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Apresentação

Dilma Vana Rousseff, primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil, foi 
destituída definitivamente do cargo em 31 de agosto de 2016, após con-
cluído um controverso processo de  impeachment oriundo de denúncia 
apresentada à Câmara dos Deputados, fundamentada na acusação de crime 
de responsabilidade. Apesar de formalmente a ação político-criminal datar 
de dezembro de 2015, há inúmeras ponderações nos levando a identificar o 
marco inicial desta celeuma nas jornadas de junho de 2013 — ainda que não 
seja nenhum absurdo considerar, conforme diversos analistas sustentam, 
que a raiz da cassação de Dilma seja anterior ao seu primeiro mandato, 
remetendo ao ano de 2006, quando foi anunciada a descoberta da camada 
de pré-sal pela Petrobrás. 

Com efeito, localizar as origens do impedimento do mandato da ex-pre-
sidenta em eventos que precedem sua chegada ao poder, é instrumental no 
sentido de consubstanciar a narrativa de que o que o país testemunhou em 
2016 não foi o desfecho, puro e simples, de um processo institucional legal, 
previsto na Constituição e levado à cabo segundo os mais criteriosos ritos 
procedimentais. Vivenciamos, de fato, um golpe de Estado, não mais nos 
moldes tradicionais, aqueles nos quais militares punham seu poderio bélico 
em ação nas ruas, derrubando à força mandatários de seus palácios, ins-
taurando, quase que invariavelmente, ditaduras firmadas na repressão e na 
revogação das liberdades individuais — conforme os exemplos históricos da 
América Latina, por exemplo. A cartilha golpista atual segue os preceitos das 
chamadas guerras híbridas, nas quais governantes — ou até mesmo regimes 
inteiros — são suplantados em razão de um processo de “envenenamento” 
endógeno do sistema, operado por meio de diversificadas estratégias, tais 
como o lawfare, a demonização da política, a criminalização de líderes e 
movimentos populares, a desinformação deliberada, dentre outras.

Desde uma perspectiva aprofundada sobre o quadro sócio-histórico 
do país como um todo, mas sobretudo atentando à última década, se torna 
possível a crítica ao que podemos chamar aqui de falsificação ideológica da 
realidade brasileira, como tática adotada pela elite nacional — mas não só, 
pois há interesses internacionais extremamente influentes neste contexto 
— para a disputa simbólica e material pela manutenção de sua hegemonia 
enquanto classe social dominante. É neste sentido que o clima de instabi-
lidade e anomia que se instaurou na sociedade brasileira, marcadamente a 
partir de 2013, balizado pelo fomento ao medo de um iminente “apocalipse” 
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causado pela corrupção — sempre praticada no âmbito do Estado, nunca do 
mercado — e, pelo agravamento da crise econômica, operou discursivo-ideo-
logicamente de forma poderosa para velar os reais motivos que levaram à 
queda da presidenta petista. Longe de se tratar de questões técnicas ligadas 
à prática de supostas infrações orçamentárias, ocorreu, de fato, uma reação 
visceral dos socioeconomicamente privilegiados — impulsionada por um 
quadro global oportuno — ante as políticas de combate à desigualdade, 
dentre outras medidas que atendiam aos interesses das lutas populares, 
que vinham promovendo um mínimo de reparação histórica. 

A soma dos fatos em torno dos movimentos de rua, com a manobra jurí-
dico-parlamentar que interrompeu abruptamente o ciclo de governos pro-
gressistas — legitimamente eleitos, cabe acentuar — desencadeou uma série 
de eventos de amplitude alargada, com consequências nos mais diversos 
setores da sociedade brasileira, seja na economia, na saúde, na educação, 
na cultura, na ciência, dentre tantos outros. Tais impactos são tão comple-
xos e se ramificaram de maneira tão profunda, que nos vemos atualmente 
desafiados a enfrentar questionamentos sobre as bases que constituem o 
próprio pacto civilizacional. Neste sentido, vem se instaurando um clima de 
ódio generalizado que com frequência emoldura verdadeiras situações de 
barbárie, típicas de tempos sociais em que estão ausentes preceitos mínimos 
da convivência coletiva solidária, regidos por mecanismos — simbólicos e 
concretos — consensualmente constituídos para manter a coesão e garantir 
direitos necessários a uma experiência com alguma solidez democrática.

De fato, se trata, em última instância, da urgência de se implementar 
esforços de reflexão acerca da própria democracia no Brasil, sistema que 
de uma perspectiva histórica é tão jovem, mas que não por isso, necessaria-
mente, de natureza frágil ou — conforme costuma denominar o sociólogo 
português Boaventura de Sousa Santos — de baixa intensidade. São inúme-
ras questões potencialmente suscitadas pelos acontecimentos que orbitam 
o impeachment de Dilma Rousseff, no que tange em especial à “saúde” de 
nosso advento democrático que, desde então, vem sendo corroído de den-
tro para fora, de maneira a manter — perigosamente, diga-se de passagem 
— uma aparência “saudável”, vide o funcionamento de suas instituições 
basilares. A plenitude ético-moral, regimental, ideológica, normativa de tal 
funcionamento é apenas um dentre tantos aspectos passíveis de um impera-
tivo escrutínio crítico, com vistas à interpretação, compreensão e proposição 
quantos às implicações do golpe de 2016 para a democracia brasileira.

Cumprindo com uma de suas essenciais responsabilidades enquanto 
instituição pública de ensino, compromissada com a educação livre, o pen-
samento crítico e o conhecimento autônomo, a Universidade Federal de 
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Pelotas — assim como algumas outras do país — promoveu um curso de 
extensão intitulado O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. O 
evento foi organizado no âmbito do Núcleo de Estudos Sobre Museus, Ciên-
cia e Sociedade (NEMuCS) — por mim coordenado — vinculado, ao Instituto 
de Ciências Humanas (ICH), propondo estabelecer um fórum ampliado para 
debater, de forma ampla e irrestrita com a sociedade de maneira geral, o 
golpe de 2016 e suas consequências à democracia, consideradas em suas 
múltiplas e diversificadas possibilidades e implicações. 

Ao longo de um semestre letivo integral — nomeadamente entre 23 de 
abril e 03 de agosto de 2018 — temas como estruturas político-partidárias, 
minorias, movimentos sociais, educação, cultura, ciência e tecnologia, jus-
tiça, dentre tantos outros, foram semanalmente abordados por profissionais 
de diversas áreas do conhecimento, e demais atores da sociedade civil. Ao 
todo se somaram trinta e duas pessoas responsáveis pela condução de pales-
tras, oficinas, entrevistas e demais atividades, sempre abarcando de forma 
inerente debates e discussões com o público presente, de característica 
heterogênea em razão da própria natureza extensionista da proposta. Dada a 
formação variada e interdisciplinar dos participantes, cada um desenvolveu 
— a partir de sua área de atuação, pesquisa, ensino ou extensão — aborda-
gens que permitissem ampliar as possibilidades de leitura e compreensão 
desse processo, que tem seu marco fundamental em 2016, mas que como 
foi dito acima, se espraia de forma dinâmica e multifacetada extrapolando 
limites temporais e o topos do impeachment em si.

Vale destacar, desta maneira, a contribuição inestimável de professores 
das seguintes áreas: Ciência Política; Arqueologia; Artes Visuais; Filosofia do 
Direito; Psicologia Social; História; Sociologia; Ciências da Comunicação; 
Geografia; Divulgação Científica; Filosofia; Linguística; Engenharia; Museolo-
gia e Educação. Colaboraram, além de docentes do ensino superior, demais 
atores da sociedade civil, tais como professores do ensino fundamental e 
médio; e integrantes de movimentos sindicais, sociais e demais entidades 
de representação de causas feministas, dos povos indígenas, da população 
negra e da classe trabalhadora em geral. 

O rol de temas a partir dos quais se dinamizou a reflexão acerca do 
golpe de 2016 é igualmente diverso, abarcando: pós-democracia; presiden-
cialismo de coalizão; cultura visual e artística; hermenêutica jurídica; ações 
afirmativas; gênero; linguagem, ideologia e política; mídia e discurso; ação 
social urbana e participação popular; ciência, tecnologia e inovação; fas-
cismo e seus ecos atuais; pré-sal e interesses imperialistas; ditadura militar, 
cultura e memória; direitos indígenas; filosofia da educação, práticas de 
controle e políticas de formação; e, cultura política. Importante salientar, 
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ainda, que tivemos participantes/debatedores não somente membros da 
coletividade acadêmica da UFPel ou da cidade de Pelotas, mas oriundos de 
diversas outras instituições e localidades do país.

Em termos de características gerais do público participante, é possível 
identificar paralelos com os próprios responsáveis pela dinamização das ati-
vidades, a saber, pessoas que não necessariamente integram a rotina interna 
da universidade — como docentes, discente e técnicos-administrativos da 
Federal de Pelotas — mas profissionais de diferentes órgãos de ensino, ati-
vismos, lutas e movimentos. De todo modo — e como é de costume verificar 
mesmo em ações de extensão, como neste caso — compunha a plateia, em 
sua maioria, estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação. Ao 
todo foram cerca de 450 presentes, em um total de 15 semanas de deba-
tes plurais e altamente qualificados acerca do golpe de 2016, as possíveis 
sequelas deixadas na nossa tessitura democrática e seus dimensionamentos 
porvindouros.

O conteúdo deste livro é composto por textos redigidos por alguns dos 
colaboradores do curso, com base na condução de suas palestras, oficinas, 
entrevista e demais atividades. Inicia-se com artigo de Alvaro Barreto refle-
tindo, desde a perspectiva da Ciência Política, sobre as relações da estrutura 
institucional no Brasil e as possibilidades de governabilidade e estabilidade 
política. “O Golpe na narrativa da Ciência Política: como explicar o que não 
deveria ter acontecido?”, chega à conclusão que há um certo gap entre as 
próprias opções interpretativas de tal disciplina científica e a realidade dinâ-
mica na qual se dá a ação política concreta. 

“Junho de 2013: a mídia, o golpe e a ascensão da extrema direita no 
Brasil”, de Dâni Moreira, propõe discutir acerca do papel cumprido pela 
imprensa com a cobertura das manifestações de rua desde 2013, implicando 
na deposição de Dilma Rousseff e na subsequente — e ainda presente — 
escalada de uma parcela atuante no cenário nacional movida pelo ódio, 
pela intolerância e profundo desprezo pelas causas populares. Com recorte 
específico em quatro importantes meios de comunicação do país, a análise 
nos conduz à reflexão sobre o poder discursivo-ideológico da mídia, que 
acabou viabilizando politicamente o extremismo de Jair Bolsonaro. 

Tendo também como pano de fundo para a análise do golpe a ação 
midiática, Ricardo Fiegenbaum analisa a cobertura da Rede Globo de Tele-
visão, em especial a realizada pelo Jornal Nacional, das manifestações de 
rua ocorridas entre 2015 e 2016, tanto de entusiastas como de opositores 
do impeachment de Dilma Rousseff. O artigo “A midiatização do golpe do 
impeachment: ação política e produção discursiva” propõe, com base na teo-
ria dos campos de Bourdieu e na teoria dos sistemas de Luhmann, uma via 
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de entendimento sobre como dispositivos midiáticos  operaram mediações, 
organizações e dinamizações de processos sociais capazes de produzirem 
sentidos e ações político-jurídicas que possibilitaram o golpe de 2016 e seus 
subsequentes resultados.

Na sequência, “Porque este governo não me representa: a ideologia dos 
partidos políticos e a influência do neoliberalismo nas questões sociais”, de 
Valdirene Hessler, discute a complexidade da constituição do sistema polí-
tico partidário brasileiro, tendo em vista a evanescência característica das 
ideologias que o compõem. A partir disso, a autora estabelece uma reflexão 
acerca da fragilidade do governo de Michel Temer em termos de legitimi-
dade, a partir de argumentos que evidenciam como o projeto neoliberal por 
ele implantado não é representativo de grande parte da população do país.

Sidney Vieira, Adriel da Silva, Robinson Pinheiro e Andressa dos Santos 
argumentam em “Planejamento urbano, participação popular e movimentos 
sociais: o golpe de 2016 e o retrocesso na democracia” que o estelionato do 
impeachment se configura, em última análise, como parte de um embate 
que vem se precipitando contra as forças sociais que reivindicam maior 
participação, autonomia, liberdade e justiça. Tendo claro que ao longo dos 
próximos anos ainda estaremos sob efeito do golpe, os autores admitem a 
possibilidade de construção de uma sociedade ancorada na participação 
popular e comunitária, refletindo, para tanto, sobre transformações urba-
nas, urbanismo, e a contribuição de movimentos sociais específicos para o 
fortalecimento da democracia brasileira.

O artigo “Está em curso no Brasil uma série de medidas extremas, com 
características de justiça de exceção, contra povos e comunidades originárias 
e tradicionais”, de Roberto Liebgott, detalha e denuncia — como o próprio 
título sugere — o ambiente de extrema insegurança jurídica instaurado no 
pós-golpe, no que se refere às garantias de direitos individuais e coletivos 
das sociedades tradicionais e povos indígenas do Brasil. Destaca-se, nesta 
perspectiva, processos inerentes ao próprio Estado que, em nome do incre-
mento das atividades de produção fortemente extrativistas, tem posto em 
risco extremo tanto o meio ambiente em si, quanto as populações indígenas, 
nomeadamente.

Um dos vetores fundamentais para a queda da primeira mulher Presi-
denta do nosso país foi a questão das relações gênero, sendo este, portanto, 
o debate proposto por Lígia Chiarelli em “O impeachment de Dilma Rousseff: 
Uma perspectiva de gênero sobre o golpe de 2016”. Dentre outros argumen-
tos, o artigo traz à baila fatos que notabilizam como atitudes machistas e 
misóginas sustentaram uma produção de sentidos arraigados nos signos do 
patriarcado, que punham em xeque a própria capacidade, em última instân-



14

cia, de uma mulher exercer o cargo de maior mandatária da nação — além 
de estarem presentes na própria investida contra as políticas de equidade 
de gênero propostas pelo governo apeado.

Em “As Mudanças nas Políticas de Formação de Professores com o 
Golpe”, Virgínia Alves estabelece um panorama, em perspectiva, acerca das 
distinções fundamentais entre a realidade da educação e da formação pro-
fissional de educadores durante os períodos pré e pós-golpe de Estado. 
Atentando aos efeitos nefastos perceptíveis após os eventos de 2016, o artigo 
é também propositivo no sentido da estruturação de uma postura crítica, 
capaz de consubstanciar a resistência aos desafios presentes e os instru-
mentos para superá-los.

Na sequência temos o artigo de Pedro Sanches, intitulado “As artes e 
as artimanhas de um golpe anunciado: apontamentos sobre democracia e 
expressão artística”, trazendo à baila as relações diversas entre artes plás-
ticas, cultura popular, manifestações de rua e democracia, a partir de uma 
abordagem não homogênea e linear do tempo histórico, mas sim conjuntu-
ral, se aprofundando para além das aparências da superfície do dos eventos. 
Cabe salientar que este texto resulta de aula ministrada em parceria com 
Wilson Miranda, que propôs oficina de desenho e pintura na qual o público 
presente pôde se expressar a respeito dos sentidos e significados do golpe 
de 2016, produzindo obras que encontramos aqui ilustrando este livro.  

Por fim, temos a entrevista com Suzana Albornoz, realizada por Neiva 
Oliveira e Avelino Oliveira, em parceria com o Grupo de Pesquisa FEPraxiS 
(Filosofia, Educação e Práxis Social), da Faculdade de Educação/UFPel, como 
atividade integrante do projeto FEPraxiS Entrevista. Sob o título “A respeito 
de nossa formação política: dialogando com as agruras do nosso tempo”, a 
entrevistada abordou diversos assuntos, desde a descrição geral do cenário 
em que se deu o golpe de 2016; passando pela postura da esquerda brasileira 
nos embates político-discursivos travados com seus antagonistas; reflexões 
sobre nossa herança colonial, escravagista e suas implicações para a demo-
cracia; chegando a outros tópicos como a agência da intelectualidade do 
país no contexto do golpe; o significado de junho de 2013, os conflitos de 
classe tangentes e o papel da mídia; e, os desafios e lições do golpe.

Não poderia terminar esta apresentação sem agradecer a inestimável 
contribuição de todos que tornaram possível não só esta publicação, mas 
a realização do curso que o ensejou. Já se somam cerca de três anos desde 
a germinação da ideia inicial, organização e implementação da atividade 
de extensão, além da organização deste livro em si. É seguro afirmar, desse 
modo, se tratar de um feito coletivo, levado a cabo por muitas mãos, tor-
nando inviável uma menção nominal aqui. Cito de maneira genérica, por-
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tanto, os colegas professores; o Instituto de Ciências Humanas, a Coorde-
nação de Comunicação Social, a Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de 
Ensino e a Reitoria da UFPel; a Associação dos Docentes da UFPel (ADUFPel 
SSind); os estudantes que integraram o projeto; o público participante; os 
órgãos de imprensa que divulgaram e cobriram o evento; enfim, todos que 
de alguma maneira trabalharam para que, no fim, lográssemos êxito nesta 
empreitada. Registro aqui minha gratidão e meu desejo de que possamos 
permanecer juntos nesta luta, que é em síntese, pela cultura, pela ciência, 
pela educação — pública, gratuita e de qualidade -, pela liberdade de pen-
samento e expressão, pela democracia, em suma, pela própria vida. Boa 
leitura!

Daniel Maurício Viana de Souza

Organizador
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O Golpe na narrativa da Ciência Política: como 
explicar o que não deveria ter acontecido?

Alvaro Augusto de Borba Barreto1

O artigo procura refletir sobre as respostas que a Ciência Política tem apre-
sentado, desde o final de ditadura civil-militar até a contemporaneidade, 
sobre o desenho institucional brasileiro, as implicações que ele traz para as 
chamadas governabilidade e estabilidade política. Tais respostas são con-
frontadas com o aparente paradoxo representado pelo processo de impea-
chment sofrido pela presidenta Dilma, ainda mais nas circunstâncias em que 
ele se deu, com as características de um golpe institucional. A conclusão do 
texto é de que, preocupada em circunscrever a dinâmica da realidade política 
a princípios fixos, regulares e apaziguadores, as explicações da disciplina 
estão muito vinculadas a uma concepção positivista de ciência e menos 
atenta ao que a constitui como tal, que são as ações políticas e seu caráter 
sempre provável, instável e incerto.

***

Quando o Brasil deixou o período de ditadura civil-militar, deu posse a um 
presidente civil e procurou redesenhar a sua organização institucional — na 
metade final dos anos 1980 — a disciplina Ciência Política se engajou em 
um vigoroso debate em torno das escolhas que o país deveria fazer para 
consolidar a sua nascente e frágil democracia. O mote era a ideia de que o 
desenho institucional seria determinante para a estabilidade democrática, 
ou seja, os tipos de instituições políticas definidas e a combinação entre 
eles seriam fundamentais para viabilizar a democracia e evitar um novo 
ciclo de autoritarismo.

Como se sabe, as decisões tomadas naquela época ganharam forma na 
Constituição de 1988 e, depois, foram ratificadas no plebiscito de 1993. Elas 
apontaram para república presidencialista, legislativo bicameral, federalismo 
e sistema eleitoral proporcional para escolha dos membros da Câmara dos 
Deputados e dos parlamentos unicamerais estaduais (Assembleia Legisla-
tiva) e municipais (Câmara Municipal). Dentre esses elementos estruturais, 

1 . Professor do Departamento de Sociologia e Política (DESP), do Instituto de Filosofia, 
Sociologia e Política (IFISP), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Atua no PPG em 
Ciência Política.
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a única modificação em relação aos existentes na Constituição de 1946 foi a 
introdução da exigência de maioria absoluta dos votos válidos para a eleição 
de Presidente da República, governador e prefeito de municípios com mais 
de 200 mil eleitores, o que inclui a possibilidade de realização de 2º turno 
ou ballotage.

As primeiras interpretações da Ciência Política sobre essas escolhas não 
foram positivas. O raciocínio era simples, mas contundente: se o desenho 
institucional da Constituição de 1946 não ofereceu garantias à manutenção 
da democracia, tendo desembocado no golpe de 1964, quais garantias ele 
ofereceria no pós-ditadura? 

O principal problema era, na lógica de autores como Juan Linz (1991) 
e Bolívar Lamounier (1994), a reafirmação da opção pelo presidencialismo. 
Segundo eles, a escolha deveria ter sido pelo parlamentarismo, que era qua-
litativamente superior, especialmente para a resolução de crises políticas 
— e havia a expectativa de que jovens democracias, assoladas por recessão 
econômica, caso do Brasil, teriam muitas dessas crises. 

As críticas ao regime presidencial era de que ele só funcionava nos 
EUA, que o haviam criado, pois era excessivamente personalista, oferecia 
poderes em demasia ao Chefe de Estado, que era ao mesmo tempo Chefe 
de Governo, assim como que era demasiadamente rígido, baseado no man-
dato conferido pelo povo diretamente, sem possibilidade de remoção por 
vontade política do Legislativo, também escolhido pelo povo. Essa dupla 
legitimação popular do Executivo e do Legislativo, sem responsabilidade 
política mútua e a separação de poderes, não fornecia meios políticos para 
a solução de conflitos: o presidente não poderia dissolver a legislatura e 
o parlamento não poderia derrubar o presidente a não ser por meios não 
democráticos, como golpes, rebeliões e outros atos de força — com a notória 
exceção do impeachment.

No parlamentarismo, ao contrário, predominavam as maiorias legislati-
vas que, baseadas na confiança, formavam o governo e, na mesma perspec-
tiva, retiravam-no do poder. É o chamado sistema de fusão de poderes, no 
qual o governo do 1º ministro é uma emanação da vontade do parlamento 
e nele se mantém enquanto persistir essa vontade. Os mandatos não eram 
rígidos e, em teoria, os partidos e as coalizões eram mais fortes do que as 
pessoas e as personalidades políticas.

Posteriormente, um autor norte-americano, especializado em América 
Latina, Scott Mainwaring (1993), aprimorou a análise sobre as agruras do 
presidencialismo, seguindo as noções desenvolvidas por Linz (1991). Ele 
cunhou a noção da difícil combinação, pois o modelo eleitoral proporcio-
nal, adotado no Brasil, favorecia a formação do pluripartidarismo. Como as 
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eleições presidenciais e parlamentares eram coincidentes, mas formalmente 
separadas, uma majoritária e a outra proporcional e existiam muitos par-
tidos, o resultado mais provável era de que o Presidente eleito não tivesse 
maioria no parlamento. Essa assertiva tem se verificado em todas as elei-
ções brasileiras desde 1989. Como resultado, a agenda do poder Executivo, 
amplamente aprovada nas urnas, enfrentaria a oposição do parlamento e 
poderia ser bloqueada. Ou seja, presidencialismo com pluripartidarismo era 
a difícil combinação, geradora de impasses institucionais e a impossibilidade 
de superar as crises, dada a rigidez do presidencialismo.

Outro autor a contribuir para este debate foi Sérgio Abranches (1988). A 
visão dele era mais nuançada do que as anteriores, mas ele era igualmente 
pessimista quanto ao futuro do país. Abranches observou que o arranjo 
institucional brasileiro — com presidencialismo, legislativo bicameral, fede-
ralismo, sistema eleitoral proporcional e pluripartidarismo — era único no 
mundo. Verificou que, com esse desenho, dificilmente o presidente consegui-
ria governar, pois haveria muitas instâncias de veto e quaisquer acordos para 
aprovar novas políticas e novas legislações seriam muito difíceis e, quando 
acontecessem, teriam muito menos contundência do que seria necessário 
para produzir os efeitos pretendidos. 

Ao inverso de Linz (1991), ele supôs que haveria uma alternativa ao 
presidente, já que ele tinha um mandato fixo, de caráter eletivo e amplas 
possibilidades de compor o seu governo: formar coalizões. É Abranches 
(1988) quem cunha a expressão “presidencialismo de coalizão”, que virou 
lugar comum para definir o modelo político brasileiro. Em outras palavras: 
o presidente poderia oferecer espaço em seu governo a partidos que ini-
cialmente não o apoiavam, recebendo em troca sustentação parlamentar 
para aprovar a sua agenda. A quantidade de postos de nomeação política, 
o acesso aos recursos do governo e a disponibilidade dos partidos para 
negociar tornariam viável a formação dessas coalizões. 

Contudo, se acreditava na formação de coalizões, ele não considerava 
possível que elas sobrevivessem muito tempo. A literatura sobre o tema 
indicava que coalizões que envolvem muitos parceiros — como seriam as 
brasileiras, seja pela quantidade de partidos, seja pelas divisões de interes-
ses regionais na federação, muitas delas presentes a nível intrapartidário — 
eram difíceis de sustentar, instáveis por excelência e tendiam a se desfazer. 
Logo, o presidencialismo de coalizão significaria acordos que seriam cons-
truídos, não operariam por muito tempo e dariam origem ao isolamento do 
presidente ou a um novo ciclo de formação de coalizão. A tradução disto: 
instabilidade política e ineficiência no governo.
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Uma parte da bibliografia atentou para uma alternativa que o Presi-
dente teria nesse cenário: governar sem o legislativo, passar por cima dele 
ou constrangê-lo a aprovar a sua agenda, especialmente porque ela havia 
sido eleita pela maioria da população. O foco se dirigiu a poderes excepcio-
nais que a Constituição havia atribuído ao Presidente, que eram, em alguma 
medida, resquícios do período ditatorial e que diferenciavam o Presidente 
pós-1988 daquele da Constituição de 1946. O principal desses poderes era 
a Medida Provisória (MP): a capacidade de editar normas que passam a pro-
duzir efeitos imediatamente, mas perdem a eficácia em 30 dias, embora pos-
sam ser reeditadas infinitas vezes2. Em outras palavras: determinar políticas 
públicas sem que o Congresso tenha de aprová-las, apesar de o legislativo 
ter a possibilidade de rejeitar a MP e de modificá-la durante a tramitação 
ou de sequer a admitir. 

O’Donnell (1991) sintetizou as figuras desses presidentes que se acha-
vam superlegitimados pelas urnas e, portanto, com poderes para fazer as 
mudanças que achassem necessárias contra toda e qualquer oposição, sem 
seguir os preceitos da separação de poderes, com a proposição da categoria 
democracia delegativa. Por meio dela, estava descrevendo alguns dos pre-
sidentes latino-americanos do início dos anos 1990, como Collor no Brasil, 
Menem na Argentina e Fujimori no Peru. O problema é que, se esta alternativa 
garantia a capacidade de governar (ao menos enquanto as políticas produ-
ziam resultados), flertava com práticas típicas do autoritarismo e indicava 
democracias que só funcionam se fossem pouco democráticas.

Desse modo, o juízo predominante na Ciência Política sobre o funcio-
namento das instituições políticas brasileiras no período imediatamente 
pós-ditadura civil-militar era bastante negativo. Ou ela não funcionava ou só 
conseguia ser operacional quando se parecia com o regime autoritário. Os 
impasses sociais e econômicos não poderiam ser vencidos pela política e a 
crise corria o risco de se tornar permanente, construindo uma democracia 
sempre precária.

Essa percepção se alterou a partir de metade dos anos 1990. Uma série 
de trabalhos lançaram novas luzes sobre a governabilidade do país, espe-
cialmente aqueles realizados por Figueiredo e Limongi (1999, 2002, 2005, 
2006, 2007). 

Do ponto de vista metodológico, eles testaram empiricamente — o que 
ainda não havia sido feito — a ideia de que Presidente e parlamento teriam 

2 . Esse modelo vigorou até 11 de setembro de 2001, quando uma Emenda Constitucional 
alterou o regramento das MP: elas passaram a valer por 60 dias, podendo ser prorrogadas 
por apenas mais 60 dias, considerados como tais aqueles em que o Congresso Nacional 
está em funcionamento ordinário ou em convocação extraordinária.
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agendas diferentes e que, por isto, o segundo atuaria como uma instância 
de veto. Se o sistema político brasileiro funcionasse como afirmava a teoria, 
seria de se esperar que fossem identificadas muitas derrotas dos projetos 
de lei (PL) apresentados pelo Presidente e a preponderância dos deputados 
e senadores entre as propostas aprovadas.

Não foi isto o que aconteceu. Figueiredo e Limongi identificaram que 
os PLs apresentados pelo Presidente eram aprovados em taxas elevadas 
(acima de 80%) e que o Chefe do Executivo era o principal legislador do país 
(também acima de 80%). A conclusão foi de que a agenda do Presidente 
era muito bem recepcionada pelo Congresso Nacional, que estava longe de 
ter uma agenda própria e de ser uma instância de veto. Por conseguinte, a 
ideia da disfuncionalidade do arranjo institucional brasileiro perdia um de 
seus principais pilares.

A explicação para este resultado foi construída por meio de um dos 
modelos interpretativos norte-americanos sobre o funcionamento do parla-
mento, aquele que afirmava o caráter estratégico dos partidos, assim como 
da recuperação em novas bases da noção de presidencialismo de coalizão 
conjugada com a apreciação do elenco de grandes poderes do Presidente 
(emitir MP, iniciativa legislativa, veto). 

Basicamente, argumentaram que presidencialismo e parlamentarismo 
eram formas de governo e que, como tais, tinham os mesmos objetivos de 
garantir que o “governo governasse”. Logo, eles eram menos diferentes do 
que os debates dos anos 1980 faziam crer. 

No parlamentarismo, o caminho para ter a confiança do parlamento e 
construir um governo era obter a maioria das cadeiras para o seu partido. 
Se isto não fosse possível, aliar-se a outros partidos — formar uma coalizão 
— ou garantir que a maioria oposicionista estivesse dividida e não atuasse 
contra o governo. Em parlamentos pluripartidários, a situação mais comum 
era a formação de coalizão e houve a tendência a associar ambos. Ou seja, 
o governo se formava após a eleição, a partir de acordos entre os partidos 
(alguns deles, na verdade), firmados em torno de propostas comuns de 
exercício do poder executivo e a respectiva divisão de posto do gabinete.

Na mesma medida, a literatura tendeu a supor que o Presidencialismo 
não contemplava a mesma estratégia porque o governo estava antecipa-
damente formado (ele era o resultado da eleição presidencial), indepen-
dentemente de qualquer acerto do eleito com os partidos derrotados. Por 
causa de rígida separação entre os poderes, imaginava-se mais: que não 
haveria estímulos institucionais para que Presidente e parlamento (partidos 
parlamentares, em termos mais diretos) estabelecessem compromissos 
recíprocos.
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Para Figueiredo e Limongi, este não seria um comportamento racional 
nem de parte do Presidente — que sabia o custo da tendência a não negociar 
— e nem dos partidos parlamentares — que conhecem as agruras de estar 
na oposição. Se, ao contrário, o Presidente se dispusesse a abrir espaço no 
seu governo a partidos aliados e se havia legendas interessadas em for-
mar o governo, o presidencialismo poderia funcionar também por meio de 
coalizões, a exemplo do que ocorria com o parlamentarismo. Aliás, os dois 
autores consideram a formação de coalizão tão normal no presidencialismo 
que chegam a repudiar como tautológica a expressão “presidencialismo de 
coalizão” que tanto ajudaram a difundir (LIMONGI, 2006).

Uma questão derivada, já abordada por Abranches (1988), discutia a 
capacidade de os partidos políticos brasileiros avalizarem o acordo fechado 
com o Presidente. Em outros termos: qual o grau de disciplina dos partidos 
para garantir em plenário os votos que o Presidente precisava e que estavam 
na base do acordo. A resposta positiva foi encontrada no modelo como se 
organizava o Congresso Nacional, centrado nos partidos, que controlavam a 
agenda parlamentar e os procedimentos legislativos, notadamente por meio 
do líder. Era equivocada a ideia de que havia 513 deputados e 81 senadores 
cada um agindo conforme os seus interesses, a beneficiar seus eleitores ou 
financiadores, sem nenhum tipo de coordenação. Os dados sobre a disci-
plina de votos dos partidos — o quanto a bancada seguia a indicação de 
voto do líder — demonstravam este fato em alta intensidade, o que garantia 
previsibilidade aos resultados das votações, caso fosse conhecido o posi-
cionamento do partido.

Desse modo, era viável não somente montar como sustentar uma coa-
lizão no presidencialismo brasileiro. Da mesma forma, na prática, não havia 
as supostas agendas presidencial e do legislativo, opostas e irreconciliáveis. 
Havia, sim, a do governo, formulada pelo Executivo por meio da figura do 
Presidente, sustentada no parlamento pela bancada governista, formada 
pelos partidos aliados que formavam o gabinete, e que supostamente era 
majoritária — para isto era formada a coalizão — e a agenda da oposição, que 
podia estar dividida entre diversos partidos. Em termos sintéticos: a inter-
pretação sobre como funciona o desenho institucional brasileiro não deveria 
se realizar por meio da relação Executivo-Legislativo, e sim de Governo (de 
coalizão e majoritário)-Oposição.

Esta explicação ganhou rapidamente respeitabilidade e passou a ser o 
novo paradigma, gerando uma série de pesquisas que buscaram aprofundar 
o modelo, avançar sobre novos aspectos e/ou resolver questões derivadas. 
Assim, uma métrica foi desenvolvida para dimensionar quando uma coalizão 
se desfaz e uma nova é criada, bem como averiguar a correspondência entre 
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a composição partidária do gabinete e o modo como os partidos votam no 
parlamento (AMORIM NETO, 2000). Outras investigações observaram como a 
peça orçamentária é gerida pela coalizão governista ou como a dinâmica do 
uso da MP deixa de ser um instrumento para excluir o parlamento e se torna 
a expressão da ordem de preferências da própria coalizão (FIGUEIREDO; 
LIMONGI, 1999; AMORIM NETO; TAFNER, 2002; PEREIRA; MULLER, 20032, 
2003). A comparação entre o desempenho legislativo da agenda presidencial 
do pós-1988 em relação ao período 1946-64 também foi objeto de análise, 
o que explicitou as diferenças entre os desenhos institucionais, apesar de 
os traços macro serem os mesmos (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2006). Os exem-
plos poderiam se multiplicar, pois uma ampla quantidade de estudos foi 
desenvolvida desde então.

Enfim, todas essas investigações seguiam e aprofundavam o novo 
paradigma. A ideia de que o país era “ingovernável” perdeu atualidade. 
Metaforicamente, pode-se dizer que a teoria antiga havia explicado e sido 
muito convincente para espelhar as presidências de Sarney e de Collor, nos 
primeiros passos da experimentação do novo desenho institucional; e que 
a nova ajudava a compreender os governos de FHC, depois os de Lula e o 
primeiro de Dilma.

Contudo, tanto no caso da interpretação mais antiga quanto na atual, a 
Ciência Política continuava a cumprir o papel que se autoinstituíra: produzir 
explicações como forma de estabelecer controle sobre a dinâmica política. 
Esta não é uma novidade. Ao menos desde Hobbes, um dos filósofos que é 
um clássico e um dos inspiradores da disciplina, há a pretensão de fazer do 
conhecimento sobre a política um mecanismo rígido, que funcione como um 
relógio ou outro artefato tecnológico do gênero, capaz de dar concretude 
a relações intangíveis como o tempo ou, no caso, a política. Em resumo, de 
enfatizar o caráter científico do conhecimento sobre o objeto de estudo, isto 
é, circunscrevendo-a a relações antecipatórias, dando-lhe previsibilidade e 
apaziguando a intensidade que a envolve.

As respostas sobre como funciona o desenho institucional brasileiro 
mudaram, mas a base epistemológica que a sustenta continua a mesma: a 
operacionalidade da nossa democracia é um resultado que pode ser ante-
cipado por meio do modo como as instituições políticas são desenhadas. 
Logo, como é uma máxima do neoinstitucionalismo, as regras disciplinam, 
constrangem e direcionam o comportamento dos atores3.

No caso da ideia do presidencialismo de coalizão, esta perspectiva foi 
levada quase ao solipsismo. Não importavam as circunstâncias ou o estilo 

3 . Para mais informações sobre o neoinstitucionalismo, ver: Peres (2008).
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de governar do presidente, o modo como ou as circunstâncias a partir das 
quais ele alcançou o posto, o partido ao qual pertencia, quem seriam os 
parceiros da coalizão etc. A Ciência Política havia descoberto o santo graal 
da governabilidade no país: o presidencialismo de coalizão. Logo, qualquer 
presidente, seja ele quem for, ao partido que estiver filiado, ao contexto 
político envolvido, vai oferecer espaço no seu governo a outros partidos para 
formar maioria e estes aceitarão o convite. Feito isto, a coalizão funciona 
por si só. Não há outra fórmula possível para governar e tampouco qualquer 
questionamento em torno da agenda dessa coalizão. 

Nessa perspectiva, há uma espécie de fim da história: FHC, Lula, Dilma e 
qualquer um que os venha a suceder fará a mesma coisa e todos os presiden-
tes serão iguais na utilização do mecanismo. As diferenças, que obviamente 
existem, não são fortes o suficiente para apagar o imperativo categórico ou 
a fórmula mágica do presidencialismo de coalizão.

O problema é que, conforme esta teoria, o golpe que a presidenta Dilma 
sofreu jamais deveria ter acontecido. De um lado, porque era absolutamente 
desnecessário: a capacidade de negociação dos atores, o firme interesse 
entre todos pelo acordo e os ganhos recíprocos não tornavam razoável uma 
ruptura das regras do jogo, causando instabilidade e gerando perdas de 
credibilidade ao próprio sistema político, à democracia e às eleições em 
especial. De outro, porque não pode ser explicado pela própria teoria. Se 
não se pode alegar um estilo político pouco afável de Dilma; se não se pode 
supor que os partidos prefiram a traição à negociação; se não cabe afirmar 
a existência de diferenças irreconciliáveis e se tudo pode ser negociado etc., 
a conclusão da teoria é de que o golpe é um absurdo. Não em si mesmo — 
embora também o seja — mas para o escopo explicativo da teoria.

Obviamente, não se pode negar que o golpe tenha acontecido. Ainda 
que se use o termo mais neutro “impeachment”, que está previsto nas ins-
tituições, ele não deveria ter ocorrido. A experiência do impeachment de 
Collor era uma comprovação da validade da teoria do presidencialismo de 
coalizão, já que ele preferiu não adotar esta estratégia e pagou um alto preço 
por isto. Mas Dilma optou pela coalizão e mesmo assim sofreu o impeach-
ment. O que ocorreu?

No que o texto se propõe a fazer — que é falar mais sobre o que a Ciên-
cia Política diz do que discutir propriamente o processo golpista sofrido por 
Dilma, um golpe institucional muito mais sofisticado do que os de antiga-
mente que eram baseados na força — pode-se destacar que esse episódio 
mostrou que a teoria do presidencialismo de coalizão precisa ser encarada 
com outros olhos. Ela não deixou de ser convincente e de explicar como 
funciona o sistema político brasileiro, mas perdeu a aura de profecia que 
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se autocumpre, de teoria que pode apagar a análise conjuntural, pois os 
elementos estruturais e a mecânica dela compreendem tudo. 

Se antes citei Hobbes e a ideia de uma política que se torna conheci-
mento fixo, oferece previsibilidade e se torna ciência, talvez o golpe sofrido 
pela Dilma em relação à teoria do presidencialismo de coalizão possa nos 
reportar a Aristóteles (1985). Também ele, um dos pais da Ciência Política, 
afirmava que o conhecimento sobre este campo jamais é certo, definitivo, 
mas sim sempre provável e contingente, sujeito a variações, não circunscrito 
a leis e a normas que excluem a análise e a investigação. 

Desse modo, é preciso retornar a uma concepção de política vista como 
contingente e renunciar à pretensão de uma ciência (política) com ares de 
positivista, do conhecimento pleno, geral e irrestrito. Para citar um outro 
pai da disciplina: ler mais Maquiavel, em especial O Príncipe (1987), e suas 
análises psicológicas e históricas do comportamento político — que pouco 
tem da imagem do cientista político de hoje, parecendo ser mais a de um 
comentador dos políticos — pois ele nos ensina algo que, ao menos no caso 
que comento, a disciplina perdeu: a própria ideia de política, a noção de que 
há interesses e intenções irreconciliáveis e que há circunstâncias e conjuntu-
ras críticas em que as decisões aparentemente menos racionais são tomadas 
e produzem um hecatombe na organização institucional. Esses atos tres-
loucados não deveriam ocorrer, porque são ruins e porque não encontram 
espaço na teoria, mas ocorrem. E, se ocorrem, precisamos saber a razão. 

Claramente, a explicação da teoria é insuficiente ou demasiadamente 
conformada com o ordenamento, com o controle, com o apaziguamento. A 
Ciência Política está permeada por categorias que expressam este objetivo: 
estabilidade, governabilidade, institucionalização etc.

Nesse sentido, há um texto escrito por Palermo (2000), no qual ele fez 
um mapeamento das teorias sobre o funcionamento institucional brasileiro. 
Lá, já figuravam críticas ao presidencialismo de coalizão tal como formulado 
por Figueiredo e Limongi. Essas críticas ficaram esquecidas no tempo, muito 
em razão da adequação entre o que a teoria dizia e a governança brasileira 
indicava, mas podem ser resgatadas atualmente, pois ajudam a começar a 
entender o golpe sofrido pela Presidenta Dilma: 

Se se associa governabilidade com produção decisória, não 
vejo razão para acreditar que o Brasil seja ingovernável. Den-
tro dos limites inerentes à política como tal, o sistema político 
brasileiro pode parir um Collor, mas também pode dar-lhe um 
basta. Isto significa que existe uma afinidade eletiva entre cer-
tos estilos políticos e determinadas morfologias institucionais. 
Mas, certamente, esta relação está afetada por variáveis inter-
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venientes que são, às vezes, de importância decisiva (entre 
elas está a envergadura da liderança e o capital político com 
que o presidente ascende ao Poder Executivo), o que, por sua 
vez, torna patente ao mesmo tempo a utilidade da análise ins-
titucional e a necessidade de combiná-la com outras variáveis 
para a compreensão dos processos políticos.

Essas outras variáveis que devem ser incluídas na análise tornam o 
processo institucional complexo e difícil de ser contido em uma teoria macro 
explicativa, o que não implica renunciar a investigações e à formulação de 
respostas, mas impõe uma certa humildade no escopo do que se pretende 
dizer e do que se pode abarcar. 

E a experiência histórica acumulada dá respaldo a este comedimento: o 
mesmo desenho institucional produziu Collor e Lula, Dilma e FHC, de modo 
que a estabilidade, a segurança e a previsibilidade são possíveis, mas a ins-
tabilidade, a insegurança, a imprevisibilidade e até mesmo a regressão a 
novas formas autoritárias mais ou menos explícitas também são prováveis. 

Então, a disciplina precisa entender que por mais certas que as suas 
respostas pareçam ser, a política é sempre mais ampla, ambígua e viva do 
que supõe esta teoria e a pretensão de cientificidade. O antídoto para tal é 
a eterna vigilância, desconfiar das respostas dadas e mergulhar na análise 
das conjunturas e dos movimentos imprevisíveis para tentar compreender o 
que está em andamento. É assim que se pode começar a explicar um golpe 
que não deveria ter ocorrido, seja porque não cabe na teoria, seja porque 
não cabe em uma democracia que se pretende madura, estável ou institu-
cionalizada — como gosta de classificar a Ciência Política.
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Junho de 2013: a mídia, o golpe e a ascensão da 
extrema direita no Brasil

Dâni Rodrigues Moreira4

Em 2013, a exemplo de outros países, eclodiram grandes manifestações 
no Brasil (que também ficaram conhecidas como Jornadas de Junho). Os 
protestos originaram-se através da ação coordenada do Movimento Passe 
Livre – São Paulo (MPL-SP). A reivindicação inicial era pela diminuição da 
tarifa do transporte público na cidade, mas, com o andamento do mês de 
junho, tomaram proporções maiores, tanto no que se refere ao número de 
participantes quanto às próprias reivindicações.

Considerando suas proporções e sua importância na história socio-
política do país, faz-se relevante observar o “olhar” da imprensa sobre tais 
manifestações, uma vez que a mídia tem um grande poder de persuasão, 
podendo influenciar mudanças sociais e comportamentais. No Brasil, sem 
minimizar a importância de outros meios de comunicação, tem-se quatro 
revistas semanais de informação (Veja, Época, IstoÉ e Carta Capital), sendo 
que notícias de capa (sobre as quais a revista expõe sua opinião através do 
editorial)5, desses veículos, já exerceram ascendência sobre acontecimentos 
importantes no país. 

A revista Veja, tomada para análise neste trabalho, é impressa e faz parte 
do que se convenciona chamar mídia tradicional. Com a ascensão das novas 
tecnologias, as redes sociais da internet vêm ganhando um status importante 
no que diz respeito aos meios de comunicação. Entretanto, de acordo com 
Recuero, “As redes sociais não têm vocação jornalística em essência, mas 
complementar à prática jornalística” (RECUERO, 2009, p.13). Dessa forma, 
as redes atuam muito no sentido de reproduzir notícias, ficando, em geral, 
a produção jornalística a cargo dos grandes meios de comunicação. 

4 . Doutora em Letras pela Universidade Católica de Pelotas; professora efetiva de Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira do Instituto Federal Sul-rio-grandense de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IF-Sul).

5 . Logicamente, não são todos os leitores que leem editoriais, entretanto é através dos 
editoriais que as revistas se posicionam sobre as matérias de capa. Sendo assim, para este 
trabalho, são importantíssimos, uma vez que revelam o posicionamento adotado pelas 
revistas, o qual está presente, ainda que de forma velada, tanto no discurso verbo-visual 
das capas (às quais muitas pessoas têm acesso, já que são expostas nas bancas, na internet, 
veiculadas, muitas vezes, em jornais televisivos importantes) quanto no discurso da matéria 
principal (matéria mais lida das revistas).
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Dentro desse contexto, dispõe-se a discutir algumas questões, em 
especial, como a revista em questão, através de seus editoriais publicados 
à época, se posicionou frente às manifestações e suas possíveis relações 
com o cenário sociopolítico que se formou no Brasil após o junho de 2013, 
culminado com o impeachment de Dilma Rousseff e, posteriormente, com 
a chegada de Jair Bolsonaro à presidência.

Para tal discussão, apoia-se nas ideias de pensadores contemporâneos 
que se dedicaram a estudar as manifestações no Brasil, como Leonardo Avrit-
zer, Raquel Rolnik, Jessé de Souza, dentre outros, além de dialogar também 
com as ideias sobre o poder da mídia de John Thompson e Manuel Castells.

 SOBRE A REVISTA VEJA

A revista Veja foi fundada em 1968 por Victor Civita, inaugurando o gênero 
das revistas semanais de informação no Brasil. Segundo Martins & Luca 
(2012), Veja é considerada a quarta do mundo em sua categoria, além de 
ser a maior tiragem entre as revistas semanais brasileiras. 

Tal revista é uma publicação da Editora Abril, a qual somava uma dívida 
de aproximadamente US$ 500 milhões no final de 2005. Em maio de 2012, 
a Naspers (empresa sediada na África do Sul) adquiriu 30% do capital da 
editora Abril. Mesmo com a venda, os problemas financeiros não foram 
sanados. Dessa forma, em fevereiro de 2015, o Grupo Abril anunciou a venda 
da totalidade de suas ações da Abril Educação para fundos de investimento 
sob gestão da Tarpon, pertencente à elite do mercado financeiro brasileiro. 

Apesar da crise enfrentada pelo Grupo Abril, informações oficiais não 
mostram Veja na mesma situação. No sentido de trazer noções mais especí-
ficas sobre a revista, é importante considerar alguns dados da ANER (Asso-
ciação Nacional dos Editores de Revistas). Entre 2013 e 2016, por exemplo, 
Veja, no percentual de vendas de revistas semanais brasileiras, passou de 
34,69% para 52,67%. Ademais, sua circulação média semanal, segundo o 
IVC (Instituto Verificador de Circulação), manteve-se estável entre os anos 
citados, com uma média de 1.100.000 exemplares. 

Ainda, segundo dados da ANER, provavelmente pelas revistas sema-
nais serem as mais lidas, são também as que mais publicam anúncios no 
Brasil. Com relação ao financiamento público através de anúncios, o meio 
revista tem experimentado uma grande queda no faturamento com verbas 
publicitárias federais. Rodrigues (2015), jornalista membro do Conselho 
Internacional de Jornalistas Investigativos, publicou um estudo que mostra 
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o quanto a União gastou entre 2000 e 20146 com publicidade. Tal estudo 
revela que se compararmos o ano de 2009, valor mais alto investido durante 
o governo Lula (R$ 43.698.077), com 2014, no governo de Dilma Rousseff (R$ 
19.903.246), a revista perdeu mais da metade do que ganhava com publici-
dade da União. Dessa forma, a Veja lucrou muito menos com a chegada de 
Dilma Rousseff ao poder. 

Além desses dados e daqueles publicadas pela ANER, é possível acessar 
o site das editoras e ter contato com outras informações através do chamado 
mídia kit7 de cada revista, destinado a assinantes e possíveis assinantes. 
Com relação aos “princípios”, o grupo Abril prioriza “competitividade, foco 
no cliente, rentabilidade e trabalho em equipe”8. Chama atenção que o 
grupo responsável pela edição da Veja traz em seus princípios ideias, como 
competição e lucro. Também, no site oficial do grupo Abril, lê-se: “A Abril 
está empenhada em contribuir para [...] o desenvolvimento da livre inicia-
tiva e o fortalecimento das instituições democráticas do país.”, além disso, 
objetiva: “Ser a companhia líder em multimídia integrada, atendendo aos 
segmentos mais rentáveis e de maior crescimento dos mercados de comu-
nicação e educação.” 

Sendo assim, portanto, de acordo com Segurado (2005), e de acordo 
com seu próprio discurso, a revista Veja alinha-se à corrente ideológica neo-
liberal (termo usado para nomear um sistema econômico e político que 
defende absoluta liberdade de mercado e mínima intervenção do Estado 
nas relações econômicas), valorizando elementos, como “rentabilidade” e 
“desenvolvimento da livre iniciativa”. 

AS DUAS ETAPAS DAS MANIFESTAÇÕES: ANTES E DEPOIS DE 13 

DE JUNHO

Até 13 de junho, dia do quarto protesto, as manifestações ficaram, prati-
camente, circunscritas à cidade de São Paulo, além de que a maioria dos 
participantes trazia em suas reivindicações uma pauta progressista, que 

6 . Não foram encontradas publicações sobre os anos de 2015 e 2016. 

7 . O mídia kit trata-se de um arquivo em pdf, no qual são apresentados, além da missão 
de cada revista e algumas de suas publicações, certos dados (segundo consta nos sites, a 
partir de pesquisas), como a tiragem, circulação, número de assinantes, perfil dos leitores, 
dentre outros.

8 . Informação do site oficial do grupo Abril. Disponível em: http://www.grupoabril.com.
br/pt/missao-e-valores. Acesso em: 6 jan.2017.

http://www.grupoabril.com.br/pt/missao-e-valores
http://www.grupoabril.com.br/pt/missao-e-valores
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tinha “[...] como centro a mobilidade urbana e a melhoria dos serviços de 
saúde e educação no setor público [...]” (AVRITZER, 2016, p. 81).

No dia 13 de junho, houve forte violência, inclusive, jornalistas e mani-
festantes pacíficos (que representavam a maioria dos participantes no pro-
testo) foram feridos. Partindo da preocupação de que a imagem do Brasil 
pudesse sofrer comprometimentos em função dos protestos durante a Copa 
das Confederações, a polícia foi orientada pelo governo estadual a manter a 
ordem a qualquer custo. Entretanto, a violência policial, ao invés de conter 
os manifestantes, surtiu um efeito contrário e, a partir desse momento, as 
manifestações cresceram, ganhando adesão de um número cada vez maior 
de pessoas. Jornalistas também foram alvo da violência e a imprensa mudou 
seu foco: ao invés de acusar os manifestantes de violentos, além de outras 
desqualificações, passou a criticar a atuação policial. A violência exagerada 
por parte da polícia acabou funcionando como um ato simbólico, a partir 
do qual o movimento, realmente, explodiu.

À medida que os protestos se ampliaram, deixaram de ter o envolvi-
mento de setores originários do MPL. Jovens, em sua maioria pertencen-
tes a uma classe média conservadora, aderiram ao movimento. Durante as 
manifestações, bandeiras de partidos políticos foram rechaçadas. O movi-
mento que havia começado apartidário — já que não seguia nenhum par-
tido político — havia se tornado antipartidário — contra partidos políticos. 
Na manifestação do dia 17, já ficavam evidentes, nos cartazes e faixas, as 
agendas de cunho conservador, dentre as quais, de acordo com Avritzer, 
pode-se mencionar as seguintes:

[...] a infraestrutura urbana vista sob a ótica das vias públicas; o 
baixo nível dos serviços de saúde e educação, vistos sob a ótica 
de uma classe média recentemente expulsa dos serviços pri-
vados de saúde educação; e principalmente a corrupção vista 
sob a ótica de uma agenda despolitizada que nega a relação 
entre corrupção e organização do sistema político e a atribui 
ao governo petista (AVRITZER, 2016, p. 81).

Nessa segunda etapa das manifestações, as importantes mudanças que 
aconteceram deram novos rumos ao movimento, que, conforme já mencio-
nado, cresceu imensamente em número de participantes, tendo sua pauta 
redefinida e ampliada, o que se relaciona também com a mudança de perfil 
dos manifestantes que aderiram ao movimento.
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 “ELES QUEREM DIZER ALGUMA COISA” 

As discussões a serem apresentadas tomam como base o primeiro editorial 
publicado pela Veja (edição de 19 de junho) sobre as mobilizações, o qual 
propiciará observar como a revista se posicionou frente às manifestações/
aos manifestantes quando os protestos no Brasil ainda não tinham tomado 
as proporções que ganhariam a seguir. 

A despeito da referida edição da revista datar do dia 19 de junho 
(quarta), é importante chamar atenção para o fato de que a Veja chega às 
bancas no sábado anterior à data veiculada em sua capa, no caso dia 15 de 
junho9. As manifestações a que são feitas referências no editorial a ser ana-
lisado aconteceram do dia 6 ao dia 13, e dia 14 a revista foi impressa para 
chegar às bancas dia 15, ou seja, pode-se dizer que ainda era o começo do 
que viria a entrar para a história. A partir dessa informação, conclui-se que 
tal editorial, provavelmente, tenha sido escrito no dia seguinte à manifes-
tação do dia 13. 

O editorial da revista Veja recebe como título “Eles querem dizer alguma 
coisa” (ANEXO 1). Pelos acontecimentos sociais vivenciados à época e pela 
imagem na parte superior da página, imediatamente, remete-se o pronome 
“Eles” a manifestantes. Segundo a revista, os manifestantes querem dizer 
“alguma coisa”, ou seja, se as manifestações são contra o aumento das pas-
sagens urbanas e Veja afirma que “Eles querem dizer alguma coisa” (grifos 
da autora) e “Uma reportagem especial desta edição se dispõe a explicar 
o que querem os jovens brasileiros que estão vandalizando as ruas a pre-
texto de lutar contra o aumento de 20 centavos nas passagens urbanas” 
(linha 1 à 6). Já no título, fica implícita a ideia de que há algo mais nas causas 
das reivindicações do que apenas o transporte urbano, entretanto a suposta 
indefinição passa, rapidamente, a poder ser “explicada” pela revista, ou seja, 
será apresentada uma reportagem que se dispõe a esclarecer o que querem 
os jovens brasileiros. Pelo emprego da palavra “pretexto”, a revista reafirma 
a ideia de que há outras causas por trás dos protestos, sendo assim, “lutar 
contra o aumento de 20 centavos” seria apenas um pretexto, que esconderia 
algo mais profundo. Sobre os manifestantes, ao longo do texto, apenas para 
citar alguns exemplos, lê-se que “[...] os jovens brasileiros... estão vandali-
zando as ruas[...]”, (linha 3 à 4), que eles “[...] querem protestar.” (linha 6) 
e “São donos de uma indignação difusa [...]” (linhas 6 e 7), que “Eles têm 
em comum principalmente o fato de pertencer às classes médias e ricas” 
(linhas 19 e 20), que “[...] candidamente confessaram, nunca andar de ônibus 

9 . Todas as revistas informativas semanais brasileiras chegam às bancas no sábado anterior 
à data da edição.
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[...]” (linhas 33 e 34), além de serem vítimas de “[...] surtos de indignação 
da juventude [...]” (linha 40). Entretanto o enunciador também expressa 
que “[...] é muito útil tentar decifrar quais são as verdadeiras frustrações 
extravasadas violentamente por eles nas ruas [...]” (linhas 49 à 52). 

Em primeiro lugar, generaliza quando diz que os jovens estão vandali-
zando as ruas. Não faz referência a alguns jovens ou a um grupo específico 
destes. É como se os jovens que estivessem nas manifestações fossem vân-
dalos. A escolha linguística do vocábulo “vândalos” denota uma entoação 
valorativa, através da qual se verifica um tom de desqualificação, de descré-
dito no que se refere aos manifestantes. Além disso, fazendo-se uma leitura 
mais criteriosa, percebe-se estar sendo expresso que, com a desculpa de 
lutar contra um aumento irrisório de 20 centavos, os jovens saíram às ruas 
quebrando tudo. 

Também chama atenção o emprego do verbo “querer” (Eles querem 
protestar) de modo eufemístico, ou seja, é como se os manifestantes, como 
“crianças mimadas”, “quisessem” estar nas ruas. Mais uma vez, Veja refere-se 
aos manifestantes de modo depreciativo. A revista ignora o valor social dos 
protestos, dos movimentos sociais ao longo dos séculos.

Ao final, Veja diz contribuir para que as pessoas possam entender 
melhor os jovens manifestantes, corroborando o que afirma ser sua mis-
são, em seu site institucional: “... Veja existe para que os leitores entendam 
melhor o mundo em que vivemos” (grifo da autora). Assim, através de sua 
posição enunciativa, Veja dialoga com seus leitores, propagando sua visão 
de mundo e seus valores.

Ao se posicionar sobre as manifestações/aos manifestantes, Veja trata 
com extrema superficialidade alguns pontos, quando, por exemplo, ironiza 
o fato de jovens ricos lutarem para que outras pessoas possam ter o mesmo 
que eles têm. Somando-se ao desprezo pelos direitos de participação polí-
tica, não reconhece a importância da reivindicação pela diminuição da tarifa 
de transporte público, deixando claro que 20 centavos é um valor quase 
insignificante. Também não considera a importância do MPL, que há anos 
luta pelo transporte público, nem concebe a relevância do tema. O transporte 
é um direito essencial para a efetivação de outros direitos. De acordo com o 
MPL-SP (2013, p.15), “O acesso do trabalhador à riqueza do espaço urbano, 
que é produto de seu próprio trabalho, está invariavelmente condicionado 
ao uso do transporte coletivo.” 

Veja, portanto, em seu editorial, ao tempo em que anuncia as reais 
explicações para os protestos no interior da edição, trata de desqualificar 
os manifestantes sob várias formas e estratégias. Sequer menciona qual-
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quer aspecto fundamental proposto por pensadores renomados para tentar 
compreender esses fenômenos sociais no Brasil.

“SEM MEDO DO NOVO” 

O segundo editorial publicado pela revista Veja sobre as Manifestações de 
Junho de 2013, intitulado “Sem medo do novo” – edição do dia 26 de junho 
de 2013 (ANEXO 2), chegou às bancas no dia 22 (sábado), tendo sua edição 
sido fechada entre o final do dia 20 (quinta) e começo do dia 21 (sexta-feira). 
Dessa forma, o editorial foi escrito quando as manifestações já tinham se 
agigantado e sua pauta estava bastante ampliada. 

O editorial recebe como título “Sem medo do novo”. O “novo” a que o 
título faz referência opõe-se a “velho”, que seria o que estava estabelecido, 
o que/quem estava no poder no momento. Acima de tudo, para um Brasil 
“novo”, seriam necessárias mudanças, trocas. Fazendo-se uma relação com a 
legenda da foto que acompanha o editorial (“Protestar contra a corrupção 
e contra outras mazelas atuais levou o povo às ruas nas grandes cidades 
brasileiras”), chama atenção o fato de que “corrupção” está em negrito, 
enquanto “outras mazelas” não. Essa escolha linguística, incluindo sua grafia 
em negrito, revela um julgamento de valor por parte do locutor, ou seja, a 
grande mazela, dentre todas as outras, seria a “corrupção”, e ele não se furta 
de chamar atenção para isso. O “velho” é “corrupto”, o “novo”, supostamente 
não corrupto, abrirá caminhos, trará soluções.

Logo no começo do segundo editorial, lê-se que “As manifestações 
[...] mostraram de modo inequívoco que estão quebrados os canais de 
comunicação da imensa porção da sociedade brasileira com as institui-
ções que deveriam representá-la” (linha 1 à 8). Evidencia-se o emprego do 
adjetivo “inequívoco”. Segundo a revista, há uma quebra de comunicação 
entre a sociedade brasileira e as instituições representativas, ademais isso 
não se daria apenas com relação a algumas instituições, mas, pela forma 
generalizada com que essa informação é posta, todas as instituições, sem 
exceção, não estão conseguindo “representar”, ou mesmo, “se comunicar” 
com a sociedade. 

Contrapondo-se ao primeiro editorial, Veja muda o tom com que se 
refere às manifestações/aos manifestantes. Enfatiza que “As ruas brasilei-
ras hoje pertencem aos brasileiros que não se sentem representados 
por essas legendas e que fizeram questão de obrigar os militantes do PT 
(Partido dos Trabalhadores), do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) e 
de outras agremiações a baixar suas bandeiras quando tentaram participar 
dos protestos” (linha 25 à 30), acrescentando que “Os brasileiros que estão 
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indo às ruas não admitem mais ser usados como massa de manobra por 
partidos e políticos profissionais” (linha 45 à 48). Além disso, enfatiza que 
“[...]o imperativo é ouvir as ruas [...]” (linhas 55 e 56) e finaliza afirmando 
que “O erro fatal agora é fechar os ouvidos. É temer o novo” (linhas 59 e 60).

Importante observar a forma como são tratados os manifestantes. A 
revista enfatiza que, além de as ruas pertencerem a eles, estes não admitem 
mais ser usados como massa de manobra. Veja estabelece um tratamento 
de legitimidade com relação às ações dos manifestantes. Esses brasileiros, 
pela dimensão expressiva do enunciado, são patriotas e não se deixam mais 
“enganar” por políticos corruptos.

Sendo assim, Veja adota um discurso de apoio às manifestações/mani-
festantes, focando na não representatividade das instituições e na corrupção. 
Conforme as manifestações foram crescendo, a revista ao mesmo tempo 
em que “revelava” as verdadeiras motivações para os protestos, sugerindo 
pautas (táticas) conservadoras disfarçadas de temas populares (como o com-
bate à corrupção, o ódio a algumas instituições), aliava-se ao movimento e 
influenciava seus rumos. Paralelamente, dialogava com seus assinantes, na 
sua maioria de classe média, os quais se identificavam com a nova pauta.

A MÍDIA, O GOLPE E A EXTREMA DIREITA 

No primeiro editorial, Veja desvaloriza a pauta, na tentativa de colocar a luta 
pelo transporte público em segundo plano, já no segundo editorial passa a 
dar destaque a pautas do seu interesse, focando na não representatividade 
das instituições e na corrupção. 

A revista, ao mesmo tempo em que mudou seu discurso com relação ao 
movimento, passou a influenciá-lo, com o reforço a leituras políticas dentro 
de sua orientação ideológica. Nesse sentido, é importante atentar para o 
fato de que o discurso de Veja com relação às manifestações/manifestantes 
mudou do editorial 1 para o 2, sem contradizer suas posições enunciativas, 
que trazem em si posicionamentos ideológicos conservadores. 

Via projeto enunciativo do editorial, Veja constrói todo um aparato 
contra o PT e o Governo Federal, voltando a pauta das manifestações para 
“corrupção, impunidade e gastos públicos”, para, ao final do texto, trazer 
o seguinte enunciado, já anunciado no título: “O erro [...] é temer o novo.” 
Sobre esse tipo de justificativa para a crise, focando no campo moral da 
corrupção, do qual só os políticos participariam, segundo Rolnik (2013), 
trata-se de um grande reducionismo, podendo chegar a diversas formas de 
fascismo, no estilo “melhor sem políticos”.
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Sabe-se que a mídia tem um papel importante em nossa sociedade 
como formadora de opinião. De acordo com Thompson (2002), os meios de 
comunicação têm uma dimensão simbólica incontestável, influenciando, 
através da forma de abordagem do que veiculam, atitudes e posicionamen-
tos. Castells (2015) aborda que as relações de poder na sociedade têm sua 
base nos processos de comunicação, os quais, segundo o autor, formam 
mentalidades de forma profunda e duradoura. O poder midiático, portanto, 
é incontestável. 

Veja mantém uma posição mais conservadora, alinhada ao neolibera-
lismo, colocando-se contra o governo do PT. Esta começou desvalorizando a 
pauta e adjetivando os manifestantes de vândalos, depois passou a tratar os 
protestos como sendo uma expressão da democracia, focando numa pauta 
ampla, direcionada contra o Governo Federal. Dentro disso, é importante 
mencionar que outros veículos impressos de comunicação importantes no 
Brasil (como os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo) adota-
ram essa mesma postura.

Conforme os meses de junho e julho de 2013 foram passando, a popu-
laridade da presidente Dilma Rousseff foi caindo sensivelmente, além disso 
suas estruturas de sustentação (partidos políticos com um viés de esquerda, 
sindicatos) foram se distanciando. Em 2014, ainda com a permanência da 
pressão midiática, Dilma Rousseff conseguiu se reeleger. Em julho de 2015, 
estourou a “operação lava jato”10, passando a ser feita uma associação direta 
do governo com a corrupção. As capas da revista Veja, praticamente, todas 
as semanas, traziam algo contra Dilma Rousseff, contra Lula ou contra o PT.

Depois dos protestos de 2013, uma juventude que não costumava se 
manifestar nas ruas começou a aparecer frequentemente na imprensa. 
Notou-se o surgimento de movimentos conservadores e reacionários no 
Brasil, os quais surgiram na internet. Dentre esses grupos, pode-se citar o 
“Movimento Brasil Livre”- MBL (movimento político, atuante desde 2014, o 
qual defende o liberalismo econômico, apresentando um claro programa 
defensor do capital e da diminuição da máquina pública). Além do apoio da 
mídia, tais grupos também receberam suporte político e/ou financeiro de 
alguns partidos políticos e de empresários importantes. O “Vem pra Rua”, 
por exemplo, segundo a BBC-Brasil (Companhia de Transmissão Britânica-
-Brasil), tinha o domínio de seu site oficial em nome da Fundação Estudar, 

10 . A “operação lava jato” trata-se de uma investigação deflagrada pela Polícia Federal 
(PF), em março de 2014, visando a desmontar um esquema de lavagem de dinheiro e de 
evasão de divisas, que movimentou centenas de milhões de reais, envolvendo empresários, 
políticos importantes de diversos partidos, inclusive alguns nomes que faziam parte do 
governo à época.
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de Paulo Lemann, que é considerado o maior empresário do Brasil, e o mais 
rico também, sendo proprietário da cervejaria Ambev, da rede de fast food 
Burger King, dentre outras grandes empresas. 

Esses fenômenos, que representam a ascensão do pensamento de 
direita, sinalizam que, após as manifestações de 2013, ainda que com enor-
mes contradições, esses atores todos se unificaram, com auxílio da grande 
mídia nacional, com um objetivo: enfraquecer o governo petista. Nas redes 
sociais da internet exacerbou-se o discurso antiPT, chegando a tomar formas 
fascistas. 

No dia 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff, sob um massacre de gigan-
tescas passeatas organizadas pelos movimentos conservadores, sempre com 
intensa cobertura dos grandes veículos de comunicação brasileiros, perde 
o cargo de presidente. Segundo Lopes (2016), quatro famílias conduziram 
todo o cenário para a destituição da chefe de governo:

Os Marinho (Organizações Globo), os Civita (Grupo Abril/Veja), 
os Frias (Grupo Folha) e os Mesquita (Grupo Estado). [...] Colo-
caram em movimento uma máquina de propaganda incontras-
tável, sob o nome de “imprensa”, para criar opinião e atmosfera 
para o golpe de Estado contra o governo de Dilma Rousseff, 
eleito por 54 milhões de pessoas, em 26 de outubro de 2014 
(LOPES, 2016, p. 120).

Sendo assim, o papel da mídia na derrubada do governo petista foi 
decisivo, não só de acordo com Lopes (2016), mas também segundo Souza 
(2016) e Miguel (2016), dentre outros.

Após o impeachment da presidente, assume o poder Michel Temer (vice 
na chapa de Dilma Rousseff). De acordo com Miguel (2016), setores do poder 
judiciário, que deveriam guardar a Constituição, participaram do processo 
de afastamento da presidente.

Em 2018, nas eleições diretas para presidente, Jair Bolsonaro vence as 
eleições impulsionado pelas fake news e por um trabalho eficaz da mídia com 
relação às mesmas ideias expressas pela Veja já em 2013, no seu segundo 
editorial (combate à corrupção, desgaste da esquerda e de determinadas 
instituições). Bolsonaro alicerçou-se no conservadorismo moral/religioso, 
no intervencionismo militar e num brado anti-instituições e anticorrupção 
muito violento. O que se vê, hoje, é um país polarizado/dividido entre os 
que pregam a democracia e os que buscam saídas autoritárias com viés de 
extrema direita.

Nesse contexto, o futuro do Brasil se mostra muito incerto. Assim como 
na Espanha, onde após as manifestações dos chamados “indignados”, a 
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direita voltou ao poder, no Brasil, o governo petista, mais à esquerda, foi 
derrubado, e o poder está nas mãos dos neoliberais ultraconservadores, 
estando o cenário político brasileiro aberto a qualquer desfecho. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVRITZER, L. Impasses da democracia no Brasil. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2016.

CASTELLS, M. O poder da comunicação. Trad. Rita Espanha. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra: 2015a.

LOPES, M. As quatro famílias que decidiram derrubar um governo. IN: 
JINKINGS, I.; DORIA; K.; CLETO, M. (Orgs.). Por que gritamos golpe? Para 
entender o impeachment e a crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo, 
2016, p. 119-126. 

MARTINS, A. L. & LUCA, T. R. de. História da imprensa no Brasil. 2.ed. São 
Paulo: Contexto, 2012

MIGUEL, L. F. A democracia na encruzilhada. IN: JINKINGS, I.; DORIA; 
K.; CLETO, M. (Orgs.). Por que gritamos golpe? Para entender o 
impeachment e a crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 31-
38.

MOVIMENTO PASSE LIVRE — SÃO PAULO. Não começou em Salvador, não 
vai terminar em São Paulo. IN: MARICATO, E. et al. Cidades Rebeldes: 
Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: 
Boitempo: Carta Maior, 2013, p. 13-18. 

POMAR, M. Não foi um raio em um céu azul. In: JUDENSNAIDER, H. et al. 
Vinte centavos: a luta contra o aumento. São Paulo: Veneta, 2013, p. 9-19. 

RECUERO, R. A conversação em rede: Comunicação mediada pelo 
computador e redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2012.

RODRIGUES, F.. TV Globo recebeu R$ 6,2 bilhões de publicidade federal 
com PT no Planalto. UOL, Notícias. Política. Disponível em: http://
fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/06/29/tv-globo-recebeu-
r-62-bilhoes-de-publicidade-federal-com-pt-no-planalto/. Acesso em: 20 
jan. 2017.

ROLNIK, R. Apresentação — As vozes das ruas: as revoltas de junho e suas 
interpretações. IN: MARICATO, E. et al. Cidades Rebeldes: Passe Livre e as 



41

manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo: Carta 
Maior, 2013, p. 7-12.

SOUZA, J. A radiografia do golpe. Rio de Janeiro: LeYa, 2016.

THOMPSON, J. B. A. A Mídia e a modernidade: uma teoria social da 
mídia. Trad. Wagner de Oliveira Brandão. 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002.



42

ANEXO 1 



43

ANEXO 2



Ilustração produzida durante a Oficina de “grafite” ministrada pelo Professor Wilson M. Miranda em 03 de maio de 2018.
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A midiatização do golpe do impeachment: ação 
política e produção discursiva

Ricardo Zimmermann Fiegenbaum11

O impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, foi um golpe con-
tra a democracia brasileira, com a decisiva participação do Judiciário, do 
Parlamento e da Mídia. Se ao Judiciário coube avalizar a legalidade do rito 
processual e ao Parlamento executar a ação política do impeachment, foi a 
mídia quem produziu o discurso mobilizador e legitimador do golpe junto 
à sociedade, mobilizando o apoio popular ao processo de impeachment. 
Nesse contexto, a Rede Globo de Televisão assumiu papel preponderante 
por meio de seus telejornais, principalmente, o Jornal Nacional (JN).

Neste texto, analisamos dois processos que são organizados e dina-
mizados pela atuação da mídia e seus dispositivos midiáticos. De um lado, 
um processo social de prática político-jurídica que se manifesta nas ruas e 
nos poderes instituídos; de outro, um processo midiático de produção dis-
cursiva, operado com mais força pelas instituições jornalísticas que detêm 
o monopólio da informação no país. A observação dessas práticas sociais 
e discursivas em sua processualidade contribui para compreender como a 
mídia, por meio de seus dispositivos midiáticos, vai realizando a mediação, 
a organização e a dinamização dos processos sociais, produzindo efeitos 
de sentido e ações político-jurídicas que culminam no golpe de 2016, com 
todas suas consequências.

Sustentamos nossa análise nos conceitos de campo social (Bourdieu) 
e de sistema (Luhmann), distinguindo, assim, ação e discurso e. ao mesmo 
tempo, vinculando-os comparativamente em um marco teórico comum. 
Para ambos autores, o objeto de análise são os processos que constituem a 
sociedade e não suas estruturas, o que possibilita observar estruturas sociais 
complexas e ausentes de centros únicos, que caracterizam a sociedade con-
temporânea (PFEILSTETTER, 2012, p. 507). Estudamos a midiatização como 
circulação, em que práticas sociais e discursos se implicam mutuamente 
enquanto operam a dinâmica social com suas disputas de poder e de senti-
dos. Neste texto, analisamos os efeitos de sentido produzidos pelo discurso 

11 . Professor de Jornalismo do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel).
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do JN sobre duas ações políticas da sociedade em torno do impeachment 
— uma de 2015 e outra de 2016.

AÇÃO SOCIAL — LIMITES DE PODER

O processo do golpe de 2016 evidenciou a luta pelo capital politico de duas 
visões de mundo, envolvendo agentes de campos sociais como o político, o 
judiciário, o midiático. Essa disputa pelo poder hegemônico sobre o capital 
político se deu por meio de ações no Parlamento, no Executivo, no Judiciá-
rio, em Sindicatos, em Partidos Políticos em diferentes níveis. Mas as ações 
mais decisivas e capitalizadas pelos agentes políticos para a execução do 
golpe foram as manifestações das ruas. 

Ali se viu uma classe social, cujas ações de protesto se orientaram pela 
ideia de que a corrupção é o principal problema da política, pois ela neu-
traliza o mérito como capital determinante para a distinção e a ascensão 
social; ou seja, se o mérito é o esquema estruturante de sua visão de mundo, 
a corrupção é a neutralização dessa perspectiva de subir na vida. De outro, 
uma classe social que tem na política um modo de produzir justiça social, 
afirmando o papel do estado na redução das desigualdades e o combate à 
corrupção como forma de superar a desonesta privatização do estado. 

O que determina a posição de poder de uma classe sobre a outra — de 
um agente sobre outro — é justamente o volume de capital que essa classe — 
ou agente — detém. Por isso, na Sociologia de Bourdieu (2007), o objeto de 
estudo são as formas de poder ou capitais que se revelam pela observação 
das práticas sociais. E as práticas sociais são resultado do embate entre duas 
estruturas em conflito: o habitus e o campo. Os atores sociais estão inseridos 
espacialmente em determinados campos sociais. No interior desses cam-
pos, apropriam-se de grandezas de certos capitais (cultural, social, político, 
artístico, etc.). O habitus de cada ator social condiciona seu posicionamento 
espacial e, na luta social, identifica-o com sua classe social. O volume glo-
bal de capital que ele detém, o modo como esse capital é distribuído entre 
capital econômico, social e cultural, como essas propriedades evoluem no 
tempo e as estratégias de reconversão de capital desenvolvidas determinam 
este lugar e a evolução de cada indivíduo no espaço social. Classe social, 
assim, não se define pela renda, mas pelo conjunto de capitais com o qual 
o indivíduo disputa espaço no interior do seu campo social e também na 
sociedade. 

Habitus é “um conjunto de conhecimentos práticos adquiridos ao longo 
do tempo que nos permitem perceber e agir e evoluir com naturalidade num 
universo social dado” (LOYOLA, 2001, p. 68). É “um sistema de disposições 
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adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita que funciona como um 
sistema de esquemas geradores” (BOURDIEU, 1983, p. 94). Isso significa dizer 
que o agente de um campo — um político, p. ex. — sabe como atuar nesse 
universo, porque assimilou o conjunto de regras normativas e performativas 
inerentes ao campo, possui capital suficiente para essa ação classificável, e 
lhe oferece as condições para distinguir a sua prática de outra e reconhecê-la 
como sua (BOURDIEU, 2007, p. 163).

Assim, qualquer ação ou produto — seja um enunciado, uma criação 
estética ou uma tomada de posição política — dos atores ou agentes do 
campo está diretamente relacionado às regras específicas do campo no 
interior do qual foi construída. Nesse sentido, o habitus está relacionado 
a um conjunto de ações baseadas numa crença, ou seja, uma crença que 
produz um “hábito” ou “regra de ação”, tanto real quanto possível. O habi-
tus identifica o indivíduo com sua classe, ou seja, assim como ele pertence 
a uma classe social, a classe social está inscrita nele. São as suas ações e o 
modo como as percebe que permite a distinção.

Por isso, podemos afirmar que nas manifestações populares — pró e 
contra o impeachment — as práticas sociais configuram um processo de 
disputa de poder do campo político de duas classes. Essa disputa também 
coloca em questão o habitus dos “profissionais” da política consolidados no 
campo e reinserem no jogo a massa dos agentes da sociedade que já não 
se sentem representados. É a partir dessas práticas sociais que se proces-
sam as transformações no campo político. Contudo, elas geram um capital 
importante para a mídia construir o acontecimento pelo discurso, valori-
zando as ações de uma classe em detrimento de outra, produzindo efeitos 
de sentido e ações político-jurídicas. A mídia, assim, identifica-se com uma 
classe social, e essa classe encontra na mídia a expressão discursiva que dá 
sentido à sua visão de mundo.

AÇÃO DISCURSIVA — LIMITES DE SENTIDO

As manifestações sociais são também matéria-prima para produzir notícias. 
Mas essa produção, desde logo, não é isenta, porque ali no campo do jor-
nalismo há um habitus estruturando práticas e obras e a percepção delas. 
Esse trabalho de produção discursiva é melhor compreendido se tomarmos 
como referência a noção de comunicação que se encontra na teoria dos 
sistemas de Luhmann.

Luhmann toma como objeto da Sociologia a sucessão de atos comu-
nicativos que estabelecem ou não conectividade. Para ele, os sistemas são 
autopoiéticos (produzem a si mesmos) e se constituem pela comunicação. 
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Estas e outras características contribuem para entender a complexidade das 
relações entre os campos sociais e os processos midiáticos. Tudo o que está 
fora do sistema é ambiente e é a partir dessa noção que podemos observar 
a relação entre a mídia e a sociedade. 

O sistema, portanto, é constituído somente por elementos produzidos 
internamente. O ambiente participa provocando a irritação do sistema, 
levando-o a autoproduzir-se. A irritação provocada pelo ambiente é um 
estímulo à autopoiese do sistema e faz parte dele. Luhmann (1997, p. 68), a 
esse respeito, afirmou que “irritações se dão sempre e inicialmente a partir 
de diferenciações e comparações com estruturas (expectativas) internas aos 
sistemas, sendo, portanto, — do mesmo modo que informação — necessaria-
mente produto do sistema”. É importante sublinhar aqui a ideia de diferença 
como fundamental para que o sistema opere a sua autopoiese.

O Jornalismo trabalha com fatos e com eles constrói a notícia. Os fatos 
constituem ambiente para o sistema jornalístico. A irritação que os fatos 
provocam no sistema se dá pela diferenciação que, no sistema jornalístico, 
se realiza pela aplicação de certos critérios de noticiabilidade que funcionam 
como essas estruturas internas do jornalismo. A partir das possibilidades do 
ambiente (a existência dos fatos), o sistema realiza a seleção de elementos 
(os acontecimentos que serão noticiados), de acordo com o sentido atribuído 
pelo sistema (não pelo ambiente) a tais elementos, com base em critérios, 
como as condições de apuração, a linha editorial, o público a quem se des-
tina a notícia, o impacto da informação, a abrangência, a proximidade, o 
interesse, etc.12 Ou seja, um fato será notícia na medida em que o sistema 
jornalístico atribui sentido jornalístico ao acontecimento. “Esse sentido 
depende da função do sistema. Por isso, as informações são sempre cons-
trutos internos” (KUNZLER, 2004, p. 128). Os sistemas sociais e psíquicos 
selecionam através do sentido. 

O que não faz sentido para o sistema é descartado, remanescendo na 
complexidade do ambiente como potencialidade do futuro. No processo do 
golpe de 2016, os grandes meios de comunicação tomam as manifestações 
das ruas como tema para a produção discursiva do acontecimento, ou seja, 
como notícia. Ao fazê-lo, eles têm que se adaptar a uma dupla complexi-
dade: a do ambiente — onde estão os fatos — e a deles mesmos, como sis-
tema. Para isso, o jornalismo procura diminuir a complexidade do ambiente, 
selecionando elementos — como ângulos das imagens, fontes, dados — e 
a sua própria complexidade, autodiferenciando-se — produzindo o efeito 

12 . Sobre isso ver: TRAQUINA, N. Teorias do Jornalismo. Porque as notícias são como são. 
Volume 1. Florianópolis: Insular. 2004.
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de objetividade, por exemplo, pelo efeito de distanciamento dos fatos. O 
sistema midiático só se sustenta pela diferenciação que opera em relação 
ao ambiente. “Por isso a autorreferência só pode ocorrer num sistema e 
em relação a um ambiente” (LUHMANN, 1997, p. 40). É através da autorre-
ferência que o sistema se diferencia e, por isso, opera de forma fechada. 
Ao fechar-se, o sistema não permite que o ambiente lhe determine coisa 
alguma. O fechamento operacional proporciona ao sistema a criação de 
sua própria complexidade (Luhmann, 1997, p. 107). Ou seja, o sistema opera 
sua própria lógica. 

No jornalismo, a produção discursiva configurada como notícia reduz 
a complexidade dos fatos, assim como as manifestações das ruas redu-
zem a complexidade do político. A construção da informação é, na verdade, 
uma reelaboração que o sistema faz de suas estruturas a partir do estímulo 
provocado pela comunicação. O sistema está estruturalmente pronto para 
receber aquilo que espera como provável. Quando o provável não acontece, 
ou seja, quando surge uma diferença, surge, então, uma informação que 
faz com que o sistema mude suas estruturas. Por isso, pode-se afirmar que 
a informação é uma diferença. E mais: a informação é uma diferença que 
provoca diferenças, na medida em que o sistema modifica suas estruturas, 
tornando-se diferente, para receber a informação. A notícia é diferente do 
fato. O fato é produto da prática social, e a notícia, produto do trabalho 
discursivo do jornalismo. 

As manifestações também produzem diferença na forma como o jor-
nalismo cobre o acontecimento. A cobertura se complexifica para dar conta 
da complexidade do acontecimento (mais repórteres nas ruas, mais tempo 
de exposição, cobertura em tempo real, mais comentaristas, mais fontes 
entrevistadas, mais câmeras, mais estrutura, etc.). Isso provoca diferenças 
que afetam, de um lado, a própria mídia (alteração na grade da programa-
ção, maior tempo dedicado ao tema), e, de outro, as manifestações das ruas. 
Porém, é precisamente por meio dessas operações que a mídia produz a 
narrativa do impeachment, selecionando do ambiente aquilo que faz sentido 
para seus interesses enquanto sistema a serviço de uma determinada classe 
social, reduzindo a complexidade da luta política que se trava nas ruas e nas 
instituições políticas e judiciais.

A MIDIATIZAÇÃO DO GOLPE DE 2016

Embora a ação social de mobilização de ambas as classes em disputa em 
tudo se assemelhassem (convocação do ato, concentração das pessoas, 
caminhada pelas ruas, palavras de ordem, etc.), foi a elaboração discursiva 
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dos atos, feita pelo sistema midiático dominante, que produziu o efeito de 
sentido que, no processo dinâmico de circulação das informações, validou a 
ação de uma classe e desqualificou a da outra. Essa produção discursiva da 
mídia, no entanto, não se restringe a uma ou duas coberturas apenas, mas 
é um processo diário de seleção e circulação de informações que servem 
aos interesses do sistema dominante e que aqui é demonstrado pela análise 
de duas coberturas do Jornal Nacional da TV Globo sobre as manifestações 
de 13 de março de 2015 (sexta-feira) — primeira mobilização nacional do 
segundo mandato de Dilma Rousseff — e a de 14 de março de 2016, sobre 
as manifestações de 13 de março (domingo), considerada a maior desde as 
Diretas Já. 

Para a análise, realizamos a decupagem das duas matérias, relacio-
nando em colunas o tempo, as sonoras do acontecimento (narração em 
off ou do ambiente) e as imagens correspondentes, desde a abertura até o 
encerramento. A matéria de março de 2015 (M1) tem 6’36”, sendo que 5’25” 
são dedicados à cobertura das manifestações e 1’10” para trazer a opinião 
da oposição e do governo. A de março de 2016 (M2) tem 2’11” e não traz 
opinião de agentes políticos. Isso é tratado em outro bloco da mesma edi-
ção do JN. Nesse texto, analisamos apenas a produção discursiva do jornal 
sobre os fatos reportados das ruas. Essa análise comparativa tem o intuito 
de assinalar diferenças e regularidades que se apresentam no tratamento 
das informações e no enquadramento das imagens. 

O LIDE: A NOTÍCIA DERIVADA DOS (F)ATOS 

Lide é a síntese da notícia apresentada no primeiro parágrafo do texto. É nele 
que está a informação mais importante. Em geral, o lide responde às per-
guntas “quem?” (os protagonistas ativos e passivos de uma ação), “o quê?” 
(a ação em si), “quando?” e “onde?”. Eventualmente, ainda pode responder 
ao “como?” e “por quê?”. No telejornalismo o texto se faz em paralelo com 
a imagem, de modo que esse discurso deve ser analisado nessa relação. 

Na abertura da matéria de 13 de março de 2015 (M1), em que se trata 
da mobilização contra o impeachment, o lide tem 28” de duração e é lido 
pelo jornalista Willian Bonner para a câmera que está focada nele, tendo ao 
fundo apenas o cenário característico do Jornal Nacional (Figura 1):
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Ao longo desta sexta-feira, cidades de 24 estados e o Distrito 
Federal tiveram passeatas e atos públicos convocados pela 
UNE, MST e a Central Única dos Trabalhadores entre outras 
entidades. A CUT informou que convocou esse Dia Nacional 
de Luta para apoiar direitos da classe trabalhadora, a Petro-
bras, a democracia e a Reforma Política. Em vários atos pelo 
país houve manifestação de apoio à presidente Dilma Rousseff 
(ATOS..., 2015).

Na matéria sobre as manifestações em favor do impeachment, de 13 de 
março de 2016 (M2), o texto de abertura, com 14” de duração, também é lido 
por Bonner, mas agora para uma câmera aberta (Figura 2) que enquadra ele e 
a jornalista Renata Vasconcelos, mostrando, entre ambos, as imagens aéreas 
em movimento da multidão de manifestantes na avenida Paulista (SP):

Figura 1 - Abertura do Jornal Nacional de 13/03/2015: Bonner lê o lide da matéria.
Fonte: Jornal Nacional, 13 mar. 2015. Tempo: 0’07”. Disponível em: https://globoplay.

globo.com/v/4034137/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

Figura 2 - Abertura do Jornal Nacional em 14/03/16: Bonner lê o lide da matéria.
Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 0’08”. Disponível em: https://globoplay.

globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

https://globoplay.globo.com/v/4034137/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4034137/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
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Palavras de ordem contra o governo da presidente Dilma, o 
ex-presidente Lula e a corrupção foram ouvidas durante o dia 
de ontem. Ao todo houve atos em 337 cidades em todos os 
estados (BRASIL..., 2016).

Em ambas as matérias, as informações de data (“ao longo desta sexta-
-feira” [M1]; “durante todo o dia de ontem” [M2]), lugar (“cidades de 24 esta-
dos e o Distrito Federal” [M1]; “337 cidades em todos os estados” [M2]) e ação 
realizada (“passeatas e atos públicos convocados” e “Dia Nacional de Luta” 
[M1]; “Palavras de ordem [...] foram ouvidas” [M2]) estão bem delimitadas, 
assim como ficam explicitadas as razões dos atos: no primeiro, “apoiar direi-
tos da classe trabalhadora, a Petrobras, a democracia e a Reforma Política” 
[...] “manifestação de apoio à presidente Dilma Rousseff” (M1); no segundo, 
“contra o governo da presidente Dilma, o ex-presidente Lula e a corrupção” 
(M2). Aqui vale observar que, no caso da M1, a justificativa dos atos está 
expressa num conjunto de pautas amplas, dissociando essas pautas da 
pauta específica, que é o apoio à presidenta Dilma Rousseff, que vem em 
uma frase separada. De outro lado, a M2 resume a manifestação como ato 
contra os dois principais personagens da Presidência desde 2003 — Dilma 
e Lula — associando-os à corrupção. 

Mas, há uma diferença evidente em relação aos protagonistas (quem) 
da matéria. Na M1, os atos são convocados pela “UNE, MST e a Central Única 
dos Trabalhadores entre outras entidades” e os manifestantes são ligados a 
essas entidades. Já em M2, não há referência a quem convoca; há apenas o 
“povo” das imagens entre os apresentadores do telejornal. Em contrapartida, 
em M2, o número de cidades com atos políticos é exato (337), enquanto em 
M1 informa-se que eles ocorreram em “cidades de 24 estados”.

Ao longo de toda a narrativa de M1, os agentes políticos por trás das 
manifestações contra o impeachment — UNE, MST e CUT, entre outras enti-
dades, como sindicato dos petroleiros — vão ser mencionados em diferentes 
contextos pelo repórter em off, em geral, informando o número de pessoas 
que participaram em cada localidade. Mais no final, o presidente da CUT, 
Wagner Freitas, e o coordenador nacional do MST, Gilmar Mauro, vão ser 
ouvidos pelo repórter. Já em M2 os protagonistas são referidos sempre como 
“manifestantes” e seus correlatos “multidões” e “milhares de pessoas”. Se 
em M1, os protestos resultam da mobilização das entidades de classe, em 
M2, as manifestações não têm liderança especificada e, mesmo assim, o JN 
informa o número exato de cidades com protestos.
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Figuras 3 a 8 - sequência da esquerda para a direita no sentido da leitura.
Fonte: Jornal Nacional, 13 mar. 2015. Tempo: 0’29”, 0’32”, 0’36”, 0’40”, 0’42” e 1’26”.

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4034137/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

OS (F)ATOS NA VERSÃO DO JN 

Em M1, o corpo da notícia traz diferentes ilustrações e modos de dizer aquilo 
que foi anunciado no lide, cidade por cidade, iniciando pela região Nordeste 
e finalizando em São Paulo, acrescido da informação, sempre repetida ao 
final da apresentação dos atos de cada localidade, do quantitativo de mani-
festantes, contrapondo a contagem dos organizadores (CUT) à da Polícia 
Militar. O total de pessoas que participaram do conjunto de atos, porém, 
não é contabilizado no final. 

A matéria inicia com o repórter José Roberto Burnier em off narrando 
os acontecimentos. Enquanto isso são mostradas imagens dos atos em dife-
rentes lugares. O texto começa em 29”, acompanhando uma sequência de 
imagens (3 a 8) que mostra, de diferentes ângulos, as manifestações:

https://globoplay.globo.com/v/4034137/programa/
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As passeatas e atos públicos começaram de manhã em 14 
cidades do país. Logo cedo, manifestantes tomaram as ruas 
do Recife. Segundo a PM foram 1500. Segundo a CUT foram 
três mil (ATOS..., 2015)

Essa sequência de imagens é representativa dos ângulos filmados em 
outras localidades, mantendo, assim, um padrão de cobertura: vista aérea, 
ora em ângulo bem aberto ora fechado; vista do nível da rua, em ângulo 
aberto ou fechado. Observamos diferenças, porém, quando se trata de tra-
zer para a relação texto-imagem detalhes para os quais o repórter chama a 
atenção nas manifestações. Vamos mostrar quatro exemplos em sequência, 
primeiro aos 44”, depois aos 1’57”, aos 3’56” e aos 4’19”, que correspondem 
às imagens 9, 10, 11 e 12:

No caminho, a bandeira de Dilma e do Brasil estavam lado a lado na 
janela de um prédio. [...] Em Campo Grande, os manifestantes levaram crian-
ças para a praça. 

Figuras 11 e 12. Fonte: Jornal Nacional, 13 mar. 2015. Tempo: 3’56” e 4’19”.
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

Figuras 9 e 10 - Manifestação em Recife e em Campo Grande.
Fonte: Jornal Nacional, 13 mar. 2015. Tempo: 0’44” e 1’57”.

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
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O Sindicato dos Petroleiros informou que deu uma ajuda de 
custo para os militantes para gastos com alimentação. [...] A 
CUT forneceu transporte para parte dos manifestantes (ATOS..., 
2015).

Todas essas informações, aparentemente irrelevantes como ato polí-
tico, produzem efeitos de sentido que se constituem em parte fundamental 
da narrativa midiática em relação à importância e ao lugar dos agentes polí-
ticos daquelas manifestações, bem como sobre suas motivações. Voltaremos 
a isso mais adiante. 

Ao contrário da M1, cujo narrador é um repórter em off, na M2 a narra-
tiva é realizada pelos próprios manifestantes, como se não houvesse media-
ção. Vamos observar isso na sequência das imagens de 13 a 18, organizadas 
de forma a deixá-los falar pelo Hino Nacional Brasileiro, a partir dos 15” até 
os 36”: 

É só a partir dos 37” que Bonner — e não um repórter — começa a nar-
rativa dos acontecimentos, destacando os principais personagens motivo de 
crítica ou de apoio, sempre ilustrado com as imagens. Em nenhum momento, 

Figuras 16, 17 e 18 - “ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve”; “de amor eterno seja 
símbolo”; “Onde a terra”. Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 0’28”, 0’31” e 0’34”. 

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

Figuras  13, 14 e 15 - “em teu futuro espelha essa grandeza”; “terra adorada”; “em teu seio, 
ó liberdade”. Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 0’15”, 0’19” e 0’21”. 

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
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antes do final, se fala em número de pessoas nas manifestações por cida-
des, mas as imagens revelam as ruas cheias. Na voz do âncora do JN, os 13 
primeiros segundos são para mostrar a insatisfação dos manifestantes com 
Dilma e com Lula.

Em Porto Alegre, uma faixa gigante defendia o Impeachment. 
Em Maceió, a jararaca citada pelo Lula virou alegoria dos mani-
festantes contra a corrupção (BRASIL..., 2016)

A partir dos 50”, o tema é o juiz Sérgio Moro e o apoio que as manifes-
tações lhe dão, com cartazes, máscaras, bloco (Moro Bloco) e cantos. 

Figura 19 - faixa estendida em Porto Alegre. 
Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 0’37”. 

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

Figura 20 - Alegoria com Lula. Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 0’42”. 
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
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A partir de 1’06”, quando volta a falar do objetivo das manifestações, a 
matéria passa a mostrar a quantidade de pessoas mobilizadas em favor do 
impeachment, com expressões como “multidões”, “milhares de pessoas”, 
“o maior ato político”, “record” e “superaram em muito”, acompanhado de 
imagens (25, 26, 27 e 28) que confirmam o texto.

Figuras 21, 22, 23 e 24 - Cenas que ilustram o apoio ao juíz Moro e à PF. Fonte: Jornal 
Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 0’50”, 0’55”, 0’58” e 1’03”. Disponível em: https://globoplay.

globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

Figuras 25 e 26 - Atos em Brasília e Fortaleza. Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 
1’06” e 1’17”. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso 

em: 26 mar. 2021.

https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
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Ao final, sobre as imagens (29) da Avenida Paulista (as mesmas proje-
tadas na abertura), Bonner informa: 

O ato em SP também foi record. Segundo o DataFolha, superou 
o comício das Diretas Já há 32 anos e tomou toda a extensão da 
Av. Paulista. O G1, portal do Jornalismo da Globo na Internet, 
apurou que as manifestações superaram em muito o protesto 
de março do ano passado, o maior até então (BRASIL..., 2016).

Dois eventos servem como termo de comparação para marcar a gran-
deza do ato: as manifestações por eleições diretas do fim do Regime Militar e 
os atos contra a Presidenta eleita um ano antes. A fonte dessas informações 
são um instituto de pesquisa de um grupo de mídia, o DataFolha do Jornal 
Folha de S. Paulo, e um portal de jornalismo da mesma empresa que tem a 
concessão da TV Globo, o Portal G1 da Globo.

Figuras 27 e 28 - Atos em Vitória e São Paulo. Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 
1’27” e 1’46”. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso 

em: 26 mar. 2021.

Figura 29 - Avenida Paulista. Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. Tempo: 1’32”. 
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso em: 26 mar. 2021.

https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
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E, finalmente, com a imagem das manifestações da Av. Paulista como 
fundo, o JN mostra dois mapas com a totalização do número de participan-
tes, comparando dados da Polícia Militar e dos Organizadores (estes jamais 
nominados), e, em seguida, comparando esses dados de 2016 com os de 
2015, conforme se vê nas imagens 30 e 31 abaixo.

Com os dados, o JN encerra a cobertura dos acontecimentos, trazendo 
como símbolo da grandiosidade do evento político em favor do impeachment 
as imagens aéreas da Av. Paulista em São Paulo.

Figura 30 - Dados das manifestações de 2016. Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. 
Tempo: 1’59”. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso 

em: 26 mar. 2021.

Figura 31 - Dados comparativos das manifestações. Fonte: Jornal Nacional, 16 mar. 2016. 
Tempo: 2’08”. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/. Acesso 

em: 26 mar. 2021.

https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
https://globoplay.globo.com/v/4883843/programa/
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HERMENÊUTICA DOS SENTIDOS, HERMENÊUTICA DO PODER 

Observar que as bandeiras do Brasil e de Dilma estavam lado a lado numa 
janela; revelar que os manifestantes levaram crianças para os atos políticos; 
informar que os agentes políticos organizados (os sindicatos) subsidiaram 
a participação das pessoas nos atos (transporte e alimentação); apresentar 
motivos distintos para o protesto em diferentes lugares; contar o número 
de participantes por cidade, sem contabilizar o total: tudo isso, é resultado 
de um trabalho discursivo de seleção das informações que fazem sentido 
para o JN e que visam reduzir a complexidade dos atos políticos a uma 
narrativa fechada, cujo efeito de sentido é mostrar a falta de unidade, de 
espontaneidade e de coesão dos agentes políticos nas manifestações contra 
o impeachment e, consequentemente, revelar as estratégias dos agentes 
organizadores para tornar o ato possível. Para o Jornal Nacional, os atos 
contra o impeachment e a favor de Dilma resultaram do esforço dos organiza-
dores para mobilizar as pessoas e dar volume ao ato. Não se trata, portanto, 
de uma manifestação da sociedade, mas de agentes políticos que não se 
constrangem em usar todas as estratégias para reunir o povo, desde criar 
identificação com os símbolos nacionais até levar crianças às ruas e pagar 
para garantir público. 

Mesmo assim, a manifestação foi um fracasso de acordo com o JN, 
muito embora ele próprio não o diga textualmente. Mostra com as imagens 
e quantitativos e resume na fala do líder da oposição no Senado, o senador 
do PSDB do Paraná, Álvaro Dias. Ao introduzir a sonora, aos 5’25”, a jornalista 
Renata Vasconcelos já interpreta a fala do senador:

Políticos do governo e da oposição acompanharam as mani-
festações de hoje. O líder da oposição no Senado, do PSDB do 
Paraná, Álvaro Dias, afirmou que os atos não mobilizaram o 
país (ATOS..., 2015).

O que o político diz vem em seguida, a partir de 5’37”: 

É inevitável constatar que houve um fracasso de público. Mos-
tra que a impopularidade do governo está no fundo do poço. 
Mas é muito bom pra Democracia esse confronto de posições 
divergentes de forma pacífica, legítima, democrática. Faz bem 
ao país. Ajuda a conscientizar, politizar, amadurecer politica-
mente, não é? (ATOS..., 2015).
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Em seguida à fala do senador, Bonner resume a posição do Governo no 
depoimento do chefe da Casa Civil, aos 6’07”, destacando conteúdo óbvio: 
“o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, destacou o direito da 
população se manifestar” (ATOS..., 2015).

Ao fazer essa passagem, o JN produz como efeito de sentido que a 
posição do Governo não é tão diferente da oposição, sobretudo, quando 
afirma a relação entre manifestações pacíficas e princípios democráticos. A 
parte da entrevista com o ministro revela como isso se estabelece do ponto 
de vista discursivo: 

Tem um ... lado bonito das manifestações que é ... a conquista 
da Democracia. É o direito de se manifestar, de se organizar, de 
protestar, de reivindicar. Isso é vitalidade, isso não tem que ser 
visto como uma (inaudível) O que não pode é ter violência, não 
pode ter radicalismo, não pode ter intransigência, não pode ter 
uma cultura golpista. Porque a Democracia não é só o direito 
de se manifestar ... (ATOS..., 2015).

A frase final do ministro, porém, relativiza a síntese que Bonner fez ao 
anunciar a sonora, porque Mercadante afirma que “a Democracia não é só o 
direito de se manifestar”. Pela entonação, a frase seguiria com a explicação 
do ministro sobre o que mais é Democracia, relativizando a importância 
dos atos daquele dia. Aqui cabe apenas a suspeita de que o que não foi ao 
ar é aquilo que o sistema não lhe fazia sentido, ou seja, não convergia para 
o efeito de sentido desejado pela cobertura do Jornal Nacional. Por isso, 
também, o que predomina no discurso é a definição que o senador da opo-
sição deu para os atos: eles “não mobilizaram o país”. 

Na outra mão, a cobertura das manifestações pelo impeachment vai em 
sentido contrário. O Jornal Nacional seleciona as informações que fazem 
sentido para o sistema Globo e, nesse processo, reduz a complexidade do 
acontecimento, produzindo como efeito de sentido a ideia de unidade cívica, 
consenso, cidadania e espontaneidade. Ao mostrar os manifestantes can-
tando o Hino Nacional, o JN mostra patriotas em uma manifestação de amor 
genuíno ao Brasil. O verde e o amarelo, que predominam nas manifestações 
e são mostrados à exaustão, dão coerência a essa narrativa. O ato não tem 
autoria, não tem organizador e ninguém é constrangido a participar. Além 
disso, há uma unidade de propósito no tema do combate à corrupção, que 
tem nos presidentes Lula e Dilma o exemplo de políticos corruptos e no juiz 
Sérgio Moro um símbolo da moralidade pública. 

Na análise do jornalístico televisivo, o discurso se produz em mútua 
implicação do texto e da imagem e nessa relação opera com outras variáveis, 
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tais como o modo como ele estrutura a notícia e a apresenta, a inserção 
de sonoras do ambiente com fragmentos das vozes dos manifestantes, a 
presença de um repórter direto do acontecimento, ou a narração do apre-
sentador do telejornal sobre as imagens e sonoras. Nesse sentido, tanto os 
atos como a cobertura da primeira manifestação têm autoria, ou seja, de um 
lado os sindicatos e de outro o repórter Burnier. Na segunda, de 2016, nem 
o ato nem a reportagem tem assinatura. O efeito disso é, no primeiro caso, 
a valorização do discurso pelo testemunho in loco dos acontecimentos. O 
que se mostra é o que o repórter presenciou. No segundo caso, valoriza-se 
o efeito de distanciamento, de isenção e de objetividade. Os fatos são tão 
fortes que se impõem como acontecimento e dispensam o jornalista no local. 
Qualquer um pode ver! Cada movimento desse processo de edição é uma 
forma de observar como o sistema opera a seleção pelo sentido, mas, tam-
bém, pelo modo como esse sentido projeta seus efeitos sobre a sociedade, 
na medida em que o real é constitutivo do e construído pelo jornalismo. 

O sistema seleciona do ambiente fragmentos de outros discursos para 
realizar o processo de comunicação. O ato político das ruas é ação social, 
permeada por discursividades, no entanto, o que resta ao fim da notícia é o 
discurso reduzido da complexidade ato-discurso. É nesse processo, mediado 
pelo dispositivo midiático, que se produzem os efeitos de sentido que vão 
retornar como substrato de novas ações. A narrativa midiática opera sobre a 
ação política, tanto de uma classe social como de outra, mas adota posição 
em favor da classe com a qual os produtores do discurso, os grandes meios 
de comunicação, se identificam. 

Resulta daí que essa dinâmica processual, que envolve a prática dos 
agentes no campo político e a prática discursiva que caracteriza o midiático, 
constitui o modo como o golpe vai sendo naturalizado no seio da sociedade, 
na medida em que o JN, pelo discurso, define os limites de sentido das ações, 
apontando para as diferenças de uma prática política de uma classe em 
relação à prática política de outra. Aqui, prática social e prática discursiva 
operam acoplamentos de uma sobre a outra, produzindo discursos e ações 
políticas. Assim, a midiatização realiza o processo pelo qual o midiático 
produz diferença nas práticas sociais e discursivas. Altera ou reforça o habi-
tus, como sistema de estruturas estruturadas e estruturantes, modificando 
o próprio campo e reorganizando as disputas de poder dos seus agentes, 
qualificando os capitais em jogo, e modifica também a comunicação, na 
medida em que opera sobre as práticas discursivas. Em ambos os casos, 
estabelecem-se aí as fronteiras, que são, de um lado limites de sentido e, 
de outro, de poder.
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Ao analisar esses dois processos — sociais e discursivos — que se afe-
tam e se produzem mutuamente, podemos perceber que a midiatização do 
político pela mídia hegemônica reduz as contradições da luta pelo poder 
a uma série de operadores temáticos: corrupção; reformas; privatização, 
etc. Isso tem efeitos sobre as práticas sociais, pois que incorporam em suas 
lutas os temas que o midiático provê. Compreender essa lógica deve nos 
ajudar a desmontá-la, inclusive para pensarmos, como sujeitos políticos, as 
condições objetivas de enfrentamento dessa realidade. Afinal, não se trata 
apenas de conteúdo, mas principalmente do processo de produção e dos 
efeitos de sentido que se operacionalizam por meio dessa produção hege-
mônica. O discernimento dessas práticas sociodiscursivas em uma sociedade 
midiatizada é um bom caminho para nos levar de volta à Democracia mais 
participativa e efetiva.
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Por que este governo não me representa: a 
ideologia dos partidos políticos e a influência do 
neoliberalismo nas questões sociais

Valdirene Hessler Bredow13

O mês de agosto de 2016 marcou a política brasileira pela destituição de um 
Governo democraticamente eleito através um golpe político marcado por 
mudanças que trouxeram principalmente transformações no mercado de 
trabalho e na educação.

Muito se falou sobre para quem esse Governo deixou de governar e 
representar, e não menos importante a quem ele estava disposto a repre-
sentar e quem o estava defendendo, o que gerou diversas discussões e ditos 
populares como: “quem votou no presidente, votou no vice”. A retórica não 
corresponde à teoria em se tratando de nosso sistema político, que está 
diretamente ligado e baseado em ideologias e espectros políticos que regem 
os governos do Brasil.

A expressão “este Governo não me representa” estava intimamente 
ligada ao fato de que, na investidura do novo presidente, vieram juntamente 
interesses e políticas neoliberalistas que com certeza alterariam as dinâmicas 
de políticas afirmativas que auxiliaram por 14 anos a população brasileira 
com condições precárias de vida. E este processo se consolidou rapidamente.

O neoliberalismo está presente no Brasil desde a década de 1990, 
porém, nos governos do PT, essas políticas eram redirecionadas com o uso 
de medidas mais pautadas em um estado de bem-estar do que ao de livre 
mercado da globalização. 

Para entendimento, primeiramente é preciso compreender um pouco 
sobre a ideologia e o espectro político dos partidos brasileiros, para que 
seja mais clara a noção do quanto o novo Governo foi nocivo para grande 
parcela da sociedade brasileira, e que por isto não representa grande parte 
da população.

13 . Mestre e doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
da UFPEL.
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IDEOLOGIAS PARTIDÁRIAS DA POLÍTICA E A ALIANÇA PT-PMDB

O sistema político brasileiro é pautado no multipartidarismo, com início 
no período pós-ditadura, a partir da volta da cidadania e todos os direitos 
sociais, civis e políticos, que ocorreram na segunda metade dos anos 80. 
Quanto à questão dos direitos políticos, houve a legalização dos partidos 
comunistas, e, com a total redemocratização do sistema brasileiro após 
1990, acontece então a primeira eleição com voto direto pós-ditadura com a 
eleição do ex-presidente Fernando Collor, que renunciou à presidência após 
denúncias de corrupção e pedidos de impeachment, assumindo o vice-pre-
sidente Itamar Franco, ampliando então a expansão dos partidos políticos.

Com essa expansão, o Brasil atualmente tem partidos com ideologias 
e espectros políticos distintos, mas que permite aos mesmos a formação de 
alianças, pois o país governa com o sistema de presidencialismo de coalizão. 

Conforme destacam Codato e Costa (2006), o presidencialismo é o sis-
tema de governo no qual o chefe do poder Executivo é eleito diretamente 
pelo voto popular e tem um mandato por tempo determinado. No que se 
refere à coalizão, este processo se dá por ser possível realizarem-se acordos 
entre partidos, que normalmente visam a ocupar cargos no governo e terem 
maior representatividade. Nos sistemas multipartidários, dificilmente o 
partido a que o presidente representa tem a ampla maioria parlamentar, 
pois o mesmo precisa que seus projetos sejam aprovados, desta forma é 
realizada a coalizão, para sustentar o governo, e o mesmo ter suporte polí-
tico no Legislativo. 

Desta forma, muitos partidos formam essas alianças, com vistas a ter 
maior representatividade e mais força em seu governo, o que configura a 
expressão “presidencialismo de coalizão” no Brasil.

Outro fator importante a se destacar é que as posições ideológicas dos 
partidos políticos estão inseridas em uma chamada régua ideológica, na 
qual se identificam: a extrema esquerda, esquerda, centro esquerda, cen-
tro, centro direita, direita e extrema direita. E todos estes direcionamentos 
compõem uma ideologia política.

Essas ideologias políticas ajudaram a moldar a história do mundo 
moderno e nós temos vários modelos ideológicos. Segundo os postulados 
de Sell (2006), existe o Anarquismo, Absolutismo, Liberalismo, Socialismo, 
Comunismo, Socialdemocracia, Nacionalismo, Nazismo, Fascismo, Stali-
nismo, Trotskismo, Maoísmo, Integralismo, Democracia cristã, Pacifismo, 
Conservadorismo, Populismo dentre outras.  
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Conforme o espectro político que cada partido político possui, as ideo-
logias seguem proposições e formas de governo que regem sua caracteri-
zação partidária, baseando-se desde a abolição do Estado até a defesa de 
instituições sociais tradicionais como a família e permanência de dogmas 
religiosos. O quadro a seguir demonstra de forma resumida as posições 
ideológicas que compõem a filosofia política dos partidos políticos.

Comunismo Forma de governo em que o Estado seria abolido com a 
instauração de uma igualdade radical entre os homens.

Socialismo
Caracterizado pela abolição da propriedade privada dos 
meios de produção e a instalação de um Estado forte, 
capaz de consolidar o regime e promover a diminuição 
da desigualdade social.

Liberalismo do estado 
de bem-estar social

Baseado na igualdade de oportunidades circunstanciais 
sociais em que se encontram, o Estado tem a 
responsabilidade social de diminuir ou eliminar as 
desvantagens para criar oportunidades iguais, ou 
ao menos não tão desiguais, com a conquista pelos 
cidadãos de direitos sociais ou de bem-estar, como o 
direito a emprego, educação e moradia decente.

Liberalismo Clássico

Princípios e teorias políticas que têm como ideias 
principais a defesa da propriedade privada; a liberdade 
econômica (livre mercado); a mínima participação do 
Estado na economia da nação; e a igualdade perante a 
lei.

extrema
esquerda

comunismo socialismo liberalismo
do estado de 

bem-estar social

liberalismo
clássico

liberalismo
conservador

conservatismo
monárquico

fascismo

esquerda centro
esquerda

centro centro
direita

direita extrema
direita

Figura 1 - Espectro político esquerdo-direita e as ideologias. 
Fonte: Feijó (2008, p. 120). Adaptado por Alana Kusma.

Quadro 1 -  Ideologias políticas dentro da régua ideológica.
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Liberalismo conservador
Posição política que incorpora o suporte às 
liberdades civis e ao capitalismo, junto com algumas 
posições socioconservadoras.

Conservadorismo 
monárquico

Defende a manutenção das instituições sociais 
tradicionais no contexto da cultura e da civilização, 
preservando também as instituições, incluindo a religião, 
a monarquia, o governo parlamentar, os direitos de 
propriedade e a hierarquia social.

Fascismo
Sistema político nacionalista e antissocialista surgido na 
Itália no fim da Primeira Guerra Mundial, liderado por 
Benito Mussolini.

Do ponto de vista político, as ideologias também apresentam um enfo-
que econômico que pode ser analisado por uma divisão entre “esquerda” e 
“direita”, sendo a primeira uma inclinação ideológica associada ao princípio 
da igualdade e justiça social; e a segunda associada à ideia de liberdade e 
garantia da propriedade privada (SELL, 2006).

Os termos, esquerda e direita, surgiram durante as assembleias fran-
cesas do século XVIII, momento em que a burguesia buscava o apoio da 
população mais pobre no intuito de diminuir os poderes da nobreza e do 
clero. E, em virtude da Assembleia Nacional Constituinte ser realizada para a 
criação da nova Constituição, as camadas mais ricas não aprovavam a parti-
cipação das camadas mais empobrecidas da população francesa, assim, as 
mesmas ficavam dispostas separadamente ao lado direito das assembleias; 
e os chamados mais pobres ficavam do lado esquerdo. Por este viés, o lado 
esquerdo ficou associado à luta pelos direitos dos trabalhadores e camadas 
menos favorecidas, e o lado direito ao conservadorismo e à elite (SELL, 2006; 
TAROUCO; Madeira, 2013).

Outro fator que está correlacionado aos termos esquerda e direita, 
associa-se às ideologias do liberalismo e conservadorismo, em que defen-
dem a liberdade política e a preservação de costumes culturais. 

(continuação Quadro 1 -  Ideologias políticas dentro da régua ideológica.)

Fonte: Feijó (2008, p. 123). Adaptado por Alana Kusma.



70

Delegados identificados com igualitarismo e reforma social 
sentavam-se à esquerda do rei; delegados identificados com 
aristocracia e conservadorismo, à direita. A distinção original 
entre defesa da ordem ou da mudança correspondia a uma 
disposição espacial e ao longo do século XIX na Europa a dis-
tinção entre esquerda e direita passa a ser associada com a 
distinção entre liberalismo e conservadorismo (TAROUCO; 
MADEIRA, 2013, p. 151).

Segundo Heywood (2010), as ideologias políticas de esquerda com-
batem o Capitalismo, seja para substituí-lo completamente com a aboli-
ção da propriedade privada e o fim da divisão de classes (comunismo e 
anarquismo), seja para reformá-lo ou “humanizá-lo” (socialismo e Social 
Democracia). Já as ideologias de direita defendem o desejo de expandir 
o capitalismo (liberalismo e conservadorismo). 

Ainda concernente às posições ideológicas, ao posicionar-se do lado 
esquerdista, presume-se batalhar pelos direitos dos trabalhadores e da 
população menos favorecida, pela promoção do bem-estar coletivo e da par-
ticipação popular nos movimentos sociais e minorias. Em relação à direita, 
a representação teria um espectro mais conservador, com comportamento 
tradicional, buscando manter o poder da elite, promovendo única e exclusi-
vamente o bem-estar individual, e não coletivo como na posição antagônica.

Embora as duas posições realizem reformas, a principal diferenciação 
é a de que a esquerda busca promover a justiça social enquanto a direita 
trabalha pela liberdade individual (BOBBIO, 2007).

No Brasil, essa divisão se fortaleceu no período da Ditadura Militar, 
destacando que quem apoiava o golpe militar foi considerado da direita e 
os defensores do regime socialista eram os de esquerda.

Outro contexto das expressões direita e esquerda é que os termos 
também podem ser usados como representação de oposição ou situação, 
dependendo do partido político do governo vigente, ou seja, os partidários 
que se colocam contra as ações do regime vigente seriam oposição e os 
defensores do governo em vigência seriam a situação.

Salienta-se que, quanto a estas ideologias, durante certos períodos 
outras divisões aparecem, como por exemplo os partidos de direita abarcam 
visões de conservadores, democratas-cristãos, liberais e nacionalistas, e 
ainda o nazismo e fascismo na chamada extrema-direita. Do lado esquerdo, 
sobressaem os partidos de social democracias, os progressistas, socialistas 
democráticos e ambientalistas, tendo também na extrema-esquerda os 
movimentos simultaneamente igualitários e autoritários com suas particula-
ridades. E, na posição de “centro” a partir da defesa do capitalismo, mas com 
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a preocupação do lado social, a posição busca mais tolerância e equilíbrio 
na sociedade, podendo, contudo, estar mais alinhado com as posições de 
esquerda ou de direita. E é a partir deste alinhamento que ocorreu a aliança 
entre o PT e PMDB, pois ambos partidos “andam”, digamos assim, nesta 
régua ideológica.

No Brasil, atualmente não há partidos de extrema-direita e de extrema- 
esquerda, pois estes possuem suas ideologias baseadas no extremismo e 
no autoritarismo, os de extrema-direita são os partidos fascistas e nazistas, 
de Mussolini e Hitler, por exemplo, e os de extrema-esquerda se baseiam no 
comunismo, que é uma forma de governo em que o Estado seria abolido. 

A partir deste pequeno panorama, pois ainda há muito que nos possi-
bilita discutir sobre esta questão das ideologias políticas, é importante des-
tacar que esses partidos de centro transitam nesta régua ideológica, e, como 
temos um presidencialismo de coalizão, é possível realizar alianças, o que 
levou então a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2014, a formar uma coalizão 
com a chapa do PMDB, PSD, PP, PR, PROS, PDT, PC do B e PRB. Entretanto, 
na votação do impeachment, em agosto de 2016, na Câmara dos Deputados 
alguns desses partidos votaram contra Dilma Rousseff, enfraquecendo seu 
poder de governabilidade. 

Não resta dúvida de que Dilma foi abandonada pelos partidos que com-
punham sua base de apoio e essa perda de apoio culminou em um golpe 
político, já que o seu governo não contava mais com a sustentação de uma 
base no Legislativo, e a sua capacidade de governar cai significativamente, 

Partidos de Esquerda e Direita no Brasil:

Esquerda
Centro

Esquerda Centro
Centro
Direita Direita

PSOL

PSTU

PCO

PCB

PT

PSB

PC do B

PDT

PSDB

DEM

PPS

PMDB PP

Figura 2 - Régua Ideológica dos Partidos Políticos no Brasil. 
Fonte: Cotta (2015). Adaptado por Alana Kusma.
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fazendo com que a aprovação de leis de interesse do Governo, bem como a 
execução de políticas públicas, ficasse severamente prejudicada. 

Inclusive, vale lembrar a carta que “acidentalmente” vazou quando o 
atual presidente, Michel Temer, ainda vice, escreveu à Dilma em 2015, na 
qual o mesmo destacava que era leal à presidente Dilma Rousseff, mas que 
a mesma não tinha confiança em sua pessoa, tampouco dividia com ele 
questões decisórias do Governo.

Diante dessa carta e do quadro político que começava a apresentar 
cada vez mais crises, com 367 votos a favor e 137 contra, com sete abstinên-
cias, em 31 de agosto de 2016, Dilma perde o mandato, mas continua com os 
direitos políticos. Nesse momento, no meu entendimento, a maior perda foi 
a da democracia, foi do povo brasileiro, das políticas públicas, dos avanços, 
das conquistas coletivas dos últimos 14 anos, desde o Governo Lula em 2002.

Assim, diante da crise política, que culmina no golpe de 2016, instaura-
-se o novo Governo, uma nova base, e quais são as primeiras ações do novo 
Governo? Troca de ministros, secretários e de todos os cargos de confiança 
do alto escalão.

O GOVERNO TEMER E AS POLÍTICAS NEOLIBERAIS 

O governo de Michel Temer é marcado então pelas políticas baseadas em 
um sistema político econômico pautado no neoliberalismo, não que fossem 
diferentes no governo anterior ou anteriores, pois as políticas neoliberais 
começaram no governo Collor e ampliaram-se no governo de Fernando 
Henrique Cardoso.

Mas o que é o Neoliberalismo? Quais as influências destas políticas na 
economia e na sociedade de forma geral?

O neoliberalismo perpassa questões baseadas em um grande processo 
de reestruturação produtiva do capitalismo, sendo que o mesmo, gradual-
mente, vinha acontecendo, desde a década de 1980, notadamente na Ingla-
terra e EUA, onde o Estado de bem-estar social sofreu várias restrições na 
assistência à população.

Ronald Reagan nos Estados Unidos, no governo entre 1981-1989, e 
Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido de 1983 a 1990, incor-
poraram as políticas neoliberais, globalizando o capitalismo mundial, por 
meio de privatizações, desregulamentação econômica, flexibilização de leis 
trabalhistas e cortes de gastos do Estado, favorecendo os interesses das 
grandes corporações imperialistas mundiais.

Então, o neoliberalismo surge como um conjunto de ideias políticas e 
econômicas que buscam restaurar o Estado Liberal por meio da desregulação 
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do Estado, com privatizações e da expropriação do Estado em relação aos 
investimentos sociais, justificando a partir disto o crescimento econômico. 

Conforme Perry Anderson (1995) destaca, o Neoliberalismo é uma dou-
trina econômica que preconiza a restrição à intervenção estatal na economia 
e o fundamentalismo de livre mercado que põe o capital financeiro como 
condutor da economia; opondo-se assim ao Welfare State que preconiza a 
atuação direta do Estado na economia, preocupando-se com a geração do 
estado de bem-estar social. 

Com isto, as políticas neoliberais incluem desproteção social, crise e 
reconfiguração das relações de trabalho, e a substituição de políticas sociais 
por políticas compensatórias, cabendo ao Estado única e exclusivamente 
garantir a ordem jurídica protetora dos direitos de propriedade e a estabili-
dade social em geral, e mais especificamente no âmbito das relações entre 
trabalhadores e empregadores.

A ideologia neoliberal também remete ao Estado sua mínima inter-
venção na economia e na livre circulação de capitais, adotando medidas 
de redução de serviços públicos, como privatizações de empresas estatais, 
controle de gastos públicos, menores investimentos em políticas assisten-
cialistas correspondendo a uma experiência de adaptar aos princípios do 
liberalismo econômico as condições do capitalismo moderno. 

Gentili e Sader (2008) destacam, dentre os princípios básicos do neoli-
beralismo e sua influência nas questões sociais, as seguintes características: 
participação mínima do Estado nos rumos da economia de um país; pouca 
interferência do governo no mercado de trabalho; políticas de privatiza-
ção de empresas estatais; ênfase na globalização com livre circulação de 
capitais internacionais, além da abertura econômica para multinacionais; 
adoção de medidas contra o protecionismo econômico; desburocratização 
do estado: leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcio-
namento das atividades econômicas, buscando atingir o desenvolvimento 
econômico. 

Esses princípios demonstram claramente que a base econômica do 
neoliberalismo defende unicamente a ampliação do capitalismo de mercado, 
os interesses econômicos e financeiros que regem a política governamental.

Bem, entre críticas e defesas ao modelo neoliberal, os críticos afirmam 
que a economia neoliberal beneficia grandes potências econômicas e empre-
sas multinacionais, prejudicando também os países pobres ou em processo 
de desenvolvimento, causando desemprego, baixos salários, aumento das 
diferenças sociais e dependência do capital internacional. Os defensores 
acreditam que esse sistema pode proporcionar o desenvolvimento econô-
mico e social de um país, deixando a economia mais competitiva, além de 
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proporcionar o desenvolvimento tecnológico através da livre concorrência 
e diminuição da inflação (MANCE, 1997).

Com este quadro conceitual em relação às ideologias políticas e imple-
mentação de processos governamentais que alteram dinâmicas sociais 
dependendo do processo histórico, remete-se então ao governo brasileiro 
que se instaura pós-golpe em agosto de 2016. Salienta-se que este, gover-
nado por Michel Temer, é marcado por reformas e projetos absurdos, isto 
sem falar nas denúncias de corrupção. 

Uma das primeiras propostas aprovadas desse novo governo foi a pro-
mulgação da Emenda Constitucional 95, em 15 de dezembro de 2016, com o 
estabelecimento de um limite para os gastos do Governo Federal durante 20 
anos, a partir de 2017, tendo como base o orçamento do governo em 2016, os 
gastos públicos, controlados por lei, limitam-se ao crescimento do aumento 
da inflação. Na prática, as despesas do governo não teriam crescimento 
real, prevendo também punições para órgãos da União que extrapolarem 
o limite de gastos, como proibição de aumento de salários dos servidores 
no ano seguinte, contratação de concurso público, criação de novos cargos 
ou reestruturação de planos de carreira. Entretanto, ao longo do tempo, a 
proposta irá afetar as políticas públicas que beneficiam diretamente classes 
sociais mais baixas, ou seja, as mais dependentes dos serviços oferecidos 
pelo Estado, o que tende a piorar sua qualidade de vida e retroceder o quadro 
de desigualdade social no país, que melhorou nos últimos anos. 

Outra medida, tomada contra o trabalhador brasileiro, foi a aprovação 
da Medida Provisória nº 808, de 14 de novembro de 2017, que altera a Conso-
lidação das Leis do Trabalho — CLT, chamada de reforma trabalhista, com o 
subterfúgio que seria uma modernização da CLT, com a promessa de geração 
de mais empregos, que logicamente foi enaltecida pelos empresários da elite 
brasileira, e criticada por muitos trabalhadores, sindicalistas e especialistas 
em direito do trabalho. A medida promoveu um desmonte na legislação 
que garantia segurança, salubridade e estabilidade ao trabalhador. Com a 
reforma, o empregador pode realizar demissões sem custos altos, contratar 
de forma terceirizada diminuindo direitos como férias ao trabalhador, além 
de enfraquecer o papel do sindicato nas negociações e convenções coletivas 
trabalhistas. Outras propostas dizem respeito à terceirização para qualquer 
ramo de atividade, à criação do trabalho intermitente, que permite a contra-
tação de funcionários sem horários fixos de trabalho, permissão para que o 
horário de almoço seja reduzido para 30 minutos, divisão das férias em três 
períodos e os acordos individuais entre patrão e empregado que passam a 
valer mais do que as convenções e os acordos coletivos da categoria. 
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O início do governo Temer também foi marcado pelas denúncias de 
corrupção passiva, por crimes de organização criminosa e obstrução de jus-
tiça, entretanto, o presidente ofereceu jantares, obviamente com o dinheiro 
público a fim de negociar sobre como seria a votação. Inclusive, os jantares 
foram oferecidos para negociar com os parlamentares a votação contra o 
relatório que apresentava essas denúncias de corrupção e também liberando 
dinheiro de diversas emendas parlamentares para deputados que ficassem 
a favor do governo. Ironicamente, não foi vista manifestação ou passeatas 
com pessoas usando a camisa da CBF e com o pato amarelo nas ruas contra 
o gasto de dinheiro público para esses jantares.

Neste escopo, também destaca-se a fatídica reforma do ensino médio, 
aprovada com a Lei 13.415, na qual os currículos serão definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). As 13 disciplinas obrigatórias no ensino 
médio não serão mais exigidas que o aluno as curse. Nessa etapa de estudo, 
o mesmo poderá escolher em aprofundar seus conhecimentos entre cinco 
áreas: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciên-
cias da Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 
ou Formação técnica e profissional. Inclusive apenas as disciplinas de Língua 
Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa serão obrigatórias nos três anos do 
ensino médio. Já Filosofia, Sociologia, Educação Física e Artes serão obriga-
tórias como estudos e práticas, mas não necessariamente precisam ser uma 
disciplina a ser ministrada. A lei ainda estabelece no art. 6°, inciso IV que: 

[...] profissionais com notório saber reconhecido pelos respecti-
vos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins 
à sua formação ou experiência profissional, atestados por titu-
lação específica ou prática de ensino em unidades educacionais 
da rede pública ou privada ou das corporações privadas em 
que tenham atuado (BRASIL, LEI13.415/2017, Art. 6°, inciso IV).

Com isto, no itinerário de formação profissional, poderão ministrar con-
teúdos, os profissionais com notório saber reconhecido pela rede de ensino 
e não mais apenas os professores graduados e com formação superior na 
área do ensino da disciplina.

Nessas chamadas reformas que marcam o novo governo, com maior 
índice de reprovação dos últimos tempos, observa-se que as políticas afirma-
tivas implantadas nos últimos governos voltadas à inclusão foram diluídas 
nas políticas neoliberais.
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Com respeito às políticas de bem-estar social, estas ficam dilu-
ídas nas organizações sociais e no mercado pelas palavras de 
ordem do projeto neoliberal: descentralização, terceirização, 
privatização e flexibilização. Diante do grau de desarticulação 
da classe trabalhadora, propiciada pelas novas tecnologias, 
pelo nível de desemprego no país e pela fragmentação do 
espaço nacional em nichos de prosperidades, integrados à 
rede de acumulação de capital internacional, fica muito difícil 
vislumbrar a constituição de um Estado de bem-estar enquanto 
persistir a ideologia e políticas que promovam a expansão dos 
mercados como saída para o desenvolvimento e melhoria das 
condições de vida da sociedade brasileira, tendo o Estado um 
papel apenas de guardião dos lucros privados (GOMES, 2006, 
p. 231).

Assim, o novo governo apenas ampliou ainda mais as desigualdades 
sociais e econômicas da sociedade brasileira, deixando alto índice de desem-
prego, aumento da inflação e implantando cada vez mais o estado mínimo 
com sua pouca intervenção nas questões sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante deste quadro preocupante de mudanças e reformas voltadas aos 
interesses das grandes elites e dos desmandos do capital, após 14 anos de 
políticas sociais voltadas à diminuição da desigualdade social, com mudan-
ças e avanços de grupos coletivos que buscam a igualdade de direitos, as 
lutas dos movimentos sociais e a mudança do quadro brasileiro para o pano-
rama internacional, o atual governo tem apenas aprofundado a distância 
que mantém os interesses sociais e ampliado sua função de interferência 
favorecendo segmentos do capital econômico, com decisões cada vez mais 
internacionalizadas servindo às demandas de acumulação capitalista em 
escala global.

Assim, para finalizar, digo que este governo não me representa, por 
defender apenas os interesses de grandes empresas, do capitalismo de 
mercado, sem preocupar-se com o social e o humano, com a precarização 
cada vez maior do mercado de trabalho o que ocasiona a pauperização do 
trabalhador.

Além disto, este governo também não me representa por impedir o 
desenvolvimento crítico, o conhecimento e a aprendizagem pautada em 
ideias, conceitos e princípios que possam formar o cidadão crítico e ques-
tionador, com capacidade de reflexão sobre as questões sociais do mundo 
contemporâneo.
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INTRODUÇÃO

O artigo analisa a possibilidade de o planejamento urbano ser usado com 
participação popular para intervenção na cidade existente, assim como 
avalia a ação dos movimentos sociais na realização da democracia no Bra-
sil. Parte de considerações teóricas acerca das transformações urbanas 
incluindo a avaliação dos movimentos que ocorreram no país em julho de 
2013. Depois, avalia a importância da sociedade urbana nas transforma-
ções sociais e o papel do urbanismo na interpretação e tomada de decisões. 
Por fim, apresenta estudos referidos a movimentos sociais específicos, que 
exemplificam a atuação da sociedade na luta por seus direitos. Neste con-
texto, a análise do golpe de 2016 mostra um anteparo na construção dessa 
sociedade apoiada na participação popular e comunitária, fortalecida pelos 
movimentos sociais. 

Parte-se do pressuposto de que a autenticidade dos movimentos 
sociais urbanos é rica o suficiente para organizar seu próprio movimento. 
Entretanto, se puder contar com o apoio técnico que lhe proporcione capa-
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cidade para analisar o contexto histórico, político e social no qual suas lutas 
concretas estão inseridas, haverá uma participação muito mais consciente, 
sólida e duradoura, capaz de promover transformações mais efetivas em 
todo o contexto social e espacial da cidade. Por isso, se entende que o espaço 
da cidade é também manifestação da cidadania e que esta pode ser qua-
lificada, com a participação da universidade, sem a perda da autonomia e 
da autenticidade.

A PARTICIPAÇÃO POPULAR COM AUTONOMIA

A proeminência dos movimentos sociais na definição da política 
urbana

Durante duas semanas do mês de junho de 2013, o Brasil experimentou uma 
mobilização social sem precedentes em sua história recente. Um movimento 
conflagrado inicialmente pela luta pelo passe livre no sistema de transporte 
público urbano e que incorporou diversas outras reivindicações até então 
latentes em uma sociedade que parecia imersa em uma aparente tranquili-
dade de crescimento econômico. Entretanto, quem acompanha a realidade 
das cidades brasileiras não se surpreendeu com a onda de protestos que 
deslanchou pelo país, em um movimento que teve origem e cresceu longe 
das organizações partidárias e que foi capitaneado por uma juventude que 
se julgava inerte nas redes sociais.

O movimento não surpreendeu, porque se sabe que a cidade é o locus 
privilegiado da reprodução do capital e do trabalho e as razões para a reali-
zação desses protestos não podem ser desvinculadas das condições de exis-
tência das próprias cidades. É na cidade que se reproduz a força de trabalho 
e as melhorias nas condições de vida da sociedade passam necessariamente 
por melhorias efetivas nas políticas públicas urbanas, que deveriam ser 
responsáveis por melhores condições de transporte, moradia, saneamento, 
educação, saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo e esgoto, entre 
tantas outras formas materiais e objetivas nas quais se dá a reprodução 
social da força de trabalho. As diferentes formas de acesso a esses bens 
e equipamentos sociais urbanos refletem a extrema desigualdade social 
existente no Brasil que, nas cidades, se manifesta pela maneira autônoma 
pela qual a sociedade busca resolver seus problemas. As invasões, os muti-
rões, os loteamentos irregulares resultam de uma forma de apropriação do 
espaço urbano para a qual não contribui nenhuma legislação ou governo. 
Trata-se da luta de uma força de trabalho excluída da cidade legal, barata 
e de baixos salários.
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Justamente nessa base socialmente desigual vivenciamos o impacto 
das décadas de baixo crescimento experimentadas a partir de 1980, que se 
somaram à política neoliberal do Estado e à consequente diminuição das 
políticas públicas e sociais. Na cidade, a materialização desse descalabro 
de injustiças sociais pode ser muito bem visualizada no aumento da vio-
lência urbana. No período subsequente, nas décadas de 1990 e 2000, em 
meio à globalização, floresceu uma nova política urbana, nas quais apare-
ceram urbanistas, advogados, prefeitos, parlamentares e inúmeros outros 
atores sociais que ajudaram a construir a Plataforma de Reforma Urbana. 
Incluiu-se na agenda de prefeituras novas práticas de participação, como 
o orçamento participativo, e foi privilegiada a urbanização da cidade ilegal 
(informal ou invisível) até então ignorada pelas administrações públicas. 
Surgiu uma série de melhorias políticas de habitação, saneamento, mobi-
lidade e novas instituições como o Ministério das Cidades, o Conselho das 
Cidades e as Conferências Nacionais das Cidades. Em 2001 o Congresso 
Nacional aprovou a Lei nº10.257, o Estatuto da Cidade, como resultado das 
lutas populares urbanas, ainda que de sua aplicação não resulte a esperada 
correção dos desequilíbrios sociais existentes no espaço urbano. Na sequên-
cia, nos governos de Lula e de Dilma Rousseff, proliferou o desenvolvimento 
de uma série de medidas de combate à pobreza que fortaleceram o mercado 
interno. Principalmente o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o 
programa habitacional Minha Casa Minha Vida provocaram um crescimento 
da construção civil e do mercado imobiliário urbano nas principais cidades 
do país. Com isso, a agenda da reforma urbana foi esquecida. Segundo Mari-
cato (2014, p.23) “os movimentos sociais ligados à causa se acomodaram 
no espaço institucional onde muitas das lideranças foram alocadas”. Mas 
as disputas por localização urbana se tornaram mais acirradas, pois a terra 
urbana continuou refém dos interesses do capital imobiliário. A disputa 
por terras entre o capital e a força de trabalho fizeram afastar ainda mais 
os limites da periferia: as políticas urbanas, especialmente a habitacional, 
permaneceram longe daqueles que as justificam. Entretanto, no setor dos 
transportes, aparece de maneira mais forte o sacrifício dessa população 
de excluídos: horas de tempo médio em viagens de deslocamento para o 
trabalho, péssima infraestrutura de redes de todos os modais, condições 
mínimas de segurança e conforto.

Enfim, todas essas contradições evidenciam a latência de uma rebeldia 
que não poderia ser controlada para sempre. A rebeldia manifestada nas ruas 
não passa de uma manifestação do direito à cidade do qual grande parcela 
da população foi excluída. Fica evidente a desilusão em relação à democracia 
e suas formas de representação. Há uma desqualificação da política e dos 
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políticos que é resultado do distanciamento que a governabilidade no poder 
provocou na participação popular e na gestão participativa direta. O clamor 
por mais justiça social, menor desequilíbrio de renda, acesso às condições 
básicas de infraestrutura, saúde e educação passou a ser bradado pelos 
próprios descontentes, ao invés de seus representantes, evidenciando a 
possibilidade de uma participação quase ignorada, aquela que resulta dos 
desejos das pessoas e que não pode ser cooptada por partidos, instituições 
ou governos. O papel da universidade, nesse momento tão importante que 
evidencia o poder dos movimentos populares, pode ser o de fornecer sub-
sídios técnicos para o incentivo e a organização da participação popular, 
organizando oficinas, palestras, cursos e outras atividades de responsabili-
dade acadêmica, capazes de qualificar a participação popular na obtenção 
de resultados mais eficazes nas lutas pela justiça social.

A URBANIZAÇÃO DA HUMANIDADE E O PAPEL DA SOCIEDADE 

URBANA

Cada vez mais o papel da cidade é enaltecido como o lugar que representa a 
condição e o resultado do processo de produção do próprio espaço e da vida. 
É nas ruas das cidades que a sociedade urbana ganha voz e visibilidade. Já 
em 2007, o relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, na 
sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas (ONU) intitulado “Situa-
ção da população mundial 2007. Desencadeando o potencial de crescimento 
urbano”, destacava a importância da população urbana mundial. O referido 
relatório (UNFPA, 2007) destacava que em 2008 se vivenciaria um marco 
invisível, mas significativo, tal seja de que pela primeira vez na história da 
humanidade mais da metade da população humana passaria a viver em 
áreas urbanas.18 Em 2030, esse número deverá passar de 5 bilhões de pessoas 
e, nesse sentido “o futuro dessas pessoas, o futuro das cidades nos países em 
desenvolvimento, o futuro da própria humanidade dependerá das decisões 
tomadas agora em preparação para esse crescimento.” (UNFPA, 2007, p. 1). 
Entretanto, há um quadro ameaçador instaurado, pois a concentração de 
pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades aponta para 
uma situação de risco. Entretanto, “as cidades concentram a pobreza, mas 
também representam a melhor oportunidade de se escapar dela” (UNFPA, 
2007, p. 65), como salienta o relatório. Ao propor iniciativas proativas para o 

18 . Em abril de 2007 a ONU informou que a população urbana havia superado a rural no 
mundo. (https://news.un.org/pt/story/2007/04/1267511-pela-primeira-vez-populacao-
urbana-supera-rural-no-mundo) 

https://news.un.org/pt/story/2007/04/1267511-pela-primeira-vez-populacao-urbana-supera-rural-no-mundo
https://news.un.org/pt/story/2007/04/1267511-pela-primeira-vez-populacao-urbana-supera-rural-no-mundo
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investimento nas cidades, o relatório é enfático ao sugerir em primeiro lugar 
o respeito ao direito dos pobres à cidade; em segundo lugar, uma visão de 
longo prazo e mais ampla acerca do uso do espaço urbano para reduzir a 
pobreza e promover a sustentabilidade. E, finalmente:

Em terceiro lugar, as instituições e os especialistas em popula-
ção podem e devem desempenhar um papel crucial de apoio às 
organizações comunitárias, aos movimentos sociais, aos gover-
nos e à comunidade internacional, para melhorar a natureza 
e a forma da futura expansão urbana e assim aumentar o seu 
poder para reduzir a pobreza e promover a sustentabilidade 
ambiental. Um esforço internacional conjunto neste momento 
crítico é fundamental para esclarecer as opções de políticas e 
fornecer as informações e análises que apoiarão as estratégias 
para melhorar nosso futuro urbano (UNFPA, 2007, p. 68).

Portanto, as tendências de localização e descentralização tanto do 
planejamento como da tomada de decisões tornam-se cada mais impor-
tantes, uma vez que metade de todo o crescimento demográfico urbano 
está ocorrendo em localidades menores. Justamente essas comunidades, 
como bairros e vilas, têm a vantagem de possuir maior flexibilidade na hora 
da tomada de decisões sobre questões críticas, como o uso da terra, infraes-
trutura e serviços, e, dessa forma, são mais propícias à participação popu-
lar e à supervisão política. Em contrapartida, enfrentam maior dificuldade 
pela escassez de recursos e fundos. Principalmente, as ações locais são 
dificultadas pela falta de informações essenciais e a capacidade técnica 
para utilizá-las. A ação nesse campo aponta para um potencial imenso a 
ser explorado a fim de que se torne realidade efetiva a mobilização e a par-
ticipação comunitária. As localidades menores, em particular, precisam de 
ajuda (UNFPA, 2007, p.68).

O relatório da ONU é primoroso ao apontar as possibilidades de ação e 
a necessidade de intervenção nessas áreas menores, propondo uma agenda 
de atividades em completa sintonia com os objetivos do presente artigo. 
Nesse sentido, adverte o relatório UNFPA (2007, p.73):

Os funcionários do governo precisam de informação de boa 
qualidade, claramente apresentada e desagregada para pre-
encher as lacunas de serviços, especialmente nos bairros em 
processo de rápido crescimento. A sociedade civil, a mídia e 
o público em geral precisam das mesmas informações para 
compreender seus direitos, formular suas demandas, exercer 
pressão sobre planejadores e políticos e monitorar suas respos-
tas. As abordagens participativas são desenhadas para gerar 
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o envolvimento da comunidade no desenvolvimento e dar às 
pessoas algum controle sobre diferentes tipos de projetos de 
desenvolvimento. Felizmente, vem aumentando o reconhe-
cimento, especialmente em áreas urbanas pobres, de que a 
participação de mulheres e homens pobres nas decisões que 
os afetam é fundamental. Entre os pobres urbanos, frequente-
mente as mulheres têm sido pioneiras de organizações comu-
nitárias que cuidam das necessidades da comunidade e pres-
sionam por mudanças; essas organizações transformaram-se, 
muitas vezes, em eficazes movimentos sociais. O conhecimento 
empodera populações e tem implicações de longo prazo para 
o planejamento. O orçamento participativo e o “mapeamento 
participativo” podem melhorar o nível de conscientização, mos-
trar às comunidades quais serviços públicos estão disponíveis 
e quem os utiliza, e melhorar o controle local. A pesquisa e o 
mapeamento comunitários são extremamente importantes 
para organizações de pobres urbanos. Os formuladores de polí-
ticas também necessitam de informações intraurbanas desa-
gregadas para atender às necessidades dos pobres de forma 
mais eficiente. Isso pode ajudar a assegurar uma distribuição 
equilibrada e equitativa dos recursos; desenhar indicadores de 
controle de qualidade; selecionar quem incluir ou excluir de um 
programa; e permitir ajustes na localização das agências, na 
distribuição de funcionários e nas estratégias de comunicação.

Portanto, a qualificação dos cidadãos melhora o controle da sociedade, 
dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil permitindo 
maior e melhor controle da elaboração, monitoramento e avaliação das 
políticas públicas. Nesse sentido, o presente programa se insere como um 
elemento capaz de fornecer os subsídios necessários para o acesso às infor-
mações e à capacidade técnica na solução de problemas e na conscientiza-
ção da sociedade urbana na organização e na participação.

PLANEJAMENTO URBANO E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

O Novo Urbanismo e a participação cidadã

Sobretudo nos últimos 30 e poucos anos, a contar do início da década de 
1980, as transformações na sociedade se operaram de forma mais contun-
dente. Trata-se do processo social de urbanização da sociedade. Tais trans-
formações ensejaram modificações no produto social do trabalho: o espaço 
urbano, que é a cidade, resultado físico e concreto desse processo. Portanto, 
continuar trabalhando para analisar a sociedade com base nos pressupostos 
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teóricos de um modernismo produzido antes dessas transformações é, no 
mínimo, anacrônico. Esses pressupostos já não contêm elementos capazes 
de identificar, avaliar e analisar adequadamente o que ocorre na realidade 
transformada. Baseado em preceitos elaborados na década de 1930 o urba-
nismo modernista perdeu sua capacidade de dar sustentação teórica para 
os acontecimentos contemporâneos. Novas propostas, contendo elementos 
específicos de análise passaram a ser utilizados com mais eficácia, até que 
se entendeu a necessidade de utilização de novos princípios para dar fun-
damentação a esse urbanismo. Com isso surge o neourbanismo, trazendo 
para a análise urbana o contexto da urbanização no presente.

De acordo com Ascher (2001), no processo de modernização a primeira 
modernidade e sua revolução urbana apresentaram novas ideias sobre a 
cidade e as primeiras utopias urbanas, em uma fase que se pode chamar de 
paleourbanismo; a segunda modernidade e sua revolução urbana produzi-
ram modelos aos quais associamos o projeto do urbanismo propriamente 
dito; já a terceira modernidade e sua revolução urbana estão cedendo lugar 
a novas atitudes, novos projetos e formas de pensar e de atuar, é o que 
podemos chamar de neourbanismo. De modo geral, essa terceira revolução 
urbana pode ser caracterizada por cinco grandes mudanças: a metapolização 
(uma estrutura urbana caracterizada pela existências de “cidades dentro das 
cidades”), a transformação dos sistemas urbanos de mobilidade, a forma-
ção de espaços-tempos individuais, a redefinição da correspondência entre 
interesses individuais, coletivos e gerais, e novas relações de risco.

Nesse aspecto, aparece o tema da diversificação dos interesses indivi-
duais e coletivos. Fase da modernização, caracterizada pela terceira revolu-
ção urbana moderna, na qual se observa a maior fragilidade dos vínculos 
sociais, que são menos estáveis, apesar de serem mais numerosos e variados, 
totalmente imbricados nas múltiplas redes sociais. Assim, os chamados 
grupos sociais tendem a perder sua força e sua importância objetiva e sub-
jetiva. Os indivíduos já não compartilham de interesses comuns em diversos 
campos o que compromete sobremaneira o funcionamento da democracia 
representativa, que está baseada justamente na capacidade de represen-
tação a um grupo. Também são colocadas sob análise as organizações que 
pretendem integrar posições sobre questões sob uma determinada ótica 
ideológica ou programa.

Assim, no entendimento de Ascher (2001, p. 64), “se faz necessário 
uma refundação da arquitetura territorial institucional e uma renovação dos 
modelos de funcionamento da democracia em geral e da democracia local 
em particular.” Essas alterações apontam para o crescimento da participa-
ção popular de caráter autônomo com vistas ao atendimento de demandas 
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cada vez mais específicas. Cresce, portanto, a necessidade de organização 
da participação, como maneira de sistematizar demandas.

PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO 

URBANO

Por outro lado, no âmbito das mudanças trazidas pela institucionalização da 
pauta dos movimentos sociais urbanos surge a regulamentação estabelecida 
pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001). Passam 
a ser considerados pressupostos para a elaboração e revisão de planos dire-
tores, aqui entendidos como participativos. Trata-se de um dispositivo de 
legislação urbana que, apesar dos limites concretos que apresenta, traz-nos 
uma série de instrumentos que fazem valer o fim social da propriedade 
urbana em detrimento do instituto jurídico da propriedade imobiliária de 
caráter individual e absoluto.

Na verdade, já na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 aparece em seus artigos 182 e 183, que trata da Política Urbana, estabe-
lece os instrumentos para a garantia, no âmbito de cada município, do direito 
à cidade, do cumprimento da função social da cidade e da propriedade. O 
papel do Estatuto da Cidade foi o de regulamentar os artigos programáticos 
instituídos pela Constituição Federal, estabelecendo parâmetros e diretri-
zes da política urbana no Brasil. O Estatuto oferece instrumentos para que 
o município possa intervir no processo de planejamento e gestão urbana e 
territorial, e garantir a realização do direito à cidade.

As diretrizes que orientam a formulação do Plano Diretor, também 
analisadas em Vieira (1997), pressupõem o planejamento participativo como 
forma de organização capaz de construir cidades melhores e mais justas. 
Dentre as diretrizes está o entendimento de que todos os cidadãos estão 
habilitados a participar do planejamento de sua cidade e podem intervir na 
realidade de seu município. O “Plano Diretor participativo: guia para elabo-
ração pelos municípios e cidadãos” elaborado pelo Ministério das Cidades 
(Rolnik e Pinheiro, 2004, p. 14) alerta para a necessidade de que

democratizar as decisões é fundamental para transformar o 
planejamento da ação municipal em trabalho compartilhado 
entre os cidadãos e assumido pelos cidadãos, bem como para 
assegurar que todos se comprometam e sintam-se responsáveis 
e responsabilizados, no processo de construir e implementar 
o Plano Diretor.
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Construir o Plano Diretor se transforma em uma atividade altamente 
participativa, pelo menos do ponto de vista formal. Entretanto, é preciso que 
a própria sociedade em seus grupos menores, constituídos em associações 
de moradores, organizações não governamentais e os indivíduos no exer-
cício de sua plenitude democrática, possuam condições para intervenção 
qualificada.

Assim, o preparo, por intermédio da orientação e conhecimento da 
própria atividade de planejamento, é fundamental para a organização e a 
participação popular. Já existe um desenvolvimento de conteúdo suficiente 
para ensejar novas estratégias de organização e luta por demandas, sendo 
significativamente importante que a sociedade disponha desse conheci-
mento para poder balizar sua atuação.

A QUESTÃO URBANA NA PERSPECTIVA AUTONOMISTA

Aqui se levará em conta a perspectiva autonomista defendida por Cornelius 
Castoriadis (1975, 1983, 1998), também tratada por Marcelo Lopes de Souza 
(2004), que se alinha a uma reapropriação crítica do planejamento urbano 
e da gestão da cidade como instrumento de justiça social.

Para Castoriadis (1975), as democracias representativas ocidentais são, 
na verdade, oligarquias liberais. O desequilíbrio entre o poder da minoria 
de dirigentes e a maioria dos cidadãos comuns desqualifica o uso do termo 
democracia para os regimes representativos. Segundo Souza (2004) as ideias 
político-filosóficas de Castoriadis, baseada na autonomia, estão fundamen-
tadas em duas principais fontes. A primeira, deriva da pólis grega clássica, 
no que diz respeito à democracia direta; A segunda, do movimento operário, 
mais especificamente da experiência dos conselhos operários e o debate da 
autogestão da produção pelos trabalhadores.

Ainda segundo Souza (2004, p. 174), observamos que autonomia pode 
englobar dois sentidos que estão relacionados entre si: autonomia coletiva e 
autonomia individual. No primeiro caso, da autonomia coletiva, trata-se do 
“consciente e explícito autogoverno de uma determinada coletividade, o que 
depreende garantias político-institucionais”. Refere-se, portanto, a institui-
ções e às condições materiais e objetivas, incluindo o acesso à informação, 
que garante a igualdade de chances de participação em processos decisó-
rios que dizem respeito à própria comunidade. Por outro lado, a autonomia 
individual diz respeito à “capacidade de indivíduos particulares de realiza-
rem escolhas em liberdade, com responsabilidade e com conhecimento de 
causa”. Nesse caso, depende de circunstâncias individuais e psicológicas 
como também de fatores políticos e sociais. Aqui há a necessidade de indi-
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víduos lúcidos, dotados de autoestima e frequentemente avessos à tutela 
política. Nesse sentido, pode-se observar que

A sociedade autônoma visada pelo projeto castoriadiano não 
é, todavia, uma sociedade “perfeita”, no estilo da “sociedade 
comunista” preconizada pelo marxismo ou das comunidades 
harmônicas e sem poder e conflitos idealizadas por muitos 
anarquistas. Uma sociedade basicamente autônoma significa, 
“apenas”, uma sociedade na qual a separação institucionalizada 
entre dirigentes e dirigidos foi abolida, com isso dando-se a 
oportunidade de surgimento de uma esfera pública dotada de 
vitalidade e animada por cidadãos conscientes, responsáveis 
e participantes (SOUZA, 2004, p. 176).

O planejamento e a gestão urbanos, com base na perspectiva auto-
nomista, conforme esposado por Souza (2004), deve ser resultado de um 
processo histórico bastante complexo, que independe, nesse sentido, dos 
resultados de uma revolução imediata, mas sim, e muito mais, de pequenos 
ganhos de autonomia conquistados ao longo do tempo. Pensar quem pla-
neja é uma questão sumamente importante. Justamente esta perspectiva 
permite pensar na possibilidade de criar pequenas ações capazes de pro-
duzir, aos poucos, transformações qualitativas nos processos de tomada de 
decisão na sociedade. Mesmo em uma sociedade heterônoma não é apenas 
o Estado que planeja e a perspectiva de intervir nas diferentes instâncias, 
em que a ação do planejamento, da organização e da participação popular 
ocorrem, anima a possibilidade de construir ações a mecanismos efetivos 
de um pensamento autônomo.

Por outro lado, quando se pensa sobre o que é planejado, nessa pers-
pectiva, é necessário abordar não apenas as questões materiais e objetivas 
que estão colocadas na prática do cotidiano urbano (território, mobiliário, 
etc.), mas também, e fundamentalmente, planejar e gerir relações sociais. 
Aqueles que se envolverem nesse processo precisarão estar aptos a res-
ponder: “Que problemas precisam ser superados? Com quem se pode contar 
para essa empreitada, e sob quais condições? Quais são os obstáculos e as 
dificuldades previsíveis?” (grifo do autor) (SOUZA, 2004, p. 178). É preciso 
pensar sobre os fins da ação e, portanto, discutir politicamente a abrangên-
cia dos propósitos. Não se deve pensar em uma ação respaldada por uma 
única pessoa, um intelectual pretensamente iluminado, pois não se quer 
aqui perder de vista a capacidade dos indivíduos envolvidos no processo. 
Em uma relação dialógica (expressão tomada de Paulo Freire) o papel da 
universidade e de seus componentes é justamente a de chamar a atenção 
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de que a autonomia precisa ser respeitada e estimulada e que, portanto, os 
fins devem ser definidos pelos próprios envolvidos.

Por fim, definir como planejar irá depender da capacidade de identificar 
os grupos dominantes que poderão representar um entrave à participação 
ou a políticas redistributivas e ampliadoras da democracia. Para tanto, há 
que se estar preparado para a solução de conflitos que poderão surgir em 
diferentes níveis, desde o interno, próprio dos diferentes interesses parti-
culares no grupo, até o externo, relacionado às instâncias de poder já cons-
tituídos em organizações e instituições.

Em algum momento seria possível perguntar em que diverge a proposta 
autonomista da proposta de planejamento politizado brasileiro posto em 
prática por correntes de esquerda no país. Na verdade, mesmo o planeja-
mento politizado brasileiro não conseguiu se desvencilhar totalmente do 
pensamento tecnocrático que o antecedeu. Sem querer minimizar a impor-
tância das conquistas trazidas ao longo do tempo para a reforma urbana, 
ainda é preciso reconhecer que uma proposta autonomista vai mais além 
daquilo que está posto em prática pela democracia participativa.

No planejamento autonomista não se trata de endossar uma 
instância de poder separada e acima dos cidadãos — o Estado -, 
em cuja presença e sob cuja batuta o planejamento sempre será 
realizado, em maior ou menor grau, de cima para baixo. Em uma 
sociedade autônoma, assim como a gestão urbana será um dos 
aspectos da autogestão da sociedade, o planejamento será um 
“autoplanejamento”, radicalmente conduzido de forma demo-
crática e descentralizada, além de flexível (SOUZA, 2004, p. 184).

Assim, o caminho que se aponta não é um caminho predeterminado, 
mas sim algo a ser percorrido, conquistado a cada passo e em conjunto 
com todos os caminhantes. O desenvolvimento socioespacial deve ser visto 
como um ideal sempre em construção, inacabado, renovável. Trata-se de 
um horizonte a ser conquistado, como nas palavras de Castoriadis (1983, 
p.33): “Uma sociedade justa não é uma sociedade que adotou leis justas para 
sempre. Uma sociedade justa é uma sociedade onde a questão da justiça 
permanece constantemente aberta.”

Nesse sentido, o programa proposto pretende ser uma parte do cami-
nho a ser trilhado pela sociedade urbana em questão na busca de resposta 
para suas demandas. Criar a possibilidade de contribuir para a informação 
e a dotação técnica dos envolvidos em um processo muitas vezes áspero, 
desconhecido e cujas práticas e resultados são maculados por experiências 
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erradas é um objetivo alentador para uma instituição pública destinada a 
promover a justiça social.

OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A VIOLÊNCIA CONSERVADORA

Ao se falar sobre movimentos sociais, tem-se de ter nítido que estes envol-
vem múltiplas vozes que buscam pautar a organização política e/ou social 
a partir das demandas que os distintos movimentos destacam e defendem. 
Assim, o conceito de movimentos sociais é polissêmico (FLORES, 2018) e nele 
estão abarcadas as organizações conservadoras, a exemplo dos ruralistas, 
e as progressistas, como o movimento dos camponeses, dos negros, dos 
LGBT+, feministas, indígenas, quilombolas entre outros. 

Deste modo, como aqui versar-se-á sobre o golpe político, jurídico e 
midiático de 2016 ocorrido no Brasil, e este ligado aos movimentos conser-
vadores, o foco da discussão será o de refletir sobre as consequências deste 
golpe à democracia para os movimentos sociais progressistas. O intuito é 
apontar elementos que possam ajudar na compreensão do golpe de 2016 
direcionados para a organização das pautas progressistas. Pautas estas que 
acreditamos estarem ligadas às lutas por dignidade, justiça social e espacial 
e não são representados pelos articuladores do golpe de 2016 (LÖWY, 2016).

Compreende-se o golpe de 2016 enquanto o rompimento das diretrizes 
estabelecidas dentro da organização do Estado-Nação, em que há o processo 
de rompimento democrático a partir do interesse das elites econômicas 
nacionais (BRAZ, 2017). Na Avenida Paulista, em São Paulo, o pato amarelo 
foi levantado na frente da FIESP. Filé Mignon servido aos manifestantes far-
dados com a camisa verde e amarela, muitos com a camisa da seleção (com 
a sigla CBF no peito — esta sigla envolvida em inúmeros casos de corrupção). 
De “verde amarelo” foi o conjunto dos setores conservadores nacionais, com 
destaque aos ruralistas e parte das entidades religiosas (CASTILHO, 2016). 
Como fermento ao movimento conservador, a grande mídia endossava o 
cenário de “caos” (econômico, político e de corrupção) e personificava a 
culpa (um partido, uma presidenta).

No que toca à personificação da culpa, é de importância ressaltar que 
o processo político/social do golpe foi recheado de misoginia, refletindo a 
nossa sociedade machista. Machismo este que acompanhava a rotina da 
presidenta Dilma Rousseff com especulações a respeito de sua sexualidade, 
seu status de relacionamento, sua aparência e a forma como se vestia, agora 
viriam a ser a personificação do abuso psicológico exercido por meio destes 
mecanismos — machismo e misoginia — pela sociedade e pela mídia. A 
mídia retratava uma presidenta surtada, raivosa, descontrolada, tentando 
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submetê-la a um papel conhecido das mulheres: a louca. Somando-se a 
isto, adesivos de uma montagem objetificando o corpo feminino e mais 
especificamente a presidenta, foi colado em diversos tanques de carros, 
fazendo alusão a um ato sexual. Contudo, não estamos, com isso, mini-
mizando alguns equívocos de direcionamento administrativo exercidos 
por ela, apenas apontamos que nenhum parlamentar, presidente, político 
ou homem, de modo geral, sofreria, já sofreu ou ainda sofrerá agressões 
tão violentas e torpes quanto a presidenta Dilma Rousseff (AMORIM et al, 
2017). Todos esses fatores fizeram com que o movimento feminista refletisse 
e percebesse a necessidade de que se elejam mais mulheres para cargos 
públicos e a importância da representatividade, além da problematização 
da feminilidade imposta às mulheres. Após o golpe de 2016, o movimento 
feminista e outros movimentos de mulheres sofrem com a intensificação de 
insultos e represálias no Brasil. Ataque vindo principalmente da ala conser-
vadora do país, ainda que o objetivo do feminismo seja lutar pelos direitos 
das mulheres e impedir que violências aconteçam (DEVULSKY, 2016). 

O ataque à luta das mulheres reflete o cenário após o golpe de 2016, 
pois os setores conservadores que o legitimaram cobraram, cada um à sua 
maneira, favores pela ajuda na invasão dos três poderes democráticos; como 
foi dito pelo senador Romero Jucá, presidente do MDB (antigo PMDB — Par-
tido do Movimento Democrático Brasileiro): “Com o supremo, com tudo”. 

Dito isto, acredita-se que esse diálogo deve ser marcado pela palavra 
violência. Violência esta que mata, que oprime, que agride verbal e fisica-
mente pessoas que não fazem parte de um grupo, no qual os que detêm o 
poder são majoritariamente homens cis, brancos, heterossexuais e elitiza-
dos. Violência que se direciona especificamente aos corpos negros, pobres, 
LGBT’s e corpos de mulheres (IPEA, 2020). Portanto, pensar em Movimentos 
Sociais no período do golpe nos remete à violência manifestada em diversas 
frentes e por intermédio de diversos instrumentos, desde a psicológica à 
física, com o ponto máximo a eliminação da vida de quem luta. As frentes 
de ataque são várias, aqui dialogar-se-á rapidamente com algumas realida-
des para pensarmos os movimentos sociais em período/contexto do após 
golpe de 2016. 

Desta feita, cabe destacar, de início, a lei antiterrorismo (Lei Nº 13.260, 
de 16 de março de 2016) criada pela presidenta Dilma Rousseff. Esta, no ano 
de 2018, com o Projeto de Lei 9.604/2018, de autoria de Jerônimo Goergen 
– PP/RS, sofreria alterações para inserir movimentos sociais como o MST e 
o MTST como associações terroristas, uma vez que se beneficiam da orga-
nização para ocupar terras e casas. Se esta mudança tivesse sido aprovada, 
participantes dos movimentos poderiam ser presos. Nitidamente percebe-se 
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que esta é uma atitude de quem busca a criminalização da luta pelo acesso 
ao direito de habitar e produzir. Esse tipo de ataque ocorre, pois a ocupa-
ção é compreendida como ferramenta de vital importância para garantir “a 
pressão” político-ideológica, para fazer com que as leis que são para atender 
os mais pobres sejam executadas (TINOCO, 2018). 

Outro movimento de violência e produção do medo aos movimentos 
progressistas se manifesta no caso da vereadora Marielle Franco e seu moto-
rista Anderson Pedro Gomes. Dois corpos atravessados por rajadas de tiros. 
Marielle foi atingida porque denunciava a violência cometida pelas forças 
oficiais institucionalizadas e as não oficiais nas comunidades periféricas, 
a violência cometida cotidianamente contra a população negra e a LGBT+. 
Ativista, resistente e que vive em ideia-força na permanência de suas/nossas 
lutas.

Verifica-se um sistemático e diversificado ataque aos setores progres-
sistas com o nítido cenário de construção do medo. O medo compreendido 
como uma estratégia geopolítica para o silenciamento, e, assim, por conse-
guinte, a manutenção da ordem social vigente. A título de exemplo, a cantora 
e feminista MC Carol, em entrevista ao jornal Le Monde Diplomatique Brasil, 
fala do medo, melhor, do pavor que sente em período de Intervenção Militar 
na cidade do Rio de Janeiro. No caso específico, ela concede entrevista após 
o cenário de execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Ander-
son Pedro Gomes, alvejados e mortos com diversos tiros em 14 de março de 
2018, no centro da cidade do Rio de Janeiro (EL PAÍS, 2018).

Ao falar-se sobre movimentos progressistas e a produção do medo, 
também merece destaque o setor agrário brasileiro e a luta pela reforma 
agrária, pois os dados deixam evidente que a situação é alarmante. A luta 
pelo acesso à terra ou o direito de manutenção do existir na terra é pro-
movida por agricultoras e agricultores camponeses, por quilombolas, por 
indígenas (GIRARDI, 2018). 

A violência no campo, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra 
de 2018, no ano de 2017, voltou a taxas de 2003, como mostra o Gráfico 1 
(MAISONNAVE, 2018). O destaque a esse cenário é que ambos os períodos 
foram envoltos por um processo de transição. No caso de 2003, a chamada 
guinada à “esquerda”, e no ano de 2015/16 a guinada para a “direita” com 
o golpe. 
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A origem do conflito no campo é a histórica lógica perversa de ocupação 
dos espaços do território nacional. No caso do campo, a origem assenta-se 
na perversidade do latifúndio e nas práticas territoriais de manutenção da 
exploração da terra e de corpos (GALEANO, 2017; FURTADO, 2003), hoje com 
a roupagem do Agronegócio (MARTINS, 2011).

Assim, as forças conservadoras, neste momento de rompimento demo-
crático, utilizam a estratégia da violência, inclusive midiática, pois não con-
seguem colocar as suas propostas de forma democrática. As pautas que 
defendem dificilmente são devidamente contraditadas, pois há o poder 
exercido pelos grandes meios midiáticos — vide exemplo da PEC do conge-
lamento/estrangulamento dos investimentos na saúde e na educação por 
20 anos, em que visões contrárias eram silenciadas pelos grandes meios 
midiáticos, ou quando davam a oportunidade do contrário colocavam uma 
pessoa que pouco articulava as frases. Uma covardia sem tamanho! 

Por isso cabe, mesmo que resumidamente, denunciar as perversidades 
sofridas pelos distintos Movimentos Sociais após o golpe de 2016, e também 
dizer que a luta funciona, tem efeito, consegue unir as pessoas, dá visibi-
lidade à causa defendida e é a única maneira de fazer frente ao cenário de 
barbárie extrema imposta pelos golpistas, conservadores e fascistas.

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2003      2004     2005     2006      2007     2008      2009     2010     2011      2012     2013      2014      2015     2016     2017

73

39 39
3638

28 28

70

61

50

36 3434
29

25

ASSASSINATOS NO CAMPO:  2003 – 2017

Gráfico 1 - Índice de assassinatos no campo de 2003 a 2017.

Fonte: Comissão Pastoral da Terra – CPT, 2018.
Elaboração: Andressa Amaral dos Santos. Adaptado por Alana Kusma
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A LUTA REAL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS POR MORADIA 

Muitas inquietações percorrem os pensamentos de qualquer analista polí-
tico, social e da sociedade civil em geral, de tentar entender como chegamos 
a esse processo de golpe no Brasil e ao exercício de um governo ilegítimo 
que realiza medidas tão retrógradas e autoritárias. Como também da forma 
que o ódio tomou conta dos espaços de redes sociais, das ruas e das con-
versas entre famílias e amigos, de como surgiram os ditos “apolíticos” como 
salvadores da pátria, e como e por quê as pessoas, em sua maioria, não 
acreditam mais na política. 

Para contribuir nessas inquietações, parte-se da ideia que todos esses 
fatos se devem ao esgotamento da Nova República, que foi construída numa 
conciliação entre políticos do período militar, meios de comunicações, 
empresários e o antigo PMDB (hoje MDB) e o PSDB. A redemocratização teve 
como princípio a ideia de tornar o Brasil democrático novamente e “esque-
cer” ou anistiar o período de 21 anos de ditadura militar. Essa conciliação foi 
realizada entre classes privilegiadas, sem contar com a participação popular, 
construindo assim uma Democracia Liberal. De governos da Nova República, 
todos adotaram o pragmatismo político de coalizão, inclusive FHC (Fernando 
Henrique Cardoso) e Lula (Luís Inácio Lula da Silva).O golpe institucional 
no governo Dilma Rousseff foi a resposta de uma elite econômica e política 
que não aceitava mais essa coalizão, podendo assim realizar as reformas e 
medidas antissociais e contrárias ao povo. Safatle (2017) afirma que um dos 
motivos do esgotamento da Nova República foi por não ter tido participação 
popular, para que as pessoas se sentissem representadas e acima de tudo 
participantes do processo, em um sistema político com o qual a população 
não se identifica, não terá dela o seu prestígio.

Em relação à democracia participativa, o professor Boaventura de 
Sousa Santos (2016) contribui para o debate ao afirmar que vivemos em uma 
democracia de baixa intensidade e em uma sociedade de alta intensidade 
fascista. Em seus escritos, Santos (2016) propõe duas tarefas para a esquerda 
no mundo, que consistem em democratizar a revolução e revolucionar a 
democracia. A primeira significa que a luta de classes é muito importante, 
no entanto, não é a única. A luta contra as injustiças e discriminações raciais 
(colonialismo) e sexuais (hétero-patriarcado) são igualmente importantes, e 
a luta de classes não terá êxito se as outras não tiverem. Santos (2016) rea-
liza com o termo democratizar a revolução que a luta contra o capitalismo 
não é só da classe trabalhadora, a luta contra o capital também é feita pelo 
movimento feminista, negro, indígena e LGBT+ e que a esquerda deve reco-
nhecer e lutar com eles, para que luta realmente tenha sucesso. O segundo 
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termo de Santos (2016), representa em mudar a democracia representativa 
liberal para a democracia participativa de alta intensidade. Além da democra-
cia, democratizar a família, a produção, a comunidade, a cidadania. Santos 
(2016, p.80) afirma que “hoje governar é lutar na contracorrente, por isso 
é fundamental a luta junto com a sociedade civil organizada, movimentos 
sociais e meios de comunicação próprios.”

Hoje, os movimentos sociais, nesse cenário de avanço dos pensamen-
tos conservadores fascistas, são de grande importância para a resistência. O 
Brasil tem movimentos históricos e importantes para a luta e manutenção 
de direitos adquiridos, como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra), MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), entre outros. 
Alguns movimentos sociais realizam em sua organização ações práticas de 
revolucionar a democracia e principalmente de democratizar a revolução. 
Para analisar esse fato, será exposto o exemplo de um coletivo de luta em 
Pelotas (RS), chamado Estrada de Engenho, que luta desde 2017 para que 
os moradores da ocupação permaneçam no seu lugar de origem, contra as 
forças políticas e do capital da construção civil.

Na Região Administrativa São Gonçalo, especificamente na Rua Estrada 
do Engenho, encontra-se uma ocupação que concentra cerca de 60 famílias, 
denominada Ocupação Estrada do Engenho. Os moradores habitam o local 
há mais de 20 anos, sendo que ocorreu um aumento do número de pessoas 
a partir de 2010. As condições socioespaciais daquela localidade são de um 
grande abandono do poder público, que não provê os serviços essenciais, 
como saneamento básico, iluminação, lazer, entre outros. Poucos morado-
res têm ligação de água e luz, o restante tem que sobreviver com ligações 
de vizinhos. Inclusive um processo foi movido pela Promotoria Pública no 
ano de 2014 contra a Prefeitura Municipal de Pelotas, para que se fizesse 
uma reintegração de posse dos moradores, por constar que aquela locali-
dade se trata de uma Área de Preservação Permanente (APP) nos termos da 
legislação municipal vigente, especialmente o III Plano Diretor de Pelotas. 
No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a Prefeitura Municipal teria o 
prazo até novembro de 2017 para retirar as pessoas da Ocupação Estrada 
do Engenho. Em contrapartida, o Poder Público Municipal ofertou cerca de 
20 terrenos no Bairro Getúlio Vargas para os ocupantes. 

A resistência da comunidade da Estrada do Engenho se sustenta no 
fato de que, primeiro, eles criaram uma relação de pertencimento em rela-
ção com a espacialidade do local (território e identidade), em função da 
atividade da pesca que realizam e da reciclagem de resíduos sólidos, que 
é a ocupação de muitos de seus moradores. A retirada deles para o Bairro 
Getúlio Vargas não representa apenas a perda de suas casas, mas sim do 
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seu lugar e da sua identidade, o que também poderá resultar num conflito 
social entre eles e os já moradores do novo bairro. A luta dos moradores é 
pela permanência no local, desejam que se tenha um projeto de urbanização 
e que se faça a construção de casas populares, ou que pelo menos parte dos 
moradores fique na Vila dos Pescadores, reconhecida como uma Área Espe-
cial de Interesse Social (AEIS) no III Plano Diretor do Município. Enquanto 
isso, o restante dos moradores poderia ir para um terreno em frente ao Clube 
Veleiros Saldanha da Gama, para que eles possam continuar morando na 
região do canal São Gonçalo. 

O processo movido para a reintegração de posse naquele local só espe-
cifica os integrantes daquela ocupação; os veleiros e os casarões perto da 
estrada do Passo dos Negros, áreas contíguas à ocupação, não são citados. 
O que pode explicar essa intenção é que essa região é muito valorizada pelo 
capital imobiliário e pelo poder público, com uma crescente urbanização 
de classe de alta renda visível nos empreendimentos que começam a se 
instalar ali, a exemplo do Lagos do São Gonçalo, Parque Una I e Parque 
Una II. O que se percebe na tentativa de retirada da Ocupação Estrada do 
Engenho, é que por trás do discurso de proteção ambiental vem a força do 
poder econômico imobiliário que já é muito forte na área da Região Admi-
nistrativa do São Gonçalo.

Os moradores da ocupação, juntamente com estudantes da Universi-
dade Federal de Pelotas e Universidade Católica de Pelotas, organizaram um 
movimento coletivo em defesa dessa ocupação. A finalidade desse movi-
mento é para que os moradores possam continuar na localidade e ainda ter 
obras de melhoria das habitações e infraestrutura, partindo dos próprios 
moradores. De reunião em reunião, moradores, em sua maioria com pouca 
formação escolar, começaram a se apropriar dos direitos de falas, em suas 
casas, na comunidade e em espaços institucionais, como a Câmara de Verea-
dores. O espaço do coletivo foi de revolução, que consistiu em lutar contra 
o avanço do capital urbano e de democratizar a revolução, trabalhando a 
emancipação e o direito de participação destas pessoas que sempre foram 
privadas de seus verdadeiros direitos. Depois de um ano da formação desse 
coletivo e de suas ações, foi conquistada uma vitória parcial, na qual 20 
famílias ganhariam casas num terreno em frente ao Clube Veleiros, próximo 
à ocupação. No início do mês de março de 2020 foi assinado o convênio 
de reassentamento dessas famílias e da recuperação ambiental da área. O 
compromisso foi firmado entre Ministério Público, Prefeitura Municipal de 
Pelotas e os moradores reassentados. Os recursos para a efetivação do reas-
sentamento somam o valor de R$1.568.004,00. No entanto, a luta continua 
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para a garantia do direito de permanência do restante das famílias e para a 
garantia das habitações para as famílias reassentadas.

Histórias como essa da Ocupação Estrada do Engenho refletem a triste 
realidade que experimentam as cidades brasileiras, como também apontam 
para outras injustiças, como as que são praticadas no campo. No entanto, 
o relato desse coletivo de moradores na cidade de Pelotas demonstra o 
quanto a luta organizada traz resultados em busca de uma sociedade mais 
justa e democrática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As consequências do golpe de 2016 poderão ser percebidas ao longo do 
tempo posterior a sua ocorrência. O certo é que se trata de um duro enfren-
tamento com as forças sociais que buscam maior participação, autonomia, 
liberdade e justiça. Com o tempo será possível perceber um endurecimento 
da sociedade de modo geral, pois a tendência é que o nível atingido pela 
perda das liberdades seja tão alto que se passe a negociar por baixo. Ou 
seja, serão tantas as perdas que qualquer conquista será uma grande vitória.

Talvez não seja exatamente uma estratégia da direita no poder, mas 
uma realidade que se mostra universal em todas as partes: o acirramento 
da luta contra as liberdades democráticas. Nesse sentido, será necessário 
manter a unidade dos movimentos sociais, manter sua autenticidade que 
é a sua força motriz e sua razão de existência. É preciso entender que há 
um modelo neoliberal se implantando no modo de produção, cuja susten-
tação se dá na exploração dos trabalhadores e no aumento dos lucros dos 
capitalistas. Todo o resto é cortina de fumaça. Por isso, é preciso manter os 
movimentos sociais na sua essência e todas as práticas a favor disso serão 
passos importantes na resistência contra a aniquilação dos direitos sociais.
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Está em curso no Brasil uma série de medidas 
extremas, com características de justiça de 
exceção, contra povos e comunidades originárias 
e tradicionais

Roberto Antonio Liebgott19

INTRODUÇÃO

Vive-se no Brasil uma realidade de absoluta insegurança jurídica no que 
tange aos direitos individuais e coletivos dos povos indígenas, quilombolas, 
comunidades tradicionais e, mais que isso, as ações no campo jurídico e 
político evidenciam a instalação, por dentro do Estado, de uma organização 
que visa a depredar o patrimônio público e impor, mesmo que a força, o seu 
intento exploratório no tocante aos recursos ambientais, minerais, hídricos 
e da biodiversidade. 

Os povos indígenas se tornaram, nesse período, um problema, tendo 
em vista que as suas terras foram eleitas — por essa organização — como 
prioritárias, haja vista comporem o patrimônio da União e, neste sentido, 
destinado dentro de um acordo de interesses políticos e econômicos a 
expropriação. Na base desta organização encontra-se a bancada ruralista 
no Congresso Nacional. É ela quem mais atua na perspectiva de aniquilar 
com os direitos constitucionalmente assegurados aos indígenas, quilom-
bolas e outros grupos étnicos e comunidades tradicionais. Neste contexto, 
integrantes das polícias, promotores, juízes, tribunais, a grande mídia e o 
fundamentalismo político e religioso desempenham papel essencial, pois 
fazem a segurança, dão legitimidade e sustentam o acordo de interesses 
econômicos e políticos na perspectiva da delapidação dos bens públicos.

Os impactos desse acordo — uma organização por dentro do Estado — 
no âmbito dos três Poderes consolidam um regime de violência e de exceção 
jurídica, especialmente sobre os povos e comunidades que reagem contra 
essa perspectiva expansionista e contra os ataques aos seus direitos funda-
mentais. Sinais desses ataques são as paralisações de todas as demarcações 

19 . Filósofo, bacharel em Direito e missionário do Conselho Indigenista Missionário 
Regional Sul.



105

de terras, a judicialização das demarcações em curso e o sucateamento e a 
inoperância dos órgãos responsáveis pela execução de políticas públicas e 
pela fiscalização e proteção das áreas. Ao longo do ano de 2017, os povos 
indígenas viram seus territórios serem invadidos, loteados e explorados 
por aqueles que desejam implementar o monocultivo agrícola, a pecuária 
e a exploração de minerais, madeira e energia. Viram a imposição de uma 
política deplorável, fascista, predatória e devastadora dos territórios, dos 
recursos ambientais e das águas, uma política propositadamente implemen-
tada para aniquilar direitos e o modo de ser dos povos e suas perspectivas 
de vida e de futuro. Uma política engendrada nos gabinetes de ruralistas e 
fundamentalistas religiosos. Uma política que tem uma face de perversidade 
porque se impõe pela força bruta e pela repressão.

OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS INDÍGENAS AO LONGO DOS 

ANOS 

A Constituição Federal do Brasil/1988 consagra em seu Capitulo VIII — Dos 
Índios — dois potentes artigos, o 231 e o 232, nos quais há a normatização 
de um conjunto de direitos fundamentais: os direitos às diferenças étnicas 
e culturais; os direitos que asseguram aos indígenas a condição de serem 
sujeitos de direitos, rompendo-se com a tutela; e afirmam-se os direitos 
territoriais através da determinação de que a União demarcará as terras  — 
prazo constitucional dado pelo Art. 67 das ADCT de cinco anos (findado em 
05/10/1993).

A explicitação desses direitos na Constituinte teve como fatos articula-
dores a forte mobilização indígena e indigenista, os históricos de violências 
praticadas no Brasil e a consequente necessidade de reparação. Ou seja, se 
praticou ao longo dos últimos 518 anos, dentro do processo de colonização e 
expansão econômica: o esbulho e devastação dos territórios; política estatal 
de integração ou assimilação; crimes de genocídio e etnocídio financiados, 
promovidos e praticados pelos colonizadores brancos. 

Outro aspecto importante a ser considerado, no contexto das garantias 
constitucionais de 1988, vincula-se à perspectiva dos povos indígenas, seus 
aliados e de alguns setores da sociedade comprometidos com os direitos 
humanos de buscar desconstruir, no âmbito das políticas públicas, as práti-
cas racistas de integração e assimilação dos Povos “à comunhão nacional”.

Os direitos constitucionais em vigor também receberam influências de 
normas jurídicas do passado que procuraram, ao longo da história, expres-
sar que os povos indígenas — primeiros habitantes do Brasil — deveriam 
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ser respeitados de algum modo. E assim se tentou fazer na Carta Régia de 
1680 e permanecendo, desta forma, ao longo do período imperial com a 
lei de terras em 1850. Depois, bem mais adiante, os direitos foram sendo 
retomados e referendados pelas Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967 e 
pela emenda Constitucional de 1969. Em 1973 institui-se a Lei 6001 deno-
minada de Estatuto do Índio, onde se buscou organizar e regulamentar os 
direitos indígenas, ainda numa perspectiva integracionista. Há que se rea-
firmar, portanto, que todas as Constituições da era republicana, ressalvada 
a Constituição de 1891 que se omitiu quanto à questão, abordam de algum 
modo os direitos territoriais dos povos indígenas:

Constituição de 1934 
“Art. 129 — Será respeitada a posse de terras de silvícolas que 
nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no 
entanto, vedado aliená-las.”
Constituição de 1937 
“Art. 154 — Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em 
que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, 
no entanto, vedado aliená-las”.
Constituição de 1946 
“Art. 216 — Será respeitada aos silvícolas a posse das terras 
onde se achem permanentemente localizados, com a condição 
de não a transferirem.”
Constituição de 1967 
“Art. 186 — É assegurada aos silvícolas a posse permanente 
das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto 
exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas 
existentes”.
Emenda Constitucional número 1/ 1969 
“Art. 198 — As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis 
nos termos em que a lei federal determinar, a eles cabendo a 
sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas e de todas as utilidades nelas 
existentes”.

Os direitos territoriais na Constituição Federal de 1988 adquirem uma 
conceituação bem mais definida porque toma como fonte o indigenato, 
garantindo com isso que os povos têm o direito originário (art. 231 CF/88) 
sobre as terras. Ou seja, o indigenato, segundo o Ministro Ayres Britto, garante 
aquele direito primeiro, a primeira posse, o que não admite o esbulho e a 
segunda posse. Esta segunda posse é nula nos termos do art. 231, §6º da 
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CF/88. O ministro no julgamento do caso Raposa Serra do Sol-Pet 3388/RR 
trouxe os elementos do indigenato para reafirmar os direitos territoriais dos 
índios, como bem se lê da passagem que transcrevo:

12.  DIREITOS “ORIGINÁRIOS”. Os direitos dos índios sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam foram constitucional-
mente “reconhecidos”, e não simplesmente outorgados, com 
o que o ato de demarcação se orna de natureza declaratória, 
e não propriamente constitutiva. Ato declaratório e uma situ-
ação jurídica ativa preexistente. Essa a razão de a Carta Magna 
havê-los chamado de “originários”, a traduzir um direito mais 
antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre 
pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em 
escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor 
de não índios. Atos, estes, que a própria Constituição declarou 
como “nulos e extintos” (§ 6º do art. 231 da CF). (Ementa do 
acórdão Pet. 3.388/RR). 

Os direitos indígenas, reafirmados em manifestações da Suprema Corte 
do País, estão, portanto, plenamente consolidados e caracterizados pela 
nossa Carta Magna (no nosso entendimento) como direitos fundamentais, 
pois sem estes os povos teriam imensas dificuldades para subsistir em nossa 
sociedade. Apresento na sequência, de modo resumido, o que a Lei Maior 
do País traz como fundamentos desses direitos: 

1 – As terras indígenas fazem parte do conjunto de bens da 
União (art. 20, XI);
2 – Caput do 231 – São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens.
3 – § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições.
4 – § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes.
5 – § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 



108

minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei.
6 – § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
7 – § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso 
de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, 
ou no interesse da soberania do País, após deliberação do 
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 
retorno imediato logo que cesse o risco.
8 – § 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, 
os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a 
posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração 
das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes, ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a 
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas 
da ocupação de boa-fé.
9 – § 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 
174, §§ 3º, 4.
10 – as condições específicas para exploração mineral e de 
recursos hídricos nas Terras Indígenas precisam ser reguladas 
por lei específica(art. 176, § 1);
11 – Os índios, suas comunidades e organizações são partes 
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos 
e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos 
do processo (Art 232).

Constam ainda outros artigos acerca dos povos indígenas que estão 
dispersos pela Constituição Federal:

1 – “a atribuição de defender judicialmente os direitos indígenas é 
do Ministério Público Federal” (art. 129, V);

2 – “a União é quem deve legislar sobre comunidades e povos 
indígenas” (art. 22. XIV);

3 – “os juízes federais têm a competência para processar e julgar as 
questões relativas as disputas sobre direitos indígenas” (art. 109. 
XI);

4 – “as manifestações das culturas populares, inclusive indígenas, 
serão protegidas pela União” (art. 215, § 1);
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5 – a educação escolar indígena de forma diferenciada é assegurada 
pelo art. 210, § 2 da Constituição Federal.  

A CONVENÇÃO 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO

É oportuno, na esteira das garantias consolidadas, enfatizar que o Brasil 
passou a ser signatário da Convenção 169 da OIT, aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002, e que resultou no Decreto nº 
5.051, de 19 de abril de 2004. A Convenção 169 da OIT soma-se à Constituição 
brasileira e garante aos povos indígenas o direito de consulta livre, prévia, 
informada e de boa-fé, com a participação de todas as comunidades indí-
genas diretamente afetadas, para que possam se manifestar de forma livre 
e consciente em todas as demandas que lhes dizem respeito. No processo 
de consulta, que deve envolver a integralidade dos povos, são os indígenas 
que devem decidir sobre os seus destinos, respeitando sempre a forma de 
organização social de cada etnia e sua representação. Vejamos o que dispõe 
o artigo 6º, da Convenção 169: 

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os gover-
nos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos 
apropriados e, particularmente, através de suas instituições 
representativas, cada vez que sejam previstas medidas legis-
lativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interes-
sados possam participar livremente, pelo menos na mesma 
medida que outros setores da população e em todos os níveis, 
na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos 
administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas 
e programas que lhes sejam concernentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das 
instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, 
fornecer os recursos necessários para esse fim.
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deve-
rão ser efetuadas com boa-fé e de maneira apropriada às cir-
cunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conse-
guir o consentimento acerca das medidas propostas.

A Convenção da OIT reforça o direitos dos Povos Indígenas à demarca-
ção e garantia de suas terras: 
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Artigo 14
 1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direi-
tos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicional-
mente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão 
ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos 
interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente 
ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham 
tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistên-
cia. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situ-
ação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.
 2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam 
necessárias para determinar as terras que os povos interessa-
dos ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos 
seus direitos de propriedade e posse.
 3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no 
âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivin-
dicações de terras formuladas pelos povos interessados.
Artigo 15
 1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais 
existentes nas suas terras deverão ser especialmente protegi-
dos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a partici-
parem da utilização, administração e conservação dos recursos 
mencionados.
 2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos 
minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre 
outros recursos, existentes na terras, os governos deverão esta-
belecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os 
povos interessados, a fim de se determinar se os interesses 
desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de 
se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção 
ou exploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povos 
interessados deverão participar sempre que for possível dos 
benefícios que essas atividades produzam, e receber indeni-
zação equitativa por qualquer dano que possam sofrer como 
resultado dessas atividades.
Artigo 16
 1. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do 
presente Artigo, os povos interessados não deverão ser trans-
ladados das terras que ocupam.
 2. Quando, excepcionalmente, o translado e o reassenta-
mento desses povos sejam considerados necessários, só pode-
rão ser efetuados com o consentimento dos mesmos, conce-
dido livremente e com pleno conhecimento de causa. Quando 
não for possível obter o seu consentimento, o translado e o 
reassentamento só poderão ser realizados após a conclusão 
de procedimentos adequados estabelecidos pela legislação 
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nacional, inclusive enquetes públicas, quando for apropriado, 
nas quais os povos interessados tenham a possibilidade de 
estar efetivamente representados.
 3. Sempre que for possível, esses povos deverão ter 
o direito de voltar a suas terras tradicionais assim que dei-
xarem de existir as causas que motivaram seu translado e 
reassentamento.
 4. Quando o retorno não for possível, conforme for deter-
minado por acordo ou, na ausência de tais acordos, mediante 
procedimento adequado, esses povos deverão receber, em 
todos os casos em que for possível, terras cuja qualidade e cujo 
estatuto jurídico sejam pelo menos iguais aqueles das terras 
que ocupavam anteriormente, e que lhes permitam cobrir suas 
necessidades e garantir seu desenvolvimento futuro. Quando os 
povos interessados prefiram receber indenização em dinheiro 
ou em bens, essa indenização deverá ser concedida com as 
garantias apropriadas.
 5. Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transla-
dadas e reassentadas por qualquer perda ou dano que tenham 
sofrido como consequência do seu deslocamento.
Artigo 17
 3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos 
possam se aproveitar dos costumes dos mesmos ou do des-
conhecimento das leis por parte dos seus membros para se 
arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles 
pertencentes.
Artigo 18
A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão 
não autorizada nas terras dos povos interessados ou contra 
todo uso não autorizado das mesmas por pessoas alheias a 
eles, e os governos deverão adotar medidas para impedirem 
tais infrações.

OS DIREITOS INDÍGENAS SENDO CONFRONTADOS NO PAÍS

Em que pese todas as garantias já afirmadas acima, vivemos no Brasil um 
período de profundos e graves retrocessos políticos, econômicos, trabalhis-
tas e sociais, dentro dos quais se impõem restrições ao alcance dos direitos 
fundamentais. Não são poucas as medidas administrativas, legislativas e 
judiciais que impedem aos Povos Indígenas e às demais comunidades tra-
dicionais de usufruírem dos direitos humanos no seu cotidiano, em suas 
relações sociais, étnicas, culturais, religiosas, nas atividades econômicas, no 
âmbito das políticas públicas, nas ações assistenciais e garantias territoriais.
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Há que se destacar, dentre os ataques, o fato de os povos indígenas 
viverem permanentemente a situação de insegurança jurídica. Convive-se 
efetivamente, no que tange a eles, com um regime de exceção e repressão. 
Aqueles que se contrapõem ao governo e suas políticas acabam sendo per-
seguidos e criminalizados. Nunca como antes os promotores, os juízes, os 
tribunais, a grande mídia e o fundamentalismo político e religioso foram 
tão essenciais para a manutenção e segurança da ordem estabelecida pelo 
sistema. Os povos indígenas compõem, junto com outros setores da socie-
dade, os núcleos de resistência a esse sistema de exploração.

Eles, povos e comunidades, na medida em que agem e reagem contra 
os retrocessos e contra as violações aos seus direitos fundamentais, aca-
bam sofrendo, de modo mais intenso, os impactos do regime de exceção 
e repressão. Entende-se portanto, a partir desse cenário, o sucateamento 
e a inoperância dos órgãos responsáveis pela execução de políticas públi-
cas; entende-se por que os recursos orçamentários sofreram restrições e 
o congelamento por 20 anos-Pec 95/2017; entende-se por que os direitos 
constitucionais são relativizados; entende-se por que há uma seletividade 
de pessoas, dividida em classes sociais, necessárias para a reprodução do 
sistema contra aquelas que são as sub-existentes, que não importam, não 
interessam e por isso são descartáveis.

Os povos indígenas estão entre aqueles considerados descartáveis. 
Se legalmente puderem ser descartados, seus territórios se tornam viá-
veis para a exploração dos monocultivos agrícolas, da pecuária, dos mine-
rais, madeira e energia. A vida e o modo de ser dos povos indígenas, assim 
como das demais comunidades tradicionais, não contam para o sistema, 
não somam ao governo, não agregam força política. Ao contrário: aqueles 
que eventualmente assumem o compromisso com seu dever constitucional 
de assegurar-lhes os direitos territoriais e étnicos têm sofrido represálias 
políticas e jurídicas.

O órgão indigenista oficial — Fundação Nacional do Índio (Funai) — vem 
sendo, ao longo dos anos, alvo de críticas por parte dos povos indígenas 
em função de sua ineficiência e morosidade na condução da política indi-
genista, mas também sofre pressões e perseguições dos ruralistas pelo fato 
de o órgão ter a obrigação legal de atuar em prol dos direitos indígenas, em 
especial no tocante a proceder aos estudos de identificação e delimitação 
daquelas terras que são caracterizadas como sendo pertencentes aos  indí-
genas. Por conta dessa atribuição a Funai acabou, juntamente com o Incra, 
sendo objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara 
dos Deputados.
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Ocorre que nesse último período de governo, o órgão indigenista pas-
sou a ser orientado e conduzido por segmentos que são historicamente anti-
-indígenas — os empresários do agronegócio, da mineração, do ruralismo, do 
fundamentalismo religioso e de militares. Estes definem como a Funai deve 
atuar e conduzem a política de governo destinada aos povos indígenas e 
realizam, no meu modo de pensar, uma antipolítica. Se anteriormente havia 
morosidade nas ações, agora ocorre um planejamento estratégico visando 
à inviabilização da Funai enquanto estrutura de Estado para desenvolver as 
políticas de proteção dos povos e seus territórios. As consequências dessa 
antipolítica se refletem na paralisação de todas as demarcações de terras, 
nas restrições orçamentárias para as ações e serviços nas áreas, no abandono 
das atividades voltadas à proteção dos povos em situação de isolamento e 
risco, a fiscalização das terras demarcadas, em especial na Amazônia, que 
estão sendo alvos de desmatamentos, de incêndios criminosos, invasões de 
madeireiros, garimpeiros, caçadores, pescadores e grileiros. A antipolítica 
pretende, neste contexto, inviabilizar o usufruto das terras pelos indígenas 
e passa a ser instrumentalizada pelos ruralistas para planejar e implementar 
o que eles denominam de parcerias agrícolas, que nada mais são do que a 
tentativa de legitimar os arrendamentos de terras — o que é inconstitucio-
nal, visto que as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e o direito 
sobre elas é imprescritível (art. 231, § 4).

No âmbito do Legislativo, encontram-se em tramitação, em fase adian-
tada, a PEC 215/2000 que a rigor explana todas as teses anti-indígenas refe-
ridas acima, além do Marco Temporal e o renitente esbulho. Recentemente a 
Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o PL 490/2007 
e este foi para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e acabou 
apensado a outros e transformado no Projeto de Lei de nº 6.818/2013, tendo 
por objetivo a modificação da Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio). O PL tem 
como relator o deputado Jerônimo Goergen do Partido Progressista/RS, 
que pretende firmar entendimento sobre precedentes mais antigos do STF 
e ao mesmo tempo segue uma linha de reinterpretação do julgado no caso 
Raposa Serra do Sol\pet 3388/RR, introduzindo ao parecer as teses do marco 
temporal, o renitente esbulho e as condicionantes todas do caso Raposa 
Serra do Sul. Com essa estratégia, incorporam na proposta as medidas já 
adotadas pelo Governo Federal no Parecer 001/2017/GAB/CGU/AGU- da Advo-
cacia Geral da União. Ainda, de forma contraditória, a proposta legislativa 
que foi submetida à CCJC — Projeto de Lei n° 6.818, de 2013, estampa em seu 
art. 5º que “As novas demarcações respeitarão a diversidade étnica e cultural 
das comunidades indígenas envolvidas, vedado o agrupamento de etnias 
diversas em uma única área contínua”, o que configura um afronta, inclusive 
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ao que determina o julgamento da Pet 3388/RR, que vem amplamente refe-
rido na proposta legislativa. Vale, desde já, o registro de que a Suprema Corte 
Brasileira vem refutando, em seus últimos julgamentos acerca das demandas 
demarcações de terras indígenas e quilombolas, as teses propostas.

O Parecer 001/2017 da AGU embarga os direitos indígenas mesmo sem 
alterar as normas jurídicas. O Governo Federal, com tal medida, passa a 
fazer a defesa dos interesses privados em detrimento da União, já que é sua 
responsabilidade proceder a demarcação de terras indígenas e por conse-
guinte assegurar e proteger o seu patrimônio. A AGU age, na prática, de forma 
ilegal porque submete os povos indígenas, a quem deveria fazer a defesa, 
à condição de sujeitos sem direito, tendo em vista que são eles obrigados 
comprovar que estavam na posse da terra em 05 de outubro de 1988, caso 
nelas não estivessem — por fatores diversos, tais como expulsão, persegui-
ção, racismo, massacres — devem provar que estariam disputando-as física 
ou juridicamente — tese do renitente esbulho — em não comprovando essas 
condições eles perdem o direito a terem direito. A AGU, em síntese, propõe 
o esbulho, por particulares, dos bens da União.

A DECISÃO DO JULGAMENTO DA PET 3388/RR – 

INTERPRETAÇÕES CONTRÁRIAS AO QUE EFETIVAMENTE SE 

DECIDIU

A tese do Marco Temporal, bem como as condicionantes do julgamento da 
ação popular contra a homologação de Raposa Serra do Sol não encon-
tram guarida no texto constitucional relativo às demarcações de terras. 
O resultado do julgamento contra Raposa Serra do Sol demonstra que se 
pretendia dar a devida legitimidade ao trabalho demarcatório realizada pela 
Funai. O voto-vista apresentado pelo ministro Carlos Menezes Direito — o 
qual propôs as 19 condicionantes e o marco temporal ao procedimento 
demarcatório daquela terra — deve ser analisado com cuidado para que não 
sejam generalizadas as decisões daquele julgamento. Isso porque, sobre as 
condicionantes e o marco temporal foram interpostos vários embargos de 
declaração tanto com o intuito de rejeitar as condicionantes, ou para vincu-
lá-las às demais demarcações de terras no país. Os embargos da Pet 3388/
RR20 foram julgados e os ministros do STF, em sua maioria, se manifestaram 

20 . Disponível em: http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25136325/embdecl-na-
peticao-pet-3388-rr-stf. Acesso em 26 jun. 2016.

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25136325/embdecl-na-peticao-pet-3388-rr-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25136325/embdecl-na-peticao-pet-3388-rr-stf
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no sentido de restringir — condicionantes e o marco temporal — ao caso 
concreto de Raposa Serra do Sol.

A decisão do Supremo diz respeito a um caso específico. Não 
criou jurisprudência geral coisa nenhuma. Pode ser que, no 
futuro, o STF afirme alguma outra coisa, mas, até lá, um caso 
único e específico pode até criar um precedente, mas não uma 
jurisprudência. O que a AGU está fazendo é, a partir da sua 
própria interpretação do que os ministros decidiram em 2009, 
estender para todos os outros casos a decisão (Agência Brasil, 
20/07/2012).

Com o julgamento, a Pet 3388/RR (DJe de 01/07/2010), o STF deixa evi-
dente que o Art. 231, § 1º, da CF/88 não cria marco temporal vinculando as 
demarcações futuras, mas estabelece que no caso concreto da terra indígena 
Raposa Serra do Sol havia que se estabelecer, não somente um delimitador 
para reconhecimento da demarcação, mas acima de tudo para dizer que 
ao longo da história os povos daquela terra foram esbulhados. Justifica-se, 
neste caso, a argumentação do renitente esbulho. Segundo o STF,

o renitente esbulho se caracteriza pelo efetivo conflito posses-
sório iniciado no passado e persistente até o marco demarcató-
rio temporal da data da promulgação da Constituição de 1988, 
materializado por circunstâncias de fato ou por controvérsia 
possessória judicializada.

Portanto, a polêmica estabelecida no âmbito do Poder Judiciário — 
através de decisões de juízes, desembargadores e ministros — utilizando-se 
da tese do marco temporal e do renitente esbulho servem, em essência, para 
estabelecer limites aos direitos e condicionar — povos e comunidades — a 
apresentação de provas de que estavam sobre a terra, ou em conflito e/ou 
em disputa processual pela área pleiteada naquele período — comprovando 
o renitente esbulho. Há, todavia, que se dizer que o esbulho contra indígenas 
e quilombolas é comprovado pela história passada e recente de nosso país. 
São fartas as bases documentais que comprovam terem ocorrido intensos 
conflitos, esbulhos e expulsões dos indígenas das terras onde habitavam 
tradicionalmente. Também são fartas as fontes que mostram que os povos 
eram impedidos de voltar às terras ou de pleiteá-las, dadas às pressões 
políticas e as violências sofridas. O renitente esbulho não deve e não pode 
ser caracterizado pelo conflito evidente, aparente ou de fácil caracterização, 
mas, sobretudo, deve ser investigado aquele que se prolongou ao longo 
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do tempo em função de um leque interminável de circunstâncias, que não 
apenas os conflitos físicos, armados e/ou judicializados. 

A presença contemporânea dos povos indígenas e das comunidades 
quilombolas em luta pela terra é, em essência, a comprovação do renitente 
esbulho. Eles não sucumbiram ao passado, vivem no presente e são eles — 
povos e comunidades de hoje — com quem o Estado e o Poder Judiciário 
devem se preocupar. Acerca do instituto do renitente esbulho, Jose Afonso 
da Silva observa que não é correto interpretar, à luz da Constituição Federal, 
que os conflitos envolvendo terras indígenas tenham um caráter tipicamente 
possessório na forma caracterizada pelo direito civil, porque a ocupação 
indígena não é uma mera posse, pois eles as ocupam com fundamento no 
indigenato. Para eles, a ocupação é fundada em direitos originários, de sorte 
que quando o não-índio se apossa dessas terras, ele não retira apenas a 
posse dos índios sobre elas, mas um conjunto de direitos que integram o 
conceito de indigenato.

Alerta ainda, de modo enfático, que a interpretação restritiva de esbu-
lho renitente como controvérsia possessória judicializada é absolutamente 
inaceitável porque21:

A controvérsia não é tipicamente possessória..., ou seja, não é 
uma disputa individual em que um possuidor retira a posse do 
outro, pois os direitos ordinários dos índios sobre a terra não 
pertence a eles como indivíduos, mas às comunidades indí-
genas; demais os índios e as comunidades indígenas antes da 
Constituição de 1988 não tinham legitimidade processual, pois 
estavam sujeitas ao regime tutelar, de sorte que exigir deles o 
cumprimento de ônus, qual seja a defesa das terras que ocu-
pam, que são de propriedade da União, e que, pela sua situação 
de tutelado, não podem cumprir, é desconhecer que o direito....

Ademais, sobre o renitente esbulho, há que se ressaltar, que até 1988 
os povos indígenas eram tutelados pelo Estado, portanto, não poderiam 
pleitear seus direitos autonomamente (essa função era da União, através de 
seus órgãos de assistência). E há que se considerar as frequentes denúncias 
de que os próprios órgãos de assistência foram responsáveis pelo esbulho 
e exploração das terras, tendo alguns servidores públicos atuado para coi-
bir e reprimir as comunidades e lideranças indígenas. No mesmo sentido, 

21 . Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-
publicacoes/artigos/docs_artigos/parecer-jose-afonso-da-silva-marco-temporal.pdf. 
Acesso em: 21 abr. 2016.

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/parecer-jose-afonso-da-silva-marco-temporal.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/parecer-jose-afonso-da-silva-marco-temporal.pdf


117

o Relatório Figueiredo22 traz com nitidez, atrocidades praticadas contra as 
comunidades indígenas nos anos de 1950 a 1970. Portanto, se, no âmbito 
do Poder Judiciário, os indígenas não agiam porque eram impedidos, agora 
eles são considerados sujeitos de direitos individuais e coletivos — Artigo 
232 da CF: “Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo” — e não podem mais ser 
ignorados. E, igualmente, não devem ser punidos porque não ingressaram 
com reclamatórias na justiça em um contexto no qual tal ação não lhes era 
facultada. Ainda hoje, observa-se que, na maioria das demandas contra 
as demarcações de terras, os povos e suas comunidades não estão sendo 
intimados ou citados para responder e se fazer representar. Isso implica, 
segundo a Constituição Federal, na nulidade das ações em que os povos 
não foram chamados para responder — sendo eles partes legítimas tanto 
no polo passivo como no ativo das ações.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e tendo em vista que estão em disputa poderosos 
interesses de setores políticos e econômicos — que visam essencialmente 
à exploração e espoliação das terras e seus recursos naturais e ambientais 
— é necessário que o Supremo Tribunal Federal profira, em definitivo, sua 
posição mantendo a coerência com a decisão do julgamento do caso Raposa 
Serra do Sol; que sejam afastadas em definitivo as teses do marco temporal, 
do renitente esbulho; seja explicitado que as 19 condicionantes são especi-
ficamente relativas para aquela decisão; que nos ritos demarcatórios, tanto 
no que se refere às demarcações de terras indígenas como das comunidades 
quilombolas, sejam afastadas as malfadadas teses. Se assim o decidir, por 
uma questão de justiça, a Suprema Corte evitará que medidas extremas, 

22 . Trata-se do Relatório Jader Figueiredo ao Ministério do Interior, no qual se investigam 
crueldades praticadas contra indígenas em todo o país — principalmente por latifundiários 
e funcionários do extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Supostamente eliminado em 
um incêndio no Ministério da Agricultura, o relatório foi encontrado em 2013 no Museu 
do Índio, no Rio de Janeiro, com mais de sete mil páginas preservadas e contendo 29 dos 
30 tomos originais. Entre denúncias de caçadas humanas promovidas com metralhadoras 
e dinamites atirados de aviões, inoculações propositais de varíola em povoados isolados 
e doações de açúcar misturado a estricnina — um veneno —, o texto, redigido pelo então 
procurador Jader de Figueiredo Correia, deve ser analisado agora pela Comissão da 
Verdade, que apura violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988. Disponível 
em: http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt_crimes_ditadura/
relatorio-figueiredo. Acesso em : 26 mar. 2016.

http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt_crimes_ditadura/relatorio-figueiredo
http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt_crimes_ditadura/relatorio-figueiredo
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com características de uma justiça de exceção, contra povos e comunidades 
originárias e tradicionais, se consolidem. 
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O impeachment de Dilma Rousseff: uma 
perspectiva de gênero sobre o golpe de 2016

Lígia Maria Ávila Chiarelli23

Este texto tem como desafio estabelecer uma reflexão sobre o golpe de 
2016, que foi efetivado a partir da deposição da presidenta Dilma Rousseff, 
tomando como referência as relações de gênero. 

A deposição da primeira mulher Presidenta na história do Brasil, desde 
a efetivação da República, gerou inúmeras abordagens a respeito dos moti-
vos do impedimento e a sua condição de gênero, sendo que, na atualidade, 
muitas autoras têm se debruçado sobre esse tema24. 

Conforme enfatiza a professora Mary Castro, durante o governo Dilma, 
o Congresso Nacional organizou uma ofensiva contra as políticas de gênero, 
sendo esse ataque alicerçado em posições machistas e homofóbicas. Esses 
posicionamentos tiveram eco nas Assembleis Legislativas e Câmaras de 
Vereadores, apelando em inúmeras situações para a religiosidade do povo, 
ao mesmo tempo em que estimulavam o medo e o ódio ao diferente (CAS-
TRO, 2018). 

Por sua vez, Biroli (2018) revela a potência da categoria gênero na repre-
sentação simbólica da Presidenta, fazendo parte das campanhas difama-
tórias dos setores oposicionistas e ao mesmo tempo sendo resgatado por 
seus apoiadores.

Neste estudo, a categoria gênero é vista a partir das relações social-
mente construídas na sociedade, estabelecendo um sistema de valores que 
permitem distinguir o feminino do masculino, constituindo relações desi-
guais em todas as esferas da sociedade (VALADARES, 1999). Conforme Louro 
(1997), tanto o gênero feminino como o masculino são construções sociais e 
históricas produzidas sobre as características biológicas. Silva (2012) agrega 
que a definição de gênero é produto do movimento feminista contempo-
râneo, enfatizando que essa categoria deve estar entrelaçada com outras 
duas importantes categorias, nomeadamente — classes sociais e etnia — 

23 . Professora aposentada do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAURB), da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAURB), da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel). Atua no PPG em Arquitetura e Urbanismo/UFPel.

24 . Um excelente estudo sobre esse tema foi desenvolvido a partir do olhar de Linda Rubim 
e Fernanda Argolo (Organizadoras) na publicação O Golpe na perspectiva de Gênero, 
editado pela Edufba, em 2018. Essa publicação pode ser acessada pela internet. 
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sendo necessário que essas sejam referenciadas à sociedade em foco e ao 
momento histórico. 

Estudos mais contemporâneos vêm destacando que o debate que cerca 
a discriminação de gênero não deve permanecer restrito a denúncias, esta-
tísticas e resultados de questionários e entrevistas. É preciso avançar no 
entendimento de que essas interpretações devam ser entendidas como 
processos históricos, sociais e culturais, situadas no contexto. 

Para o senso comum, Dilma foi deposta por ser mulher. Mas esse debate 
precisa ser apreciado a partir de lentes mais precisas. O golpe não foi per-
petrado para depor uma presidenta, ou impedir a candidatura de Lula e 
sim porque, esgotadas as vias democráticas — a eleição de Aécio não se 
efetivou — os setores mais conservadores buscaram essa alternativa para 
o enfrentamento da crise. Desse modo, é possível afirmar que o golpe não 
está circunscrito ao dia 31 de agosto de 2016, dia em que Senado aprova o 
impeachment e Dilma perde o mandato. Já vinha sendo costurado desde 
2014, logo após o resultado eleitoral. O impeachment de Dilma se concreti-
zou por ela representar um projeto com características democráticas e em 
defesa da soberania, apostando num projeto nacional de desenvolvimento 
e redução da desigualdade. No entanto, não é possível negar o forte com-
ponente misógino da campanha por sua deposição. A partir destas consi-
derações, este estudo parte do pressuposto de que o golpe de 2016 teve 
características antinacionais, antidemocráticas e antipovo, estruturado a 
partir da misoginia. 

O aspecto antinacional logo se manifestou nas medidas tomadas no 
sentido de desmontar a Petrobrás, entregar o Pré-sal, privatizar a Eletrobrás, 
como preconizava a agenda neoliberal. Nessa agenda se insere a entrega da 
Amazônia e a concessão às multinacionais para explorar o Aquífero Guarany. 

A sua expressão antidemocrática se revela na falta de respeito ao pro-
cesso que elegeu a Presidenta com 55 milhões de votos, cassando o mandato 
da mandatária e abandonando o programa eleito pela população. Também 
se evidencia no uso de um instrumento legal — o impeachment — sem, no 
entanto, conseguir provar o crime de responsabilidade pelas chamadas 
“pedaladas”. Igualmente, esse procedimento atacou as liberdades demo-
cráticas e os direitos das mulheres, do povo negro, indígena, da população 
LGBT, de homens e mulheres do campo e das florestas.

O golpe foi contra o povo, porque cassou direitos trabalhistas e con-
quistas de aposentados e pensionistas. Na rota dessa agressão, o Brasil 
amarga na atualidade um impasse, gerado pela aprovação de uma Emenda 
Constitucional objetivando um equilíbrio das contas públicas por meio de 
um rígido mecanismo de controle de gastos. A Emenda Constitucional nº 95, 
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aprovada em dezembro de 2016, estabeleceu a redução dos gastos públicos 
em educação, saúde, assistência social e outras politicas sociais, impondo 
o congelamento de investimentos por 20 anos. Na atualidade, a sociedade 
organizada, frente à disseminação do Covid-19, tem apelado insistentemente 
pelo fim dessa medida, na perspectiva de possibilitar os recursos necessários 
de combate à epidemia.

O golpe foi homofóbico e misógino, porque se estruturou a partir de 
sentimentos de repulsa e aversão às mulheres e foi alicerçado a partir de 
componentes patriarcais, ainda preponderantes neste país.

Considerando o exposto, este artigo se propõe a identificar o processo 
de construção do golpe, destacando conquistas e ataques sofridos e perda 
de espaços e direitos decorrentes do golpe de 2016, que afastou a presi-
denta Dilma, sob a lente de gênero. Para essa finalidade serão identificados 
a evolução da presença das mulheres e negros nos Ministérios a partir da 
redemocratização, os avanços sociais obtidos pelo movimento organizado, 
as conquistas alcançadas durante os governos Lula e Dilma, o golpe propria-
mente dito e o pós-golpe, articulando gênero, a classe e raça. O conteúdo 
deste artigo apresentado no Curso de Extensão: O golpe de 2016 e o futuro da 
democracia no Brasil, em 2018, contém algumas atualizações, confirmando 
o rumo estabelecido após a efetivação do golpe.

Para situar as perdas ocorridas a partir da perspectiva de gênero, entre-
laçada com as categorias raça e classe, inicialmente o artigo se detém em 
observar como evoluiu a presença da mulher e de negros na ocupação de 
cargos ministeriais.

PRESENÇA DA MULHER NOS MINISTÉRIOS 

Argolo e Rubin (2018) já mencionaram que, além da deposição da Presidenta, 
as medidas estabelecidas em continuidade, como a ausência de mulheres no 
primeiro escalão na composição do Governo interino de Temer, revelaram 
um golpe também no gênero feminino.

A primeira vez que uma mulher ocupou uma vaga ministerial ocorreu 
em 1979, sendo que, mesmo no período ditatorial até 2016, todos os gover-
nos incluíram a participação feminina na equipe do Governo. Após a rede-
mocratização é possível comparar essa participação através dos seguintes 
dados, na tabela 1.
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A tabela destaca a valorização da mulher nos governos Lula e Dilma, 
principalmente na gestão Dilma, com a presença de 14 ministras — no total 
18, incluindo as interinas (O GLOBO, 2016). Após o golpe, no decorrer do 
mandato, Temer empossa duas mulheres, sendo uma ministra negra. Pos-
teriormente, indicou uma mulher para o Ministério do Trabalho, mas essa 
teve sua nomeação suspensa, numa situação constrangedora, pois a futura 
Ministra foi acusada de não garantir os direitos trabalhistas de dois dos seus 
empregados.

Atualizando os dados para 2020, no governo Bolsonaro, é possível 
verificar que a presença da mulher também foi reduzida, sendo que foram 
indicadas apenas duas mulheres. Segundo a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde, a taxa de ministérios ocupados por mulheres, em 
nível internacional, é de 20,7%. Com a presença de apenas duas mulheres 
entre 22 ministérios, no Brasil, o índice é de apenas 9%, sendo um dos mais 
baixos índices mundiais, ficando atrás do Sudão, Camboja, Filipinas, Laos, 
Síria, Argélia, Gabão, Afeganistão (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABA-
LHADORES NA SAÚDE, 2019). 

Ao fazer o anúncio, o presidente declarou: 

Pela primeira vez na vida o número de ministros e ministras 
está equilibrado em nosso Governo. Temos 22 ministérios, 
20 homens e duas mulheres. Somente um pequeno detalhe, 
cada uma dessas mulheres que estão aqui equivalem por dez 
homens (O GLOBO, 2019). 

PRESIDENTE INTERVALO DO GOVERNO NÚMERO DE MINISTRAS
Sarney 1985-1990 1

Collor 1990-1992 2

Itamar Franco 1992-1995 3

FHC 1995-2003 9
(em 2 mandatos) 

4

Lula 2003-2011
(em 2 períodos)

10

Dilma 2011-2016
(em cinco anos e meio de governo)

14 + 4 Ministras Interinas

Temer 2016-2020 2

Tabela 1 - Presença de mulheres em cargos ministeriais após a democratização.

Fonte: MELITO; PASSOS (2016)
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A seguir, completou o pensamento, com outra joia do pensamento 
misógino: “A garra dessas duas transmite energia para os demais” (O GLOBO, 
2019). 

É importante lembrar que a ministra das Mulheres, Família e Direitos 
Humanos, indicada por Bolsonaro, quando assumiu, ainda registrou uma 
informação incorreta ao declarar que pela primeira vez no país havia um 
Ministério dedicado exclusivamente às mulheres (O GLOBO, 2019). Na ver-
dade, a ministra omitiu que nos governos Lula e Dilma existiu a Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres, com status de Ministério, transfor-
mada em Ministério da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, 
na gestão Dilma. Esse Ministério foi extinto no governo Temer, que substituiu 
a pasta pelo Ministério de Direitos Humanos.

PRESENÇA NEGRA NOS MINISTÉRIOS 

Os dados referentes à nomeação de Ministros negros no período de rede-
mocratização podem ser vistos na tabela 2. 

Como se sabe e considerando também as tabelas 1 e 2, o governo Temer 
inicia sem mulheres, nem negros no primeiro escalão. Posteriormente, faz 
três indicações de mulheres (uma não empossada) e, como já mencionado, 
uma delas, negra. No governo Bolsonaro, existem duas ministras e não foi 
indicado até o momento nenhum ministro negro. 

PRESIDENTE INTERVALO DO GOVERNO NÚMERO DE
MINISTROS NEGROS

Sarney 1985-1990 0

Collor 1990-1992 0

Itamar Franco 1992-1995 0

FHC 1995-2003 1

Lula 2003-2011 (em 2 períodos) 7

Dilma 2011-2016 (em cinco anos e 
meio de governo)

3

Temer 2016-2020 1

Tabela 2 - Presença negra em cargos ministeriais após a democratização.

Fonte: NASCIMENTO (2020)
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Esses dados confirmam a política racista e antifeminista25, porque a 
maioria das medidas adotadas pelos setores conservadores e pelos governos 
depois da deposição da presidenta Dilma foi no sentido de reverter conquis-
tas já consagradas na Constituição de 88 e políticas públicas distributivistas 
e antidiscriminatórias, que garantiam direitos para a maioria da população. 

Nas próximas linhas, de forma sintética, serão comentados alguns avan-
ços das lutas sociais envolvendo o movimento feminista, a comunidade 
negra e LGBT.

BREVE HISTÓRICO DOS MOVIMENTOS

A luta das mulheres de forma organizada, no sentido de avanços coletivos 
reais, só se consolida a partir do desenvolvimento da ciência e da compreen-
são de cada um dos setores sociais, de que, além de suas lutas especificas, 
existe a necessidade de se articular ao movimento mais geral. Portanto, as 
ações no Brasil colonial ou mesmo no período do tráfego e manutenção de 
escravos, a partir da primeira metade do século XVI, não eram lutas com 
um grau mais elevado de organização. No entanto é preciso reconhecer que 
foram expressões da indignação desses setores sociais tentando romper o 
cerco de sua opressão.

No Brasil Colônia (1500-1822), ainda no século XVII, em 1646, pode-se 
identificar a ocorrência da batalha de Tejucupapo, em Pernambuco, luta 
travada contra os invasores, onde se registrou forte presença feminina e 
de jovens brasileiros. Essas mulheres, como nos contam Silva e Laje (2017), 
tiveram participação direta e decisiva na luta contra os holandeses na antiga 
povoação de São Lourenço de Tejucupapo, hoje pertencente ao município de 
Goiana-PE. O fato ocorreu porque, naquele momento, os homens se encon-
travam fora do povoado. Essa batalha, invibilizada nos registros históricos 
e pouco conhecida do povo brasileiro, mas bastante lembrada no Estado 
de Pernambuco, somou-se a outras lutas que culminaram com a expulsão 
dos holandeses do Brasil, depois da metade do século XVII. 

No entanto, falando de modo mais geral, pode-se dizer que ocorre-
ram poucos avanços na luta feminista nesse período, tendo em vista que 
as mulheres eram tidas como propriedade de seus pais, maridos, irmãos. 
Após a Independência, suas lutas se restringiam a direito à vida política, 
educação, direito ao divórcio e livre acesso ao mercado de trabalho, perma-

25 . Não há como fazer esse levantamento em relação à comunidade LGBT, na medida em 
que não se encontrou esses dados. 
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necendo o desejo de se inserir na vida política do país, de votar e ser votada 
(POLITIZE, 2018).

Quanto ao movimento negro, há registros de muitas rebeliões e pro-
testos, alguns de forma isolada, no decorrer do período do tráfico de escra-
vos da África para o Brasil, em defesa da vida e por sua libertação. Esse 
movimento se destaca com o avanço da luta abolicionista, quando negros e 
mesmo brancos, homens e mulheres, se unificaram pra questionar a senda 
escravagista, no decorrer do século XIX. Nas cidades e nos quilombos iniciou-
-se a resistência. Após a conquista de algumas leis, até o ano de 1888, novo 
desafio se colocou para o povo negro: a conquista da liberdade não superou 
o preconceito e a desigualdade. A luta prosseguiu, sendo que foram criadas 
publicações de diversos tipos que tratavam da vida dos negros, denunciando 
preconceitos.

Já no século XX, greves lideradas por mulheres, exigiam a regulariza-
ção do trabalho feminino, a jornada de oito horas e a abolição de trabalho 
noturno para mulheres. Tal como vinha ocorrendo em outros países, como 
Rússia, Reino Unido e EUA, as mulheres brasileiras também lutaram pelo 
direito ao voto. O sufrágio feminino garantido em 1932 foi conquistado de 
forma plena, apenas na Constituição de 1946. 

Na área de direitos sexuais e reprodutivos, em 1940, o direito ao 
aborto passa a existir em uma parte especial do Código Penal (Decreto-lei 
nº 2.848/1940), quando, no artigo 128, prevê os únicos dois casos de aborto 
não punível: para salvar a vida da gestante ou quando a gravidez resultar 
de estupro. 

A resistência ao Estado Novo e à Ditadura Militar contou com a partici-
pação das mulheres, muitas torturadas e assassinadas. Em 1975, a criação 
do Comitê Feminino pela Anistia possibilitou a formação de um amplo leque 
de forças que conquistou a Lei da Anistia, em 1979. Tal lei, mesmo limitada 
e incompleta, garantiu o retorno de exilados e banidos e a libertação de 
muitos presos e presas políticos, que se somaram à luta pela democracia. 

Também em meados do século XX, ganha destaque o Movimento dos 
Direitos Civis americano e contra a segregação racial e pela libertação de 
colônias africanas. Influenciado por essas demandas, no Brasil também 
se organizam grupos contra o racismo e a discriminação. Portanto, desde 
a década de 60, já vinham ocorrendo articulações internacionais e nacio-
nais contra a discriminação racial. Na década de 90, durante o processo 
de redemocratização brasileira, com o fortalecimento dos movimentos da 
comunidade negra, o governo FHC criou um Grupo de Trabalho Interminis-
terial para a Valorização da População Negra. Como o tema do racismo não 
está isolado no Brasil, o movimento negro se fortalece após a Conferência 
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Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Cor-
relatadas de Intolerância, ocorrida em Durban, na África, já no novo século, 
tendo inspirado muitas políticas públicas demandadas e implementadas. 

Entre os povos não brancos também se registra a luta do povo indí-
gena, sendo que só na Amazônia brasileira se tem conhecimento de mais 
de 180 povos indígenas, que de diversas formas se colocam na linha de 
frente da resistência à destruição da mata e de seus próprios povos. Assim 
como os camponeses em luta pela terra, do interior do Brasil, organizados 
no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), pouco se divulga sobre 
suas lutas e conquistas. 

No que se refere à comunidade LGBT, com história mais recente, tam-
bém houve um crescimento da organização e definição de demandas. Cons-
tituído a partir de 1970, foi se estruturando principalmente em meados de 80 
até o final dos anos 90, em torno principalmente das questões relacionadas 
com disseminação da AIDS. 

Mesmo no período da ditadura militar, juntamente com outros grupos, 
de feministas e movimentos pela igualdade dos negros, estiveram organiza-
dos para atingir seus objetivos e alcançar maior visibilidade. Na década de 80, 
tiveram presença, junto a outros movimentos sociais, na redação da Consti-
tuição. No texto final, a Constituição Federal de 1988 não apresenta nenhuma 
posição a respeito dos relacionamentos homoafetivos e da orientação sexual 
das pessoas e não menciona concretamente a sigla LGBT. No entanto, no Art. 
3º, onde se explicitam os objetivos fundamentais da República, foi incluído 
um item consagrando “(iv) a promoção do bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 
(BRASIL, 1988), sendo essa redação uma conquista para aquele momento.

Outro avanço conquistado pela população LGBT foi a introdução de 
temas específicos na mídia, ainda que essas mesmas referências possam 
ser criticadas por não abordarem o tema sob a perspectiva de gênero, refor-
çando estereótipos e estigmatizações sociais (FEITOSA, 2016). Efetivamente, 
pelo fato de muitos dos movimentos feministas e LGBT serem antipatriarcais, 
não têm a benção da Rede Globo e outras redes para incluir a perspectiva 
de gênero em sua programação. Pode-se incluir entre as conquistas mais 
recentes a criação, em outubro de 2015, da UNA LGBT, instrumento de luta 
pela emancipação política e humana, defendendo ideias no campo da cons-
ciência de classe e de garantia de direitos, abordando vários temas, como 
direitos LGBT e LGBTfobia, conjuntura política, feminismo, racismo, opressão 
de classes.

Na década de 70 e até os dias de hoje, ocorreram muitos avanços por 
direitos específicos, sendo que as várias correntes do movimento social 
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organizaram eventos e manifestações. Mais recentemente, o feminismo, a 
luta do povo negro e povos indígenas por seus diretos e as pautas LGBT vêm 
sendo também tema da academia. Ao mesmo tempo, Instituições interna-
cionais organizaram inúmeros eventos que também tiveram importante 
papel na unificação das lutas das mulheres, comunidades não brancas, 
LGBT e outros setores. 

GOVERNOS LULA E DILMA 

Ao lado dos avanços conquistados por seus direitos específicos, a luta dos 
trabalhadores garantiu espaço no cenário internacional e afirmou a sobe-
rania nacional; avançou na exploração do Pré-sal. Nesse período, o Brasil 
saiu do Mapa da Fome (BRASIL, 2014), segundo dados da própria ONU, e 
permitiu a ascensão social de faixas de renda mais baixas, possibilitando 
mais dignidade principalmente para as mulheres e população negra. 

O Programa Minha Casa e Minha Vida, a despeito de muitos limites, 
como problemas de inserção na malha urbana e segregação espacial e mono-
tonia, possibilitou prioridades na propriedade das unidades habitacionais 
para as mulheres. Através da MP 459/2009, desde a origem do PMCMV ficou 
garantida a preferência de titularidade do imóvel à mulher, seguindo o que 
estava previsto no art. 35 da Lei 11.977/2009 (SILVA, 2015). 

Nesse período, ocorreu também o aumento de vagas e interiorização 
das Universidades e Escolas Técnicas e o sistema de cotas e políticas afir-
mativas nas Universidades abriu caminho para o acesso de uma parcela de 
jovens pobres, negros e indígenas. Além disso, foram estimuladas formas 
de permanência na Universidade, através de novas bolsas de assistência 
aos estudantes mais carentes e outras iniciativas estaduais e municipais.

Foram estabelecidas nesse período as Conferências de Políticas para 
as Mulheres, nos anos de 2004, 2007, 2011, 2016. Em 2005, foi aprovada a 
Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento. Nesse rumo das 
conquistas foi aprovada, em 2006, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), 
ampliando o combate à violência doméstica, numa perspectiva de gênero. 
Ainda nesse mesmo ano, ocorreu a aprovação da Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 72/2013, conhecida como PEC das Domésticas, regulamen-
tada em junho de 2015, nivelando os direitos das trabalhadoras domésti-
cas ao de outros trabalhadores. A aprovação significou uma importante 
conquista feminista, uma vez que a imensa maioria que realiza o trabalho 
doméstico remunerado (98%) são mulheres e, dessas, grande parte são 
negras. Também foi aprovada a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), san-
cionada em março de 2015, no sentido de enfrentar essa terrível realidade 
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brasileira, que é o crime de gênero, ou seja, o assassinato pelo simples fato 
da vítima ser mulher. 

Em 2003, no início do governo Lula, foi criada a Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 
(SEPPIR). Em 2006, ainda no governo Lula, fruto da mobilização dos povos 
indígenas, foi instituída a Comissão Nacional de Política Indigenista com a 
finalidade de estabelecer um canal de diálogo entre os diversos órgãos de 
governo e representantes indígenas de todo o território nacional. Poste-
riormente, em 2015, no governo Dilma, foi criado o Conselho Nacional de 
Política Indigenista, dando continuidade às pautas em andamento.

O primeiro Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra 
LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual foi denominado “Brasil sem 
Homofobia”, redigido para o enfrentamento de todas as formas de discri-
minação e de violência, estabelecido no governo Lula. Nesse documento, a 
promoção dos direitos humanos de homossexuais foi consagrada como um 
compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira. Outros programas 
foram implementados, como o de “Apoio a Serviços de Prevenção e Combate 
à Homofobia” e “Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate 
à Homofobia”. 

Em 2013, no governo Dilma também foram criadas ações de “Promoção 
e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais”. 
No decorrer desse período, foram instituídas a Coordenação LGBT, o Con-
selho LGBT e o Plano Nacional LGBT, o Comitê Técnico de Cultura LGBT do 
Ministério da Cultura. Um avanço registrado pela primeira vez na história 
da República foi a convocação de três Conferências Nacionais de Políticas 
Públicas LGBT, em 2007, 2011 e 2016. Também em 2011, foi aprovado pelo 
STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e 
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, o 
reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, permitindo, 
assim, consolidar a relação por meio da união estável, equiparando alguns 
direitos que eram exclusivos de heterossexuais: direito de comunhão parcial 
de bens; direito à pensão alimentícia no caso de separação; pensão do INSS 
em caso da morte do parceiro ou parceira; direito de colocar o companheiro 
ou companheira como dependente em planos de Saúde; possibilidade de 
inserir o parceiro ou a parceira como dependente no Imposto de Renda e 
também o direito à adoção de crianças. 

O direito ao nome social de pessoas transexuais, possibilitando maior 
dignidade das pessoas trans, foi aprovado no governo Dilma, em 2016. Pos-
teriormente, no governo Temer, também foi garantido, em 2018, o direito de 
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transexuais e travestis a pedirem a inclusão do nome social no título de elei-
tor, permitindo a atualização da identidade de gênero no cadastro eleitoral.

Um avanço no plano institucional foi a criação do Ministério das Mulhe-
res, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (MMIRDH). Na verdade, a 
partir de 2003, quando ganharam status de Ministério, os Direitos Humanos, 
as Políticas de Promoção da Igualdade Racial e as Políticas para as Mulheres 
foram reconhecidos como parte da política de Estado. Posteriormente, ainda 
no governo Dilma, esse Ministério foi perdendo importância, sendo subs-
tituído, na atualidade, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), com uma formatação diferente da proposta original.

É importante registrar que esses avanços garantidos nos governos 
democráticos foram fruto de muitas lutas anteriores que tiveram melhores 
possibilidades de expressão nesse período. 

O GOLPE SOB O OLHAR DE GÊNERO 

A partir desta exposição, que certamente não esgota todos os temas rela-
cionados, é importante prosseguir, a partir de agora, na análise do processo 
de preparação do golpe, do golpe propriamente dito e o do pós-golpe, sob 
o olhar de gênero.

Embora gênero e patriarcado sejam categorias diferentes, é necessário 
interpretar os dados que foram expostos anteriormente tendo como refe-
rência essa formação da sociedade. Foram 500 anos de opressão contra 
os 15 anos no século XXI, em que se procurou construir algumas políticas 
públicas de enfrentamento a essa carga de opressão patriarcal. No entanto, 
nossa frágil democracia não consolidara os instrumentos necessários para 
manter muitas dessas conquistas26. Então, embora seja possível afirmar que 
Dilma não foi deposta por ser mulher, o fato de ter sido a primeira mulher 
eleita presidenta, em um país de cultura marcadamente patriarcal, criou 
uma forte contradição, onde é preciso enfatizar a dificuldade de setores con-
servadores em aceitar que o poder estava sendo exercido por uma mulher. 
Foram avanços enormes e a maioria deles foi estancado, desestruturado 
ou paralisado. Em momentos de crises, Simone de Beauvoir já disse que os 
cortes acontecem primeiro nas ações voltadas para a vida das mulheres. 
Isso porque o patriarcado é o sustentáculo do capitalismo, o sustentáculo 
das políticas neoliberais (MENICUCCI, 2018). 

26 . Conforme alertaram as debatedoras da palestra “As implicações do golpe nas políticas de 
ações afirmativas”, durante o curso de Extensão: O golpe de 2016 e o futuro da democracia 
no Brasil, realizado na UFPel, em maio de 2018.
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Com o objetivo de superar o programa eleito pela população brasileira 
por quatro mandatos, o processo de impeachment foi conduzido por homens 
brancos, todos pertencentes à mesma classe social e aos mesmos grupos 
de interesse, que para se manter precisam do aparato patriarcal sustentado 
na subalternidade da mulher e ataque à democracia (MENICUCCI, 2018).

Só como curiosidade, ao percorrer a internet, na busca de informações 
sobre o golpe de 64 e a ditadura militar, verifica-se que as novas gerações 
não vão encontrar relatos sobre as ações e histórias de mulheres, negros, 
indígenas, movimentos LGBT, trabalhadores sem terra. Com exceção das 
páginas que são editadas por partidos do campo democrático e entidades 
progressistas, nos sites mais populares, esses setores são totalmente invisibi-
lizados. Quando se busca pelas expressões “Golpe de 64” e “Ditadura Militar”, 
as mulheres citadas em quase todos esses sites são as que conduziram, em 
64, a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. Sob o olhar de gênero, 
fica claro que foi dada visibilidade a essas mulheres, não pela função que 
exerceram na sociedade, pois poucos meses após o golpe ninguém mais 
soube delas, mas pelo papel que cumpriram na consolidação do Regime 
Militar. 

Não se pode deixar de lembrar as batedoras de panelas, que também 
foram mobilizadas num determinado momento para manifestar sua indigna-
ção e favorecer o afastamento de Dilma. Mas depois do golpe, acabaram os 
panelaços. Pra que bater panelas se o golpe já havia se consumado? Quem 
foram essas mulheres “tão ousadas”, que foram às ruas bater panelas, antes 
tão elogiadas e agora esquecidas? 

Pouca gente conhece o papel que as mulheres e lutadores dos movi-
mentos sociais tiveram na resistência ao golpe de 64. Poucos sabem da 
coragem de mulheres que enfrentaram o Regime Militar. Desconhecem as 
humilhações, torturas e agressões sexuais a que foram submetidas muitas 
dessas lideranças sociais. Poucos sabem da participação de mulheres em 
ações armadas. Até mesmo desconhecem a presença de mulheres na Guer-
rilha do Araguaia e na Guerrilha Urbana, na década de 60, em que guerri-
lheiras lutaram lado a lado dos homens, tendo muitas se destacado por sua 
coragem e ação na resistência. Foram as mulheres, na década de 70, através 
da constituição do Movimento Feminino pela Anistia, que deram início, no 
Brasil à luta pela Anistia, que depois foi incorporada por amplos setores. De 
maneira geral, participando de lutas contra a carestia de vida ou por suas 
questões específicas no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, ou pelo 
fim do Regime Militar, essas mulheres são inviabilizadas pela história oficial. 
No entanto, cumpriram um importante papel na conquista de direitos que 
até hoje se mantêm (ainda que fortemente ameaçados), como a liberdade de 
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organização e expressão, e até mesmo na manutenção das eleições diretas 
para presidente. 

Ao colocar o foco sobre o dia da votação do impeachment, acaba se 
observando o mesmo suporte patriarcal que estava presente no golpe de 64. 
Relembrando a cena do dia da votação do impeachment, é possível identi-
ficar os mesmos componentes do golpe de 64, quando as forças conserva-
doras daquele momento se apoiaram na defesa da Família, como destacam 
Mano e Macedo (2018). 

Com um placar final de 367 votos favoráveis e 137 contrários 
ao impedimento da presidenta, cada voto favorável foi acom-
panhado de um argumento que respondia às mulheres, tra-
balhadores/as, negros/as, homossexuais e vários outros gru-
pos marcados como diferentes: “Voltem para seu lugar!”. Para 
Dilma Rousseff, as placas com a irônica frase “Tchau, querida!” 
colocavam em evidência o caráter patriarcal, conservador e, 
acima de tudo, misógino do golpe em sua face mais cruel e 
repugnante (MANO; MACEDO, 2018). As mesmas autoras citam: 
“Patriarcado é o sistema, misoginia é a indicação de sua exis-
tência, machismos são seus atos. Na linguagem, no simbólico 
onde circulam informação e poder, encontramos evidências de 
todos” (BURIGO, 201627 apud MANO, MACEDO, 2018). 

Aquele momento, que parecia expressar somente o baixo nível dos 
parlamentares marcando posição durante um processo tão importante, 
revestiu-se mais uma vez, tal qual a Marcha de 64, na defesa da família e da 
propriedade. Porque a família que era ali mencionada era aquela em que 
há subalternidade da mulher, que é tratada, bem como as crianças, como 
propriedade do homem. 

Não, nenhum voto favorável ao impedimento foi declarado por algum 
parlamentar homem, em defesa de seu companheiro, nem alguma parla-
mentar mulher homenageou sua parceira. A expressão que mais se ouviu foi 
exatamente: pela minha mulher, pelos meus filhos. A família ali representada 
é a instituição que deve ser sustentada pela autoridade do pai/marido (CAS-
TRO, 2018), exatamente aquela compatível com a existência da esposa “bela, 
recatada e do lar”. É imprescindível destacar que pouco se fala das mulheres 
na luta social em todos os tempos, sendo que em muitos momentos essa 
participação é mantida sob controle da ordem patriarcal, onde os relatos 

27 . BURIGO, J. Em meio à crise, o patriarcado contra-ataca. Carta Capital, São Paulo, 20 
abr. 2016. Sociedade. Disponível em: https://www. cartacapital.com.br/sociedade/em-
meio-a-crise-o-patriarcado-contraataca. Acesso em: 21 out. 2017

https://www. cartacapital.com.br/sociedade/em-meio-a-crise-o-patriarcado-contraataca
https://www. cartacapital.com.br/sociedade/em-meio-a-crise-o-patriarcado-contraataca


133

são apresentados a partir da uma suposta “essência feminina”, retirando o 
caráter de luta dessas manifestações (MUNIZ; MACENA, 2012).

Portanto, o cenário montado buscou mais uma vez, assim como em 64, 
conquistar a população para a naturalização do fato de que aquela mulher 
não deveria estar onde estava, e que essa ousadia deveria ser punida, pelo 
fato de ser mulher. 

Aliás, é bom lembrar que essa mulher desfilou com a filha no dia da 
posse, porque não tinha marido e não se contentou em cumprir o papel a ela 
destinado. Argolo e Rubin (2018) destacam que já na posse da Presidenta, 
no dia 1º de janeiro de 2011, é possível identificar uma reflexão de gênero: 

Diferentemente da posse dos presidentes anteriores, a pre-
sidenta Dilma Rousseff subiu a rampa do Palácio do Planalto 
acompanhada de sua filha, Paula Rousseff — configurando um 
fato novo, inaugurador na história dessa cerimônia no Brasil. A 
magnitude simbólica daquele double de mulheres, à frente do 
desfile presidencial, sem dúvida estabelecia um fato jornalístico 
de primeira ordem. No entanto, isso não foi considerado.

Como é possível lembrar, os comentários do dia se detiveram muito 
mais no modelo que a presidenta vestia, ou na comparação com a “beleza” 
da esposa do vice. É importante recordar que a luta contra o sistema patriar-
cal tem embutida em seu escopo a luta contra a repressão, as desigualdades 
sociais e a discriminações de várias ordens. 

Ao encerrar este texto, revisado em meio a um processo conturbado 
do desgoverno Bolsonaro, agravado pela instabilidade provocada pela dis-
seminação do Vírus Covid-19 e pela política errática que protege o grande 
capital e deixa mais vulnerável os setores mais expostos, fica cada dia mais 
evidente que o golpe não foi dado para punir as “pedaladas” da presidenta 
Dilma. Foi a culminância de um processo que vinha se gestando. 

No entanto, a perplexidade das ações praticadas diariamente pelo 
governo Bolsonaro, que dá continuidade à senda golpista, entra em contra-
dição com crescente indignação da população que a cada dia compreende 
de que lado se encontra o Presidente. Nos dias de hoje, os panelaços vol-
tam a tomar conta das cidades, agora como manifestos possíveis desde a 
quarentena voluntária a que a população está submetida. O que a história 
vai contar sobre esses eventos?

O momento exige a união de todos em torno de um projeto comum, 
de desenvolvimento nacional que aponte para um caminho de igualdade 
entre homens e mulheres. Nenhum de nós vai sair igual depois desta pan-
demia. É importante dar continuidade à luta democrática, refletindo sobre 
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tudo o que passamos neste ano de 2020. De todo o modo, é preciso desta-
car o entendimento de que sem a participação das mulheres, dos negros e 
negras e da comunidade LGBT, dos povos da floresta e do campo e de amplos 
setores populares, não existirá projeto de desenvolvimento. A análise do 
processo que culminou com o afastamento de Dilma ainda carece de mui-
tos estudos e interpretações, mas não será possível avançar, se não houver 
o entendimento de que desenvolver o Brasil passa, entre outras questões, 
pela superação da desigualdade de gênero.
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As Mudanças nas Políticas de Formação de 
Professores com o Golpe

Virgínia Mello Alves28

Estruturei a minha contribuição em três partes. Na primeira, contextualiza-
rei o que considero ser educar, para poder expressar o que penso que deva 
ser a formação do professor dentro desse contexto. Tendo a perspectiva do 
que a formação de professores deveria ser, apresentarei, na segunda parte 
da minha exposição, as políticas e programas dos governos pré-golpe que 
tinham esse potencial. Então, na terceira parte, farei a contraposição do que 
o golpe trouxe nessa área para podermos pensar em como agir dentro da 
realidade que hoje temos no país, mais especificamente na educação e na 
formação de professores.

O QUE É EDUCAR?

Em uma dinâmica que utilizo com meus alunos, analisamos a letra da música 
Refazenda, de Gilberto Gil29. Primeiramente lemos sem fazer interpretações 
e, depois, passamos a analisar cada estrofe contextualizando-a no período 
da ditadura militar e buscando um possível significado ou mensagem sobre 
denúncia da ditadura e de seus procedimentos, bem como o desejo de paz 
e harmonia. Depois de terminada a análise, retomamos a música e pode-se 
perceber que não se consegue mais fazer a interpretação ingênua, que se 
tratasse de animais e frutas. 

Assim, posso fazer um paralelo entre esse processo não reversível de 
mudança de visão a partir da análise com a educação. Para mim, educar é 
fornecer elementos que modifiquem definitivamente a forma de perceber 
as coisas do mundo. Em qualquer área de conhecimento. 

No meu caso, nas áreas da Física e Astrofísica (ou Astronomia), o enten-
dimento de determinados fenômenos devem fazer com que a pessoa “enxer-
gue”, e entenda minimamente, os fenômenos do seu dia a dia, sejam na 

28 . Professora do Departamento de Física, do Instituto de Física e Matemática, da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

29 . Disponível em: http://www.gilbertogil.com.br/sec_disco_info.php?id=379&letra

http://www.gilbertogil.com.br/sec_disco_info.php?id=379&letra
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Terra ou nos céus. Como dizia Paulo Freire30, é um diálogo entre culturas 
(do professor e do aluno), mediados pelo conhecimento.

E esse processo não é prazeroso o tempo todo. Prazeroso é o entendi-
mento ao final. Como ler uma poesia: a beleza está na visualização do todo, 
após todo um processo de apropriação das imagens e sentimentos descritos. 
Essa satisfação pelo conhecimento, muito bem tratada por Georges Snyders, 
é imprescindível para a nossa evolução como seres humanos e sociáveis.

O analfabetismo científico, como qualquer outro tipo de analfabetismo, 
embaralha a nossa visão, tornando-nos incapacitados para pensar e opinar. 
Nas áreas em que atuo, há relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, 
que devemos enfocar:

• Entre a ciência e a tecnologia: tecnologia que surge a partir da ciên-
cia e/ou a tecnologia que induz o desenvolvimento da ciência. Por 
exemplo, o desenvolvimento do Detector de Ondas Gravitacionais, 
ou LIGO, para a detecção das ondas gravitacionais previstas pela 
Teoria Geral da Relatividade de Einstein. O LIGO impactará não só 
o desenvolvimento da Astronomia mas também da Metrologia, da 
Geologia, da Ciência dos Materiais, sem falar em outras áreas da 
Física e da Ciência Computacional;

• Entre a ciência e a sociedade: contribuições da ciência para a socie-
dade e/ou o impacto da sociedade na ciência. Essa relação é a mais 
difícil de compreendermos, pois envolve, por exemplo, o desen-
volvimento de formas de pensamento e atitudes. Importante que 
reconheçamos a importância das evidências na formação de um 
modelo ou teoria, o que leva à busca de novas evidências para o 
alargamento ou a substituição delas. Da ciência, também podemos 
tomar a importância da socialização dos saberes e dos avanços, e 
a relação harmônica com a natureza. Há, por outro lado, o impacto 
no sentido contrário: as características da sociedade sobre o fazer 
científico, não só através das políticas como das práticas individuais 
dos próprios cientistas;

• E, mais facilmente compreensível, as relações entre a tecnologia 
e a sociedade: impacto da tecnologia sobre a sociedade e/ou as 
demandas da sociedade para o desenvolvimento tecnológico. Um 
exemplo clássico é o desenvolvimento da Ciência Espacial, que além 
dos objetivos de conhecimento dos confins do nosso Sistema Solar 

30 . FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra. 65a 
edição. 2018. 
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proporcionou inúmeros benefícios para a nossa vida diária, desde 
os tênis, passando por termômetros auriculares, lentes de óculos 
resistentes a arranhões, GPS, as coberturas de estádios, até próteses 
robóticas, bombas de insulina e a melhoria da imagem da resso-
nância magnética.

O analfabetismo científico, como qualquer outro, também nos torna 
suscetíveis a discursos pseudocientíficos e não racionais. Vide o caso das 
vacinas, do terraplanismo e do criacionismo. Vemos com muita tristeza o uso 
da Mecânica Quântica para explicar situações místicas e esotéricas, inclusive 
com o envolvimento de cientistas que visam ao lucro com a ignorância.

Como Carl Sagan apontava nos anos 9031, nossa sociedade é baseada 
em ciência e tecnologia e, para vivermos plenamente nela, precisamos cir-
cular minimamente entre essas áreas. O domínio do conhecimento por 
poucos coloca nesses o poder da decisão sobre questões estratégicas sobre 
C&T, bem como coloca a maioria suscetível à manipulação da informação.

Retorno à questão de que o ceticismo, crer a partir de evidências, é 
uma proteção, um hábito que nos torna mais cautos e que pode e deve ser 
levado para todos os setores de nossas vidas. O uso cego da tecnologia não 
nos torna pessoas mais conscientes das suas possibilidades, vantagens e 
desvantagens. Ao contrário, muitas vezes pode nos colocar em situações de 
risco muito grandes, como é o caso da Bomba Nuclear e o Melhoramento 
Genético.

Hoje, já convivemos com uma infinidade de “caixas pretas”. Crianças, 
bebês e até animais utilizam os recursos tecnológicos. Mas até onde pode-
mos e devemos avançar na ciência e na tecnologia sem ter o avanço social? 
Qual o futuro da ciência? Qual o futuro da tecnologia? E mais, qual o futuro 
da sociedade?

Nosso sistema educacional já está desatualizado em nossa era, preso 
a um modelo industrial em que crianças das classes trabalhadoras só pre-
cisavam mesmo aprender a ler o suficiente para poder exercer seu trabalho 
repetitivo nas indústrias. Como Ken Robinson aponta32, podemos identificar 
características das linhas de produção: áreas de conhecimento separadas, 
com módulos de ensino que devem ser desenvolvidos em períodos determi-
nados de tempo marcados por sinetas ou sirenes; programas pré-estipulados 
e provas pré-estipuladas para turmas pré-estipuladas e separadas por idade. 

31 . SAGAN, Carl. Última Entrevista. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=c2sJbjO3Vis

32 . ROBINSON, Ken. Changing Education Paradigms. TED Talks. Disponível em: https://
www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
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Sem espaço para os interesses ou características pessoais. Os estudantes 
que se adaptam a esse sistema não têm nenhuma vantagem no atual mer-
cado de trabalho. O tipo de exigência profissional que é colocado hoje não 
envolve o exercício isolado, descontextualizado, repetitivo e acrítico.

Imaginemos, então, o quanto o sistema educacional estará defasado 
para a criança do futuro, que viverá numa sociedade em que nem conse-
guimos antever sua tecnologia e sua ciência, embora pareça que os valo-
res sociais não evoluam na mesma proporção. Não é suficiente atualizar 
a formação de professores para o que hoje é a ciência e a tecnologia. O 
professor deve preparar o aluno para o que poderá ser o futuro, que nem 
ele sabe o que será, tendo independência para se atualizar. Por outro lado, 
cabe principalmente ao professor o papel de emancipador para que a tríade 
Ciência-Tecnologia-Sociedade conviva harmoniosamente.

A formação desse professor, que tem tão grande responsabilidade, é 
um desafio que devemos enfrentar e que demanda uma reação mais rápida 
e efetiva frente às oportunidades e às políticas que se colocam.

ALGUMAS POLÍTICAS PRÉ-GOLPE E SEUS POTENCIAIS

Sabemos que no Sistema Educacional Brasileiro a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental estão concentrados na administração dos municípios, 
enquanto que os estados administram principalmente o Ensino Médio, 
embora também se envolvam com menor peso no Ensino Fundamental. O 
Governo Federal controla diretamente o Ensino Superior, a Educação Tec-
nológica e as Escolas de Aplicação. Dentro dessa estrutura, a União pode 
influenciar no Ensino Básico de forma mais indireta, através de políticas de 
formação inicial e continuada de professores.

Comecemos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais que tratam sobre 
formação docente:

• Resolução 1 de 2002 (Diretrizes gerais para licenciaturas); 

• Resolução 2 de 2002 (Duração e carga horária dos cursos de licen-
ciatura); 

• Resolução 1 de 2009 (Segunda licenciatura, para professores com 
atuação em área diferente da sua formação); 

• Resolução 3 de 2012 (Vinculação da segunda licenciatura ao PAR-
FOR); 

• Resolução 1 de 2015 (Licenciaturas indígenas); 
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• Resolução 2 de 2015 (Articulação da formação inicial com a forma-
ção continuada); 

• Resolução 1 de 2017 (Já após o golpe: apenas alteração do prazo 
para adaptação). 

Apesar de várias críticas às diretrizes, elas deram um direcionamento à 
formação de professores rompendo mais definitivamente o antigo modelo 
2+2 (dois anos de formação na área de conhecimento mais dois anos de 
formação pedagógica). Até hoje, muitos cursos de licenciatura não consegui-
ram incorporar as ideias norteadoras da formação de professores. Também 
falharam o acompanhamento e a cobrança, tanto pelas administrações 
institucionais como pelo governo central. Entretanto, reconheço o potencial 
das orientações que foram propostas e debatidas dentro das instituições de 
ensino superior e das entidades representativas das áreas.

Também penso que o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 
Superior), ligado ao INEP/MEC e criado em 2004, poderia ter sido muito 
melhor explorado no sentido das instituições de ensino superior organizarem 
sistemas avaliativos que realmente buscassem a melhoria e a evolução dos 
cursos, em particular os de formação de professores.

Passemos, agora, para o PARFOR (Programa Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica), ligado à CAPES/MEC e criado em 2009, e 
cujo processo era organizado via Plataforma Freire, também ligada à CAPES/
MEC. Em articulação com as Secretarias de Educação, tinha como objetivo 
dar formação àqueles professores que não possuíam curso superior ou que 
lecionavam em área diferente da de sua formação. 

O PARFOR foi estruturado de acordo com a Política Nacional de For-
mação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (Decreto 6.755 de 
2009) e o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 
(Portaria Normativa 09 de 2009). O programa está em extinção, com previsão 
de encerramento da última turma em 2022. Até 2016, havia tido 2.903 turmas 
com 94.727 matriculados. Até 2017 haviam concluído 2.315 turmas. Em 2018, 
há 588 turmas em andamento, com 22.506 professores cursando. Segundo 
os dados da CAPES, foram matriculados professores de 3.300 municípios, 
44.843 formados em 510 turmas e 108 instituições participantes.

É importante salientar o papel da CAPES, órgão ligado ao MEC, essen-
cialmente direcionado à formação docente. A ênfase dada ao impacto sobre 
a pesquisa e pós-graduação quando do corte orçamentário da CAPES evi-
dencia a supervalorização dessas áreas com relação às outras que as uni-
versidades devem desenvolver (ensino e extensão).
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Explicita-se melhor a natureza da CAPES ao referenciarmos outros pro-
gramas vinculados à formação de professores da Educação Básica:

• Observatório da Educação (2006): articulação da pós-graduação, 
licenciaturas e escolas de educação básica estimulando a produção 
acadêmica em nível de mestrado e doutorado. Último edital em 
2012.

• PIBID — Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(2007): em parceria com o FNDE, promove a iniciação do licenciando 
no ambiente escolar ainda na primeira metade do curso. Visa a esti-
mular, desde o início de sua formação, a observação e a reflexão 
sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas de 
educação básica e também desenvolver a interdisciplinaridade. Os 
discentes são acompanhados por um professor da escola e por um 
docente de uma das instituições de educação superior participantes 
do programa. Possui bolsas para o licenciando, professor supervisor, 
coordenador da área e coordenador institucional. É um programa 
constantemente ameaçado de acabar.

• Novos Talentos (2010): proposição de atividades extracurriculares 
para professores e alunos da educação básica, aproximando os cur-
sos de graduação e pós-graduação das escolas públicas. Teve dois 
editais, um em 2010 e outro em 2012.

• LIFE – Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de For-
mação de Educadores (2012): criação de espaços de uso comum das 
licenciaturas nas dependências de Instituições Públicas de Ensino 
Superior (Ipes), destinados a promover a interação entre diferentes 
cursos de formação de professores, de modo a incentivar o desen-
volvimento de metodologias voltadas para a inovação das práticas 
pedagógicas; formação de caráter interdisciplinar a estudantes de 
licenciatura; elaboração de materiais didáticos de caráter interdisci-
plinar; uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC’s); e a 
articulação entre os programas da CAPES relacionados à educação 
básica. Último edital em 2013.

• PRODOCÊNCIA – Programa de Consolidação das Licenciaturas 
(2013): inovação e elevação da qualidade das licenciaturas através 
do estudo e do desenvolvimento de novas formas de organização 
curricular, do apoio à criação de estratégias para o aperfeiçoamento 
de professores das licenciaturas e de metodologias inovadoras. Só 
teve um edital em 2013.
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• Cooperação Internacional STEM — Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática (2015): vinculado ao programa Novos Talentos, em 
parceria com Conselho Britânico, visa à promoção da mobilidade 
e do intercâmbio de docentes e pesquisadores responsáveis pelo 
ensino de ciências, tecnologias, engenharia e matemática de países 
emergentes ao Reino Unido. Tinha duas etapas: a participação em 
atividades de imersão no Reino Unido e a realização de atividades 
de disseminação do conhecimento, após o retorno ao Brasil, com 
a aplicação de um plano de formação de professores alinhado às 
temáticas do STEM. Teve apenas um edital em 2015.

• Água — Programa de Apoio à Produção de Material Didático para 
a Educação Básica (2015): em parceria com a Agência Nacional de 
Águas, estimulava a produção de material didático sobre o tema 
Água no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Teve apenas um 
edital em 2015.

• Residência Pedagógica (2017): promoção da inserção do licenciando 
cursando a segunda metade do curso. Programa em parceria CAPES/
MEC-IFES-Secretarias de Educação. Bolsas para o discente residente, 
coordenador institucional, docente orientador e preceptor. Teve o 
primeiro edital em 2018 e pretende substituir o PIBID.

Além dos programas da CAPES, foram lançados programas e políticas 
como: 

• Programa de Educação Tutorial — PET (2004): inicialmente criado 
em 1979, no governo de João Baptista Figueiredo, com o nome de 
Programa Especial de Treinamento, submetido à CAPES, foi alterado, 
em 2004, para o nome atual e passou a ser ligado à Secretaria de 
Educação Superior SESu/MEC. Nesta versão, formam-se grupos de 
estudantes de graduação, com tutoria de um docente, que desen-
volvem atividades orientadas pelo princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. Em 2010 
o programa uniu-se ao Programa Conexões de Saberes, criado em 
2004, que buscava a articulação entre a instituição universitária e 
as comunidades populares, através da ação de estudantes univer-
sitários de origem popular, com a devida troca de saberes, experi-
ências e demandas. Assim o Programa PET Conexões de Saberes 
busca desenvolver ações inovadoras que ampliem a troca de saberes 
entre as comunidades populares e a Universidade, valorizando o 
protagonismo dos estudantes universitários beneficiários das ações 
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afirmativas no âmbito das Universidades públicas brasileiras, e con-
tribuindo para a inclusão social de jovens oriundos das comunidades 
do campo, quilombola, indígena e em situação de vulnerabilidade 
social.

• Universidade Aberta do Brasil – UAB (2006): sistema integrado de 
universidades públicas que oferece cursos de nível superior para 
camadas da população que têm dificuldade de acesso físico à for-
mação universitária, por meio do uso da metodologia da educação 
a distância. O público em geral é atendido, mas os professores que 
atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos 
dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos 
estados, municípios e do Distrito Federal.

• Ciência Sem Fronteiras (2011): uma articulação entre Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação 
(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento — CNPq 
e Capes — e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico 
do MEC. Alunos de graduação e pós-graduação recebem bolsa para 
intercâmbio e mobilidade internacional visando à consolidação, 
expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação 
e da competitividade brasileira.

• Plano Nacional de Educação — PNE (Lei nº 13.005/2014): articulação 
entre a União, estados, municípios e instâncias representativas do 
setor educacional na determinação de diretrizes, elaborou metas e 
estratégias para a política educacional no decênio 2014-2024 cujas 
20 envolvem a garantia do direito a educação básica com quali-
dade; a redução das desigualdades e valorização da diversidade; a 
valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica 
para que as metas anteriores sejam atingidas; e a qualificação do 
ensino superior. Uma das principais fontes de recursos seriam os 
royalties do petróleo.

A Lei nº 12.858/2013 estabeleceu para a Educação 75% desses valores 
(25% iriam para a saúde) e que mais 50% do Fundo Social do Pré-sal (criado 
em 2012 para evitar a Doença Holandesa) fossem designados à educação.

Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) falaremos logo 
adiante, mas neste momento gostaria de salientar que a discussão com 
a base educacional iniciou em 2015 com a realização de consulta pública.

Obviamente, as ações do MEC não se restringiram à formação de 
professores e a articulações com as IFES. Pode-se facilmente ver todos os 



147

programas do MEC para cada meta do PNE no site http://pne.mec.gov.br/
trabalhando-juntos/programas-do-mec-metas.

Observa-se, portanto, a estruturação de uma rede de programas e polí-
ticas que buscavam impactar o Ensino Básico e a formação de professores 
contando, principalmente, com o suporte das Instituições de Ensino Supe-
rior, particularmente as públicas.

O GOLPE E A NOSSA RESISTÊNCIA

Em 2016, com o golpe, houve uma clara reversão da tendência de qualifi-
cação da Educação em geral e da Formação de Professores em particular. 
Considero como mais impactantes as seguintes medidas:

• EC95 ou PEC 241 ou 55/2016: a chamada “PEC da Morte”, a Emenda 
Constitucional do Teto de Gastos Públicos, estabeleceu o conge-
lamento por 20 anos dos recursos para a Educação e a Saúde em 
valores já baixos por conta de contingenciamentos anteriores. Após 
a aprovação, já houve novos contingenciamentos. Dessa forma, 
as melhorias deverão ceder lugar à manutenção dos serviços e da 
formação.

• Lei 13415/2017: Outro impacto sobre a formação de professores é a 
Reforma do Ensino Médio, que havia se tornado medida provisória 
em 2016. Entre os pontos mais críticos está a redução da obriga-
toriedade às áreas de Matemática, Português e Inglês. As outras 
áreas seriam desenvolvidas nos chamados Itinerários Formativos 
que poderão, inclusive, ser realizados na modalidade a distância. 
A carga horária passaria gradativamente a 1400 horas, mas com 
redução dos estudos em sala de aula para 605 das matérias até 2022 
e menos de 43% após.

A lei relativiza a importância da formação de professores ao prever a 
atuação de profissionais com “notório saber” e o uso de “pacotes de forma-
ção”. Com isso, as licenciaturas sofrerão um grande impacto na redução da 
demanda das áreas e, consequentemente, da procura de futuros profissio-
nais. Também os processos de entrada na universidade, ENEM e Vestibulares, 
terão que se adequar às mudanças estabelecidas pela lei ou terão vantagens 
no acesso aqueles que puderem cursar escolas (privadas) que mantenham 
em seus currículos a formação mais ampla. Seriam escolas de referência, o 
que promoveria a exclusão educacional.

http://pne.mec.gov.br/trabalhando-juntos/programas-do-mec-metas
http://pne.mec.gov.br/trabalhando-juntos/programas-do-mec-metas
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Há processos jurídicos tentando reverter essa lei alegando contradições 
com a LDB e inconstitucionalidade.

• BNCC: a Base Nacional Comum Curricular foi desviada de seu rumo 
que, como disse anteriormente, tinha sido construído de forma dia-
lógica. Houve um atropelo pelo Ministério da Educação (MEC), Con-
selho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed), 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) 
e Conselho Nacional de Educação (CNE) recomposto. Visando a 
operacionalizar a Reforma do Ensino Médio, embora tenha sido 
aprovado para a educação fundamental, tem sido alvo de muitas 
críticas. A principal é que está em desacordo com o Plano Nacional 
de Educação.

• Escola Sem Partido: proposta em 2004 pelo procurador de SP, Miguel 
Nagib, atualmente tem tramitado em diversos estados e municípios 
tendo sido aprovado em alguns. Segundo a proposta, professores 
se restringiriam à “transmissão do conhecimento”, de forma neu-
tra. De outra forma, seria considerada “doutrinação ideológica ou 
partidária”. A negação do papel dos professores como educadores, 
e de estudantes como receptores passivos, é totalmente contrária 
às visões da Educação que apresentei no início deste texto.

A questão que então se coloca para nós, profissionais ligados à Educa-
ção, à Formação de Professores, é: o que podemos fazer? Que resistência 
podemos apresentar?

Aqui, coloco a minha visão pessoal, talvez e provavelmente não sendo 
a melhor que poderia ser dada, até porque acredito que essas respostas 
devem vir de uma reflexão mais ampla em que todos possam contribuir. É 
nos momentos difíceis que podemos pensar novas ideias, sermos criativos, 
pois, por outro lado, nos momentos fáceis, nós, a comunidade acadêmica, 
tendemos a nos fechar em nossos interesses pessoais.

Na minha opinião, enquanto é esperado que nos abatamos e fiquemos 
imobilizados pela falta de recursos, de orientações e de oportunidades, 
o nosso movimento tem que ser pelo repensar e pela qualificação ainda 
maior de nossos cursos de formação inicial (licenciaturas) e continuada. 
Devemos efetivamente inserir adequadamente a Educação Emancipatória 
e Popular em nossos currículos, bem como a Interdisciplinaridade. Temos 
que preparar os profissionais da Educação para que eles próprios promovam 
a resistência e a formação dos futuros cidadãos. Para isso, devemos evoluir 
no trabalho em conjunto das diversas áreas de conhecimento e promover 
o diálogo com nossos colegas da educação básica. 
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Também poderíamos contar com uma efetiva contribuição do SINAES, 
no sentido de realizar uma avaliação profunda de nossos cursos, distribuindo 
a informação e promovendo o debate que visa às melhorias necessárias.

Como vimos ao longo de nosso Curso sobre o golpe, em que colegas 
de várias áreas de conhecimento vieram expor e analisar os efeitos desse 
momento histórico trágico que vivemos, nossa união mais ampla é impor-
tante. Nossos esforços devem se complementar em ações articuladas. Nesse 
sentido, está sendo proposta a criação do Comitê pela Democracia e Lula 
Livre na UFPel, inclusive como um dos desdobramentos desse evento. 

Encerro a minha participação agradecendo a oportunidade que tive 
de participar deste lindo Curso em que aprendemos tanto conjuntamente.

Sigamos!
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As artes e as artimanhas de um golpe anunciado: 
apontamentos sobre democracia e expressão 
artística

Pedro Luís Machado Sanches33

“Hoje, as pessoas acreditam muito pouco no valor, no peso das 
palavras,

 acreditam bem mais no valor, no peso das imagens”.
Z (Ζει), pouco antes de ser assassinado34.

Muitas abordagens dedicadas ao golpe deflagrado no Brasil em 2016 levam 
em conta suas conjunturas. Não somente no sentido muito recorrente das 
condições que possibilitam que determinado evento aconteça, mas também 
no sentido da duração, proposto por Fernand Braudel, o tempo social médio 
ou conjuntural, maior que o tempo dos eventos (curta duração), menor que 
o longo tempo das estruturas e regularidades (longue durée, a longa duração, 
vide BRAUDEL 1987)35.

Pensando a partir das conjunturas, é usual e coerente aludirmos ao 
aumento do desemprego e do número de pessoas vivendo abaixo da linha 
da miséria, à crescente falta de legitimidade da política representativa, ou 
aos desdobramentos políticos de ações do poder judiciário. Conjunturas 
também permitem que se vá do impeachment de 2016 à contestação do 
resultado da eleição presidencial de 2014, e destes dois acontecimentos à 
prisão de Lula em 7 de abril de 2018, exatamente seis meses antes do pri-
meiro turno da eleição presidencial seguinte. 

33 . Docente do Departamento de Museologia, Conservação e Restauração; Instituto de 
Ciências Humanas; Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Atua no PPG em Antropologia 
e Arqueologia/UFPel.

34 . Z, obra literária de Vassilis Vassilikos, é baseada nos anais do “Caso Lambrakis”. O 
assassinato do pacifista Giorgios Lambrakis, apelidado de Z (Ζει) que em grego também quer 
dizer “Ele vive”, aconteceu em 27 de maio de 1963 e foi o mais duro golpe contra a moderna 
democracia grega. Z vive como símbolo de paz e resistência, sua morte repercutiu em 
muitas partes do mundo, inaugurando uma era de reivindicações sociais e correspondente 
repressão estatal. A passagem aqui reproduzida corresponde ao texto da terceira edição 
brasileira de 1975 (o original data de 1966).  

35 . Publicado pela primeira vez em 1958.
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A seu modo, a análise conjuntural tem qualquer coisa de sintomato-
logia, uma busca à flor da pele, ao nível das aparências, por sinais de uma 
doença oculta nas entranhas do organismo. Trata-se de maneira séria e 
criteriosa de confrontar presunções, impressões e intransigências com evi-
dências e dados que, se não são incontestáveis, ao menos são incontorná-
veis. Explicações pela coincidência, ou pelo acaso, não costumam resistir 
ao crivo da análise conjuntural. 

A contribuição aqui proposta tem sentido quando inserida, como está, 
numa coletânea ampla e abrangente de reflexões acerca do mesmo assunto. 
Desenvolvida sem prejuízo da dialética da duração, recua no tempo aos 
saltos, e se distancia dos cenários habituais da política representativa bra-
sileira. A intenção é abrir o tema do golpe de 2016 e o futuro da democracia 
no Brasil para conjunturas simbólicas, artísticas, performáticas e imagéticas 
que não estão isoladas, não são insólitas.

Olhando para além da vida palaciana de Brasília, é possível se deparar 
com a superabundância de fluxos e contrafluxos de forças, com a emergência 
ou reemergência de valores antagônicos, com a beligerância dos discursos. 

Em circunstâncias favoráveis, enunciadores de uma doutrina que é nova 
e velha ao mesmo tempo se vincularam a grupos de afinidade ideológica 
antes inconfessa, assumiram alinhamentos políticos constrangedores, esco-
lheram ideólogos, influenciadores digitais e malfazejas figuras do passado 
como fonte de informação e inspiração. A mistura entre conservadorismo 
comportamental e ultraliberalismo econômico que produziram, sob tecido 
ideológico agressivo, inconsistente e incoerente, parece ter sido alinhavada 
apenas pela frágil costura verde e amarela de um nacionalismo simplório, 
mas não ingênuo. 

Tais condições, mais ou menos reproduzidas aqui e ali, no centro e 
na periferia, no sul e no norte, na cidade e no campo, parecem ter tido um 
ponto de partida bem marcado: as grandes manifestações de 2013 (figura 
1). O movimento que levou centenas de milhares às ruas das cidades brasi-
leiras naquele ano se configurou como o inesperado avesso das principais 
manifestações de rua que o antecederam. Manifestações antiglobalização 
existentes desde os anos 1990 eram marcadas pelo internacionalismo de 
suas causas sociais e ambientais (BRINGEL; MUÑOZ 2010). Direcionamento 
que se manteve presente até pouco tempo atrás, em manifestações de rua 
inspiradas na Primavera Árabe, como o Occupy Wall Street36. Nos protes-

36 . Maiores informações estão no sítio eletrônico do próprio movimento: http://
occupywallst.org/.

http://occupywallst.org/
http://occupywallst.org/
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tos brasileiros de 201337, ao contrário, o caráter solidário, transnacional e 
extemporâneo do Fórum Social Mundial e da Praça Tahrir deu lugar a uma 
infinidade de pautas locais e imediatas, como o preço da passagem de ônibus 
e as obras de infraestrutura nas cidades-sede da Copa do Mundo. A “aldeia 
global” foi deixada de lado numa volta ao tradicional pensamiento aldeano, 
que sempre coloca os interesses pessoais e o cotidiano dos envolvidos em 
primeiro plano. 

Figura 1 - Manifestação em 20 de junho de 2013. Recife, PE. Imagem disponível no blog 
Outra Política, postada em 19 de julho de 201338. 

A enorme variedade de reivindicações desanima qualquer tentativa de 
traçar um só perfil para os manifestantes de 2013, mas, em meio à polifonia 
que tomou as ruas do Brasil naquele ano, surgiram as primeiras manifes-
tações públicas explicitamente contrárias à democracia no período demo-
crático iniciado em 1985, com o fim da ditadura militar. Reivindicações por 
intervenção militar em protestos de rua podiam ser vistas como minoritárias 
e caricatas, a princípio39, mas ganharam força nos anos seguintes, sobre-
tudo nas manifestações pró-impeachment iniciadas logo após as eleições 

37 . Uma abordagem alternativa pode ser encontrada no livro 2013: memórias e resistências 
de Camila Jourdan. 

38 . Disponível em: https://outrapolitica.wordpress.com/2013/07/19/manifestacoes-de-
rua-acendem-alerta-no-g-20. Acesso em: 4 ago. 2019. 

39 . Ver, e.g., reportagem de Ricardo Galhardo em 10 de julho de 2013 https://ultimosegundo.
ig.com.br/brasil/sp/2013-07-10/manifestacao-pela-volta-dos-militares-reune-menos-de-
100-pessoas-na-paulista.html.

https://outrapolitica.wordpress.com/2013/07/19/manifestacoes-de-rua-acendem-alerta-no-g-20
https://outrapolitica.wordpress.com/2013/07/19/manifestacoes-de-rua-acendem-alerta-no-g-20
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-07-10/manifestacao-pela-volta-dos-militares-reune-menos-de-100-pessoas-na-paulista.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-07-10/manifestacao-pela-volta-dos-militares-reune-menos-de-100-pessoas-na-paulista.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-07-10/manifestacao-pela-volta-dos-militares-reune-menos-de-100-pessoas-na-paulista.html
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de 2014 (Figura 2), registradas em diferentes levantamentos fotográficos40. 
Três décadas de eleições diretas bastaram para que parte não desprezível 
do eleitorado brasileiro cogitasse abrir mão do direito de votar. 

Os modernos sistemas eleitorais foram introduzidos por oligarcas, 
nas revoluções Francesa e Norte-Americana, como forma de “acabar com o 
tumulto da democracia” (REYBROUCK 2017, p. 112). Não menos oligárqui-
cos, manifestantes brasileiros da atualidade parecem querer acabar com o 
tumulto acabando com a própria democracia.

Figura 2 - Manifestante em protesto pró-impeachment dia 1 de novembro de 2014. São 
Paulo, SP. Imagem divulgada no portal Focando Notícias em 3 de novembro de 201441.

Em suas Teses sobre a Filosofia da História, o filósofo Walter Benjamin 
dizia que

A Revolução Francesa considerava-se um recomeço de Roma. 
Citava a antiga Roma exatamente como a moda cita um traje 
antigo. É ao percorrer a selva de outrora que a moda cheira o 
aroma daquilo que é atual. Ela é o salto de tigre no passado. 
Um tal salto não pode efetuar-se a não ser numa arena dirigida 
pela classe dirigente (BENJAMIN 1992 [1940]). 

40 . Os levantamentos publicados pelos sites de notícia Pragmatismo Político https://www.
pragmatismopolitico.com.br/2015/03/imagens-constrangedoras-das-manifestacoes-
de-domingo.html e Democratic Underground https://upload.democraticunderground.
com/10028139723, e.g., registram a adesão de muitos manifestantes a uma solução não 
democrática para os problemas políticos brasileiros. 

41 . Disponível em: http://www.focandoanoticia.com.br/manifestacao-contra-dilma-e-
pedindo-intervencao-militar-no-brasil-teve-tons-de-tragicomedia/. Acesso em: 31 nov. 
2019.

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/imagens-constrangedoras-das-manifestacoes-de-domingo.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/imagens-constrangedoras-das-manifestacoes-de-domingo.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/imagens-constrangedoras-das-manifestacoes-de-domingo.html
https://upload.democraticunderground.com/10028139723
https://upload.democraticunderground.com/10028139723
http://www.focandoanoticia.com.br/manifestacao-contra-dilma-e-pedindo-intervencao-militar-no-brasil-teve-tons-de-tragicomedia/
http://www.focandoanoticia.com.br/manifestacao-contra-dilma-e-pedindo-intervencao-militar-no-brasil-teve-tons-de-tragicomedia/
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Os protestos ocorridos no Brasil nos últimos anos não podem ser com-
parados à Revolução Francesa mas, à sua própria maneira, também são 
uma moda, e também estão sob o controle daqueles que detêm o poder. O 
salto para o passado que pretendem é curto, visa à reedição da polarização 
característica dos tempos do regime ditatorial e da Guerra Fria, para fazer 
frente a uma suposta ameaça vermelha e à degeneração de valores fami-
liares, cristãos e patrióticos. Segundo essa perspectiva, a emancipação de 
LGBTQ+ e mulheres, a reparação social aos afrodescendentes e indígenas, 
mudanças comportamentais e o caráter laico do estado devem ser comba-
tidos com todas as forças possíveis. 

Confundindo seus próprios predicados ideológicos com a identidade 
nacional, e sem o menor apreço por direitos humanos, leis ou opinião alheia, 
essa nova estirpe de manifestantes ressuscitou slogans como “Brasil, ame-o 
ou deixe-o” nas ruas e nas redes. Sob evidente negacionismo histórico, atri-
buiu ao período ditatorial os valores que pudessem convir, numa nostalgia 
delirante e paradoxal. Walter Benjamin dizia que nenhuma realidade nasce 
sendo um fato histórico, se torna “a título póstumo, através de aconteci-
mentos que podem ser separados dela por milênios” (1992, p. 169). No caso 
em questão, o passado mirado é por demais recente, mas suficientemente 
esquecido, a ponto de ser remodelado sem maiores contraposições. Sua 
escolha atende a uma agenda que não se limita a questões político-gover-
namentais e, por isso mesmo, se faz acompanhar de uma série de outras 
iniciativas, em especial no plano da cultura e das artes. 

A aula que ministrei no curso sobre o golpe de 201642, e este texto que 
a reconstrói, se voltam para relações entre artes plásticas, cultura popular, 
manifestações de rua e democracia. Recuso a concepção do tempo homo-
gêneo e vazio, que Benjamin compara às contas de um rosário, para tentar 
escovar a história a contrapelo, saltando de configuração em configuração 
saturada de tensões, como propõe o filósofo. 

Importa enfatizar que a presente abordagem não aponta para a pos-
sibilidade de longa duração. Profundas rupturas cronológicas e espaciais 
separam os casos aqui cotejados. Cada visão do passado retida poderia ser 
descrita como “uma imagem que no instante em que se deixa reconhecer 
lança um clarão que não voltará a ver-se” (BENJAMIN 1992, p. 159). São 

42 . A aula sobre as artes e o golpe de 2016 se deu em 2 de maio de 2018. Tive a honra 
de ministrá-la em parceria com o prof. Wilson Marcelino Miranda. Para além de nudez e 
democracia, minha parte da aula abordou também o interesse da operação Lava Jato pela 
autenticidade de obras apreendidas, e a apropriação de imagens populares por partidos 
políticos e seus candidatos. Este texto resultaria muito longo com as duas últimas partes, 
por isso optei por restringi-lo à questão fundamental da liberdade de expressão artística. 
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aqui apontadas mudanças culturais e artísticas que já estiveram associa-
das a garantias democráticas, a fim de permitir entrever que sua persistên-
cia ou abandono não era alheia à manutenção ou decadência da própria 
democracia.

REPRESSÃO A MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO

Se “cada época constrói, mentalmente, sua própria representação do pas-
sado, sua própria Roma e sua própria Atenas” (DUBY 1980, p. 40)43, para 
entender a triste construção que nossa época vem armando é importante 
observar, não um arcabouço de valores, mas uma miríade de conflitos. Não 
se trata, então, de fazer um retrato generalizante do tempo presente, como 
tantos tentaram, mas de reconhecer tensões que são reveladoras de aspec-
tos profundos e essenciais de nosso tecido social, manifestadas inclusive 
nas representações do passado. 

Vivemos numa época em que a nudez é temida, condenável e digna 
de tutela, para uma parte considerável da população. Mesmo naquelas cir-
cunstâncias em que estar nu costumava ser comum, aceitável, agora são 
exigidas intervenções, interdições, censura. 

As artes plásticas, reconhecidas por sua liberdade criativa, experimen-
tação, criticismo e ousadia, estão no centro das recentes disputas acerca 
da nudez, e o artista performático Wagner Schwartz descobriu isso da pior 
maneira. Dentre as muitas obras de seu repertório, apresentava desde 2005 a 
performance La Bête (Figura 3). A obra é uma releitura da famosa série escul-
tórica Bichos, de Lygia Clark, um marco da arte contemporânea brasileira. Tal 
como um bicho, o artista se apresenta nu, tal como ocorre na obra de Lygia 
Clark, o público é convidado a articular e desarticular o objeto exposto. Na 
releitura de Schwartz, o objeto é seu próprio corpo.

Em setembro de 2017, uma filmagem de parte de uma seção da per-
formance La Bête foi divulgada na internet, motivando fortes reações. A 
passagem mostrava uma criança, acompanhada de sua mãe, tocando o 
corpo do artista. Numa escalada de agressões, Schwartz foi chamado de 
“pedófilo” e “monstro” nas redes sociais, teve que prestar depoimento em 

43 . Essa máxima de Duby tem reverberações recentes no Brasil, está citada e.g. no 
Antiguidade Clássica de Pedro Paulo A. Funari (2003, p. 29) e no texto “Nos tempos de 
culto a Marte, porque estudar Vênus? Repensando o papel de Pompeia durante a segunda 
guerra”, de Renata Garaffoni e Pérola Sanfálice (2013, p. 67).
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uma delegacia especializada em crimes sexuais, e também para uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito (BRUM 2018). 

Figura 3 - Momento da performance artística La Bête de Wagner Schwartz. Fonte: página 
eletrônica do próprio artista. Disponível em: https://www.wagnerschwartz.com/la-b-te. 

Acesso em: 19 abr. 2018.

No mesmo mês de setembro, talvez de forma articulada, a exposição 
coletiva Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira também foi 
alvo de fortes críticas na internet. A Queermuseu reunia obras que abordam 
questões de gênero e diversidade assinadas por artistas consagrados como 
Adriana Varejão, Leonilson, Volpi, Portinari e a reincidente Lygia Clark, dentre 
muitos outros. Obstinados opositores acusaram a exposição de exaltar a 
pedofilia e a zoofilia, além de promover blasfêmia, pois algumas obras eram 
inspiradas em símbolos religiosos, como a tela “Cruzando Jesus Cristo com 
a Deusa Schiva” de Fernando Baril.

Nudez e sexualidade não se separam no discurso lacônico dos atuais 
inimigos da liberdade de expressão artística. Uma indisfarçável heteronor-
matividade, conjugada ao fundamentalismo religioso, se aproxima muito da 
milenar tradição iconoclasta, à qual são filiados tanto o protocristianismo da 
Antiguidade Tardia, quanto o Estado Islâmico dos dias atuais. A tentativa de 
criminalizar a performance La Bête, e de cancelar a exposição Queermuseu, 
se baseia numa ignorância calculada que deixa de ver a presença protocolar 
da nudez em boa parte da produção figurativa internacional há milênios. 
O que não exclui a arte sacra cristã, da qual a Capela Sistina talvez seja o 
exemplo mais conhecido.

Ações de resistência a esse afã persecutório surgiram rapidamente, 
mesmo porque o tema da nudez já se fazia presente em manifestações 

https://www.wagnerschwartz.com/la-b-te
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de rua. No Rio de Janeiro, desde o complicado ano de 2013, acontece o 
“Toplesaço”, protesto de mulheres contra a lei municipal que as proíbe de 
frequentarem as praias com as mamas descobertas. Pendência na luta por 
igualdade de direitos desde os tempos da conquista do sufrágio universal, 
a lei carioca é ignorada uma vez por ano, nos dias de Carnaval, e está muito 
longe de ser um caso isolado. Várias cidades ao redor do mundo registram 
proibições semelhantes, e seus respectivos protestos (PÉREZ GARCIA, 2017). 

Na quarta edição do “Toplesaço”, em novembro de 2017, a novidade foi 
a defesa das artes plásticas. O movimento se posicionou contra a repressão 
à nudez como forma de expressão artística e o estabelecimento de clas-
sificação etária em exposições e performances. Ana Paula Nogueira, uma 
das organizadoras, chegou a explicar que “nudez não é sexo”. Segundo ela, 
“deixar de naturalizar o corpo nu para uma criança é criar um adulto com 
olhar sexualizado para a nudez” (apud PAMPLONA, 2017). 

Num país tropical, onde estar nu já foi regra, não exceção, a nudez se 
tornou um tabu, mas as ações de repressão à nudez como meio de expres-
são artística seguem sendo raras. Se quisermos levantar outro caso de cri-
minalização de uma performance como a de Wagner Schwartz no Brasil, 
temos que retornar aos desesperados anos do regime militar, quando a 
performance O corpo é a obra de Antônio Manuel levou a polícia a fechar o 
XIX Salão Nacional de Arte Moderna no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro (MATTOS, 2017). 

O momento atual parece ser mesmo de crise da democracia. Segundo 
o cronista e poeta David Van Reybrouck, vivemos uma “síndrome da fadiga 
democrática” em que as eleições passam a ser consideradas “mais um 
retrocesso do que um avanço” (2017, p. 111). Isso levou vários pesquisado-
res44, dentre os quais o próprio Reybrouck, a estudarem outras formas de 
democracia que existiram no passado, em busca de alternativas aos atuais 
sistemas representativos. 

A exemplo de quem estuda os sistemas de tomada de decisão, é pos-
sível aqui percorrer momentos-chave da milenar história da democracia, 
à procura dos vínculos entre liberdade de expressão artística e valores 
democráticos. 

44 . Yves Sintomer, Bernard Manin e Hubertus Buchstein são autores de obras referenciais.
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A TRANSFORMAÇÃO DA IMAGEM DE AFRODITE NA GRÉCIA 

ANTIGA

Pausânias e Plínio, o Velho, viveram no império romano e compararam as 
artes de seu tempo com aquelas que se desenvolveram séculos antes, na 
Atenas democrática. A opinião deles não era unanimidade em sua época, 
mas costumamos atribuir aos seus textos grande importância crítica e docu-
mental. Plínio e Pausânias concordam que as obras do passado eram melho-
res. Enquanto o primeiro entende que a decadência das artes acompanhou 
a decadência do gosto e dos costumes, o segundo procurou associá-la à 
mudança política iniciada com a dominação da Grécia45 pelos macedônios 
(SANCHES 2013, p. 117).

A opinião desses autores antigos parece ter contribuído para que a 
primeira história da arte, escrita no século XVIII, já afirmasse que “a inde-
pendência da Grécia, originada em sua constituição e governo, deve ser 
considerada a causa mais proeminente de sua superioridade nas artes” 
(WINCKELMANN apud MATTOS, 2017). Os autores de estudos mais recentes 
preferem deixar de lado juízos de valor tão categóricos, e evitam estabele-
cer relações restritivas entre arte e política, ou entre arte e economia. Uma 
alternativa a isso é a busca, proposta pelo arqueólogo Francis Prost, de “uma 
solução no conjunto das relações entre os ateliês e sua clientela” (PROST 
1997, p. 41), o que equivale a trazer a questão para a dimensão social da 
produção artística na cidadela antiga que inaugurou a democracia. 

Cerâmica pintada, pintura mural e escultura, produzidas lado a lado 
na Atenas das primeiras décadas de vigência do regime democrático, eram 
muito diferentes entre si. Tanto que aprendemos a classificar umas de tar-
doarcaicas, outras de protoclássicas46. Dentre as primeiras mudanças verifi-

45 . Os macedônios dominaram a Grécia em 338 a.C. No início do século II a.C., a dominação 
passou a ser romana, e em 395 d.C., com a divisão do império, a Grécia se tornou uma 
província do império romano do Oriente, também chamado de Bizantino. Após a queda de 
Constantinopla, a Grécia foi dominada por reinos estrangeiros e, de modo decisivo, pelo 
Império Otomano, até as guerras de libertação iniciadas nos anos 1820. Grandes potências 
europeias apoiaram militarmente a independência mas, em troca, impuseram à Grécia a 
monarquia de Otton, o rei germânico que governou o país até 1862, quando foi destituído. 
A liberdade que o povo helênico perdeu na Antiguidade, só veio a ser reconquistada em 
meados do século XIX.

46 . Se convencionou denominar de tardo-arcaica toda a arte figurativa produzida após o 
fim do período arcaico que ainda se mantém fiel às qualidades visuais distintivas daquele 
período. De forma semelhante, as obras de arte que apresentam elementos característicos 
do período clássico mas são anteriores a ele, foram classificadas como proto-clássicas. A 
coexistência entre imagens tardo-arcaicas e proto-clássicas se deu pela primeira vez logo 
após as reformas de Clístenes, durante o primeiro período democrático.  
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cadas na produção de imagens sob regime democrático47 está o surgimento 
de alguma liberdade de escolha, ligada à diversidade de gostos e opções. 
Em circunstâncias muito restritas do ponto de vista territorial, étnico e reli-
gioso, essa foi uma inovação tão extraordinária quanto o surgimento de 
um sistema político baseado na participação de todos aqueles que fossem 
considerados cidadãos.

Em relação à nudez, uma sensível transformação também se operou 
durante o primeiro período democrático da história. Quando colocamos lado 
a lado a imagem de uma mulher esculpida na Grécia antes do surgimento 
da democracia (figura 4) e outra posterior ao apogeu democrático (figura 
5), a diferença é evidente. 

Ao estudar as esculturas feitas na Grécia pouco antes do surgimento da 
democracia, o arqueólogo John Boardman concluiu que, para um escultor 
arcaico, “mulheres eram pouco mais que cabides para roupas”48 (BOARD-
MAN 1963, p. 66). Os artistas e encomendantes daquela época estavam mais 
interessados em padrões e dobras das vestimentas que nas formas do corpo 
feminino. 

Exemplo disso, a imagem arcaica da deusa Afrodite “é inteiramente 
vestida e não se distingue das outras deusas a não ser por uma pomba, uma 
flor ou um espelho que ela traga nas mãos” (LENORMANT 1867-1868, p. 142). 
Levando em conta apenas a forma esculpida, não é possível descartar nem 
confirmar que a imagem cerimonial da figura 4 é uma imagem de Afrodite.

Como ocorre com muitos outros aspectos culturais da Grécia antiga, a 
figuração da nudez esteve vinculada a tradições estrangeiras, hoje identifi-
cadas como orientais ou próximo-orientais. Larissa Bonfante, arqueóloga e 
historiadora da arte, reconhece que a deusa “Ishtar do antigo Oriente Pró-
ximo, e a Afrodite ocidental, ambas deusas do amor, eram tradicionalmente 
nuas” (BONFANTE, 1989, p. 544). Essa autora enfatiza o sentido apotropaico 
e mágico da nudez no Mundo antigo, e explica que se tratava de uma dis-
tinção religiosa, de algo reservado a deuses e heróis. Segundo Bonfante, “a 
nudez divina das deusas Astarte, Ishtar (regularmente mostrada em nudez 
frontal), Afrodite, Vênus, dentre outras, significam fertilidade, fecundidade 
e poder” (BONFANTE, 1989, p. 545). 

47 . Todas as ressalvas feitas à natureza desse primeiro regime democrático, que excluía 
mais que incluía, naquelas circunstâncias se fez presente o que podemos chamar de “ideal 
democrático”, descrito na Política de Aristóteles (VI, 1, 1317b-1318a) como o governo 
de cada um por todos e de todos por cada um, dentre outras recomendações acerca do 
exercício das funções públicas (Sintomer 2010, p. 50-54). 

48 . Esta e as demais citações diretas de publicações em língua estrangeira foram traduzidas 
pelo próprio autor.
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A Afrodite vestida do período arcaico grego era, então, excepcional. 
Durante a vigência da democracia em Atenas, essa configuração foi pouco 
a pouco substituída pela imagem que nos é muito mais familiar, da deusa 
nua atribuída a Praxíteles, escultor que viveu e produziu no IV século a.C. 
(figura 5). A Afrodite de Praxíteles era “como uma simples mortal, despida 
de toda a majestade; um grande escândalo para as almas piedosas, ele não 
hesitou em figurá-la sem roupas” (DEVAMBEZ, 1944, p. 90). 

Almas que se apiedam da nudez são provavelmente as da época em 
que viveu o arqueólogo autor da interpretação, mas não resta dúvida de que 
essa imagem foi apreciada e imitada por antigos e modernos, a ponto de 
julgarem erroneamente que a nudez completa de Afrodite teria sido “uma 
inovação introduzida por Praxíteles” (LENORMANT 1867-1868, p. 142). 

A nudez de Afrodite resistiu à queda da democracia na Grécia, e a mais 
de dois milênios de sucessivas rupturas artísticas. A Vênus de Milo, desco-
berta em 1820, foi levada para Paris no mesmo ano em que aconteciam as 

Figura 4 - Escultura de uma mulher 
(deusa?) vestida, na mão direita, uma 

romã (fruta ou flor?). Procedência: Keratea 
na Ática, Grécia. Altura: 1,9 m. Datada 
do início do sexto século a. C. Imagem 

publicada por John Boardman (1973, fig. 
63). 

Figura 5 - Escultura da deusa Afrodite 
desnuda (a partir de original perdido de 
Praxíteles). Procedência: Cnido na Ásia 

Menor, atual Turquia. Altura: 2,03 m. Cópia 
datada de 350 a 340 a.C. (original datado 

do início do século IV a. C.). Imagem 
publicada por Pierre Devambez (1944, 

prancha XXXIII).
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primeiras insurreições da guerra que libertou a Grécia do Império Otomano 
(ETIENNE; ETIENNE, 1991, p. 86). Essa escultura em particular se tornou 
um dos maiores símbolos da Grécia, ao mesmo tempo em que a Grécia se 
reerguia como nação independente, deixando para trás milênios de domi-
nação estrangeira. 

Mais de um século se passou, até que o conservador de antiguidades 
do Louvre, Edmond Pottier, decidiu reinterpretar a sensível diferença entre 
as hieráticas imagens arcaicas vestidas e as figuras nuas de deusas e deuses, 
produzidas em abundância nos períodos seguintes. Pottier afirmava que 

em realidade, nós julgamos mal a verdadeira aparência dos 
olimpianos; nós os conhecemos sobretudo a partir das inúme-
ras estátuas e relevos do período greco-romano que povoam 
os museus. Esta é uma visão deformada, inicialmente pela 
evolução religiosa do século IV [a.C.], em seguida pelas formas 
deformadas da época romana; a verdadeira Hera é aquela de 
uma taça de fundo branco do Museu de Munique, embrulhada 
num grande manto marrom com bordas púrpuras e apoiada 
num grande cajado dourado. O verdadeiro Hermes é um 
homem barbudo calçando sandálias aladas. Dionísio não é 
um efebo nu, afeminado e indolente, que aparece no IV século, 
mas um deus viril e vestido, segurando um cântaro ou o antigo 
chifre de beber. Por fim, Afrodite não se parece com a banhista 
despida cujas formas são repetidas por antigos e modernos há 
dois mil anos (POTTIER 1926, p. 25, grifos nossos).

Acostumado a recuperar e reelaborar, à sua própria maneira, juízos de 
valor introduzidos por autores como Plínio, o Velho, e Pausânias, Pottier não 
se limitava a isso. Diante da heterogeneidade das figuras, decidiu postular 
“verdades” que autores antigos nunca conheceram. Em seu julgamento 
parece pesar mais preceitos comportamentais e a pudicícia de sua época, 
que qualquer levantamento acerca das transformações religiosas do século 
IV, como chegou a reivindicar. 

A figuração da nudez divina era uma tradição por demais disseminada 
na Antiguidade, e teve longa duração, sobretudo quando as figuras de ado-
ração tinham a nudez como um de seus atributos, quando a nudez permitia 
reconhecer a imagem. Larissa Bonfante (1989) resume essa condição, ao 
dizer que “a nudez era uma roupa” para as pessoas que viveram na Grécia 
antiga. 
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VARIAÇÕES DA IMAGEM DE JESUS NA VENEZA RENASCENTISTA

Entre os anos de 1500 e 1510, Veneza se tornou “um grande centro de pro-
dução de imagens de nus femininos” (BERNSTEIN, 1992, p. 55). Isso se deve, 
sobretudo, ao enorme impacto das pinturas de Giorgione de Castelfranco, 
um artista inovador e influente que povoou boa parte de suas telas com 
corpulentas mulheres nuas, uma novidade menos pela nudez em si, mais 
pela “complexidade das posturas” (idem, ibidem). 

Muito se sabe sobre a retomada da tradição figurativa greco-romana 
por artistas da Renascença italiana49. Temas emprestados do paganismo e 
os tradicionais temas cristãos eram pintados e esculpidos lado a lado, na 
tolerância universalista típica do Renascimento. 

Na Veneza renascentista não foi diferente e, no momento em que os 
artistas locais passaram a pintar figuras nuas em abundância, a cidade 
gozava de muitas liberdades, paz e uma constituição duradouras. O floren-
tino Donato Giannotti, amigo de Maquiavel, escreveu um livro sobre a política 
de Veneza em 1526. Segundo ele, a combinação entre liberdade e segurança 
ali encontrada tinha duas causas: “o equilíbrio entre o poder de um, o de 
poucos e o de muitos”; e “o complexo sistema de votação adotado a fim de 
garantir que todo magistrado seja eleito e toda decisão política seja tomada 
com o propósito de maximizar o bem comum” (SKINNER, 1996, p. 162). 

A república sereníssima, como era conhecida, havia estabelecido ainda 
em 1297 um sistema de governo baseado em três elementos, “o Consiglio 
Grande50, corpo responsável pela eleição da maior parte dos magistrados; 
o Senado, que controlava as relações exteriores e as finanças; o Doge, que, 
com seu conselho, era o chefe eleito do governo” (SKINNER, 1996, p. 160). 
Inabalável até 1797, o sistema eleitoral veneziano era mais complexo que o 
da Atenas antiga e pode ser considerado “uma obra-prima de técnica elei-
toral” (SINTOMER, 2010, p. 56 e segs.). 

Feitas as devidas ressalvas, no que diz respeito à produção de imagens, 
também é possível cotejar a Veneza da virada do século XV com a Atenas 
democrática da Antiguidade. Para o perito de arte Bernard Berenson, “a 
pintura veneziana do fim do século XV não oferecia mais a piedade mística 

49 . Estudos referenciais sobre o tema podem ser encontrados em língua portuguesa. 
E.g., Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental de Erwin Panofsky (Lisboa: Editorial 
Presença, 1981) e A Fábrica do Antigo, organizado por Luiz Marques (Campinas: Editora 
da Unicamp, 2008). 

50 . Também denominado Maggior Consiglio, o Conselho Maior veneziano contava com 
500 membros, a princípio (Sintomer 2010, p. 56), chegando a mais de 2000, na época de 
Giorgione.
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dos séculos em que a Igreja colocou a arte de pintar a serviço da emoção 
religiosa, e lhe faltava a ciência das formas da arte florentina”. Berenson 
explica que “mesmo continuando a pintar Madonas e Santos, o que os mes-
tres venezianos realmente pintavam era uma humanidade feita à imagem 
deles” (BERENSON 1935, p. 43). Semelhante afã de humanizar personagens 
sagrados pode ter se feito presente em Atenas, como apontado mais acima. 
A produção de figuras nuas se ampliou sob uma crescente liberdade de 
escolha em ambas as cidades e, em Veneza, isso coincidiu com o momento 
em que a igreja católica deixou de monopolizar as encomendas aos artistas.

Quando o influente Giorgione começou a pintar em Veneza, Carlo Cri-
velli já era um artista consagrado. Toda a obra de Crivelli tem conotação 
religiosa, e a ele são atribuídas, dentre outros temas, muitas pinturas da 
“Madona com o menino”. A figura 6 mostra uma delas, na qual podemos ver 
características comuns aos retratos venezianos, mas também motivos que 
são quase exclusivos da obra de Crivelli, como as grandes maçãs e o pepino. 
Composições desse pintor são repletas de simbolismo51 e também são pra-
ticamente isentas de nudez. Em rápido levantamento, só encontro uma 
Madona atribuída a Carlo Crivelli cujo menino está despido por completo, a 
Madonna della Rondine, no altar encomendado para uma igreja franciscana 
da pequena cidade de Matelica52. Exceção que confirma a regra, esta pintura 
pode ter em sua origem uma prescrição do encomendante, ou um indício 
iconográfico de que a atribuição mereceria algum esforço de revisão53.

Em Veneza, como noutras cidades italianas, era muito comum a imagem 
do menino Jesus em completa nudez, o que pode ser visto, por exemplo, 

51 . Carlo Crivelli se valia de elementos secundários para inserir mensagens ocultas em suas 
obras. O perito Federico Zeri interpreta essas mensagens a partir de passagens bíblicas, 
relíquias e de alusões à tradição paleocristã. As maçãs, por exemplo, estariam ligadas à 
Ressurreição, e a grande mosca que vemos à esquerda, sobre o parapeito, representaria 
“o mal, ou o diabo, em oposição ao pintassilgo, um símbolo da Paixão, que o menino agarra” 
(ZERI, 1973, p. 24). Ao analisar outro quadro de mesmo tema e autoria, na Academia Carrara 
de Bergamo, Zeri acrescenta que o pepino simboliza “o despertar de Cristo após três dias” 
(ZERI, 1989, p. 18) e faz outras associações simbólicas inusitadas.

52 . Datada de 1491, a obra está atualmente na National Gallery de Londres e pode ser 
vista em alta resolução no site da Galeria: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/
carlo-crivelli-la-madonna-della-rondine-the-madonna-of-the-swallow.

53 . Um estudo pormenorizado desse altar foi publicado no boletim técnico da National 
Gallery (SMITH et al. 1989), contendo imagens e informações técnicas (inclusive 
radiografias), mas também o levantamento crítico e documental relativo à obra. Morelli 
e Cavalcaselle reconheceram seu valor e tentaram vetar a exportação, que acabou 
acontecendo. Em viagem de reconhecimento, Charles Eastlake descreve o altar e não 
deixa de notar que “não são notáveis os vasos de frutas & flores intercalados” (apud SMITH 
et al. 1989, p. 30). 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/carlo-crivelli-la-madonna-della-rondine-the-madonna-of-the-swallow
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/carlo-crivelli-la-madonna-della-rondine-the-madonna-of-the-swallow
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naquela que é considerada uma das primeiras pinturas de Giovanni Bel-
lini (figura 7). Integrante de uma família de pintores, Gianbellino como era 
conhecido, é considerado “um dos líderes da escola veneziana” e sua obra 
não é considerada menos casta, ou mais ousada, que a de Crivelli. Bellini 
acompanhava uma tradição que ligava suas pinturas a outros centros de 
produção, a artistas fora de Veneza, enquanto Crivelli, que sempre atendeu 
encomendas da ordem franciscana, estava apegado a premissas, maneiras 
e motivos que ajudam a singularizar sua obra. 

A imagem da figura 7 se assemelha, por exemplo, a um quadro pintado 
por Francesco Bonsignori em Verona, no ano de 1483. A rigidez do menino, 
que parece estar morto sobre uma placa de mármore, e a figura da mãe 
resignada, em posição de adoração, muito se assemelham, e permitem 
relacionar ambas as pinturas ao famoso Cristo morto pintado por Mantegna 
em posição análoga, mas já adulto (Zeri 1989, p. 16). Em todos esses casos, 

Figura 6 - Madona com o menino Jesus 
vestido. Têmpera e ouro sobre madeira, 

36,5 x 23,5 cm. Autoria: Carlo Crivelli. 
Veneza. Provavelmente do início dos anos 
1480. Imagem publicada por Federico Zeri 

(1973, prancha 22).

Figura 7 - Madona adorando o menino 
Jesus dormindo. Têmpera sobre madeira, 

72,4 x 46,3 cm. Autoria: Giovanni Bellini. 
Veneza. Provavelmente pintado no início 

dos anos 1460. Imagem publicada por 
Federico Zeri (1973, prancha 5).
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a nudez parcial ou total da figura de Jesus não foi considerada pecaminosa 
ou herética, ao contrário, se prestou, com justeza, à devotada adoração 
religiosa.

A Veneza do Consiglio Grande julgou e exilou Carlo Crivelli por ter sedu-
zido uma mulher casada, — isso sim, era pecado —, mas não atentou con-
tra sua liberdade de expressão artística. Crivelli era um artista distinto de 
seus contemporâneos, jamais aderiu à produção de nus femininos ou aos 
temas pagãos. Nem por isso, deixou de ter sua clientela e seu espaço entre 
os demais.

À GUISA DE CONCLUSÃO, APONTAMENTOS SOBRE UM GOLPE 

ANUNCIADO

No discurso que fez durante a sessão parlamentar que cassou seu mandato, 
Dilma Rousseff disse: — “Hoje, eu só temo a morte da democracia”54. Pou-
cos anos depois, o medo da presidente destituída parece se materializar de 
muitas maneiras, em episódios cada vez mais frequentes da escalada do 
autoritarismo no Brasil. 

Se não quisermos assumir que o fato de ser mulher foi determinante 
para o impeachment de Dilma, também não podemos excluí-lo como uma 
variável conjuntural importante ao processo. Quando olhamos para as ima-
gens, isso se torna ainda mais evidente. 

Ao inaugurar uma exposição de Caravaggio em São Paulo, Rousseff 
foi comparada à Medusa do famoso quadro de 1598. A arqueóloga Mary 
Beard estudou a reapropriação contemporânea de imagens da decapitação 
de Medusa e descobriu que Dilma não era a única, que outras governantes 
mulheres tinham sido alvo da mesma comparação. A combalida primeira 
ministra britânica do “Brexit” foi denominada “Maydusa” em uma caricatura, 
Angela Merkel teve seu rosto “inúmeras vezes superposto à imagem de Cara-
vaggio”, Hillary Clinton apareceu decapitada por um Trump heroicizado em 
montagem divulgada durantes as eleições de 2016 (BEARD, 2018, p. 78-86, 
fig. 23-25). Sem se restringir a partidarismos ou posicionamentos políticos, e 
sem respeitar fronteiras, “o extraordinário é que essa decapitação continue 
até hoje a ser um símbolo cultural da oposição ao poder feminino” (Idem, 
p. 80).

Conjunturas permitem ver que não é mera coincidência a produção 
desse tipo de imagem, agressiva e discriminatória, no mesmo momento 

54 . Dentre outras fontes, a passagem que aqui menciono pode ser encontrada entre 1:20 
e 1:22 do aclamado documentário de Petra Costa, Democracia em Vertigem (2019).  
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em que princípios democráticos são questionados e instituições democrá-
ticas são ameaçadas. Enquanto a nudez e a temática de gênero motivam 
a criminalização e a censura de exposições e apresentações artísticas, os 
responsáveis pela violenta imagem do Perseu-Trump ostentando a cabeça 
da Medusa-Clinton jamais foram incomodados. “Era possível comprá-la em 
camisetas e regatas, em canecas, capas de laptop e sacolas (às vezes com a 
palavra TRIUMPH, às vezes TRUMP)” (BEARD, 2018, p. 84). 

Respondendo à recente repressão às manifestações artísticas, a his-
toriadora da arte Cláudia Valadão de Mattos afirmava que “assim como a 
liberdade democrática alimenta a arte, a censura de obras e a perseguição 
de artistas são características de governos não democráticos e ditaduras” 
(Mattos 2017). Enquanto as liberdades de expressão artística, de imprensa 
e de cátedra são alvos preferenciais do autoritarismo emergente, não por 
acaso, artistas, jornalistas e professores estão entre aqueles que mais defen-
dem e dependem de garantias democráticas. 

A justaposição, sincronia ou simultaneidade entre democracia e liber-
dade de expressão correspondem a correlações não tão explícitas, e não é 
possível garantir a Wagner Schwartz e Fernando Baril condições de traba-
lho que se assemelhem às que tiveram Praxíteles e Giorgione no passado, 
sobretudo porque a repulsa à nudez e a aversão à democracia parecem tão 
imbricadas agora como jamais estiveram noutros períodos democráticos.

Ao cotejar casos tão distanciados no tempo e no espaço, ressalvas sem-
pre precisam ser feitas. Artistas antigos ou renascentistas não gozavam de 
plenas liberdades, como é possível entrever, por exemplo, na aplicação de 
uma multa a Míkon, pintor mural ateniense do V século a.C., por ter pintado 
os persas maiores que os gregos (PROST 1997, p. 34)55. A democracia, em si, 
não promove nem reprime a nudez, não moraliza nem desmoraliza as artes 
e os artistas. Em ambientes democráticos são geradas condições favoráveis 
ao surgimento de modos alternativos de existir, pensar e viver, também de 
pintar, esculpir e fazer performances. A coexistência de uma multiplicidade 
desses modos pode talvez indicar a saúde de um sistema democrático.

Ações extraordinárias que marcaram o cenário político brasileiro nos 
últimos anos podem ter tido motivações eleitorais, mas não se desconectam 
de outras iniciativas, que lhe são complementares. O autoritarismo ganhou 
as redes e as ruas antes de chegar às urnas. A perseguição de determinados 
grupos sociais, a influência religiosa em políticas públicas, a subtração de 
direitos adquiridos e a destruição do meio ambiente são como “frentes de 

55 . Mesmo nesse caso convém notar que não houve censura à imagem, apenas a aplicação 
de uma multa. O quadro esteve exposto na Stoa Poikíle de Atenas, um prédio público, por 
séculos, a julgar pelos cronistas que afirmam tê-lo visto. 
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atuação” de um confuso projeto, movidas por inúmeros agentes, muitos dos 
quais anônimos. Suas pautas principais já se insinuavam de alguma forma 
nos protestos de 2013, e continuam animando um mosaico de perfis sociais 
crescente e difícil de delimitar.

O fio condutor que liga o golpe de 2016 às suas conjunturas não apenas 
passa pelo cerceamento da liberdade de expressão, tem nisso um de seus 
elementos fundantes e fundamentais. 
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A respeito de nossa formação política: 
dialogando com as agruras do nosso tempo

Suzana Albornoz56

Neiva Afonso Oliveira57

Avelino da Rosa Oliveira58

A entrevista com a professora Suzana foi realizada ao vivo, tendo ela se dis-
ponibilizado a vir a Pelotas para participar da noite do Curso de Extensão O 
golpe de 2016 e o futuro da democracia com a abordagem do tema sobre Polí-
tica e Vocação Brasileira. A atividade foi realizada em parceria com o Grupo 
de Pesquisa FEPraxiS (Filosofia, Educação e Práxis Social), da Faculdade 
de Educação/UFPel que começa a implementar o FEPraxiS Entrevista, uma 
modalidade de atividade em que são entrevistados educadores, pensadores 
sociais, filósofos da educação. Conduziram a entrevista com a professora 
Suzana Guerra Albornoz os professores Neiva Afonso Oliveira (Líder do Grupo 
FEPraxiS) e Avelino da Rosa Oliveira (pesquisador do Grupo).

FEPraxiS: Em primeiro lugar, gostaríamos que tu fizesses uma 
pequena apresentação. Quem é a mulher Suzana, a professora Suzana 
e a “formadora política” Suzana? 

Suzana: Nasci em 1939. Hoje sou uma vovó doméstica, presente nas 
mesas com a família, que estuda piano com a professora do neto caçula e 
procura ajudar como pode. Mas por muitos anos morei na estrada. A vida 
me levou por muitas cidades e regiões, às vezes longe dos mais próximos. 
Na última década voltei a fixar minha tenda em Porto Alegre, mas deixei 
raízes em muitos outros lugares do Rio Grande do Sul e do mundo. E como o 
caminho foi cheio de mudanças, minha formação se tornou transdisciplinar. 
Com base na Escola Normal em Santana do Livramento anos 50, educadora 
e escritora, anos 60 graduei-me em Ciências Sociais, anos 70 frequentei 

56 . Doutora em Filosofia, Lecionou na Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e na 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).

57 . Professora do Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de Educação, 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

58 . Professor aposentado do Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade 
de Educação, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
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seminários livres na Alemanha, anos 80 cursei o mestrado em Filosofia em 
Porto Alegre e, de 1986 a 1990, estudei na EHESS em Paris, vindo a concluir 
o doutorado em Belo Horizonte, em 1997. Em Rio Grande e em Santa Cruz 
do Sul tive a oportunidade de lecionar diversas disciplinas das humani-
dades, sobretudo Ética, Política e Sociologia. E assim, em relação com o 
trabalho e os desafios, de 1969 a 2017 publiquei os livros que se encontram 
na apresentação da autora em Política e vocação brasileira – leituras trans-
disciplinares. Nestes últimos tempos descobri nas redes sociais uma nova 
maneira de atuação. Ao selecionar e comentar textos de outros autores ou 
compartilhar algumas reflexões minhas, procuro participar da luta dos que 
se aplicam a desenvolver a consciência sobre a situação brasileira, por mais 
respeito aos direitos e à dignidade das pessoas que formam o nosso povo, 
para que se possam conquistar condições de mais qualidade de vida para 
a maioria da população do país — processo que vinha se realizando, que 
avançou especialmente na última década, e que o golpe de 2016 prejudicou 
e interrompeu.

FEPraxiS: Gostaríamos que tu nos descrevesses o cenário em que se 
deu o golpe de Maio de 2016, quando aconteceu o impeachment da pre-
sidenta Dilma Rousseff. (A professora apresentou na ocasião, um material 
informativo sobre as diferentes situações políticas, econômicas e sociais que 
fazem parte do cenário no momento do golpe contra o Governo da presi-
denta Dilma Rousseff — é o que se buscou reconstituir a seguir). 

Suzana: Quando, em 2012 e 2013, escrevi Política e vocação brasileira – 
leituras transdisciplinares 59, minha intenção era mostrar aos jovens leitores 
brasileiros que vale a pena buscar compreender a história política moderna, 
para valorizar a vida política e tomar consciência das lutas pela liberdade e 
pela igualdade, e assim, poder tomar partido e participar de modo efetivo 
e influente. Quando, em 2014 e 2015, ficou evidente o assalto autoritário à 
democracia brasileira, e em 2016 nos defrontamos com o que chamamos de 
golpe, com o afastamento da presidente eleita Dilma Rousseff sem crime de 
responsabilidade e a continuação da perseguição ao PT, até a condenação 
sem provas e prisão injusta do ex-presidente Lula, venho me esforçando 
por decifrar o desenho dos agentes, e elementos às vezes mascarados, que 
provocaram o ataque. O conjunto das forças em conflito e em ação ainda 
não é inteiramente exposto e, sendo complexo e múltiplo, é difícil fazer 

59 . Trabalho publicado como e-book pela primeira vez em 2015, pela Editora Unisinos, e 
em segunda edição revista, em 2017, pela Editora Fi, acessível gratuitamente pelo catálogo 
desta editora.
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uma análise completa e propriamente científica do momento que vivemos. 
Teríamos de praticar o que na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais 
(EHESS) se chamaria “história da atualidade”, uma disciplina que se afirmava 
naquela Escola nas últimas décadas do século XX. Porém, não ouso reivin-
dicar esse registro aos meus comentários sobre a atualidade brasileira. São 
reflexões, à base de leituras anteriores e de observações atuais, diante dos 
limites da mídia dominante pouco veraz e seletiva. Contudo, e ainda bem 
que hoje dispomos da internet, e já muitos textos e livros foram escritos 
pelos intelectuais brasileiros críticos ao Golpe, de modo que já se estabe-
lece um relato confiável a respeito.60 Parece-me interessante apresentar o 
contexto do Golpe como um cenário de confronto onde se mostram, com 
suas variantes e graduações, duas diferentes concepções do que seja o país 
e a vida nacional, de como orientá-la e administrá-la. Nesse confronto se 
expressam interesses opostos, associados a partidos e a grupos econômicos 
imbricados no conflito entre classes sociais. 

É bom lembrar que o cenário presente é coerente com o nosso pas-
sado. É claro que o contexto da política brasileira tem raízes mais antigas, 
que dizem respeito a toda a nossa história e nossa experiência dos 500 anos 
desde a chegada dos europeus e, nesse sentido, da “longa duração”, parece 
plausível dizer que o contexto da nação brasileira é o do domínio estrangeiro, 
costumeiro durante o tempo de colonização portuguesa. Trata-se de uma 
dominação política e econômica continuada, que permaneceu mesmo 
depois da independência política, através da influência acentuada de forças 
estrangeiras mais ricas e mais fortes, sobretudo dominação econômica, mas 
que inclui dependência política. Deve-se ressaltar que, durante o período 
da colonização portuguesa e mesmo depois, até o final do período do Impé-
rio, o Brasil viveu a experiência da escravidão. A tradição brasileira está muito 
ligada à experiência secular da escravidão. Neste sentido, mesmo depois 
da Independência, e mesmo depois da abolição formal da escravidão, já em 
períodos republicanos, a tradição da escravidão se manteve sorrateiramente 
em situações sociais de extrema desigualdade e de opressão dos mais 
pobres, o que se refletiu nas práticas políticas, mostrando-se em políticas 
elitistas, mantendo a força das oligarquias e das políticas em favor da elite 
do dinheiro. De modo que se pode considerar ainda como contexto do golpe 
2016 a história política de extrema desigualdade no Brasil, onde tem se 
repetido golpes de Estado contra governos democratas de cunho popular. 
Dentro desse contexto, com facilidade se mantém, como traço cultural, uma 

60 . Ver referências bibliográficas ao final deste texto, sobretudo, de André Singer, O Lulismo 
em crise, 2018.
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consciência fraca de nação, uma falta de confiança nas possibilidades nacio-
nais associada à baixa autoestima do povo, o chamado “complexo de vira-
-lata”, que se alia aos interesses estrangeiros e impulsiona a entrega de nos-
sas riquezas, a renúncia a nossa soberania, e, por outro lado, parece levar 
a uma desconfiança nos políticos e na política. Mas se olharmos mais de 
perto o momento histórico presente, vemos que, além das predisposições 
determinadas pela herança da história do país — Colônia, Império, escravi-
dão, política oligárquica e entreguista — e isso, em parte, como reflexo do 
desenvolvimento da democracia moderna — que, embora com vicissitudes, 
vem avançando no mundo nos últimos séculos, também no Brasil se dá hoje 
um confronto entre duas concepções de Estado: de um lado, não sem a 
influência da luta secular do socialismo e do movimento de afirmação da 
classe trabalhadora, bem como também dos socialismos realmente expe-
rimentados no século XX, apresenta-se o modelo de um Estado de Bem-Estar 
Social (Welfare State), a exemplo do que a Europa teve oportunidade de 
desenvolver no meio do século XX, no qual se entende a necessidade de 
desenvolvimento de estruturas de serviços públicos, em busca do desen-
volvimento humano, social e econômico, com proteção aos direitos dos 
trabalhadores, com a construção de uma rede de educação pública, de saúde 
pública, de previdência social, e de controle público desses serviços. Tal 
modelo se coaduna com a ideia de responsabilidade do Estado quanto ao 
estímulo da pesquisa, o desenvolvimento da ciência e o florescimento da 
cultura, o que obriga a uma administração mais pródiga, com compensações 
aos mais pobres e aos mais fracos, e com mais impostos para a minoria mais 
rica e mais forte. Pensa-se um Estado consistente, com sentido de proteção, 
que se apresente também como garantia da soberania nacional, permitindo 
estabelecer mais autonomia e dignidade em acordos e relações internacio-
nais multilaterais. O Estado de Bem-Estar ainda marca fortemente os países 
escandinavos, como marcou a Alemanha e a França depois da Segunda 
Guerra Mundial, e hoje parece ter atingido a península ibérica, fazendo-se 
notar especialmente no presente de Portugal. De outro lado, tem-se o 
modelo do Estado mínimo neoliberal, que insiste em dar prioridade à eco-
nomia — aos cálculos do orçamento, da moeda, do lucro, aos interesses do 
capital (nessa altura, do capitalismo financeiro); que dá preferência ao 
ensino como iniciativa privada, particular; à privatização da saúde, à previ-
dência privada, à privatização de serviços, à privatização da pesquisa e do 
incentivo à cultura; e à privatização mesmo de recursos da União como os 
do setor da energia. Nesse modelo, recomenda-se a administração dita de 
austeridade, que acaba sendo um esforço contábil com prejuízo da maioria 
da população, dos mais pobres e mais fracos, com favorecimento apenas 
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da minoria, justamente dos mais fortes e mais ricos, o que age no sentido 
da manutenção das dependências tradicionais e do alinhamento subalterno 
com os países dominantes. Das diferentes concepções de Estado e do modo 
de organização econômica, social e política, decorrem também distintas 
orientações de governo: a primeira orientação, mais inclusiva, considera a 
maioria da população e, assim, contempla a democracia político-partidária, 
mas também persegue as garantias e direitos sociais, do trabalho, de assis-
tência aos grupos mais fracos, com a preocupação em fazer uma melhor 
distribuição da renda — algo tão evidentemente necessário num país cam-
peão de desigualdade como o Brasil! — e busca a inclusão educacional e a 
expansão dos serviços públicos de saúde, sem abandonar o cuidado com o 
avanço do respeito aos direitos humanos, à liberdade de costumes, à tole-
rância religiosa, à diversidade cultural, à proteção ambiental, à soberania 
nacional, com o que combina a abertura diplomática, reconhecida e feliz 
tradição brasileira já antiga. A outra orientação de governo tem um cunho 
elitista: com certo autoritarismo político-partidário, está muito presente a 
preocupação com os interesses do capital, com o predomínio do capital, e 
mais, dá prioridade do setor financeiro, pela afirmação da regra da livre 
concorrência, e encaminha para a afirmação de um desenvolvimento privado 
da educação e de serviços privados de saúde. No presente brasileiro, essa 
maneira de orientar o governo se acompanha também de uma orientação 
conservadora quanto aos costumes, uma tendência a afirmar-se o funda-
mentalismo religioso, combinado com uma visão primária da repressão 
judicial e policial, o que muitas vezes se associa à opressão dos grupos mais 
frágeis como os representantes das etnias tradicionais. Esse modo neoliberal 
de governar se afina com a globalização dos recursos nacionais e das reser-
vas naturais, com a dependência das fortes corporações multinacionais (ou 
diretamente do Império), contendo em si a sombra da ameaça de expansão 
da geopolítica de submissão. Essas duas maneiras opostas de conceber o 
Estado se encontram — mais ou menos expressas, mais ou menos ocultas- 
sob os projetos de governo que se confrontam nessa eleição de 2018. Na 
atualidade política brasileira, de 2016 a 2018, se nos perguntarmos pelos 
apoiadores concretos de um ou de outro dos projetos em confronto, con-
forme acima descrito, podemos indicar: como apoiadores do golpe de 2016, 
temos os atuais donos do Poder Executivo ilegítimo, grande parte do Judi-
ciário, grande parte do parlamento, grande parte dos partidos elitistas ou 
fisiológicos, uma imprensa dominante partidarizada, e aparentemente, 
grande parte do Ministério Público e da polícia, parte das igrejas, além de 
uma opinião pública ingênua, uma opinião pública interessada, que expressa 
a elite do dinheiro, as corporações multinacionais e os interesses geopolí-
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ticos. Aparentemente, mas não sabemos exatamente em que medida e pro-
porção, têm apoio nas Forças Armadas. Por outro lado, na resistência demo-
crática contra o golpe pela retomada da democracia, com eleições gerais 
que incluam o Partido dos Trabalhadores e a candidatura do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, reúnem-se lideranças democráticas, parte do Poder 
Judiciário, parte do parlamento, os vários partidos progressistas, e uma 
nova imprensa alternativa — especialmente na esfera virtual, com raízes nos 
movimentos sociais, e parte das igrejas, com a opinião pública crítica e uma 
opinião pública militante, unida à elite da cultura, funcionários públicos e 
funcionários das estatais, com o apoio de democratas no exterior, sendo 
ainda impossível avaliar a sua penetração no âmbito das forças armadas. 

FEPraxiS: Já ouvimos, em diversas ocasiões, pessoas de esquerda 
afirmarem que publicam sua posição, não para “combater” posições 
de direita, mas para compartilhar com os que estão do mesmo lado da 
história. Concordas com esta postura?

Suzana: Não vejo bem assim. Não me parece que uma coisa exclua a 
outra. Penso que seja um modo de combater as posições de direita com-
partilhar nossas reflexões com os que estão do mesmo lado da luta ideoló-
gica. É claro que há uma verdadeira guerra ideológica em curso, com relatos 
concorrentes, a partir de interesses contrastantes. A situação atual é difícil, 
sendo difícil manter a consciência da realidade. Não podemos ter certeza 
de que aquilo que publicamos tenha efeito decisivo sobre as ideias ou os 
comportamentos dos outros. Mas me parece ser o que nos resta manter: 
o esforço de aprimorar a lucidez para orientar nossas ações e aconselhar 
os mais jovens que participam de nossos ideais; para defender a luta pelo 
retorno à democracia e pelo controle (no sentido de respeito aos limites) 
do poder judiciário, que é ao mesmo tempo ameaça e garantia do Estado 
de direito; talvez para levar a refletir aqueles que entendem a realidade de 
outro modo e, assim, também contribuir para o esclarecimento dos que 
ainda não sabem como julgar o processo presente nem decidiram como 
reagir, nem como votar nas próximas eleições.

FEPraxiS: Qual tem sido a atuação da Suzana neste momento bra-
sileiro crucial? O que é ser “de esquerda”, no Brasil, hoje?

 Suzana: Minha atuação tem sido limitada, por restrições da atual crise 
partidária e política, das atuais circunstâncias, também pelas minhas limi-
tações próprias — de personalidade, da idade, da saúde. Mas apesar dos 
limites estreitos, tenho feito o possível para contribuir com minha parte 
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com alguma participação, seja nas manifestações de rua ou nos debates e 
reuniões e textos, em publicações impressas ou pelas redes sociais, para 
manter acesa a consciência dos absurdos que vêm sendo feitos contra a 
democracia e contra o povo brasileiro: desde a retirada de apoio ao governo 
de Dilma Rousseff em 2015, depois com o seu impedimento sem crime de 
responsabilidade em 2016; até as ameaças à nossa soberania nacional e aos 
recursos para a saúde e a educação — que tinham sido reservados do Pré-sal; 
pelas tentativas de reformas e medidas desastradas do governo golpista 
em 2017; sobretudo, com a prisão injusta do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva em 2018, prisão que prejudica o sentido das eleições, portanto, é 
extremamente nociva para o Estado de direito e a democracia. Sobre ser de 
esquerda, em todo lugar e em todo o tempo em que essa expressão foi usada, 
significa batalhar por mais igualdade, nas relações sociais e nas relações 
econômicas. A luta pela liberdade caminha junto com a da igualdade, mas 
isso não anda de maneira simples, portanto, não ocorre sem conflito. No 
Brasil de hoje, considero compromisso da esquerda lutar pelas eleições que 
incluam Lula como candidato, ele que é a única candidatura progressista 
e igualitária com chances de vencer. É claro que há nuances de coloração 
ideológica e de estilos de atuação, mesmo entre as esquerdas, assim como 
entre as direitas, que se distinguem também entre a extrema direita fascista e 
a centro-direita menos radical. Mas o igualitarismo é o denominador comum 
das esquerdas e deveria ser suficiente para encaminhar a união das forças 
progressistas.61 

FEPraxiS: Em que país vivemos? No teu livro Política e Vocação Brasi-
leira mencionas “nossa ‘herança maldita’, enfatizando que foi a (mencio-
nada anteriormente) exploração mercantil colonial, cujo peso ainda se 
faz sentir em nossa autoconsciência de povo... de país subdesenvolvido, 
com ‘complexo de vira-latas’... na familiaridade com a escravidão.” Há, 
podemos dizer, características marcantes do nosso povo que viabilizam 
situações políticas nem tanto democráticas?

Suzana: Evidente que há uma herança bendita do Brasil, uma herança 
bendita muito forte e evidente, na natureza pródiga, em tantas riquezas 
materiais que nos advêm dos recursos naturais, de solo e subsolo, e também 
do clima. Não temos desertos inóspitos nem estamos sujeitos a fenômenos 
como terremotos ou tufões destruidores, e os que acontecem não são fre-

61 . A respeito, recomendo a leitura do pequeno livro Direita e esquerda, do jurista, filósofo 
e político italiano, Norberto Bobbio.
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quentes. Também se pode afirmar que dispomos de uma imensa riqueza 
humana. Pois o povo brasileiro constitui, em sua maioria, uma multidão 
cheia de dinamismo e de vontade positiva de felicidade; é um povo alegre 
e aberto, hospitaleiro, amante da música e da dança e do esporte, e que, 
apesar dos seus pecados e da violência de cada dia, predominantemente é 
pacífico e tolerante e não tem inclinação para a guerra. Mas, infelizmente, 
carregamos também uma herança maldita, de país colonizado acostumado 
a acomodar-se e a curvar-se para dar riqueza ao colonizador; um país por 
séculos apoiado na escravidão. De um lado, recai sobre o Brasil, como sobre 
toda a América Latina 62, a maldição da cobiça dos exploradores, de modo 
que, quanto mais cheios de riquezas naturais, tanto mais explorados, por-
tanto, tanto mais pobres nos tornamos. Nossa novidade e riqueza recen-
temente descoberta é a do petróleo do pré-sal — um tesouro provisório, 
porém imenso — e esse parece ser um dado fundamental a motivar o terrível 
ataque à nossa soberania. Por outro lado, a cultura brasileira não superou 
o seu passado de escravidão. 63 Tanto a elite conserva seus preconceitos e 
seus maus costumes, de espoliação do serviço alheio, como grande parte 
dos subalternos conservam seus hábitos de submissão e seus complexos de 
inferioridade, que impedem a emancipação. Mas é claro que não é o povo 
oprimido o culpado da espoliação. Culpados são os que oprimem e espoliam 
e, ainda por cima, veiculam a ideologia da dominação.

FEPraxiS: Concordas com uma ideia prevalente de que nossa demo-
cracia é jovem? Que elementos, normalmente, levam-se em conta para 
fazer essa afirmação? Nossa democracia precisa ser reinventada, afir-
mas. Quais estratégias a serem utilizadas para que essa reinvenção 
aconteça?

Suzana: Sim, concordo com a avaliação de que nossa democracia é 
jovem. É o que se pode dizer ao prestar alguma atenção a nossa história 
política. Da tradição indígena como dos movimentos de emancipação dos 
escravos, temos a lembrar figuras exemplares de expressão política como 
líderes do seu povo, tais como Zumbi dos Palmares ou Sepé Tiaraju, mas 
tais exemplos não são suficientes para dizer-se que em seu tempo houvesse 
experiência de democracia no Brasil enquanto país. Quando se olha a his-
tória do país, após o período colonial que termina no início do século XIX, 

62 . Veja-se o livro emblemático de Eduardo Galeano: As veias abertas da América Latina.

63 . Os livros de Jessé Souza, especialmente A elite do atraso, assim como o último livro 
do conterrâneo Juremir Machado da Silva, sobre O conservadorismo brasileiro, ajudam a 
repensar essa herança.
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constata-se mais de meio século de Monarquia ou Império, calcado sobre 
um modo de organização social e econômica escravista e dependente, nada 
democrático. E mesmo no tempo da República, que agora completa pouco 
mais de um século, o Brasil experimentou períodos de discutível abertura 
democrática e outros de autoritarismo, mesmo de ditadura exposta. Às vezes, 
parecia esboçar-se um projeto de nação independente e soberana, embora 
se mantivesse em grande parte a base das estruturas de exploração de classe 
e os costumes conservadores, ligados à economia pastoril e mercantil, e mais 
modernamente, capitalista industrial. Nossa democracia, sem dúvida, pre-
cisa reinventar-se, ou inventar-se. Para essa invenção ou reinvenção — que 
só pode ser uma obra coletiva, paciente e imprevisível construção coletiva 
— a chegada ao poder (primeiro, municipal, depois, estadual, finalmente, 
no nível federal, nacional) de um partido com a pretensão de representar a 
multidão mais pobre, como o Partido dos Trabalhadores, me pareceu uma 
grande façanha histórica. Quando o PT governou por mais de uma década, 
de 2003 a 2016, respeitando a Constituição cidadã — de 1988, pareceu-me 
uma grande conquista no sentido da invenção da democracia brasileira. Do 
ponto de vista da evolução democrática no Brasil, essa foi uma conquista 
histórica muito importante, complementar à da Constituição de 1988, e 
isso, sem considerar as performances em políticas sociais e conquistas de 
direitos que efetivamente foram realizadas. Houve muitas invenções próprias 
dessa nova democracia. Os programas sociais dos governos Lula podem 
ser enumerados como invenções da democracia brasileira. Uma vez vi uma 
vitrine de uma grande livraria em Paris repleta de livros sobre o Orçamento 
Participativo, como invenção da democracia brasileira na cidade de Porto 
Alegre. Aquela vitrine me deixou contente e orgulhosa.

FEPraxiS: Como avalias a situação em que vivemos, no que diz res-
peito à posição dos intelectuais brasileiros? Uma parcela da intelectua-
lidade brasileira apoiou o golpe de 2016?

Suzana: Pois me parece que sim, no primeiro momento da intensifica-
ção do ataque ao governo petista — desde o período do escândalo midiático 
em torno do chamado “mensalão”, e as manifestações de rua meio enigmá-
ticas em torno do aumento do transporte público, ou seja, de 2012 a junho 
de 2013, houve divisão também entre os intelectuais, artistas e cientistas, 
assim como entre os políticos e juristas. Apesar de tudo, foi possível ainda 
reeleger Dilma Rousseff em 2014. Não sei em que medida “a intelectualidade 
brasileira” apoiou o golpe de 2016. Tenho assinado, com muitos intelec-
tuais, inúmeras listas e manifestos de protesto contra as diversas etapas da 
agressão à democracia que está em curso. Mas alguns, sim, estiveram menos 
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alinhados ou perplexos. Alguns intelectuais, talvez, foram inocentes úteis da 
direita; deixaram-se enganar com o discurso do combate à corrupção — dis-
curso recorrente da direita durante a Guerra Fria, e sempre presente no Brasil 
no estilo hipócrita de combate às políticas populares. Por outro lado, alguns 
outros, talvez mais à esquerda, deixaram-se levar pelo hábito do exercício 
exacerbado da crítica — o que os levou a engrossar a crítica ao PT, a crítica 
à esquerda em ação no governo, talvez por comparação com um governo 
utópico de esquerda ideal. Mas imagino que hoje há bem menos intelectuais 
dispostos a defender o golpe de 2016. Há os que se enganaram, não previ-
ram tudo o que aconteceria; deve haver os sinceramente arrependidos, e 
também há com certeza os que estão em silêncio para reflexão. Por outro 
lado, veem-se muitos intelectuais que nunca haviam assinado carteirinha 
de partido que entraram agora no PT, que está tendo uma imensa onda de 
novas filiações. Mas os casos dos intelectuais que se entregaram sem pudor 
ao golpe — como é o caso do ex-presidente considerado como príncipe da 
sociologia brasileira, são suficientes para nos causar melancolia.

FEPraxiS: “Somos como anões empoleirados em ombros de gigan-
tes, de onde podemos ver mais longe do que eles, não pela acuidade de 
nossa vista ou pela altura do nosso corpo, mas por sermos erguidos sobre 
a estatura dos gigantes.” Comenta esta frase citada por ti na Apresen-
tação do livro Política e vocação brasileira. Na atual conjuntura política 
brasileira, quem são os gigantes e quem são os anões?

Suzana: Não utilizei essa expressão para me referir a nenhuma per-
sonagem da atualidade brasileira. Não desejo chamar ninguém da cena 
política de anão nem de gigante. Sou eu que me atribuí a situação do anão 
que, subindo aos ombros de gigantes, espera poder ver tanto ou mais do 
que eles. Usei a expressão, tão antiga, apenas dentro da tradição própria 
da literatura filosófica ou científica, para reconhecer o quanto meu texto, 
naquele livro, deve aos autores estudados e consultados, em alguns casos, 
citados longamente, noutros, comentados, insistentemente glosados, como 
que reditos, quase repetidos, de algum modo, roubados nos seus textos. Foi 
só isso que quis dizer.

FEPraxiS: Quando da publicação do livro Política e vocação bra-
sileira, afirmaras ainda não ter uma avaliação dos acontecimentos de 
junho de 2013, “um fenômeno ainda enigmático e imprevisível”(p.373). 
Qual é, hoje, tua avaliação sobre os acontecimentos de junho de 2013? 
O que podemos dizer a respeito dos atores que lá se apresentaram? Que 
ligações há entre as manifestações lá ocorridas com o golpe de 2016?
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Suzana: Continuo a pensar que as manifestações de rua de junho de 
2013 constituíram um fenômeno que ainda não foi inteiramente decifrado 
e reserva zonas sombrias e inatingíveis, de modo que talvez jamais consi-
gamos saber toda a sua significação, pois essa está ligada a uma grande 
diversidade de motivações, o que já ficava evidente no que aparecia então 
nos meios de comunicação. E uma pesquisa detalhada e séria para conhecer 
melhor e saber o significado mais aproximado daquelas multidões, passados 
alguns anos, já é impossível. Hoje somente é possível revisar o sentido do 
que percebemos naquele momento, à luz do processo do golpe de 2016 e de 
todas as evidências do processo autoritário instalado até este momento, em 
agosto de 2018. Evidente que as manifestações de 2013 colaboraram para 
enfraquecer o governo Dilma e tornar mais vulnerável a instalação demo-
crática da época. Questionava-se o apoio popular do governo de caráter 
popular. No entanto, algo me parece sobrar no evento das manifestações 
de 2013 que, provavelmente, incluíam mais do que apenas a oposição de 
direita. Penso que ali havia manifestações de autêntica insatisfação com 
os defeitos da situação da época, associadas à certa ingenuidade de quem 
não soube avaliar o risco político que era expor uma democracia frágil a 
uma crise de governo. Esta que, de maneira oportunista, a direita soube 
aproveitar e empurrar para a direção que lhe interessava e interessa— com 
a cumplicidade e uso da influência muito clara do aparato dos meios de 
comunicação dominantes. Fizeram-se muitas tentativas de interpretar e 
refletir sobre os acontecimentos de junho de 2013. No livro A enciclopédia 
do Golpe (Vol.1), coletânea coordenada por Maria Luiza Quaresma Tonelli e 
outros, há um capítulo intitulado Junho de 2013, onde Diogo Costa lembra 
a tradição das manifestações no Brasil de começarem por reivindicação 
aparentemente mínima e ligada ao transporte — de que a primeira foi a 
Revolta do Vintém (Rio de Janeiro, 1879-1880). O autor analisa o papel dos 
grupos anarquistas blackblocs, que contribuíram para desconstruir a legiti-
midade das manifestações e avalia os resultados, quase nulos, tanto para a 
consciência crítica como para o crescimento dos partidos de esquerda. As 
manifestações de junho de 2013 parecem ter contribuído para enfraquecer 
a representatividade da esquerda perante os partidos de direita e, nesse 
sentido conservador, influenciaram as eleições para o Congresso de 2014. 
Por outra parte, os eventos de junho 2013 teriam tido o mérito de obrigar 
os setores populares, seja os movimentos sociais ou partidos preocupados 
com as políticas de interesse popular, a prestar mais atenção às redes sociais.

FEPraxiS: Com o fito de mencionar brandamente os “conflitos de 
classe”, ou de sequer admiti-los, alguns estudiosos políticos, filósofos ou 
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não, preferem afirmar que não há, na nossa sociedade contemporânea, 
divisão de classes, tampouco podemos falar mais em “luta de classe”. 
No teu livro, tu citas “interesses concretos na sociedade de classes”. 
Qual a relação desses temas, dessas abordagens com o que vivemos em 
maio de 2016?

Suzana: Em nível global, no mundo todo — mais cá, menos lá, mas, 
de algum modo, em todo o planeta — as mudanças tecnológicas afetam o 
trabalho industrial e de fato modificam as relações e proporções dos setores 
da economia e transformam as aparências do confronto dos interesses de 
classe. No Brasil, também houve mudanças; os lugares de emprego urbano 
surgiram mais no setor de serviços do que na produção industrial; e tudo 
isso muda a configuração das lutas sindicais e operárias. Por outro lado, no 
Brasil, nos anos de governos petistas, com predomínio no PT do lulismo, que 
afirmou a tendência à política de conciliação e de alianças amplas, os pro-
gramas sociais conviveram dentro de um presidencialismo de coalisão, de 
tal forma que, em determinada fase do período de governos petistas, pode 
ter predominado a impressão de abrandamento da luta de classes, uma 
vez que a estrutura do Estado estava empenhada em defender (ou compen-
sar) os interesses dos trabalhadores e das classes mais pobres, exercendo 
uma pressão corretora diante dos donos do poder tradicionais na sociedade 
brasileira. Mas certamente é ilusão imaginar que atingimos um nível tal de 
desenvolvimento da igualdade, do respeito entre as diversas categorias de 
trabalho e renda, que esteja desfeito o conflito de interesses e a separação 
dos grupos e classes sociais. O golpe de 2016 parece fortemente associado 
às diferenças de classe econômica e social. Muitos analistas referem mesmo 
a existência de uma espécie de “revolta dos ricos” ou da classe média alta. 
Aliás, esse fenômeno não seria exclusivamente brasileiro. É algo que aparece 
também em outras sociedades contemporâneas, em que grupos de ideário 
neoliberal se afirmam politicamente e continuam a conflitar com os partidos 
de cunho socialdemocrata, mais preocupados com as condições e direitos 
das classes trabalhadoras. No caso do Brasil do presente, parece claro que 
a elite do dinheiro, o setor dos bancos, a casta das finanças, brasileira e 
estrangeira (talvez mais estrangeira) teve presença importante no processo 
do Golpe de 2016. Todas as reformas parecem perseguir a diminuição de 
investimentos no desenvolvimento social, a educação, a saúde, priorizando 
a remuneração do capital. O caso da Petrobrás é central e muito expressivo, 
embora não seja o único. Os recursos adquiridos ou prometidos pela explo-
ração do Pré-sal — que haviam sido reservados por lei, em grande parte, 
para a educação e saúde — parecem ter-se tornado o centro da cobiça do 
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capital privado, nacional e estrangeiro; portanto, parecem estar no centro 
do conflito dos interesses de classe no Brasil atual 64.

FEPraxiS: A destituição da presidenta Dilma por meio de um golpe 
midiático, parlamentar e jurídico, como o que aconteceu, ensina o quê 
aos setores mais progressistas e da esquerda do nosso país?

Suzana: Acho que nos ensina o quanto é forte o Golias contra o qual 
se enfrenta o pequeno Davi que é a esquerda brasileira. É preciso muita 
inteligência e incansável habilidade política, além de grande paciência, 
solidariedade e articulação com a grande maioria dos concidadãos, para con-
seguirmos repor e ampliar o Estado de direito, com o funcionamento básico 
dos três poderes republicanos, um Judiciário isento, eleições periódicas e 
sem fraude, em que as classes populares estejam representadas e, por meio 
das instituições democráticas, consigam ver defendidos e contemplados 
os seus direitos básicos à alimentação, à saúde, à educação, ao trabalho, 
à cultura, ao esporte, ao lazer, à segurança, à dignidade na velhice... Além 
disso, nos leva a refletir sobre a fragilidade das situações de prestígio e de 
poder. Também ensina que o mal atual, da fragilidade da situação política, 
que foi destruída e carece de reformulação, também é razão de esperança, 
pois somente se sabe que as situações são de extrema incerteza. A muta-
bilidade das situações que temos a lamentar pode ser vista também com 
esperança, de que a criatividade das forças progressistas encontre caminhos 
para superar o impasse atual.

FEPraxiS: O golpe de maio de 2016 veio acompanhado de outros 
minigolpes contra a classe trabalhadora, contra o povo brasileiro, em 
suma. Na educação, o Programa “Escola sem Partido” representa uma 
estratégia de institucionalizar a ausência da crítica, da reflexão. O que 
pensas a respeito? 

Suzana: Não temo demais uma lei dessas no Brasil. O que me parece 
mais temível é o clima de controle que faria funcionar tal lei. Isso seria real-
mente a vivência do fascismo em todo o seu sentido. Nem os governos mili-
tares, durante o período de 1964 a 1985, tiveram a miopia de imaginar que se 
poderia retirar a reflexão e o pensamento crítico das crianças e adolescentes, 
de todo aluno de qualquer idade. Naquela época, existiam duas disciplinas, 
por sinal, obrigatórias — Organização Social e Política Brasileira (OSPB) e 

64 . A leitura dos livros do sociólogo Jessé Souza é importante para atualizar a consciência 
da questão das classes sociais no presente e no Brasil.
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Educação Moral e Cívica — que, apesar de sua intenção conservadora, muito 
provavelmente no sentido da lavagem cerebral e da moldagem ideológica, e 
embora sendo alvo de polêmica, de controle, de censura, muitas vezes foram 
oportunidade para a reflexão com os alunos, ocasião de transformação, de 
esforço crítico com os educadores.

FEPraxiS: O momento atual nos oferece inúmeros desafios. Quais 
deles, tu achas, precisamos enfrentar com a máxima urgência?

Suzana: Estamos na última hora da possibilidade de entrar no pro-
cesso das eleições, de libertar e eleger Lula, e se isso se demonstrar final-
mente impossível, pelo menos eleger um representante do Partido dos 
Trabalhadores.

FEPraxiS: Eleições para Presidente, Governador, Câmaras Legisla-
tivas/2018: quais são tuas expectativas e avaliações a respeito?

Suzana: Não me sinto apta para previsões. Sobretudo neste ano, a 
previsão está prejudicada. Podemos imaginar, podemos desejar, podemos 
torcer. E devemos lutar para que as coisas se encaminhem neste sentido ou 
no outro. Mas nada nos permite prever o que acontecerá. Minha expectativa, 
ou melhor, meu desejo é que a equipe jurídica que defende o presidente 
Lula encontre a maneira mais eficiente para obter a sua liberdade. E assim, 
ainda nas duas próximas semanas, fique claro que ele pode ser apresentado 
como candidato do Partido dos Trabalhadores a Presidente da República. 
Tudo indica que, se candidato, Lula pode ganhar. A maioria, é o que parece, 
já percebeu a fraude que é o processo de acusação e condenação de Lula. 
Luiz Inácio Lula da Silva é um líder amado pelo povo e as eleições com ele 
serão um momento de afirmação da democracia no Brasil. Mas reconheço 
que há uma contradição nesta minha expectativa. Pois se reconheço, há 
dois anos, o golpe de 2016 como um golpe ilegal e antidemocrático, como 
minha expectativa ainda é que consigamos suplantar a situação de exceção 
e manter nosso candidato? De onde viria a mágica para possibilitar o que 
desejamos — eleições limpas e diretas, com Lula candidato e possivelmente 
eleito? De onde nos viria o apoio para garantir sua candidatura, sua eleição, 
seu novo mandato? Assim como em futebol muitas vezes parece (como um 
dia disse Garrincha...) que “falta combinar com os russos”, parece-me que 
na política brasileira atual, com tal situação de anomia do Judiciário, dos 
homens que deveriam ser nossos garantidores da lei, falta algo a combinar 
com alguém que joga do outro lado. Está faltando o apoio forte do outro. 
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Se não existe a multidão a mostrar a força do povo do nosso lado na rua, 
precisamos de um gênio da diplomacia para fazer um milagre.

Uma observação final, em 22 de agosto de 2018 

Suzana: Quando, no outono de 2016, participei, junto com o professor 
de Direito e jurista, José Carlos Moreira, de uma mesa redonda na PUCRS 
em Porto Alegre, sobre o momento político que indicava o golpe jurídico-mi-
diático-parlamentar, apresentei as razões pelas quais me parecia podermos 
esperar que este não se mantivesse por décadas, como o golpe militar de 
1964. Minha argumentação foi já então a transformação havida no grau de 
comunicação e educação, de muitos milhões de brasileiros que hoje são 
uma população urbana e alfabetizada e ligada na internet, quando em 1964 
havia uma grande maioria de brasileiros como população rural e muitos 
analfabetos. Por outro lado, sabemos que as situações políticas com base 
em movimentos de opinião, que dependem muito de efeitos midiáticos, 
podem mudar muito rapidamente. A maioria do povo brasileiro não é mais 
tão facilmente enganável, e a mudança é possível, essa tem sido a minha 
aposta. É o que os eventos atuais, já neste momento da campanha eleitoral 
de 2018, nos permitem continuar a esperar e apostar, embora sem certezas 
claras.
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