência de algo que me parece estratégico em nível 
de um Estado nacional, que é a terra. Além do mais, tramitam no 
Congresso 12 projetos de lei tratando do processo de liberalização 
a investimentos estrangeiros na aquisição de terras. Nove deles são 
completamente favoráveis à abertura, particularmente o Projeto 
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de Lei 4.509, de 2012. Adicionalmente, em 2015, temos um projeto 
do então senador Ronaldo Caiado, propondo a criação da célula 
imobiliária rural, reforçando o processo de financeirização da pro-
priedade rural propriamente dita. 

O Incra, hoje, não tem mais recursos para realizar assenta-
mentos rurais, nem aquisição de terra, mas eles estão tendo que 
fazer um processo de titulação forçada (“titulômetro”), no qual 
cada superintendência regional é estimulada a “bater cota”. Aque-
las que conseguem titular mais lotes ganham computador, carro 
etc. Têm-se aqui algumas questões que me parecem bem compli-
cadas. O grosso dos títulos emitidos foi no período entre 2015 e 2017. 
Particularmente, títulos relacionados à concessão de usos e, prin-
cipalmente, no contexto de região amazônica. Eu diria que 50% 
dos títulos emitidos nos assentamentos, tomando toda a política de 
assentamento de 1987 a 2017, foram realizados entre outubro e de-
zembro de 2017. O que significa jogar no mercado de terras 750 mil 
lotes, numa média de 20 hectares cada, num contexto de forte valo-
rização do ativo fundiário no Brasil, particularmente nos assenta-
mentos que estão dentro da área de produção de commodities, como 
a área canavieira paulista, em que há vários projetos de reforma 
agrária. É um processo que considero dramático, que chamo de ar-
quitetura da destruição, de um órgão que tinha a missão de promo-
ver a política de assentamentos (e nem estou falando de reforma 
agrária stricto sensu). Pelo contrário, é livrar-se do ativo fundiário e 
também do passivo social, que foram objeto da política anterior. 

Eu fecho por aqui, chamando a atenção para o fato de que 
essas arquiteturas em curso têm provocado, em um período muito 
curto de tempo, uma transformação radical de algumas áreas, a 
agrária em particular. E no contexto fundiário isso tem sido sen-
tido de forma muito mais dramática. Mas isso talvez possa provo-
car reações, quando põe em questão a dimensão do solo fundiário, 
que mobilizam os movimentos sociais agrários e urbanos. Talvez 
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um maior diálogo entre setores possa provocar questionamentos 
críticos mais fortes. Agradeço a todos e todas, obrigado! 

 

REGINA BRUNO: 
Boa tarde! Quero, inicialmente, parabenizar a iniciativa e 

agradecer o convite para participar desse debate tão importante 
sobre o golpe de 2016. Vou tecer algumas considerações sobre a 
prática política dos proprietários de terra, grandes empresários 
agroindustriais e do agronegócio, organizados na Frente Parla-
mentar da Agropecuária [FPA], mais conhecida como bancada ru-
ralista — uma das principais forças de apoio ao golpe de 2016. Uma 
bancada que saiu fortalecida e ampliou o seu campo de atuação 
política, espraiando-se nas inúmeras comissões do Congresso Na-
cional, atenta ao controle das pautas e empenhada em ocupar pos-
tos-chave em um Congresso elitista. 

Por que tanta força política desse grupo? Em primeiro lugar, 
vemos uma bancada em que a ofensiva é considerada como a me-
lhor defesa, com uma retórica da intolerância, com uma linguagem 
própria da legitimidade e do poder, com um debate político de 
apropriação de temas como meio ambiente, sustentabilidade, 
questão agrária. É assim que ela, historicamente, se reconhece e 
reconhece sua identidade política. 

O parlamentar ruralista é militante e é fiel à classe, e não ne-
cessariamente aos preceitos partidários, apesar de negociar com os 
partidos, quando necessário. A ideia de um ruralismo como con-
cepção de mundo, assentada, sobretudo, no monopólio da terra, na 
concentração fundiária e na violência como prática de classe, são 
os arautos do pensamento conservador. Ser conservador não é ser 
contrário à tecnologia. É ser contra direitos. 

A força da bancada foi se constituindo	pari passu	com a con-
solidação de um perfil de acumulação capitalista favorável à pro-
dução e à reprodução de classes sociais dominantes. Ela decorre 
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fundamentalmente do seu poder material. E isso não tem muita vi-
sibilidade nos estudos e nas reflexões sobre o golpe, sobre as elites. 
Nós estamos ressaltando a força do poder simbólico, mas não dá 
para abrir mão dessa dimensão material e da consolidação desse 
poder. Nós assistimos a um processo intenso de enriquecimento 
dos membros da bancada. Um aumento patrimonial crescente 
ocorreu nas últimas décadas. Hoje, temos uma bancada cada vez 
mais rica e com mais poder político. Esse poder material fornece a 
legitimidade para transformar os interesses dos grupos dominan-
tes, do agronegócio, em necessidades da sociedade. 

Um segundo traço da bancada é a representação política di-
reta: não são mediadores ou porta-vozes, os parlamentares ruralis-
tas são proprietários de terra, grandes empresários, cooperati-
vismo empresarial. Temos figuras expressivas, como Ronaldo 
Caiado, Kátia Abreu, Blairo Maggi. Isso os fortalece. Os melhores 
quadros políticos patronais estão no Congresso Nacional.                   
Enquanto os melhores quadros políticos dos oprimidos e explora-
dos estão na sociedade civil, estão nos movimentos sociais, não es-
tão no Congresso. Ou seja, o monopólio da terra e a concentração 
fundiária encontram-se politicamente legitimados. Faz parte do 
ethos da sociedade brasileira a valorização da propriedade. O Con-
gresso é o “partido da terra”, para usar um termo cunhado pelo    
jornalista Alceu Castilho. 

Um terceiro traço da ação política da bancada ruralista, que 
a diferencia dos demais grupos e frações patronais dominantes, é 
a mobilização de rua. São marchas, tratoraços, caminhadas. São 
bandeiras e cânticos transformados em identidades. E, nesse pro-
cesso, eles disputam e buscam se apropriar de determinados ritu-
ais de mobilização usados pelos movimentos sociais populares, 
por outros setores da sociedade. 

Por sua vez, há uma preocupação constante com a identifi-
cação e a desqualificação dos adversários da classe. A bancada foi 
a principal responsável pela identificação dos adversários da 
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classe, pela sua construção e visibilidade. São os povos e popula-
ções tradicionais, quilombolas, indígenas. E isso tem um respaldo 
da prática da violência física e simbólica. “Estão querendo, nessa 
mobilização dos povos indígenas, que a gente vá comer coquinho”, 
diz Kátia Abreu, que pode ter votado contra o	impeachment, mas 
continua defendendo seus interesses, seu projeto, sua classe. Não 
dá para ficar, nessa reflexão sobre o golpe, na discussão sobre 
quem votou ou não pelo	impeachment. Isso é importante, mas não 
necessariamente deve ser um elemento por si só de avaliação. Essa 
bancada soube aproveitar a conjuntura favorável para garantir de-
terminadas demandas e pleitos, como o perdão da dívida dos gran-
des produtores. Esses proprietários nunca pagaram nada! Nunca 
pagaram suas dívidas. São trilhões! Isso é inegociável. É uma ban-
cada composta por pessoas que não pagam o que devem. 

Conseguiram a PEC 215, que transfere para o Congresso Na-
cional a definição sobre a demarcação de terras indígenas. É uma 
vitória que já estava garantida. O conceito de trabalho escravo tam-
bém é, de alguma forma, preparado para votar. Eu estou relativi-
zando uma leitura que fortalece o poder de uma bancada que já 
tinha poder. Ela sabe aproveitar essa conjuntura. Na minha avali-
ação, o mais grave, nesse momento, é a ofensiva da bancada rura-
lista diante de seus adversários. E o controle da agricultura fami-
liar, com sua subordinação a novos contratos de integração, o 
“agronegocinho”. É um modo de subordinação que traz uma do-
minação simbólica de uma concepção de mundo e contra os povos 
e comunidades tradicionais, fortalecendo uma ideia de que eles 
são inimigos do agricultor. O desmantelamento de identidades e 
órgãos elaboradores, que o Sergio apresentou de forma brilhante 
na sua exposição. 

A minha pesquisa sobre patronato é uma parede de aço.         
O próprio Programa Terra Legal é um projeto militar, que se re-
constitui nesse modo e nessa forma. A bancada ruralista é a ban-
cada organizada em todos os seus interesses. O patronato está 
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diretamente representado. Ela está presente, enquanto ruralista. 
Seus porta-vozes participam das comissões responsáveis pela dis-
cussão da demarcação de terras indígenas, da regulamentação de 
sua exploração, alienação de terra, biossegurança, genoma, CPI 
Funai-Incra, controle financeiro, agricultura e pecuária. Quase to-
dos estão na Comissão de Ética. Na questão indígena, voltada para 
a definição dos interesses da União, regulamentando a exploração 
e o aproveitamento de recursos especiais; redefinindo os lugares 
nas comissões especiais de demarcação de terras indígenas, na 
ofensiva cada vez mais intensa. O governo Temer faz parte desse 
processo. Ele tem décadas de presença no Congresso Nacional. São 
seis legislaturas. 

É uma bancada que defende a política como negócio de fa-
mília. O patriarcalismo e a valorização dos clãs familiares. O pleito 
da bancada é o pleito de muitos no Congresso Nacional e na pró-
pria sociedade civil. A mídia é apropriada como recurso de poder, 
e a política, como espetáculo, com reuniões em mansões no Lago 
Sul, onde jornalistas recebem a pauta. A reunião se transforma em 
espetáculo, com esses almoços. A nossa esperança em relação a 
isso é que nenhuma hegemonia escapa de ser condicionada pela 
contra-hegemonia à qual ela se opõe. 

Muito obrigada! 

 

THEREZA MENEZES: 
Obrigada a todos e todas. Eu agradeço o convite do Pedro 

Campos para participar dessa mesa. O objetivo da minha interven-
ção é tratar desse momento, que estou chamando de pós-golpe, ou 
seja, a partir de maio de 2016. O professor Sergio Leite apresentou 
um viés mais amplo sobre o antes e o depois, de como era e como 
ficou, e eu imaginei que não valeria a pena fazer isso. Parto, então, 
de maio de 2016. O conjunto de mudanças foi gigantesco, e foi 
muito difícil, inclusive, selecionar, porque tanta coisa aconteceu 



SERGIO PEREIRA LEITE  &  THEREZA MENEZES  &  REGINA BRUNO 
LEONILDE SERVOLO MEDEIROS 

 324 

em tão pouco tempo, que é difícil falar do que é mais relevante em 
uma apresentação com essa temática. 

 

Eu pesquiso cenários de regulamentação fundiária no         
Brasil. Só o cenário de regulamentação rende 300 páginas de pes-
quisa, para se ter ideia da dimensão de tantas mudanças que acon-
tecem entre 2016 e 2017. Então, vou tratar, sobretudo, da questão do 
marco legal da regulamentação fundiária e, especialmente, dentro 
desse marco legal, do Programa Terra Legal. É um programa de 
regulamentação fundiária amazônica e, hoje, é um programa para 
o país inteiro. Era um programa rural, e agora é também um pro-
grama urbano, e ainda não demos conta das mudanças que isso 
implica. No CPDA, têm aparecido muitas pesquisas sobre titulação 
em massa na Amazônia. A impressão que eu tenho é que daqui 
para frente a gente vai ter muita coisa acontecendo com a fronteira 
agropecuária na Amazônia, por onde a regulamentação fundiária 
deve avançar. Eu tenho me espantado ultimamente com a própria 
dificuldade da academia de abarcar o tamanho da mudança. Esse 
é definitivamente um momento de grandes alterações no marco 
legal. Não temos a possibilidade de saber agora a extensão e os      
efeitos que elas terão. 

Outra coisa sobre a qual eu queria falar é a pressão sofrida 
por movimentos sociais em relação às reações a essas mudanças. 
Há certo silêncio ou orientação pouco clara dos movimentos soci-
ais em relação a apresentar uma oposição à atual marcha da regu-
larização fundiária, seja por parte da Comissão Pastoral da Terra 
[CPT], do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [MST] 
e de muitos outros movimentos ou instituições sindicais do campo. 
Eu creio que haja perplexidade de compreensão do alcance da mu-
dança, mas o que domina a cena é a delicada situação dos próprios 
movimentos e sindicatos perante a drástica redução de possibili-
dades de políticas de reforma agrária, o que produz certa dificul-
dade de se posicionar discursivamente contra a única 
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possibilidade existente no horizonte, que é o atual modelo de re-
gularização fundiária. Tenho notado cada vez mais que, quando 
surge o assunto do Programa Terra Legal e solicita-se uma posição 
do MST ou da CPT sobre isso, percebe-se uma grande desconfi-
ança, mas também a necessidade de não construir um discurso que 
se oponha aos interesses imediatos de assentados e posseiros, que 
querem ter assegurado o direto “possível” ou disponível à terra.         
E isso cria certo embaraço no posicionamento dos movimentos so-
ciais e uma dificuldade crescente de se situarem no atual contexto 
político-fundiário. É um assunto incômodo e difícil de pesquisar. 
De qualquer forma, é urgente que atentemos para os efeitos sociais 
desse novo mapa fundiário que se forma e que vem sendo produ-
zido pelo atual modelo de regularização fundiária. 

Outra questão diz respeito ao trabalho dos alunos que estão 
chegando ao CPDA e de pesquisadores do universo rural, dessa e 
de outras instituições, com trabalhos sobre campesinato e comu-
nidades tradicionais, que parecem pouco informados sobre mu-
danças no marco legal fundiário nesse momento. Mudou tudo, 
mas é uma mudança ainda silenciosa para quem não está acompa-
nhando o debate no âmbito das políticas públicas, mudanças no 
marco legal e decisões de cunho institucional (Incra, ICMBio, ins-
titutos estaduais de terra e secretarias de meio ambiente). E creio 
que precisamos chamar a atenção para a necessidade de olhar com 
maior cuidado para isso. As mudanças já aparecem nas etnografias 
dos nossos alunos, quando descrevem as mais variadas experiên-
cias das populações do campo. Então, acho precisamos de projetos 
de pesquisa que olhem e compreendam sociologicamente essas 
mudanças. Partimos muito do estado da arte e dos problemas im-
postos pela literatura (na sociologia, economia, antropologia ru-
ral), mas a literatura ainda não dimensionou essas mudanças e 
acaba nos convencendo da legitimidade de outros problemas, e pa-
rece que pouco aconteceu no território das novas políticas ou es-
tratégias de regularização fundiária. Nós precisamos de mais pro-
jetos que tratem dessa nova realidade no campo pós-golpe. 
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Fizemos um dossiê na revista do CPDA (Estudos Sociedade e Agricul-
tura) recentemente sobre o tema da regularização fundiária e rece-
bemos artigos que pouquíssimas vezes mergulharam profunda-
mente em mensurar essas transformações recentes. Percebemos 
que, para os pesquisadores, regularização fundiária ainda é sinô-
nimo de luta ou consolidação de populações que estão em unidade 
de conservação, assentamentos rurais, terras indígenas ou quilom-
bos. Domina uma ideia de regularização fundiária muito ancorada 
no uso coletivo da terra, ainda presa aos temas caros às próprias 
utopias dos pesquisadores, ao passo que o Estado vem impondo, 
desde 2009, um modelo individualizado, fundado na ideia da pro-
priedade privada da terra. 

Vemos, em certa medida, uma permanência de uma agenda 
de questões prévias, muito relevantes em dado momento, mas que 
agora vão se tornando secundárias e, em alguns casos, até anacrô-
nicas ou ultrapassadas, ainda dominando o leque de questões das 
Ciências Sociais sobre o tema dos territórios rurais, indígenas e tra-
dicionais. Enfim, esse é um diagnóstico de certa parcela das Ciên-
cias Sociais que tematizam o campo no momento e que buscam 
reorientar-se em torno das novas temáticas que dominam o campo 
atualmente, tais como: desterritorialização, violência no campo, 
mercado de terras, agronegócio, desmatamento etc. 

O professor Sergio Leite mencionou muitas das mudanças 
recentes na esfera institucional, e eu destacaria o impacto da fusão 
do social e do agrário. As funções do antigo MDA foram incorpo-
radas pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvol-
vimento Agrário. Agora, falamos de Sead. Em bem pouco tempo, 
notou-se, com o Decreto 8.780, que as funções da Sead dentro 
dessa secretaria foram transferidas para a Casa Civil. A Sead pas-
sou a ser formada por quatro departamentos, que são os de agri-
cultura familiar, desenvolvimento territorial, reordenamento 
agrário e regularização fundiária. O desdobramento dessa mu-
dança recai sobre o redesenho do Programa Terra Legal, com o 
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Incra subordinado a essa secretaria. Várias entidades passaram a 
ser englobadas por ela. Era disso que eu queria tratar: as transfor-
mações nesse programa, que engloba a política de regularização 
fundiária (Projeto Terra Legal). 

Retomando um pouco do que a professora Regina Bruno fa-
lou, cabe destacar que as mudanças institucionais recentes se ins-
crevem em uma série de acordos relacionados à negociação da vo-
tação do impeachment de Dilma Rousseff. Paulinho da Força 
Sindical foi uma figura fundamental nesse processo e, uma vez vo-
tado o impeachment, ele obteve um cargo importante nessa nova se-
cretaria (Sead) e direito à indicação de vários cargos nela. Toda 
essa reviravolta institucional e esse aprofundamento das políticas 
de regularização fundiária acabaram sob controle dos apoiadores 
do impeachment. Mas que fique claro que não houve apenas um re-
arranjo institucional e redistribuição de cargos. Houve um des-
monte institucional e o aprofundamento e a ampliação de uma po-
lítica de regularização fundiária capitaneados por uma bancada 
que esteve profundamente envolvida no impeachment. Dos efeitos 
desse desmonte, eu destacaria a chamada MP 759, que ficou conhe-
cida como Lei da Grilagem. Essa MP se desdobrou em três leis es-
senciais, a Lei Agrária, a Lei Terra Legal e a instituição do Pro-
grama de Apoio à Conservação Ambiental e Fomento a Atividades 
Produtivas Rurais. Esses são os rearranjos que a MP trouxe, lem-
brando que agora ela é lei. Foram introduzidas alterações, e eu gos-
taria de destacar alguns pontos essenciais e mudanças no âmbito 
do marco legal. Chamo a atenção para o fato de que a compreen-
são desse processo foi feita com as contribuições trazidas pelos 
dados de campo de muitos orientandos do PPGAS/Ufam e do 
CPDA/UFRRJ, programas em que sou docente. Nossa aluna Meri 
Cardoso, por exemplo, defenderá uma dissertação em breve so-
bre o marco legal da regularização fundiária na Amazônia. Aqui, 
porém, trato em termos federais mais amplos, destacando que 
houve também mudanças importantes, ocorrendo em diversos 
estados, que precisam de levantamento rigoroso, e esse material 
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representa uma das maiores dificuldades para esse tipo de pes-
quisa, que exige reunir um conjunto de mudanças nos marcos     
legais federais e nos estados. 

O primeiro ponto que eu levantaria aqui é a questão da com-
pra de terras, assunto que já foi tocado anteriormente. A MP 759 
altera a condição da compra de terras, com a aquisição e a venda 
nos imóveis relacionados à reforma agrária, o pagamento podendo 
ser feito em dinheiro, na forma estabelecida segundo o regula-
mento. Antes, o pagamento era feito com títulos da dívida agrária, 
com um prazo de 5 a 20 anos para resgate. Essa é uma máquina 
que, de alguma maneira, move com maior rapidez o que tem sido 
chamado de “titulômetro” (aceleração de titulações nos assenta-
mentos), bem como a disponibilização de maior volume de terras 
no mercado. O pagamento em dinheiro é um elemento fundamen-
tal para entender a dinâmica desse processo. 

Outra questão é a emissão de títulos. O artigo 18 da Lei Agrá-
ria também sofreu diversas alterações, destacando-se aí os títulos 
de domínio. A MP 759 deixa claro que os títulos são inegociáveis, 
contando da data de celebração do contrato. Depois de dez anos, 
eles estão passíveis de associação ao mercado de terras. Para a 
gente ter uma ideia do efeito disso, estabeleceu-se como meta a 
emissão de 750 mil títulos de propriedade até o fim de 2018. Isso 
significa muita terra no mercado. Cabe salientar que esse é um 
golpe forte em todo o modelo e processo de reforma agrária até en-
tão em curso. O efeito mais direto é que, uma vez que as famílias 
assentadas sejam emancipadas, o Incra se desobriga de manter 
qualquer assistência. Nesse cenário, somente famílias mais conso-
lidadas terão condições de obter crédito, e a venda de terras tende 
a se consolidar como a saída mais viável para as famílias que não 
possuem capacidade de obtenção de crédito e de endividamento. 
Outro efeito direto é o potencial imenso que esses lotes da reforma 
agrária significam em relação ao aquecimento do mercado de       
terras formal.  
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Relembro aqui que o Programa Terra Legal não surgiu sob 
os auspícios do governo Temer, é um programa que nasceu em 
2009 e tinha como meta resolver os problemas de regularização 
(caos fundiário) na Amazônia Legal, propondo-se a separar famí-
lias de agricultores de famílias grileiras destruidoras do meio am-
biente. Trago um exemplo concreto: no entorno de Manaus existe 
uma intensa especulação imobiliária, e torna-se interessante per-
ceber quem estava demandando o Terra Legal naquela época.         
A estratégia era cada indivíduo/família pedir um pedaço, e, assim, 
se permitia a legalização de terras até então griladas. Ao longo do 
tempo, esse programa foi sendo profundamente modificado.         
Havia muitas exigências, realização de georreferenciamento, le-
vantamento da cadeia dominial, verificação de conflitos ou de-
mandas por parte de populações tradicionais por aquela terra.          
A cada ano, observava-se cada uma dessas exigências sendo flexi-
bilizadas. Até que sobrou muito pouco do programa original. Acom-
panhei os mutirões do Terra Legal que faziam parecer que aquela 
era uma forma simplificada de regularização e onde existiria grande 
empenho do Estado para dar celeridade às titulações. Na época, en-
tre 2011 e 2014, a CPT do Amazonas manifestou preocupação com os 
efeitos que o Terra legal já produzia, ou seja, demandas antigas por 
reservas extrativistas e modelos que respeitassem as especificidades 
do uso e da ocupação do solo amazônica convertiam-se em deman-
das pela regularização do Terra Legal, que se tornava, para posseiros 
e ribeirinhos, a única possibilidade concreta para obter segurança 
territorial, via titulação de pequenos lotes. 

Em 2014, o Terra Legal estava mergulhado em suspeitas, e 
houve uma auditoria do TCU que mostrou o fracasso do programa 
em números de títulos distribuídos. Esse documento está disponí-
vel na internet e demonstra que o programa era demasiado lento e 
burocrático em titular e exigia maior flexibilização para cumprir 
sua função. Exatamente nesse momento, tivemos o processo de im-
peachment, o início do governo Temer e a completa flexibilização 
total do Programa Terra Legal. Então, em julho de 2017, com a MP 
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759, produziu-se a atualização da lei, e foram estabelecidas novas 
regras para a ocupação da Amazônia Legal. O denominado Pro-
grama Nacional de Regularização Fundiária deixa de ser geografi-
camente circunscrito e passa a valer para todo o país. Segundo o 
então secretário da Sead, a medida era pacificadora, pois a moder-
nização da regularização fundiária e do Programa Terra Legal em 
forma de titulação era um processo fundamental para o desenvol-
vimento do país. A proposta era aumentar a velocidade da titula-
ção da terra e, assim, diminuir os gargalos que restringiam o acesso 
de produtores às políticas de fomento da agricultura. 

Em meados de 2017, a partir da sanção presidencial, foram 
entregues 27 mil títulos rurais e urbanos nos nove estados da Ama-
zônia Legal, beneficiando 300 mil pessoas. Então, podemos perce-
ber que, em todo o período do Terra Legal, não houve um avanço 
significativo de titulações. Lembro ainda que esse momento per-
mitiu também liberalização da venda de terras para agronegócio 
para estrangeiros. Esse novo arcabouço legal permitiu que tam-
bém isso fosse possível. Outra questão foi a construção da inviabi-
lização da reprodução social dos assentamentos rurais, visto que o 
foco na titulação foi acompanhado da drástica redução de investi-
mentos em políticas de reforma agrária. 

Outro tema muito importante é a falta de ação mais efetiva 
em relação ao significativo aumento na violência do campo no pós-
golpe. De acordo com a CPT, somente em 2016 tivemos 59 pessoas 
assassinadas envolvidas com luta da reforma agrária no país. 
Desde 2003, não havia tantos assassinatos associados à luta pela 
terra. Foram 70 assassinatos em 2017. E esses números só vêm     
crescendo desde então. 

Para fechar, eu gostaria de lembrar que essa virada para a 
regularização fundiária se agudizou, mas não começou com o go-
verno Temer. Esse processo começou em 2009, muito antes do 
golpe. A regularização fundiária inicia-se como proposta de conter 
o caos fundiário amazônico e inicia sua trajetória de flexibilização 
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nos governos Lula e Dilma, que se caracterizaram por um progres-
sivo desinvestimento dos assentamentos rurais. Eu descrevi, em 
um artigo, estudos de caso de dois assentamentos rurais anteriores 
ao golpe e que foram entregues ao Terra Legal. Nos casos analisa-
dos, o número de assassinatos envolvendo os assentamentos tor-
nou-se a justificativa para que estes fossem descaracterizados. Um 
deles é assentamento Juma, o maior do país, e o assentamento      
Curuquetê, ambos no sul do Amazonas. Um foi entregue ao Ser-
viço Florestal Brasileiro (Curuquetê), e o outro, ao Terra Legal 
(Juma). E, ano passado, os desmatamentos no assentamento Juma, 
localizado no município de Apuí, colocaram o município no pri-
meiro lugar entre os mais desmatados da Amazônia. Ou seja, o 
caso aponta para uma relação íntima entre regulamentação           
fundiária e desmatamento. 

Por fim, lembro que, em 2017, foram constatados aumentos 
nas sobreposições territoriais de Cadastros Ambientais Rurais em 
58 terras indígenas e 55 unidades de conservação, somando-se 
quase 11 milhões de hectares. O avanço progressivo da fronteira da 
regularização fundiária vem se explicitando através das exigências 
de cadastramento ambiental das propriedades, outra ferramenta 
herdada de mudanças no marco legal manifestas no pós-golpe.        
A regulamentação ambiental é a outra face da regularização fun-
diária que não poderemos tratar aqui, mas que já demonstra ir se 
constituindo como elemento central para o entendimento do novo 
mapa fundiário que está se esboçando no pós-golpe. 

Muito obrigada! 
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Capítulo 12 
A construção do golpe no campo jurídico* 

Jorge Gomes de Souza Chaloub (UFJF)**  . 
Alexandre Pinto Mendes (UFRRJ)*** 

ALEXANDRE PINTO MENDES: 

Por que discutir a “construção do golpe no campo jurídico”? 

Gostaria de aproveitar o convite da organização desta publi-
cação e do curso de extensão “O golpe de 2016 e o futuro da demo-
cracia”, na UFRRJ, para me debruçar um pouco sobre o título da 
mesa destinada a discutir os aspectos jurídicos desse aconteci-
mento político. Pouparei os leitores da tentativa de apresentar uma 
análise aprofundada do processo de impeachment, seus anteceden-
tes e suas implicações, mesmo porque a função que me coube du-
rante o curso foi a de mediar o debate sobre as contribuições de 
Jorge Chaloub e Francisco de Guimaraens, a quem efetivamente 
coube essa tarefa. 

* Mesa realizada no dia 3 de setembro de 2019. Esta mesa não pode ser gravada por motivos 
técnicos. Os organizadores, no entanto, decidiram manter a discussão jurídica sobre o golpe
e, para isso, solicitaram aos membros da mesa que enviassem um texto. O professor Fran-
cisco Guimaraens, por motivos profissionais, não pôde entregar seu texto dentro do prazo 
estipulado. Para compensar, os organizadores incorporaram do professor Alexandre Pinto 
Mendes que, originalmente, atuou como mediador. 
** Palestrantes. 
*** Mediador. 
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Quero assinalar apenas que poderia parecer estranho falar 
em “construção do golpe no campo jurídico”, quando, na verdade, 
também poderíamos dizer “construção jurídica do golpe”, utili-
zando a sessão para explicar ao público não especializado os argu-
mentos supostamente técnicos utilizados para justificar a imputa-
ção realizada à ex-presidenta Dilma Rousseff e os contra-
argumentos levantados por sua defesa. E, como num bom texto de 
dogmática jurídica, apresentar nossa posição, sustentando a ideia 
de que haveria ali um “melhor entendimento jurídico” da questão. 

Não seria um exercício dispensável, em especial para quem 
se interessa pelo direito como campo de estudo. A própria leitura 
dos autos é, por si mesma, instrutiva para esse fim. O que talvez 
seja importante sublinhar — merecendo inclusive um desenvolvi-
mento posterior, fugindo do nosso objetivo aqui — é que o título 
da mesa pretendeu tornar explícita a estruturação (ou reestrutura-
ção, para ser mais preciso) do campo jurídico como um dos fatores 
decisivos do desenvolvimento do conflito político que levou à     
destituição de Dilma. 

Não estamos nos referindo à divisão entre os juristas “con-
tra” e “a favor” do impeachment por razões técnicas ou políticas. Du-
rante o processo, essas filiações ficaram expressas e documentadas 
em diferentes posicionamentos públicos e em decisões jurídicas 
relevantes dos mais variados atores jurídicos e instituições. Uma 
rápida pesquisa na rede permite identificá-las. 

O que talvez tenha ficado pouco evidenciado, mesmo em 
análises qualificadas, como a de Alysson Mascaro,1 foi a singular 
movimentação de peças do tabuleiro jurídico, que não pode ser 
lida unicamente como intensificação, pela crise, de uma tendência 
estrutural do direito. Ela constitui, a meu ver, o paradoxo jurídico 
dessa forma de golpe de Estado chamada por alguns de “soft”: para 

 
1 Refiro-me à obra Crise e golpe, lançada pela Boitempo em 2018, que reúne ensaios de Alys-
son Mascaro sobre o tema da crise estrutural do sistema capitalista e o papel do direito e dos 
juristas nela. 
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fundamentar tudo na melhor técnica jurídica, foi preciso violentar 
a técnica — e o senso comum teórico dos juristas — em várias oca-
siões, sempre agindo em nome do “bom direito”. Talvez um exem-
plo cabal do que filósofos como Slavoj Žižek têm apontado há al-
gum tempo acerca do cinismo nos fenômenos ideológicos 
contemporâneos: “a fórmula do cinismo já não é a do clássico 
enunciado marxista ‘eles não sabem, é o que estão fazendo’, agora 
é ‘eles sabem muito bem o que estão fazendo, mas fazem assim 
mesmo’.”2 

Para não me estender indevidamente, ilustro brevemente o 
argumento com alguns exemplos do que poderíamos chamar de 
“reengenharia” do sistema jurídico brasileiro, implementada rapi-
damente após as eleições de 2014: 

1. O Tribunal de Contas da União (TCU), um tribunal político. O 
primeiro e o último julgamento de Dilma Rousseff não se proces-
saram no Congresso Nacional, mas no TCU. Vinculado ao Poder 
Legislativo, o Tribunal de Contas tem uma função auxiliar, anali-
sando as contas presidenciais prestadas e fornecendo os elementos 
para que o Poder Legislativo possa julgá-las. Os pareceres dos exer-
cícios de 20143 e 2015,4 este último já depois de afastada a presi-
denta, alteraram a jurisprudência do tribunal com relação ao que 
veio a ser conhecido como “pedalada fiscal”, levando a uma inédita 
recomendação de rejeição das contas presidenciais e sugerindo a 
prática de crime de responsabilidade no âmbito fiscal. Esses docu-
mentos são peças-chave no alegado embasamento técnico da acu-
sação e da condenação de Dilma Rousseff. Todavia, para crimina-
lizar as pedaladas, foi necessário realizar uma analogia, 
tecnicamente condenável pela violação do princípio de 

 
2 ŽIŽEK, Slavoj. O espectro da ideologia. In: ŽIŽEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. Rio de 
Janeiro: Eduerj: Contraponto, 1996. p. 14. 
3 Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/contas-2014-relatorio-e-pare-
cer-previo-sobre-as-contas-do-governo-da-republica-exercicio-de-2014.htm. Acesso em: 
10 mar. 2020. 
4 Disponível em https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/contas-do-governo-da-repu-
blica-exercicio-de-2015.htm. Acesso em: 10 mar. 2020. 
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anterioridade penal, caracterizando a prática em questão como 
operação de crédito proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Manobra jurídica sustentada por um argumento econômico radi-
calmente fiscalista, eminentemente político, mas apresentado 
como sendo o critério de verdade da boa gestão pública, seguindo 
a melhor tradição neoliberal brasileira. 

2. O partido político do Ministério Público (MP). O conceito de 
“pedalada fiscal” foi, na verdade, inventado pelo procurador Júlio 
Marcelo de Oliveira, do MP vinculado ao TCU, que se tornaria 
uma das estrelas do processo de impeachment. O destaque midiático 
dado ao posicionamento esotérico do procurador Júlio de Oliveira 
parece ofuscado, alguns anos depois, com relação à atuação do Mi-
nistério Público Federal (MPF) em Curitiba: Deltan Dallagnol e seus 
cúmplices certamente roubaram a cena, no inédito movimento po-
lítico realizado pelo MP durante os anos 2013 e 2018. A tentativa (fra-
cassada) de institucionalização permanente da operação Lava Jato, 
via fundo composto por recursos recuperados durante os proces-
sos criminais, é uma anomalia institucional que precisa ser devida-
mente estudada, como experimento de institucionalidade paralela 
que caracteriza períodos de exceção política. 

Mas talvez seja preciso ir além da simples constatação de 
uma politização intensa de alguns setores do MP e evidenciar a 
forma peculiar assumida por essa politização. Como o tema da cor-
rupção é uma espécie de tabu — que, graças ao trabalho de Jessé 
Souza, na linha de outros clássicos de nosso pensamento social, 
está sendo novamente posto em debate —, não prestamos sufici-
ente atenção ao fenômeno das campanhas em defesa da “PEC 37” 
e das “10 medidas contra a corrupção”,5 bem como seus desdobra-
mentos para a definição do papel institucional do MP. Ainda que 
essa instituição, inquestionavelmente, tenha um papel importante 
a cumprir no combate a desvios antirrepublicanos de agentes 

 
5 Mesmo encerrada, a página da campanha ainda está disponível em: http://www.dezmedi-
das.mpf.mp.br/. Acesso em: 9 dez. 2020. 
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públicos e privados, quais são os limites de sua atuação do ponto 
de vista político? A mobilização popular em torno de medidas le-
gislativas não afronta, em tese, a proibição funcional de atividade 
político-partidária. Mas, nesse caso, ela não se deu no vazio: é 
muito evidente que esse movimento contra a corrupção teve um 
papel importante no estímulo às manifestações pró-impeachment e 
no agravamento da crise institucional, especialmente durante o 
ano 2015, contando inclusive com membros do MP nas ruas e car-
ros de som, quando se reivindicava a destituição da presidenta. Se-
gue sendo urgente discutir quais os limites democráticos da atua-
ção das corporações jurídicas em movimentos de massa e na ação 
política direta, mesmo que estas se reivindiquem suprapartidárias, 
sobretudo quando parte dessas reivindicações inclui o incremento 
de seus próprios poderes institucionais. 

3. O superjuiz de primeira instância. Um dos ícones da indigna-
ção verde-amarelista nas ruas foi a representação de Sérgio Moro 
com a fantasia do super-homem, personagem dos quadrinhos. 
Essa imagem curiosamente não só expressa o desejo irracional 
pelo herói arquetípico, ou a ilusão de que um indivíduo extraordi-
nário possa solucionar a crise política, moral e econômica do país. 
Ela tem um elemento de precisão e veracidade importante: a ope-
ração Lava Jato propiciou o funcionamento excepcional da hierar-
quia judiciária do país, levando o Supremo Tribunal Federal (STF) 
a reorganizar seus trabalhos em função das movimentações pro-
cessuais da 13a Vara Criminal de Curitiba. O problema, aqui, não 
está apenas na exorbitância das funções judiciárias de Moro, mas 
na constante solicitação da mais alta corte do país para a decisão 
de questões que ordinariamente seguiriam o caminho escalonado 
do sistema processual. Algo que os ministros do STF gostam de 
lembrar quando se sentem assoberbados pela quantidade de de-
mandas submetidas ao tribunal; ocasiões em que também cele-
bram as reformas processuais e sua própria jurisprudência insti-
tuidoras de requisitos mais rígidos para o exercício da jurisdição 
do tribunal. Recentemente, aliás, o STF acabou por rever a 
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anomalia específica que possibilitou isso, alterando sua interpre-
tação sobre sua própria competência em se tratando de autorida-
des com prerrogativa de foro. O lavajatismo, porém, fez do STF 
mais um degrau na escalada política de Moro até Brasília. 

4. A cumplicidade do STF. Antes dessa última decisão, a sim-
ples menção a uma autoridade submetida à jurisdição do STF po-
deria atrair a competência do tribunal. Seguramente, o Supremo 
poderia ter restringido sua própria competência durante os anos 
2014 e 2015, como acabou fazendo em 2018. Contudo, o entendi-
mento anterior serviu para assegurar a presença do STF em todas 
as etapas da Operação, como garantidor da legalidade e, em pou-
cas ocasiões, instância de moderação do superjuiz de primeira ins-
tância. É difícil dizer se os ministros discutiam o tema entre si para 
tentar chegar a um consenso sobre qual papel a Corte deveria de-
sempenhar na crise política envolvendo os movimentos combina-
dos do lavajatismo e do processo de impedimento. Mas o fato é que 
o comportamento da Corte era a afirmação, nem sempre exitosa, 
de protagonismo, o que é constitucionalmente inapropriado, para 
não dizer ilícito. Descontadas as “condições de constitucionali-
dade” ditadas pelo acórdão da ADPF 378 — verdadeira norma 
complementar à lei que regula o processo de impeachment, matéria 
reservada à lei complementar pela Constituição —, dois casos são 
importantes comprovações de que o desejo de se colocar como al-
ternativa institucional para a solução da crise afrontou a “melhor 
técnica” da hermenêutica constitucional: a suspensão liminar da 
nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro-chefe da 
Casa Civil6 e a destituição do presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Eduardo Cunha.7 Não se trata apenas de dois casos de “cance-
lamento”, para usar uma expressão atual, da separação de Poderes, 

 
6 Mandado de Segurança (MS) no 34.070. A decisão liminar, proferida pelo ministro Gilmar 
Mendes, está disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNotici-
aStf/anexo/ms34070.pdf. Acesso em: 9 dez. 2020. 
7 Ação Cautelar (AC) no 4.070. Acórdão disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador-
pub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11899283. Acesso em: 9 dez. 2020. 
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muito evidente pela interferência do tribunal em julgamentos de 
mérito político que não lhe cabiam em ambos os casos. Trata-se, 
explicitamente, de movimentos para controlar o desfecho da crise 
política, que não poderia nem envolver a volta de Lula ao cenário 
político, nem abrir espaço para alçar as pretensões de poder de um 
dos políticos mais venais do país. 

Essa avaliação sobre o papel do STF independe de qualquer 
teoria da conspiração, muito embora o inesquecível áudio vazado 
do ex-senador Romero Jucá sobre a possibilidade de um acordo 
“com Supremo, com tudo”, para resolver a crise, somado às revela-
ções do The Intercept, mostre que, no mínimo, a intenção de cons-
pirar, não só pela derrubada de Dilma, mas pelo veto a um novo 
mandato presidencial petista, sempre esteve presente. Em se tra-
tando de conspiração, aliás, a linha divisória entre o plano e a ação 
é tênue. Porém, o ponto aqui é que as consequências de certas de-
cisões e omissões do Tribunal contribuíram para eliminar alterna-
tivas viáveis — mesmo que nem sempre desejáveis — ao afasta-
mento de Dilma. E, nesse sentido, foram fundamentais para a 
consumação do golpe, do qual o STF não tem como se isentar, afir-
mando que seu papel foi unicamente o de preservar as condições 
para o regular andamento do processo. 

Poderíamos citar e desenvolver outros exemplos de anoma-
lias institucionais no campo jurídico necessárias ao desenvolvi-
mento desses modernos golpes, nos quais os militares seriam su-
postamente apenas espectadores, e o uso da força, desnecessário. 
As relações de linha direta entre o Judiciário e os meios de comu-
nicação, por exemplo. Mas, o que resulta desse processo, ao menos 
no caso do Brasil, é uma completa desqualificação do sistema jurí-
dico e das corporações jurídicas como instrumentos e agentes da 
pacificação da conflitividade política e social, ao menos no plano 
simbólico. Isso pavimentou o caminho para a alternativa, sempre 
disponível e nunca descartada na vida nacional: a militarização 
ampla, geral e irrestrita. O abandono definitivo da racionalidade 
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pública em favor da violência política, que já é a realidade das 
grandes cidades brasileiras, somado à “milicianização” do poder 
de Estado no âmbito federal, possibilitada pelo golpe, só pode se 
desenvolver plenamente num cenário em que todas as instituições 
fracassaram e, sobretudo, num momento em que as instituições 
encarregadas da administração da justiça invalidaram a confiança 
popular na sua capacidade de desempenhar uma função político-
ideológica básica de reserva de imparcialidade do sistema. O delí-
rio bolsonarista de conspiração está voltado contra a própria con-
dição de possibilidade do bolsonarismo. 

Uma análise atenta dos movimentos econômicos globais e 
da conjuntura mundial poderia questionar a particularidade bra-
sileira desse fenômeno. É mais importante, no entanto, enfatizar 
que não há um “retorno à normalidade” depois das eleições de 
2018, particularmente no campo jurídico. Para utilizar outra ex-
pressão contemporânea, que se refere às alterações climáticas pro-
duzidas pela crise ambiental, o “novo normal” do Direito brasileiro 
é o avesso das esperanças de juristas, cientistas sociais e parte da 
sociedade civil brasileira nas décadas de 1990 e 2000: a tão alme-
jada efetividade do texto normativo da Constituição de 1988 não 
passa, hoje, de uma miragem. 

 

JORGE CHALOUB: 

As palavras e as coisas: sobre a importância de alguns conceitos 
em tempos de ataque à democracia8 

O ato de nomear não é ingênuo. A escolha das palavras im-
plica visões de mundo e produz heranças mais longevas do que o 
tempo gasto para pronunciá-las. Se a política é, por um lado, atra-
vessada pela divisão de recursos, ela também se constitui por meio 

 
8 Alguns desses argumentos foram publicados em artigos na Revista Escuta (Disponível em: 
https://revistaescuta.wordpress.com/. Acesso em: 9 dez. 2020) e em dois capítulos do livro 
Democracy and Brazil: collapse and regression (no prelo), um em coautoria com Pedro Lima e 
outro ao lado de Bernardo Bianchi e Patrícia Rangel. 
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de narrativas e disputas de sentido, que importam não apenas para 
os registros posteriores, muitos deles condenados ao mofo das bi-
bliotecas, mas influem diretamente no desenrolar dos eventos. 

O conturbado cenário político dos últimos tempos teve na 
adoção, por parte de alguns atores, do termo golpe um momento 
central. A afirmação pública de que vivenciamos um movimento 
golpista é relevante não apenas para as disputas em torno do pas-
sado, mas também dos embates em torno da conjuntura atual. As 
interpretações sobre a derrubada da presidenta Dilma Rousseff 
em 2016 construíram um relevante discurso político, capaz de se 
contrapor, mesmo com menor alcance, à avalanche das narrativas 
anticorrupção. Seja por meio de ações públicas de movimentos so-
ciais, de partidos políticos ou de intelectuais de feições diversas — 
como Wanderley Guilherme dos Santos,9 Armando Boito,             
Vladimir Safatle, Andre Singer10 e Leonardo Avritzer11 —, o reco-
nhecimento de uma saída golpista na derrubada da presidenta 
Dilma Rousseff emerge não apenas como uma importante disputa 
de memória política, mas enquanto um aspecto necessário para a 
construção de saídas para o processo de desdemocratização em 
curso desde a eleição de 2014.12 

Os desdobramentos do golpe deixaram o cenário muito 
mais claro. Os meses imediatamente posteriores ao evento não 
apenas tornaram ainda mais evidentes os vínculos criminosos de 
protagonistas do processo, como Eduardo Cunha, como trouxe-
ram algumas “confissões públicas” sobre os claros fundamentos 
antidemocráticos do processo. Mais recentemente, a comprovação 
das inúmeras ilegalidades cometidas pela Operação Lava Jato, fa-
tor central do golpe, e a ampla organização de defensores de 

 
9 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. A democracia impedida: o Brasil no século XXI. Rio de 
Janeiro: FGV, 2016. 
10 SINGER, André. O lulismo em crise. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
11 AVRITZER, Leonardo. O pêndulo da democracia. São Paulo: Todavia, 2019. 
12 Sobre o conceito de desdemocratização, ver: BROWN, Wendy. Undoing the demos. Cam-
bridge: The MIT Press, 2015. 
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primeira hora do golpe em torno do governo Bolsonaro demons-
tram as intenções subjacentes ao afastamento de Dilma Rousseff. 
Hoje, Sérgio Moro, juiz responsável pela prisão do candidato líder 
das intenções de voto, é ministro da Justiça; Paulo Skaf, presidente 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), faz 
procissões de fé públicas no bolsonarismo; e um longevo colunista 
semanal do jornal O Globo, Paulo Guedes, onde pregou contra a 
hegemonia das esquerdas e defendeu seu fim a qualquer custo du-
rante 11 anos, é o ministro da Economia. A heterogênea coalizão 
que sustenta o governo Bolsonaro tem na derrubada de Dilma    
Rousseff um momento central da sua construção. 

Ainda mais eloquente é a sanha autoritária do governo       
Bolsonaro, que maneja uma linguagem abertamente fascista para 
implementar uma agenda que radicaliza, mas não destoa das ra-
zões do golpe de 2016. Bolsonaro é, ao mesmo tempo, um herdeiro 
dos processos que derrubaram Dilma e alguém que coloca em 
risco os fundamentos dessa coalizão. Beneficiado pelo discurso de 
total descrédito da ordem institucional construída a partir da 
Constituição de 1988 — que teve na grande mídia, no Poder Judi-
ciário e em certos segmentos da classe política protagonistas —, ele 
ameaça a própria existência dessa ordem, demonstrando as difi-
culdades em fechar a fenda aberta pelo golpe de 2016 e colocando 
em risco, ironia do destino, os personagens da “antiga ordem”, que 
acreditaram ser possível deformá-la sem destrui-la. 

Em um primeiro momento, a narrativa hegemônica, essen-
cial para o desenrolar dos últimos acontecimentos, se organizava 
em torno de um amplo e vago conceito de corrupção, que englo-
bava tanto pautas econômicas neoliberais e ultraliberais, críticas 
da expansão do Estado nos governos petistas, quanto discursos ne-
oconservadores e reacionários críticos à “deterioração moral” pro-
movida pelas mudanças sociais das últimas décadas. A coalizão se-
ria reproduzida nos dois grandes pilares do governo Bolsonaro: 
Paulo Guedes e Sérgio Moro.  
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Posteriormente, a ênfase recai no que chamamos no texto de 
falsas equivalências, com o argumento de que o governo Bolsonaro 
nada mais seria do que uma reprodução invertida da experiência 
petista. Depois de um governo de extrema esquerda, teria emer-
gido, naturalmente, um governo de extrema direita. Esse discurso 
serve a dois princípios: naturalizar o governo Bolsonaro, de modo 
a torná-lo mais uma alternativa democraticamente aceitável, e iso-
lar a esquerda, em discurso que toma mesmo os mais moderados 
princípios social-democratas como radicalismos exacerbados.         
O discurso das falsas equivalências tem por narrativa oposta, que ela 
busca combater, o discurso do golpe, com o devido reconheci-
mento das suas consequências para o momento de desdemocrati-
zação em curso, que ameaça explicitamente as bases da ordem de-
mocrática construída após a ditadura militar. 

O presente texto pretende expor brevemente as feições e os 
desdobramentos políticos dessas duas perspectivas, com o intuito 
de lançar luz sobre a conjuntura do pós-2014 e os possíveis cami-
nhos do cenário político brasileiro. 

 

O golpe de 2016 e seus desdobramentos 
O reconhecimento do golpe traz ao centro do debate público 

a democracia construída sobre os escombros da ditadura e forma-
lizada pela Constituição de 1988, hoje em um dos seus mais difíceis 
momentos. O debate político dos últimos anos colocou outra vez a 
Constituição, enquanto pacto político que permitiu a superação da 
ordem autoritária de 1964, no centro do embate político. Desde 
2013, a Constituição tem seus valores e sua efetividade questiona-
dos de um modo inédito, mesmo quando comparados à sanha re-
formista dos anos 1990 ou aos questionamentos reacionários e con-
servadores logo depois da sua promulgação. Dois discursos se 
destacam: um crítico da viabilidade econômica dos preceitos cons-
titucionais e outro refratário aos seus valores centrais. 
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O primeiro, usualmente defendido por economistas neoli-
berais e ultraliberais, como Marcos Lisboa, Samuel Pessoa,                
Armínio Fraga e Gustavo Franco, vê na Constituição uma tendên-
cia incontornável para o aumento de gastos, que somente poderia 
ser contida por reformas radicais. Seu mote principal é que                 
“a Constituição não cabe no orçamento”. A retórica é ainda mais in-
tensa que a neoliberal dos anos 1990 e alcança, por vezes, tons ul-
traliberais, perspectiva que recusa ao Estado qualquer capacidade 
de intervenção no mundo social, na voz do ministro da Economia 
Paulo Guedes. Há forte popularidade do discurso também entre os 
juristas que participaram, ou apoiam enfaticamente, a Operação 
Lava Jato,13 intelectuais de ultradireita e empresários. 

O segundo, de tons reacionários e neoconservadores, ques-
tiona os valores garantidos pela Constituição, tanto quando ela 
elenca objetivos da República quanto nas práticas garantidas por 
sua carta de direitos. Nesse campo, circulam lideranças evangéli-
cas neopentescostais, militares, juristas lavajatistas e intelectuais 
da ultradireita brasileira, como Olavo de Carvalho. Os males do 
Brasil contemporâneo decorreriam, segundo essa perspectiva, do 
desprezo pelos valores tradicionais que construíram a nação, como 
as ideias de ordem e família. Novas sexualidades e questões de gê-
nero são vistas como pedra de toque desse discurso e frequente-
mente atacadas sob o rótulo de “ideologia de gênero”. Há também 
ampla preocupação com valores comunitários, vistos como comu-
nistas, e mesmo com a ideia de ciência, o que faz com que a educa-
ção seja um dos terrenos mais sensíveis desse embate. Mesmo 
quando não há direta menção à Constituição, ela figura como ter-
reno onde se desenvolveram esses males. O mote central desse dis-
curso é a ideia de “excesso de direitos”. 

  

 
13 Sobre a operação Lava Jato, ver: CHALOUB, Jorge; LIMA, Pedro. Os juristas políticos e 
suas convicções: para uma anatomia do componente jurídico do golpe de 2016 no Brasil. 
Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, v. 49, n. 1, p. 202-252, mar./jun. 2018. 
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As reflexões críticas a esses discursos, organizados em torno 
do reconhecimento do golpe, retornam à própria política, compre-
endida como instrumento propício para a construção do comum e 
ferramenta crítica à parcialidade de campos supostamente neu-
tros, os quais revelam, nos olhares mais atentos, seu caráter inte-
ressado, como é o caso da economia e do direito. O debate, outrora 
colonizado pelos imperativos de supostas técnicas neutras, agora 
expõe seus lados de forma mais explícita. 

 A denúncia do golpe tem sido desqualificada como sim-
ples defesa interessada de um dos lados em disputa, o que de fato 
o é. A questão é que esse lado, diferente das versões vulgares da 
crítica, não é composto por “petistas”, rótulo que explica pouco as 
feições atuais da esquerda brasileira, mas por aqueles que perce-
bem que há em movimento um ataque não apenas aos princípios 
da democracia formal, violados com o afastamento da presidenta 
sem crime de responsabilidade e a grotesca condução do processo 
na Câmara, mas uma clara afronta a muitas das conquistas da de-
mocracia social consagradas em 1988, como os direitos trabalhistas 
e as liberdades de organização e manifestação. Nesse sentido, o 
golpe não ameaça apenas as políticas dos governos do PT, mas, an-
tes, aponta para as conquistas da ordem democrática. O inimigo a 
ser combatido, organizado em torno de conceitos como “esquerda” 
e “comunismo”, é bem mais amplo que os sentidos usuais desses 
termos. “Comunista” ou “esquerdista” é, sentido mais amplo, todo 
aquele que vê a política como caminho para combater desigualda-
des e questiona padrões hegemônicos da vida social. Em sentido 
mais estrito, vinculado à realidade brasileira, todos aqueles que ade-
riram ao desmonte da nossa última ordem autoritária também me-
recem esses títulos, já que a utopia bolsonarista pretende construir 
um futuro à imagem e semelhança do passado ditatorial, com a ex-
ceção dos mecanismos sociais ainda presentes no Estado de então. 

A democracia não precisa de levantes militares para perecer, 
ou se vê ameaçada apenas quando há total desprezo por qualquer 
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tipo de procedimento legal. Os golpes contemporâneos podem 
perfeitamente prescindir de tanques, como os casos brasileiro e pa-
raguaio bem demonstram, e frequentemente recorrem às mano-
bras de parlamentos ou tribunais, que antes representam interes-
ses específicos do que respondem aos que neles depositaram seus 
votos. Essa evidência já dá ensejo a uma ampla bibliografia, que 
busca discutir a natureza das rupturas democráticas contemporâ-
neas.14 Os juristas, por outro lado, já conferiram verniz a não pou-
cos ataques à ordem democrática. A preocupação dos protagonis-
tas de 1964 — com todas as diferenças em relação ao presente 
momento — em legitimar o regime autoritário nascente através de 
preceitos jurídicos, inclusive com o recurso à então falecida Cons-
tituição de 1946, através da farsesca declaração de vacância da Pre-
sidência, servem como instrutivo exemplo. Em um Estado demo-
crático, os procedimentos jurídicos não podem servir a manobras 
de bastidores destinadas a produzir benefícios declaradamente 
corruptos, tal como as conduzidas pelo presidente da Câmara, mas 
retiram sua legitimidade das finalidades públicas e comuns às 
quais se propõem. 

Para além do debate sobre as mais adequadas adjetivações 
para cada vertente ou manifestação, a questão central passa pela 
natureza da crise das democracias liberais, que, em certo momento 
do pós-1989, ganhavam em certos discursos feição quase definitiva. 
Se, por um lado, alguns autores, como Mounk,15 Levitsky e Ziblatt,16 
e Urbinatti,17 atribuem à crise a alguns atores políticos ou falhas 
institucionais que ou incorreram em tentações populistas, ou não 

 
14 Para uma análise da bibliografia sobre crise democrática a partir do conceito de popu-
lismo, ver: KAYSEL, André; CHALOUB, Jorge. O enigma do populismo na América Latina: 
conceito ou estereótipo?. In: BATISTA, Mariana; RIBEIRO, Ednaldo; ARANTES, Rogério. 
As teorias e o caso. São Bernardo: Editoria da UFABC. No prelo. 
15 MOUNK, Y. O povo contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-
la. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
16 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. São Paulo: Zahar, 2018. 
17 URBINATTI, Nadia. Democracy disfigured: opinion, truth and the people. Cambridge:       
Harvard University Press, 2014. 
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souberam evitá-las de forma adequada, outros, como Streeck,18   
Negri e Hardt,19 e Laval e Dardot20 veem na crise uma mais pro-
funda contradição entre capitalismo e democracia. 

Criticar o golpe não importa adesão acrítica ao governo an-
terior. Como já dito, o movimento abre possibilidades da constru-
ção de novos caminhos não somente para a esquerda, mas para a 
ordem democrática. Faz-se necessário, nesse sentido, defender um 
conceito de democracia que vá além do ato de votar periodica-
mente e aponte para lacunas inaceitáveis da nossa ordem política, 
como, por exemplo, o reiterado desrespeito à Constituição nas pe-
riferias brasileiras, onde direitos individuais básicos, e até mesmo 
a vida, são constantemente ignorados. 

O necessário avanço dos nossos horizontes democráticos 
não prescinde da defesa da manifestação popular expressa nas ur-
nas, a qual encontrou direta ameaça ao longo dos últimos anos, 
mas busca complementá-la. Por outro lado, as eleições de 2018 de-
monstraram os limites dos conceitos de democracia limitados ao 
voto. Mesmo com todas as manobras registradas através do       
WhatsApp, uma parte significativa da população não deixou de su-
fragar massivamente um candidato com linguagem francamente 
fascista, o que leva a pensar que, se, por um lado, o golpe abriu po-
rões pouco evidentes da sociedade brasileira, por outro não só das 
suas consequências se nutre o processo de desdemocratização 
agora em curso. É necessário ampliar o discurso em torno do golpe 
e tomá-lo como um esforço de análise crítica dos limites da demo-
cracia brasileira, que tem nas diversas formas de desigualdade um 
ponto central.  

 
18 STREECK, Wolfgang. Buying time: the delayed crisis of democratic capitalism. Translation 
edition. Brooklyn: Verso, 2014. 
19 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Assembleia: a organização multitudinária do comum. 
São Paulo: Politeia, 2018. 
20 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaios sobre a sociedade 
neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. 
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O abismo das falsas equivalências 

Uma das mais nocivas narrativas da atual conjuntura se 
constrói a partir de certa ideia de falsa equivalência. Nesse dis-
curso, o analista político “realista” clama, com ares de moderação 
e sofisticação epistemológica, pelo retorno de um centro perdido 
entre os supostos radicalismos à direita e à esquerda. Não estamos 
diante de um fenômeno novo. Nada mais comum do que a retórica 
do realismo, que reivindica ao próprio discurso uma compreensão 
privilegiada do mundo, longe das paixões de seus adversários. 
Também é corriqueira a luta pelo centro político, sobretudo em 
eleições majoritárias, onde é necessário ir além dos convertidos 
para vencer. Todos esses motes retóricos ganham, entretanto, ou-
tras feições e graves consequências, quando mobilizados num ce-
nário como o atual, onde o presidente Jair Bolsonaro assume uma 
linguagem fascista, que ameaça e destrói, por meio de ações e atos, 
os pilares da nossa limitada ordem democrática. 

No discurso das falsas equivalências, seja pela retomada mal-
ajambrada, consciente ou não, da ideia aristotélica da virtude da 
meia medida, ou através do recurso ao simples senso comum, que 
rejeita radicalismos, chega-se aos traços de um cenário completa-
mente artificial, onde as forças políticas são analisadas de modo 
apenas formal, sem atenção a como efetivamente atuam no 
mundo. Perde-se, assim, qualquer ideia de intensidade da ação po-
lítica. A atenção a várias perspectivas sobre um mesmo evento, ne-
cessária para um conhecimento mais complexo do mundo, não se 
confunde com a igual valorização de todas as vozes. 

Nas redes sociais, a retórica da falsa equivalência dá o tom 
de boa parte das manifestações, usualmente a partir de piruetas ar-
gumentativas capazes de mobilizar uma multidão de informações 
que parecem dizer muito, mas não resistem a um olhar mais de-
tido. O mal não se limita ao twitteiro anônimo, mas assola nossa 
academia e se destaca na grande imprensa, sempre ávida por con-
sultar seus especialistas e ecoar a voz dos analistas “moderados”. 
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Todos a clamarem por um conceito de democracia enquanto ad-
ministração das coisas, sem qualquer atenção às dimensões trans-
formadoras da ação política. 

A moderação é antes recurso retórico que lugar privilegiado 
para o conhecimento do mundo. Há muito soa antiquada uma pos-
tura que crê na possibilidade de um discurso neutro, que ignore as 
mútuas implicações entre quem reflete e o objeto de pensamento. 
É antes na consciência das influências que recaem sobre as ideias, 
do que no seu esquecimento, que estão as reflexões mais rigorosas. 
Todos os lugares do pensamento são construídos, até mesmo 
aquele que se pretende equidistante. Um argumento complexo 
deve não apenas ouvir todas as vozes, mas ser capaz de compreen-
der suas diferenças. A prudência, virtude do mundo político, se-
gundo o velho Aristóteles, não se confunde com indistinção entre 
todas as ações e discursos, mas justamente emana da capacidade 
de avaliá-los, para, então, bem agir. 

O resultado de alguns desses equívocos é a construção de 
um fajuto centro político, que confere pretensa objetividade ao 
que não corresponde a qualquer narrativa embasada da história 
do país após a redemocratização. Em tempos de tanto gosto pela 
gritaria, é necessário esclarecer que não há, neste texto, a pressu-
posição de qualquer virtude intrínseca à esquerda ou centro-es-
querda, que deve ser criticada por seus erros e equívocos. Os po-
réns ante atores políticos não implicam, contudo, o descarte de 
todo o resto que os constitui. Há que se salvar o bebê em meio à 
água que escorre pelo ralo. É antes a característica de certa moral, 
e não da política, a divisão do mundo em termos de bem e mal ab-
solutos, radicalmente distintos e, justamente por isso, compará-
veis. Essa visão moralizante recusa as mediações próprias do 
mundo democrático, tendo se tornado o discurso dominante dos 
que pretendem chancelar as práticas democráticas, seja nos tribu-
nais, quartéis ou redações. Perde-se, nesses movimentos tão em 
voga na atual conjuntura, a própria essência da prática democrá-
tica, que se distingue pela autonomia das decisões do povo.  
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Quando tal visão de mundo moralizante se veste com a velha 
retórica da moderação, ganha corpo o discurso responsável pelas 
absurdas comparações entre Bolsonaro e Lula, retratados como dois 
extremos a se confrontarem na política nacional. Equipara-se um 
presidente, que esteve à frente de governo de centro-esquerda du-
rante oito anos e viu sua sucessora governar durante mais cinco anos 
e quatro meses, sem qualquer tentativa de romper com a Constitui-
ção ou atacar minorias, com outro de corte francamente fascista — 
o conceito é preciso, no caso —, cujas ações e declarações atentam 
de forma explícita contra a ordem democrática e as mais diversas 
minorias. Nesse caso, a pretensa moderação nada mais é do que um 
equívoco, com funestas consequências. 

Alguns podem objetar que a polarização não decorre das suas 
vontades, mas das escolhas do eleitorado, que se divide entre pró e 
antilulista, e elege o ex-militar como principal representante dos crí-
ticos do ex-presidente. A existência da polarização não importa, to-
davia, na equivalência dos seus termos. Aliás, é justamente o prota-
gonismo da extrema direita no ataque à centro-esquerda, e a clara 
desproporção entre os dois polos, uma das chaves centrais para a 
compreensão do Brasil contemporâneo. O radicalismo — esse outro 
mote retórico da disputa política — não se encontra proporcional-
mente distribuído na arena política brasileira. Enquanto a centro-
direita psdbista flerta, ao menos desde as últimas eleições, com pau-
tas mais próximas de uma direita empedernida, como seu claro dis-
curso de recrudescimento na segurança pública demonstra, os can-
didatos do grande campo da esquerda e da centro-esquerda se 
mostram cada vez moderados em suas propostas, mesmo que elas 
por vezes venham adornadas numa retórica que se pretende radical. 

A história é um bom critério para tal comparação. Compara-
dos aos seus representantes nas eleições entre 1989 e 1998, os candi-
datos das tradições petista e trabalhista nas últimas eleições se mos-
traram muito mais próximos do centro. Até mesmo o político mais 
identificado com uma esquerda programática na última eleição, 
Guilherme Boulos, era mais moderado que os concorrentes 
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anteriores do Psol. Se a retórica é parte central do mundo político e 
interfere diretamente na repercussão das ideias no mundo, não se 
pode, por outro lado, reduzir o conteúdo das propostas ao tom que as 
cerca. O tom, muitas vezes elevado, de petistas e ciristas não resiste a 
um mais detido olhar aos seus discursos. O reconhecimento de que a 
realidade comporta muitas narrativas não significa que todas elas      
sejam igualmente válidas. 

 

Conclusão 
Os perigos de equiparações irresponsáveis são particular-

mente graves em ordens democráticas. A democracia tem por peculi-
aridade uma representação aberta do lugar e dos efeitos do poder, de 
modo que o caminho a ser trilhado nunca se encontra previamente 
estabelecido, e todas as vozes devem poder ressoar no mundo pú-
blico. Para que a democracia perdure e não se cristalize em oligarquia 
travestida de governo do povo, é necessária ampla tolerância com 
seus críticos, já que estamos diante de um processo de contínua            
expansão, e não de um regime estático. Por outro lado, a democracia 
deve ser capaz de limitar aqueles que tramam explicitamente para vi-
olá-la a partir de métodos antidemocráticos, como o ataque a mino-
rias. Distinguir entre a resistência que constitui uma ordem democrá-
tica, e a confronta para garanti-la, e os golpes que apenas visam 
derrubá-la para seu próprio proveito não é tarefa simples, ou pronta 
de antemão, mas demanda um olhar atento, caso a caso. As recentes 
criminalizações de militantes políticos e movimentos sociais mostram 
como supostos remédios de proteção à democracia podem se             
converter em venenos. 

Não estamos, entretanto, diante de complexas distinções sobre 
o lugar da resistência frente às instituições, mas frente a algo evidente: 
a confrontação entre centro-esquerdas plenamente inseridas nas dis-
putas institucionais e um dileto representante do fascismo. Tornar 
ambos extremistas em confronto sufoca mesmo os mais moderados 
esforços de reforma da ordem social e acaba por contribuir para a des-
truição do próprio regime democrático. Os últimos acontecimentos 
têm nos dado bons exemplos. 
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