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EDITORIAL: A GOVERNAMENTALIDADE MAFIOSA 

 

 

 

Aos 5 jovens assassinados em Maricá (RJ) 

25 de março de 2018 

Sávio de Oliveira, 20 anos 

Matheus Bittencourt, 18 anos 

Marco Jhonata, 17 anos 

Matheus Baraúna, 16 anos 

Patrick da Silva Diniz 

PRESENTES ! 

 

 

 

Nessa edição nº 51 da Lugar Comum publicamos uma coleção de artigos e 

ensaios organizada por Priscila Pedrosa Prisco, que criticaram, com abordagens e 

perspectivas pluralistas, a narrativa do “golpe” como chave de interpretação do 

impeachment da Presidente Dilma Roussef. Se trata de artigos escritos em 2016, no calor 

do momento, quando o impeachment era apenas anunciado ou em andamento. Ao passo 

que a esquerda universitária foi se homogeneizando em uma posição majoritária, nós 

continuamos a pensar que só há devir numa posição menor. É disso que se trata. 

O Dossiê é de grande interesse. A crítica da narrativa hegemônica na esquerda 

brasileira e ainda mais na esquerda global é uma tarefa urgente e permite fazer um balanço 

da constelação de posições menores que desenhavam uma linha de fuga para fora da 

polarização fake construída e imposta já nas eleições de 2014. Ao mesmo tempo, temos 

a oportunidade de sistematizar algumas reflexões teóricas e metodológicas sobre o 

conjunto de noções mobilizadas para transformar o impeachment em um golpe e, na hora 

em que estamos fechando essa edição, a prisão do ex-presidente Lula em "atentado" à 

democracia, ao estado de direito e às garantias constitucionais em mais um episódio do 

que seria o "ódio das elites aos pobres".  

 

(1) A DEMOCRACIA E O IMPEACHMENT 
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Entre 1935-1936, diante da impotência das vastas mobilizações do Front 

Populaire em barrar a emergência do fascismo na França e na Europa, Georges Bataille 

(com André Breton) animou um grande grupo de intelectuais que produziu um manifesto 

chamado Contre-Attaque1. Por um lado, Bataille e os outros intelectuais tentavam 

desesperadamente afirmar que a esquerda e os movimentos populares precisavam ir além 

da defesa formal e burocrática de seus direitos e mobilizar algo que tenha a força de se 

opor realmente ao fascismo: “Nós lutamos para transformar o mundo da impotência que 

é a sociedade humana onde vivemos; nós lutamos para que a omnipotência humana se 

liberte de um passado de miséria e disponha livremente das riquezas da terra”2. Bataille 

pensa que a “sociedade burguesa é uma organização sem potência (e que) não é 

enquanto autoridade que ela precisa ser combatida, mas como ausência de autoridade”3. 

Ele constata que “nenhum regime democrático estabilizado nunca foi derrubado por uma 

revolução clássica”. Por que vigora esta estabilidade? “Porque (na democracia) o 

descontentamento, mesmo quando generalizado, acaba – na melhor das hipóteses – 

formando duas correntes de pensamento divergentes. Não há mais a cabeça coroada 

para reunir contra ela toda a oposição, pois se acontece que um chefe de Estado ou um 

chefe de governo sejam objeto de uma recusa generalizada, o jogo normal das 

instituições o elimina, dando assim satisfação a uma parte dos descontentes”4. 

Temos aqui uma bela definição do papel jurídico e político da figura 

constitucional do impeachment. Em primeiro lugar, é um instituto jurídico típico da 

democracia representativa que funciona como válvula de escape que permite evitar a 

“revolução” e também o “golpe”. É a válvula que regimes autoritários como o 

venezuelano, o cubano ou o chinês não têm. Em segundo lugar, essa capacidade que tem 

o sistema representativo de se flexibilizar (mudando de governo) faz com que se produza 

uma inversão política que Bataille define nesses termos: “(nos casos dos regimes 

autocráticos) é a autoridade que se torna intolerável. Na democracia, é a ausência de 

autoridade”5. Contudo, o funcionamento dessa flexibilidade não é sempre o mesmo nas 

democracias. Nos sistemas parlamentares, tudo isso se resolve pela "simples" mudança 

                                                                 
1 Georges Bataille, André Breton, Contre-Attaque, Union de lutte des intellectuels révolutionnaires - 1935 

- 1936, Ypsilon, Paris, 2013 
2 Ibid., p. 68. 
3 Ibid., p. 67. 
4 Ibid., p. 57. 
5 Ibid., p.58. 
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do primeiro ministro (como no caso do Reino Unido ou da Itália). Até o sistema 

presidencial francês prevê essa possibilidade pela mudança do primeiro minis tro, 

inclusive com a possibilidade de ter o presidente e o primeiro ministro oriundos de forças 

políticas que estão em oposição entre elas (a cohabitation). Cabe lembrar o caso dos 

Estados Unidos, onde o impeachment é um instituto particularmente rígido e isso talvez 

explique em parte o altíssimo numero de presidentes norte-americanos que foram 

assassinados. No caso do Brasil, o sistema presidencial faz com que o impeachment seja 

um instituto necessário e ao mesmo tempo lhe confere uma dimensão particularmente 

traumática. Nada que tenha impedido a esquerda e o PT de participar com entusiasmo à 

campanha pela destituição do primeiro presidente democraticamente eleito, em um 

período em que as instituições democráticas eram ainda mais precárias do que são ainda 

hoje. Curiosamente, um dos senadores do PT mais ativos na propagação do discurso que 

reduz o processo de impeachment a um “golpe” nasceu politicamente como um líder dos 

“caras pintadas”, os jovens que se coloriam com as cores do Brasil durante as 

manifestações pela destituição de Fernando Collor, em 1992. Então, em primeira 

instância, o impeachment como instituto é parte importante do funcionamento jurídico da 

representação democrática e responde a uma necessidade política: acolher o clamor das 

ruas e dos protestos, mesmo que isso possa ser apenas superficial. Nesse sentido, o 

impeachment da ex-presidente Dilma Roussef foi mesmo um “impeachment” clássico, 

seja no plano jurídico ou político. Que a “Elba” do Collor fosse uma “prova” acusatória 

mais forte que a “pedalada fiscal” da Dilma é algo que fica por conta dos exercícios 

retóricos dos dois campos que se formaram na época e não tem nenhum peso em um 

dispositivo jurídico que diz respeito a um processo eminentemente político diante do 

clamor social. 

 

(2) O GOLPE DE MÁGICA. 

 

No momento em que o destino da Dilma estava selado, o PT e o campo da 

esquerda em geral passaram a veicular a narrativa do golpe e essa se tornou amplamente 

majoritária, envolvendo o voto crítico de 2014 e até boa parte do esquerdismo, do 

ativismo que se diz anarquista e inclusive com o apoio da intelectualidade global que se 

mostrou nessa situação como uma verdadeira nomenclatura. Se trata de uma narrativa 

duplamente falsa. Não somente porque o impeachment é um procedimento perfeitamente 

constitucional, mas pelo fato que essa narrativa do “golpe” não tinha (e não tem) nenhuma 
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intenção (e sequer nenhuma chance) de suscitar a mobilização social necessária a 

enfrentar o impeachment. O golpe é na realidade um “golpe de mágica". Por um lado, ele 

transforma a causa em um efeito (pior, em uma "vítima"); por outro, aposta na mudança 

institucional que o impeachment viabiliza para se proteger das verdadeiras ameaças. 

Nesse sentido, é mesmo um “golpe de mestre”, porque não é fácil fazer entrar a quase 

totalidade do mundo intelectual em uma armadilha tão grosseira: a oposição meramente 

formal e jurídica interpretada pelo advogado que ocupava o cargo de Ministro da Justiça 

(“é golpe!", “não há provas!”, “é um golpe midiático-parlamentar!” etc.) levava a uma 

oposição real suficiente para chantagear todo o campo da esquerda (“barrar a onda 

fascista”, “fora Cunha”, “fora Temer”, "Lula livre") e totalmente aquém de qualquer 

intenção de se opor concretamente ao impeachment. A oposição formal transforma o PT 

e o Lula em vítimas e as causas (da crise) em efeitos (da crise como "golpe" e como 

"complô" da "elite branca", a mesma da qual Lula era o estertor). PT, Dilma e Lula 

passaram assim, tranquilamente, da condição de responsáveis pela violentíssima recessão 

e o estelionato eleitoral a vitimas de um "golpe" ao passo que desemprego, quebradeira e 

violência iam parar no colo do Temer. Assim, o povo do Rio, massacrado pelas 

consequências da orgia de roubos, remoções, megaeventos, obras inúteis e máfias, 

deveria – na narrativa Ninja – se mobilizar para defender o Lula e o PT, seus algozes 

(claro, juntamente ao Cabral e ao Temer). Obviamente, isso não aconteceu. Mas, no 

mundo das ideias o que conta são apenas as imagens e os recursos que se tem para 

multiplicá- las nas redes sociais. 

O PT passou 14 anos no governo federal atribuindo toda e qualquer mazela 

brasileira ao Pedro Álvares Cabral ou ao Fernando Henrique Cardoso. Já antes do 

processo de impeachment ter acabado, a culpa pela maior crise econômica da história 

brasileira (ajuste desajustado, 10% de recessão, tarifaço, fraude eleitoral, a falência do 

Estado do Rio de Janeiro etc.) já era do Cunha e do Temer. Tudo isso passou a ser 

apimentado com exercícios retóricos voltados para alimentar a busca esquerdista e 

ativista por formulas moralistas e justicialistas: “é a elite que não aguenta mais pobre 

viajando de avião”, eis uma das fórmulas mais estapafúrdias e mais bem propaladas pelos 

setores da própria elite que estão no esquerdismo, entre complexos de culpa e ilusões de 

radicalismo. Uma outra fórmula desse mesmo tipo, um pouco mais sofisticada, foi de 

passar a gritar contra a “privatização” de uma Petrobras que o governo do PT e do PMDB 

simplesmente despojaram, em um caso de escola do que David Harvey chama de 

exploração por espoliação. Mas, a oposição real nunca passou, exatamente por causa 
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disso, do nível das mobilizações dos aparelhos que ainda cabem na galáxia do PT (CUT, 

MST, MTST) e do sectarismo esquerdista, mesmo que dividido. Pior, a cada vez que 

chegava a hora “h”, a parafernália da “luta contra o golpe” recuou cuidadosamente até o 

ponto não apenas de desaparecer, mas de sustentar abertamente o campo do governo 

Temer: quando o grande “inimigo” Cunha foi parar na cadeia, o “fora Cunha” foi 

esquecido para manter a narrativa da “perseguição”; quando a gravação ambiental do 

Sergio Machado mostrou que o pacto que sustenta o impeachment inclui a proteção do 

Lula, o nome do Lula foi apagado (e continua sendo nesses últimos dias nos memes 

lulistas); quando chegou a possibilidade de destituir o Temer no STE, o “fora Temer” 

muito simplesmente sumiu do mapa, não houve sequer mobilização de aparelho e os 

advogados do PT ajudaram o Temer a se salvar. Mas foi com o caso Aécio que chegamos 

à explicitação: o PT apoiando a movimentação de toda a classe política contra o STF para 

impedir que o senador tucano fosse cassado e preso. Esse é o golpe de mágica da narrativa 

do golpe: multiplicar a oposição ideal ao impeachment e, na realidade, torcer pelo seu 

sucesso. 

Entre a mobilização formal “radical” e a ausência de mobilização real, nós temos 

mesmo a confirmação do que dizia Bataille, mas pelo avesso. A ausência de autoridade 

que Bataille lamenta como característica da democracia é na realidade a presença de uma 

outra autoridade: aquela cínica alimentada por doses cavalares e crescentes de 

manipulação da comunicação, até o ponto de se afirmar como "ideia" pura. Tudo isso 

começou na criminosa campanha eleitoral de 2014, com relação à qual seria interessante 

saber quantos recorreram ao uso da colonização das redes sociais – seja o PT ou os 

tucanos – com mecanismos como esses que o caso do Cambridge Analytica e do 

Facebook vem revelando. A pós-verdade e as fake news começaram no Brasil e os petistas 

e tucanos foram vanguardas da nefasta inovação. 

Mas, como na história de Goethe, os atalhos das mágicas sempre correm o risco 

de se voltar contra o próprio feiticeiro e tudo isso apareceu não tanto no desfecho parcial 

que é a prisão do próprio Lula (decretada para o 7 de abril e realizada no dia 8 de abril), 

mas nas condições jurídico- institucionais de sua luta pela sobrevivência. Essas dependem 

realmente do sucesso que o governo Temer, com apoio de toda a classe política, terá em 

voltar ao status quo anterior à Lava Jato para fazer que a corrupção sistêmica e geral 

continue funcionando como o mecanismo fundamental da governamentalidade brasileira. 

Uma governamentalidade que desce do Planalto até os territórios das chamadas milíc ias 

e desses para cima, passando por Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas e 
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outros Tribunais de Contas. Uma corrupção que se mostrou assassina no brutal 

assassinato da vereadora do Psol do Rio, Marielle Franco, e dos 5 jovens de Maricá6. 

O que antes era implícito e mistificado ficou claro na véspera da prisão. A 

composição do voto no STF não poderia ser mais explicita: todo o entulho conservador 

ou fisiologista votou pela concessão do HC e ainda luta pela revisão da jurisprudênc ia 

sobre a execução da prisão em segunda instância, com o Gilmar Mendes na primeira 

linha. Quando ataca o levante de junho de 2013, dizendo que foi o início da perseguição 

contra ele, Lula está falando a verdade do que pensa e condensa toda a situação: o 

problema não é por ele (e a grande maioria do PT) ter cedido às sereias da corrupção, mas 

por essa passar a ser combatida realmente a partir do arcabouço legal assinado por Dilma 

no calor do levante de junho. É como alguém que diz: "mas como, a festa acabou logo 

agora que eu acabei de chegar?!". A retórica postiça da perseguição serve para mistificar 

a realidade dos tradicionais esquemas de corrupção que Lula e o PT participaram e 

requalificaram em pior.  

Inútil negar que o lulismo foi bem-sucedido em levar a quase totalidade da 

esquerda para o mesmo túmulo no qual ele se colocou e colocou o PT. Socialmente isso 

aparece nas fracas mobilizações que acompanharam sua prisão: mais uma vez, o que 

funcionou foi mesmo a produção retórica de imagens falsas para tentar preencher uma 

“ideia” totalmente vazia. O espetáculo como alfa e ômega de um culto da personalidade 

cada vez mais explicito e morto. Enquanto isso, sua salvação jurídica está nas mãos, 

literalmente, do que há de mais retrogrado, o Gilmar Mendes. Mesmo que decadente, o 

PT dispõe ainda de aparatos consistentes: parlamentares, governadores, prefeituras, 

sindicatos e os tais “movimentos sociais organizados” e isso é mais do que suficiente para 

explicar a dimensão “cativa” das mobilizações orquestradas, mas também daquelas que 

foram evitadas.  

Quais são então as razões que levaram a esquerda inteira a seguir como um 

rebanho o grande líder numa defesa suicida da corrupção que não é dela? O que fez o 

PSOL do Rio de Janeiro até esquecer o nome de sua militante barbaramente assassinada 

para fazer um circo em torno da defesa do Lula, para deixar ele se comparar a ela, ele que 

é chefe de um partido que sujou as mãos com doleiros, bicheiros, milicianos e isso 

exatamente no Rio de Janeiro, um partido que nunca se empenhou a esclarecer os 

assassinatos de Celso Daniel e Toninho de Campinas? Como podem um monte de 

                                                                 
6 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/cinco-adolescentes-sao-mortos-a-tiros-em-marica-rj.ghtml 
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“defensores” da causa indígena fechar os olhos diante do preço do Triplex de Guarujá e 

da participação do Lula junto à OAS nas tentativas de impor aos índios do Tipnis (na 

Bolivia) a estrada que a empreiteira brasileira queria construir com dinheiro do BNDES?  

Podemos avançar diferentes hipóteses. Uma, geral, diz respeito ao papel da 

produção simbólica na esquerda. Uma segunda é mais especifica ao modo de ser do 

“esquerdismo”. Uma terceira, à qual dedicamos a terceira parte desse editorial, é a questão 

e o papel do garantismo jurídico e do abolicionismo penal.  

Em primeiro lugar, a “esquerda” é mesmo pura transcendência, uma ideia 

abstrata, e não é por acaso que o Lula falou disso em seu discurso abertamente e 

assumidamente messiânico no dia de sua entrega à prisão. A essa transcendência se 

curvaram vergonhosamente até os filósofos da imanência, talvez sob o peso dos anos de 

prisão vividos: abençoam Lula e o PT e manifestam um silêncio cúmplice com o genocida 

Maduro, repetindo o vexame da cobertura intelectual aos crimes do socialismo real na 

URSS e na China maoísta. O teórico da autonomia grita "Viva Lula, além de Lula" ao 

passo que o psicanalista pop Slavoj Zizek justifica o "terror" chavista contra os 

venezuelanos: “In such conditions is a kind of terror (police raids on secret warehouses, 

detention of speculators and the coordinators of shortages, etc) not fully justified as a 

defensive counter-measure ?”7. 

Essa transcendência é cega e se nutre de símbolos e fetiches. Só que o fetichismo 

da esquerda é o pior que possa existir, ao passo que só vive disso, se afirma como sendo 

contra o fetiche e isso significa não apenas que os outros fetiches merecem ser eliminados 

(pelo estigma ou pela justiça “popular”), mas que que ele purifica os seus de maneira 

instantânea: a elite é golpista, mas os ricos petistas e seus jatinhos são populares; Lula é 

preso por ser o pobre que quis fazer política, mas seus comparsas são os maiores 

milionários do Brasil: Eike Batista, Marcelo Odebrecht, Leo Pinheiro, Bumlai etc. Assim, 

Lula é totalmente solúvel, como Nescafé. Até os mais ferozes críticos ao longo de 14 anos 

de governo do PT passam a adorar o bezerro quando esse opera a transmutação. Mesmo 

aqueles que escreveram páginas de livros sobre a corrupção do PT, na hora “h”, ajoelham-

se na frente do fetiche. Tudo passa pela contínua renovação do fetiche, a multiplicação 

de sempre novos símbolos vazios: como faziam Mussolini, Stalin e Hitler, como ainda 

fazem o peronismo e o castrismo, como fez o chavismo. Não é do Lula que ganhou e 

                                                                 
7 The Courage of Hopelesseness. Chronicles of a Year of acting Dangerously. Allen Lane, London, 2017. 
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governou que falamos, mas do Lula politicamente morto, que continua vivo apenas como 

fetiche. 

A importância do fetichismo e sua dimensão autoritária aparece claramente 

quando Lula e o PT defendem a ditadura de Maduro: se trata de alimentar a qualquer 

custo o mito de uma radicalização, mesmo que isso leve a explicitar o fundo autoritário 

do projeto de poder. Não é por acaso que a intelectualidade internacional supostamente 

democrática assinou um sem número de manifestos contra o golpe no Brasil e se cala 

sobre o Maduro. Isto quando não o apoia e manda calar as críticas sobre ele. Eis que no 

dia da prisão, o que os fiéis passam a chorar não é a perda das conquistas reais, mas tão 

apenas a perda do símbolo. 

Uma segunda explicação sobre o sucesso das narrativas do lulismo é a adesão 

massiva do esquerdismo, em particular do PSOL. O pequeno PSTU, que resistiu a essa 

chantagem perdeu a metade de seus quadros por causa disso. Não se trata apenas de 

avaliações (a nosso ver erradas) de dirigentes que pensam em ter condições de disputar o 

espólio do PT, mas da própria maneira de ser do "esquerdismo". O esquerdismo não 

herdará o espólio do lulismo, simplesmente porque o lulismo conseguiu romper o gueto 

ideológico onde a esquerda se fixava. Aqui está a armadilha: o esquerdismo, que é uma 

forma de moralismo, criticava Lula por dizer que "não era de esquerda, mas apenas um 

metalúrgico". Isso é um duplo paradoxo. O que fazia a força de Lula era mesmo essa sua 

capacidade de não se prender à ideologia e realmente dialogar com o "povo", com os 

pobres. Mas isso virou "lulismo" e o lulismo foi comprado, passou a fazer parte da 

governamentalidade mafiosa e neoescravagista do biopoder no Brasil. Diante disso, Lula 

e o PT passaram a dizer que são o que negavam ser: "esquerda" e que são perseguidos 

não por serem corruptos, mas por "serem de esquerda". Se isso não determinou nenhuma 

movimentação social maior, levou o esquerdismo ao suicídio político. Para o esquerdismo 

moralista, é impossível resistir a esse apelo maniqueísta, pois isso diz respeito à sua 

maneira de ser (mesmo que essa não se reduza a isso e que ele desempenhe, por exemplo 

no Rio de Janeiro, um papel fundamental e corajoso de resistência à máfia do poder). É, 

pois, pelas mesmas razões que o PSOL apoia o Maduro (como apoiava o militar Chavez), 

ao passo que é contra a intervenção federal no Rio dirigida por militares. O PT o faz por 

mero cinismo, o PSOL porque acredita mesmo nisso. Ficamos com a pergunta de saber o 

que é realmente pior. Chegamos assim à terceira explicação do "sucesso relativo" do 

petismo em chantagear a esquerda e até o ativismo. Dessa tratamos no próximo e último 

ponto. 
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3) GARANTISMO E ABOLICIONISMO: O MOMENTO MAQUIAVELIANO 

 

O garantismo jurídico e o abolicionismo penal são temas animados por redes de 

juristas, trabalhadores da área de segurança (juízes, policiais) e ativistas que são 

fundamentais para a defesa dos direitos humanos no Brasil. A defesa dos direitos 

humanos no Brasil é um desafio gigantesco pois vivemos uma situação paradoxal: por 

um lado, para a grande maioria da população esses apenas existem no papel; pelo outro, 

esse mesmo fato cria as condições de um conflito generalizado que não apenas os fere, 

mas cria e alimenta uma demanda generalizada por "menos direitos" e "mais punição". 

Contrariamente ao que boa parte da esquerda diz e ao que agora o PT tem interesse em 

dizer, essa demanda não está nos setores mais ricos da população (mesmo que parte deles 

tenham aderido a isso), mas está difusa nos bairros e nos territórios onde a população 

pobre vive dominada por um tremendo sistema de opressão que mistura polícia, milíc ias 

e os vários comandos de narcotráfico.  

Aqui não nos interessa muito o fato que o cinismo do marketing lulista se 

coloque como vítima do que seria um “estado de exceção” e de uma justiça que atentaria 

aos direitos humanos. O que nos interessa é uma outra discussão, com os militantes que 

realmente lutam por direitos (o garantismo) e justamente colocam no cerne dessa luta o 

abolicionismo penal. Sim, no Brasil a luta pela abolição da punição é fundamental e só 

ela pode dar sentido ao garantismo. Mas, em primeiro lugar, essa precisa ser uma luta e, 

em segundo lugar, essa luta precisa ser mesmo contra o sistema material de dominação e 

não apenas (e nem tanto) contra sua representação formal. O voto da Ministra Rosa Weber 

no dia 4 de abril de 2018 é emblemático e funciona como um caso heurístico. Em termos 

jurídicos, ela confirmou sua defesa do garantismo (e o fato de ser contra a prisão antes do 

trânsito em julgado) e ao mesmo tempo votou contra o Habeas Corpus em nome do que 

é chamando de “estabilidade jurídica” (não mudar a interpretação da lei da noite para o 

dia). Mas, em termos políticos, se trata de outra coisa: Rosa Weber votou contra o uso 

pessoal da Lei e pelos que Raimundo Faoro chamava de “donos do poder”.  Gilmar 

Mendes, em 2016, não apenas votou pela prisão em segunda instância como foi um dos 

maiores formuladores daquela maioria que naquele momento servia para o impeachment 

e agora, diante de uma Lava Jato que ameaça todo o sistema de poder e sua 

governamentalidade mafiosa, quer dobrar a jurisprudência aos seus interesses.  Aqui não 

se trata de pensar que a radicalização democrática virá pelas mãos de juízes e polícia 
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federal, mas que a luta contra a governamentalidade mafiosa é fundamental para que as 

garantias sejam reais e para avançar no terreno do abolicionismo penal.  

Estamos em pleno momento maquiaveliano: opor os meios (a luta contra a 

corrupção) aos fins (o garantismo jurídico) é hoje assumir uma postura totalmente 

moralista e abstrata para permitir que o punitivismo contra os pobres, esse produzido pela 

governamentalidade mafiosa, permaneça e aumente. Os pobres não são punidos apenas 

quando são assassinados ou quando vão para as masmorras que o PT deixou intactas ao 

passo que construía estádios, barragens e campos de concentração chamados de Minha 

Casa Minha Vida, eles também são punidos todos os dias nos ônibus infames que o levam 

ao trabalho como gado, quando têm que pagar imposto ao sistema de milícias e batalhões, 

assim como têm que votar para o vereador ungido. Para os pobres poderem fazer política, 

o desmonte da governabilidade mafiosa é decisivo: o milagre de junho de 2013 foi mesmo 

de ter aberto uma brecha por onde os pobres podiam fazer política fugindo para fora do 

campo que é a periferia das grandes cidades brasileiras: não por acaso, no Rio de Janeiro, 

foi um levante contra Cabral e Paes, os aliados regionais do Lula e do PT. Essa luta 

continua também na luta contra a corrupção, aquela que a Marielle e os 5 jovens de Maricá 

faziam. 
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AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS DA PACIFICAÇÃO: A GUERRA8 

 

A intervenção federal no Rio de Janeiro: ou da volta à normalidade, o 

sistema contra a exceção 

De volta à normalidade? Ser contra a intervenção federal e a amplificação da 

militarização do Rio de Janeiro é fácil, tão fácil quanto as mistificações que a antiga ala 

vermelha da coalizão de governo faz para apresentar-se como vítima do que ela mesma 

protagonizou, em bloco coeso com Cabral, Paes e Temer. Agora criticar a demagogia 

com ainda mais demagogia termina por nos levar para um pouco mais perto do abismo. 

Outra coisa bem diferente seria tentar abrir um caminho para resistir à espiral de violênc ia 

e crise que a coalizão encabeçada pelo PT-PMDB nos deixou como legado: a monstruosa 

chantagem diante da mobilização democrática de junho de 2013 e das séries de 

investigações da Lava Jato. A situação no Rio hoje inclui o atraso no pagamento dos 

salários dos servidores, o sucateamento de hospitais e universidades estaduais, o 

alastramento pelos mais diversos bairros de assaltos, homicídios, tiroteios com armas de 

alto calibre e um cardápio de atrocidades. Mas quanto a isso não sejamos ingênuos: o 

caos produzido no Rio demanda que alguma medida seja tomada, que algo seja feito, uma 

premência que nenhuma cobrança por uma solução estrutural e nenhuma ponderação de 

que haja situações piores poderão apagar. É claro que os mesmos que nos conduziram à 

proa do navio do progresso da cidade até a presente situação agora estejam querendo se 

passar por salvadores da pátria. Para isso, decidiram convocar uma instituição que – com 

todo o seu passado e presente repletos de problemas – se apresente como isenta. 

A exceção efetiva não foi agora, mas em Junho. A pacificação é que busca 

normalizar a exceção no dia a dia da violência urbana. Mas para que a paz seja firme, 

nada de Lava Jato a perturbar as coisas e muito menos o desbaratamento da corrupção 

sistêmica e seus mercados violentos. Em suma, dá-lhe bala nos pobres, os mesmos que 

são vampirizados diariamente por todo tipo de máfia – territorial, em rede, instituciona l 

– e nos mais diversos lugares, e que têm de pagar a conta duas vezes. A corrupção está 

enraizada numa economia tentacular que governa e modula a zona cinzenta entre 

legalidade e ilegalidade, para explorar os transportes, a compra de botijões de gás, o 

serviço de mototáxi, a grilagem, o sinal de TV, Internet. Contrariamente às banalidades 

rezadas por apressados militantes nas universidades, a intervenção decretada por Temer 

                                                                 
8 Publicado originalmente no site da Rede Universidade Nômade em 05 de março de 2018. Disponível em: 

http://uninomade.net/tenda/as-consequencias-economicas-da-pacificacao-a-guerra/  
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nada tem a ver com a exceção. Trata-se na realidade de uma desesperada tentativa que o 

sistema arrisca para voltar à normalidade, para pôr fim ao dado excepcional da conjuntura. 

O próprio Lula, em entrevista recente, ressaltou o fato. E a normalidade continua sendo, 

na prática, o funcionamento dos vários níveis do que governa a cidade para sugar o sangue 

dos pobres e encher os próprios bolsos. Mas isso não exclui que a intervenção, por mais 

demagógica em seu objetivo, não deixe de ser uma tentativa do governo em responder a 

uma demanda popular. A crítica então precisa ser outra. 

Legado olímpico. O colapso do Rio de Janeiro aconteceu na sequência de 

investimentos faraônicos que foram, da origem aos resultados, totalmente improdutivos. 

Para a população, o legado dos vultosos recursos chegados ao Rio dos megaeventos da 

década foi a quebra dos serviços públicos de saúde e educação, milhares de famílias 

removidas de suas casas, a institucionalização de operações de choque de ordem, o 

acirramento das disputas locais e regionais. Enquanto isso, o mesmo general que 

coordenou a intervenção militar durante a segurança dos Jogos Olímpicos volta ao Rio 

como interventor, agora com ainda mais poderes especiais. O decreto de Garantia da Lei 

e da Ordem (GLO), assinado pela então presidente Dilma para a Copa das Copas (a 

ocupação militar do complexo de favelas da Maré, em 2014) se consolidou como marco 

para uma nova intervenção federal no âmbito da Nova República. A situação chega a ser 

surreal: uma cidade quebrada e prostrada em virtude de uma farra de obras e projetos, um 

salto bilionário da cidade… no mesmo lugar. Nosso mais recente baile da ilha fiscal se 

fartou de empreendimentos como Comperj, Porto Maravilha, BRT, Arco Metropolitano, 

teleféricos, museus, vilas olímpicas. E sem esquecer do mamute branco plantado na Zona 

Oeste: a Cidade das Artes, apadrinhada por César Maia, pai do atual presidente da Câmara 

dos Deputados. Depois disso, sem qualquer planejamento, é anunciada a milagrosa 

intervenção. 

Em 17 de junho de 2013, nos muros de uma ALERJ que, num êxtase de 

democracia, quase foi tomada pela multidão, uma mão anônima escreveu: “Quem joga 

bombas de efeito moral não tem moral nenhuma”. Esse nos parece ser o melhor slogan 

para definir a intervenção no Rio de Janeiro. O governo federal – do estadual nem é 

preciso falar – não tem moral alguma para lidar com a onda de acirramento da violênc ia 

que o Rio de Janeiro está passando, muito simplesmente porque ele é causa e não vítima. 

Como poderia uma organização criminosa, só que espalhada por cargos no governo, 

enfrentar redes criminosas de saqueio de territórios e populações? Como um governo em 

metástase poderia ele próprio controlar outra metástase? 
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Ao mesmo tempo, a guerra às drogas e a corrupção sistêmica se caracterizam 

pela própria autoperpetuação na forma de uma normalidade de crise. Na qual, pelo medo 

e desespero, somos levados a aceitar soluções que não passam de reforços das causas do 

próprio problema que nos aflige em primeiro lugar. Estamos numa clássica situação em 

que, aprisionados no círculo vicioso de repressão e violência, “as pessoas defendem com 

afinco a sua própria escravidão”. A própria assunção da condição de vítima alimenta a 

espiral mafiosa do poder, onde quem nos ameaça é o mesmo que nos oferece proteção, 

onde somos orwellianamente violentados por nossos salvadores: peace is war. Diante 

desse looping, como formular uma contraposição à altura do desastre em que estamos 

metidos? 

Rio de Janeiro – Altamira – Caracas. Uma das linhas auxiliares para a 

sobrevivência do governo Temer é o marketing ninja que converte o PT e Lula em 

vítimas. Do lado oposto, uma segunda linha auxiliar prolonga a anterior para inverter a 

equação de soma zero: opor-se a Temer significaria alinhar-se com a propaganda do PT 

e as forças apeadas do governismo. Isto não passa de uma infame polarização: não apenas 

porque PT e Lula sejam – acumpliciados com Temer e Cabral – fatores causadores da 

situação; porém, sobretudo, porque eles se colocam no lugar da verdadeira vítima: o 

próprio povo. Sem contar aqueles mais subservientes às narrativas de aluguel, há duas 

linhas argumentativas principais. A primeira não passa de uma banalidade e como tal é 

inútil para se compreender a situação: “que a violência se combate com desenvolvimento 

e emprego”. Um enunciado vindo da boca daqueles que até ontem estavam à frente do 

governo. A outra consiste em minimizar a temperatura da crise apontando para índices 

estatísticos de outras metrópoles violentas do país, relegando assim o problema a uma 

condição estrutural. Ora, o desvio de perspectiva da realidade conjuntural pela via da 

hipótese estrutural aqui termina funcionando como demonstração do próprio cinismo, no 

conforto das teorizações em grandes linhas. Especialmente, do cinismo do próprio PT, 

que se coloca como oposição a uma lógica de intervenção que ele próprio normalizou no 

Rio de Janeiro, seu principal laboratório. Poderíamos lembrar que, segundo a estatística, 

a cidade proporcionalmente mais violenta do país é Altamira (PA). A cidade é o mais 

direto produto da estrutura de poder montada durante o governo Lula e Dilma, um arranjo  

que envolveu políticos do PMDB e do PT, grandes empreiteiras como a Odebrecht, além 

de banqueiros e mídias. Dessa megabarragem à chinesa no Rio Xingu, de produtividade 

duvidosa, até o último programa estatal-socialista para a moradia popular, o Minha Casa 

Minha Vida, o resultado foi um desastre. Em Altamira, a taxa de homicídios triplicou 
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entre 2005 e 2015, de 42,3 para 124/100 mil habitantes. O dobro do Afeganistão (60/100 

mil) ou do Iraque (50/100 mil), dois países em situação de invasão militar estrangeira, e 

só um pouco acima da violentíssima Caracas (119/100 mil). Aliás, naquele país 

governado pelo socialismo do século 21, a esquerda latino-americana e europeia não 

hesita em aplaudir toda sorte de intervenção militar, golpe e solução autoritária, como um 

mal necessário diante do imperialismo. Agora, diante da situação do Rio de Janeiro vir 

pontificar “desenvolvimento e emprego” não passa de atestado de nada a dizer ou, em 

bom português, de uma cara de pau sem precedentes. 

Ainda que, durante os anos Lula, tenha havido queda nos índices de pobreza e 

desemprego (dentro do horizonte anunciado do pleno emprego), bem como políticas bem 

sucedidas de transferência de renda, nada foi realizado de concreto quanto ao incremento 

desenfreado da população carcerária, que dobrou entre 2005 e 2015. Uma das questões 

mais candentes no tocante ao modelo de gestão da violência urbana, o colapso do sistema 

carcerário caminhou lado a lado com a melhoria dos índices socioeconômicos, como uma 

sombra à espreita da hora fatal. Isto aconteceu inclusive na região Nordeste, o suposto 

paraíso do lulismo, onde agora eclodem sangrentas disputas. Das prisões onde o estado 

organiza o crime, é redesenhada a geografia dos mercados ilícitos no Brasil e além. 

“As consequências econômicas da Paz”. Em 1919, o fundador da 

macroeconomia, J. M. Keynes, manifestou, num famoso panfleto, o seu dissenso com 

relação às condições de paz que França e Inglaterra estavam impondo à Alemanha, 

derrotada na Primeira Guerra Mundial. Aquela paz iria destruir a economia alemã e levar 

a uma nova – ainda pior do que a primeira – guerra mundial. A pacificação do Rio, para 

viabilizar a esbórnia dos guardanapos, ajudou a quebrar a economia do estado, além de 

piorar o quadro. “Depois de junho”, escreveu Paulo Arantes, “a paz será total”. A nossa 

situação, depois de Junho, é a seguinte: do lado dos pobres, a guerra; do lado dos políticos, 

a paz. Este é o preço que estamos pagando pela pacificação da brecha democrática de 

Junho, desde há cinco anos. A preocupação que orienta a esquerda, apesar disso, é seguir 

operando a sua linha de montagem de narrativas falsas. O anseio parece ser reeditar a 

campanha de 2014, quando o governismo mentiu e, graças à mentira elevada à 

propaganda massiva, venceu a sua empolgante vitória de Pirro. Mas a paixão pelo poder 

de uma esquerda que adora falar em ordem, regulação e Estado, uma vez fora dele, 

sobretudo com o impeachment de 2016, se transformou numa confusão neurótica. Nesse 

ambiente, não é mais possível produzir nada que não cacos de linguagem e símbolos ocos, 

uma produção em massa de discurso para o consumo interno do próprio grupo. Enquanto 
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isso, o Estado segue o mesmo, um aparelho neocolonial, em rede e difuso, para a 

modulação dos fluxos de corpos e signos. Como não pensar no governo Cabral, dos 

esquemas das obras, do lixo e dos parceiros, desde os hussardos do Tribunal de Contas 

do Estado até os barões e Baratas com as suas frotas para o transporte dos pobres como 

se fossem gado e, last but not least, nas milícias armadas de todos os tipos e escalões, que 

se encarregam de sugar o sangue dos trabalhadores!? 

Por outro lado, a esquerda e o bloco do progressismo em geral não se cansam de 

apostar numa oposição pero no mucho ao governo Temer, seja através do cinismo 

vagamente militante de Dilma, seja através do pragmatismo ostensivamente pró-sistema 

de Lula, que não pestaneja em se oferecer como o mediador-salvador. Assim, enquanto 

os pobres são mortos nos becos e vielas e agonizam nas filas dos hospitais, a esquerda 

governista ou crítica se desencarrega de qualquer responsabilidade pela história recente: 

a crise e o repertório de soluções sobre a segurança pública nada têm a ver com o que 

aconteceu durante os 13 anos de governo progressista, nem com o que aconteceu na longa 

restauração de Junho. Tudo não passaria de uma virada conservadora, uma onda 

neoliberal, uma subida da maré que traria dos esgotos a turba de fascistas, numa narrativa 

pré-fabricada de um golpe que, a bem da verdade, não se sustenta sequer em seus próprios 

termos, nem mesmo na boca de seus porta-vozes. A narrativa do golpe hoje não passa de 

uma disciplina do discurso. A começar pelo fato que golpeados e golpistas perseveram 

para quase todos os fins convenientemente juntos e acumpliciados, como não deixaram 

de estar diante da brecha de Junho ou continuam estando sempre que o assunto é Lava 

Jato. A razão para essa teimosia na verdade é simples: do ponto de vista da população, 

daqueles que são obrigados a viver a crise normalizada, o golpe realmente existiu, mas 

ele começou bem antes e teve entre os seus perpetradores e defensores os mesmos que 

agora bradam palavras de ordem a título de resistência. 

Diante da paz total, o que resta é o deslizamento no vazio do deserto, a 

experimentação de novas possibilidades fora dos esquemas de reprodução da esquerda e 

do progressismo. Todo um modo de existência livre da reprodução disciplinada de 

enunciados e públicos. Hoje talvez seja preciso recusar a velha pergunta sobre “o que 

fazer” e se perguntar pela potência do que tem sido feito. Mesmo quando o que é feito 

ainda esteja sob o efeito gravitacional exercido, pela inércia do hábito ou pelo medo da 

solidão, pelos discursos e aparelhos da velha e da “nova” esquerda (na verdade, a mesma 

esquerda de blusa nova). O governo Temer e a sua mais nova intervenção publicitá r ia 

demandam uma oposição social sistemática e à altura. Para isso, já vimos o que o 
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sindicalismo majoritário, os movimentos sociais e os partidos de esquerda têm a nos 

oferecer: nada! Nada a não ser mais o caminho da paralisia e a boa consciência da servidão 

voluntária. Nathaniel Hawthorne certa vez escreveu, nos informam Borges e Bioy 

Casares, que alguns homens esperavam na rua por um acontecimento sem se dar conta de 

que o acontecimento tinha neles os seus personagens principais. Enquanto a esquerda e o 

progressismo esperam (en)Godô, reina a paz dos poderosos, garantida pela guerra contra 

os pobres. 

— 

Rede Universidade Nômade  
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VENEZUELA: POLÍTICA DO RESSENTIMENTO 

Jeudiel Martinez9 

Traduzido por Guilherme Alfradique Klausner 

 

Sabe-se que os chavistas têm muito ressentimento, até mesmo ódio, por pessoas 

que se queixam ou denunciam essa situação. Quanto a isso, temos que entender algo que 

se aplica a quase toda a esquerda do continente e seus amados líderes. 

Eles também sentem raiva e frustração: não só porque muitos sofrem, como nós, 

a situação, mas porque carregam o fardo de ter visto a bolha de ilusões explodir. Mas há 

um complexo de orgulho e amor ao poder que os impede de expressá-lo. Orgulho porque 

eles são convencidos a ser os bons e os escolhidos em uma narrativa feita por eles 

mesmos, o amor ao poder de alguns líderes com quem se sentem em dívida. Mas e aquela 

raiva? Se volta contra aqueles que denunciam as mesmas porcarias que os deixam 

furiosos. 

Assim, um chavista não pode realmente criticar Chávez, isso é impossível: ele o 

ama demais e está indefeso diante dele. Ele pode, claro, falar sobre seus "erros", mas 

Chávez não cometeu simples "erros", ele agiu de acordo com sua natureza e suas crenças: 

um uso estratégico de corrupção, uma obsessão com o comando centralizado... Preferir 

lealdade à liberdade não é um erro... É sua escolha política. 

Então o leal chavista não pode senão projetar sua raiva contra aqueles que 

mostram a ele quem realmente foi Chávez e qual seu legado; o dissidente cria um fabuloso 

Chávez que nada tinha a ver com o desastre que ele deixou para trás. A raiva é projetada 

contra uma ficção malfeita chamada "madurismo", malfeita porque a loucura não é mais 

que a atualidade do chavismo, sua persistência no tempo... 

Claro, isso também tem sua versão à direita: o antichavista odeia a morte todo 

mundo que usa o vocabulário correto ou segue a linha como deveria: na “guarimba” havia 

um imenso ódio direcionado às pessoas comuns. 

O que a política da ira deixa claro é a necessidade de romper com a polarização. 

Em todos esses casos, a fúria do povo se desvia do "mecanismo" da mega-máquina da 

                                                                 
9 Jeudiel Martinez é Professor da Universidade Central de Caracas – Venezuela. 
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corrupção e se concentra em suas vítimas ou em alguns de seus agentes. Assim só se 

consegue preservá-la. 

Mas como é possível conceber que Chávez, Maduro e Cabello não tenham 

qualquer responsabilidade em relação à nossa situação atual? Como que figuras como 

duvidosas, exemplos sendo os de Luisa Ortega, Rodriguez Torres e Rafael Ramirez, 

podem emergir como "heróis cívicos"? Como que Ortega nada teria a ver com a grande 

corrupção que se alastrou enquanto era procurador-geral? Como poderia Rodriguez 

Torres não ter qualquer responsabilidade pelas escutas ilegais (televisionadas), prisões 

arbitrárias e aumento da criminalidade violenta durante o seu período? 

O mesmo vale para o antichavismo: como pode Capriles não ser considerado 

responsável pela corrupção e brutalidade da polícia de Miranda? Como poder-se-ia não 

responsabilizar a liderança do MUD pela reprodução expandida do chavismo? 

Qualquer política localizada nas coordenadas de polarização é uma política de 

justificação que, em última análise, tenta ocultar os interesses dos dirigentes e dos 

funcionários na preservação e no funcionamento da corrupta megamáquina do Estado-

Máfia. 

O que um funcionário não pode mudar pode ao menos denunciar: o que 

atormentava Chávez em seus últimos anos, os anos em que esse colapso começou? Ele 

não morreu delirando com fábricas de satélites e fábricas de fábricas? Não fingiu esconder 

o número de homicídios? Por acaso vimos diversos políticos e funcionários denunciando 

a corrupção e a violência que estavam consumindo este país? Vimos algum dirigente do 

chavismo critico ser crítico antes de ser expulso do governo? Vimos algum líder da 

oposição denunciando os bolichicos ou os golpes na Cadivi? 

Qualquer política de polarização funciona, querendo ou não, como justificação 

do Estado-Máfia e de seus operadores. Somente uma política que direciona o furor e a 

frustração comuns contra a corrupção generalizada pode combater o estado-máfia, 

porque, afinal, como poderiam aqueles que eram seus oficiais combatê-lo, os que foram 

responsáveis pelo seu crescimento e pelo seu funcionamento sem dizer nada? Aqueles 

que acumularam poder e riqueza sob sua sombra?  
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A RETÓRICA DO “GOLPE DE ESTADO” E O MARKETING POLÍTICO10 

Marcus Fabiano Gonçalves11 

 

De início, gostaria de deixar muito claro um entendimento: cada um emprega as 

palavras como bem as entende, e a essa liberdade semântica pode-se, inclus ive, 

chamar licença poética. O meu objetivo não é censurar aqueles usos modulados por 

intenções retóricas ou apelos publicitários próprios ao marketing político e à angariação 

partidária. Pessoalmente, sempre desconfiei da intervenção de uma tecnologia da 

persuasão própria ao mundo do mercado capitalista no terreno da formação das 

convicções públicas, mormente no contexto de uma cidadania como a nossa, de baixo 

esclarecimento e contumaz falta de acesso à educação formal – coisas por si só suficientes 

para transformar a propaganda política sobre um suposto “golpe de Estado” em motivo 

de alarme e insegurança reais. Assim, muito antes de perseguir a polêmica, esse artigo 

declara-se respeitoso de opiniões divergentes e procura, sobretudo, fixar uma posição 

analítica e de princípio em defesa da constitucionalidade do impedimento, tentando fazê-

lo independentemente dos resultados da votação que hoje ocorrerá. 

Como técnica da eficácia persuasiva, o termo “retórica”, de remota inspiração 

sofístico-aristotélica, talvez nem seja mais completamente apropriado para a abordagem 

desse artigo. Com o reino das imagens, disseminado pela publicidade, sucumbe a busca 

do convencimento que pertencia à era do discurso e dos oradores considerados no campo 

de uma mesma intersubjetividade democrática onde se podia confiar no polemos gerado 

pelo uso igualitário da palavra pública (isegoria). Na nossa sociedade do espetáculo e da 

(des)informação, o logos, o ethos e o pathos hoje se ativam pela modulação de um 

convencimento experimental, alcançado por processos emocionais de que se ocupam 

ciências completamente distintas da antiga arte oratória, como a psicologia social e até a 

neurologia. Outrora, convencer e dissuadir pressupunha vontades relativamente livres e 

bem formadas em suas aptidões para o discernimento deliberativo. E, obviamente, nem 

Aristóteles, Cícero ou Quintiliano poderiam supor que, no futuro, todo um corpo de 

                                                                 
10 Publicado originalmente no blog Arame Falado  em 17 de abril de 2016. Disponível em: 

https://marcusfabiano.wordpress.com/2016/04/17/a-retorica-do-golpe-de-estado-no-impeachment-de-

dilma-rousseff/.   
11 Marcus Fabiano Gonçalves graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

(1996), Mestrado (1999) e Doutorado (2004) em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina 

- UFSC, com estágio doutoral realizado na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (2002). Atualmente é 

Professor Adjunto I da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), integrando também o Programa 

de Pós-Graduação (Mestrado) em Sociologia e Direito da mesma instituição. É membro permanente do Programa de Pós-

Graduação em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFF.  
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técnicos se especializaria em trazer para a arena da política coisas por eles vivenciadas no 

espaço poético e dramático disso que, muitos séculos depois, chamaríamos de estética 

(Didier-Humberman, 2007; Rancière, 2008).  Falo aqui da substituição da eloquência pelo 

recurso a estilemas visuais capazes de um apelo mobilizador dos milênios de um 

imaginário sedimentado por tradições escultóricas e pictóricas que se franquearam à 

reprodução fartíssima com a fotografia e se puseram em movimento com o cinema. Logo, 

é dessa novíssima retórica, já bem próxima aos dispositivos da propaganda e da 

publicidade, que também tratarei, tendo presente um convencimento contemporâneo 

processado inclusive pela manipulação das memórias de representações envolvidas em 

uma gramática imagética estranha ao velho léxico da política: foco, enquadramento, 

composição, luz, velocidade, retoque, fetiche, desenlace, sonorização, montagem. 

No mundo do marketing político, o recurso ao exagero, à proposital imprecisão 

e aos sentidos mais capciosos e trocadilhescos cumprem perfeitamente suas funções de 

busca da captura afetiva, processo sobre o qual se afirma certa “esquerda” que abandonou 

suas antigas bases populares para viver as delícias da eficiente máquina publicitá r ia 

capitalista, remunerando-a regiamente com dinheiro público e contando com ela até 

mesmo para lavar valores ilícitos no circuito das mais hediondas e sofisticadas máfias 

político-financeiras internacionais. 

Contudo, o uso deliberadamente deformante de conceitos em tal registro 

propagandístico produz atropelos que envolvem um custo imenso ao falarmos na 

preservação de nossa cultura institucional. E isso em especial quando tais empregos 

insistem em jogos de linguagem (Wittgenstein) cujo contexto pragmático, orientado por 

planos políticos de ocasião, ignora sucessivas refinações semânticas suportadas 

por conceitos e categorias ao longo de seus usos mais estritos, precisos e 

científicos. Vejamos, pois, como tais considerações ajudam a compreender o terrorismo 

institucional que se deflagrou para que um governo, implicado até o pescoço em diversos 

casos de corrupção, conseguisse deixar de lado tais questões e passasse a difundir o pânico 

de que estaríamos à beira de um colapso de nossa normalidade constituciona l, 

configurado por uma agressão ao Estado Democrático de Direito e pela iminência de um 

“golpe de Estado”. 

 

SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA DA PALAVRA “GOLPE” 

 



23 
 

A palavra “golpe” nos chega pelo latim vulgar colpus, anteriormente 

grafada colaphus, “bofetada, soco, murro”, originando-se, por sua vez, do 

grego kálaphos (κάλαφος), “tapa na cara, pancada na face”. Ou seja: a partir da 

analogia que se procura nesse gesto, compreende-se o “golpe” como uma medida 

enérgica e repentina desferida contra certa ordem estabelecida. E ninguém precisa ser um 

grande cientista político para constatar que Dilma Rousseff não sofreu nenhum 

solapamento súbito. Muito antes pelo contrário: a sua sustentação popular e parlamentar 

veio, paulatinamente, erodindo-se até o limite da ingovernabilidade desde as 

manifestações de junho de 2013, coisa perceptível em estrondosas vaias (como as da Copa 

do Mundo), sonoros panelaços e múltiplas defecções de sua base aliada, outrora fidelizada 

à custa do Mensalão que produziu as condenações da Ação Penal 470 no Supremo 

Tribunal Federal. 

Assim, observado até sem maior atenção, nada do que se orquestra contra a 

Presidente Rousseff ocorreu de súbito ou às escuras, diferentemente do que se passava na 

prática dos sórdidos operadores do Mensalão e do sistema de subornos da Petrobras, 

tantas vezes aclamados nos encontros de seu partido como verdadeiros heróis. Vivemos 

portanto o ápice de uma perda da credibilidade com tristes consequências na deterioração 

da economia e que fora combatida à custa (1) de caríssimas campanhas publicitár ias, 

pagas inclusive com dinheiro oriundo de corrupção (lembremos da prisão do marqueteiro 

João Santana e sua esposa); (2) de uma obscena distribuição de cargos aos segmentos 

mais abjetos da política brasileira; e (3) de uma violentíssima repressão das manifestações 

sociais, que se vale das forças da ordem e até dos serviços de inteligência. Golpe de 

mestre, golpe do baú, golpe de misericórdia, golpe de sorte são algumas expressões de 

uso corrente formadas a partir da palavra “golpe”. Outros idiomas, como é o caso da 

língua de Molière, emprestam de modo muito mais prolífero esse vocábulo (coup) na 

gênese de centenas de ocorrências vernaculares.  Um colega tradutor e linguista, me 

assegurou que, em francês, as expressões que envolvem a palavra “golpe” (coup) 

ultrapassam hoje as 200 ocorrências. Justamente de lá, da língua francesa, que se 

disseminou pelo Ocidente a atual expressão coup d’État, (golpe de Estado). Isso se deveu 

ao pioneiro livro Considérations politiques sur les coups d’État (Considerações políticas 

sobre os golpes de Estado), publicado pelo bibliotecário Gabriel Naudé em 1639 e 

dedicado ao cardeal romano Bagni. Distante dos gabinetes régios, a proximidade dos 

poderosos buscada por Naudé tardiamente inspirava-se no bem sucedido gênero 

dos espelhos de príncipes (specula principum) enquanto perseguia a mesma estratégia de 
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Maquiavel: a bajulação em defesa da violência e as prontas justificativas da dissimulação 

de um Soberano que buscava preservar seu poder a qualquer custo. Àquela época, antes 

do advento do constitucionalismo moderno, o tal golpe de Estado (coup d’État) era 

justamente aquilo que o próprio Soberano deveria praticar para se conservar no poder. 

Confundindo-se até mesmo com as razões de Estado (raisons d’État), esse golpe, em um 

contexto absolutista, era dado pelo próprio Soberano – e não sofrido por ele, como ocorre 

na doutrina moderna. Interessante, não? Pois bem, são exemplos de golpe de Estado, para 

Gabriel Naudé, o massacre dos huguenotes na Noite de São Bartolomeu, ordenado por 

Charles IX; as carnificinas perpetradas pelas legiões romanas sob o comando de César e 

até a chacina dos indígenas pelos espanhóis na tomada do Novo Mundo. Contudo, o golpe 

de Estado e a justificação da barbárie a serviço da manutenção do poder pelo Príncipe 

encontram ainda outras vias, bem mais suaves e diretamente voltadas ao ludibrio do 

povo: “manipulá-lo e persuadi-lo com palavras bonitas, seduzi-lo e enganá-lo pelas 

aparências, ganhá-lo e desviar os seus desejos por pregadores e milagres sob o pretexto 

da santidade ou por meio de bons escritos, fazendo libelos clandestinos, manifestos, 

apologias e declarações artisticamente compostas para conduzi-lo pelo nariz e lhe fazer 

aprovar ou condenar, sob a mera etiqueta da bolsa, tudo o que nela se 

contenha” (NAUDÉ, 1639, p. 56, tradução minha). Em outras palavras, a noção mais 

antiga de coup d’État já concebia também a mentira e a burla como meios plenamente 

eficazes de recrutamento da opinião pública, pois quando o povo sofresse esse tipo de 

golpe, era recomendável que nada percebesse.  À rigor, a noção de transformação ou 

ruptura de um ciclo institucional já era bem conhecida pelos antigos gregos: 

a metabolé (μεταβολή). Ela remonta à História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, 

e à Política e à Constituição de Atenas, de Aristóteles. Tais obras comentam 

como revolução o golpe de Estado de 411 a.C., promovido em Atenas após sua fragorosa 

derrota na campanha de Siracusa, planejada por Alcebíades – uma espécie de Delcídio do 

Amaral da Antiguidade. Em pleno declínio na Guerra do Peloponeso, uma junta 

oligárquica paralisa a assembléia popular ateniense, demite todos os magistrados, 

suspende a jurisdição e modifica a Constituição. Já estava aí, nitidamente, diante de 

um golpe de Estado. À vista disso, a doutrina contemporânea do golpe de Estado sofreria 

uma importante inflexão: aquela que tiraria do Monarca a prerrogativa de soberano 

absoluto, passando-a para o povo e seus representantes, de tal maneira que qualquer 

atentado contra um soberano legitimamente investido tornava-se um ataque contra os 

próprios sujeitos que o constituíam e reconheciam. Mas, para tal clareza, teríamos de 
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esperar mais de 2.000 anos, até que Karl Marx publicasse, em O 18 Brumário de Luís 

Bonaparte, sua notável abordagem da tipologia de um golpe de Estado em nosso sentido 

atual, tratando daquele promovido por Napoleão III, em 1851, e que recordava um feito 

semelhante de seu tio, Napoleão Bonaparte, que, em 1799, fechara a Assembléia do 

Diretório e instituíra o Consulado do qual se fez chefe supremo (a esse respeito, veja-se: 

GOSSEZ, 2001 e LUTTWAK, 2016). 

 

DILMA E O ALARMISMO PUBLICITÁRIO-INSTITUCIONAL 

 

Quem hoje adere à propaganda governista do “golpe de Estado”, divulga a 

iminência de uma ruptura institucional, politicamente ilegítima e juridicamente afrontosa 

à Constituição. Preocupa-me então que logo a Presidente da República pronuncie-se, e 

com tanta ênfase, afirmando que está em curso “um golpe de Estado” contra o seu 

governo, determinando inclusive ao corpo diplomático brasileiro que soe o alarme no 

exterior a fim de que as nações amigas acudam à tentativa supostamente ilegal de seu 

apeamento, o que gerou um silêncio obsequioso e constrangedor da parte dos chefes de 

Estado mundo afora. Caberia até indagar, em outro eixo de análise, qual seria, no 

plano dos investimentos internacionais, a repercussão deletéria dessa campanha que 

alardeia aos quatro cantos um “golpe de Estado” no maior país da América Latina. 

Quantos bilhões de dólares nossa economia perderá ao inibir a atração de importantes 

negócios com essa apregoada instabilidade? Quanto custará à nossa credibilidade 

mundial uma aventura publicitária dessa proporção?  

De outro lado, intelectuais e artistas fiéis ao governo desencadeiam “campanhas 

pela democracia” que se reivindicam “contra o golpe”, enquanto silenc iam 

convenientemente a respeito dos acintosos desastres éticos de uma gestão catastrófica e 

associada às mais elaboradas cadeias de corrupção. Dessa forma, rapidamente tais 

“ameaças à estabilidade institucional” reclamam movimentos de “união nacional pela 

democracia”, “comitês pelo Estado Democrático de Direito” e “contra o golpe”, sob a 

liderança ecumênica da figura de Lula, fonte carismática da transferência de votos a uma 

Presidente que jamais exercera qualquer cargo eletivo em sua trajetória política. 

Desde uma perspectiva constitucional, o processamento do impeachment – cujo 

rito vem sendo estritamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com toda 

clareza e publicidade em sessões até transmitidas pela televisão –, não há nunca de ser 

chamado de “golpe” e, muito menos, de “golpe de Estado”. Golpe de Estado é, isso sim, 
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um atentado à ordem instituída caracterizado por um procedimento de tomada do poder 

rápido, vigoroso e perpetrado ao arrepio da lei e da Constituição com emprego da força 

militar coativa. É próprio da dinâmica do golpe de Estado, um tipo de agilidade que, 

impondo surpresa aos seus adversários, cuida de se precaver contra eventuais resistênc ias.  

Entretanto, definitivamente, essa cantilena do “golpismo” não é nenhuma 

novidade no vocabulário petista e sequer aflorou com a ameaça do impedimento de Dilma 

Rousseff. O rumor do “golpismo” provém da expressão “Partido da Imprensa 

Golpista” (PIG), um vitupério cunhado em 2008 para denegrir as grandes redes de mídia, 

das quais foram demitidos alguns jornalistas, desde então, e repentinamente, empenhados 

em interpretar seus afastamentos como autênticas perseguições ideológicas. Tais 

jornalistas logo se converteram em assessores de imprensa financiados com dinheiro do 

Governo Federal, praticando um tipo de comunicação que, pretendendo “denunciar as 

manobras do PIG”, fustigava exatamente os mesmos órgãos jornalísticos sustentados por 

uma desnecessária, abundante e caríssima publicidade institucional. Não é preciso exaltar 

o caráter limitadíssimo dessa acusação de “golpismo” dirigida à grande mídia 

monopolista. É suficiente, por agora, recordar que foram exatamente certas agências 

publicitárias e os altos funcionários do marketing de empresas públicas, ligados a tais 

atuações do jornalismo governista, alguns dos maiores operadores da corrupção nas 

lavanderias de recursos oriundos de fontes como a Petrobras. Mesmo assim, é altamente 

necessário dissipar essa confusão propositalmente disseminada pela cúpula de envolvidos 

na roubalheira da coisa pública: aquela entre um “golpe”, no sentido político- ideológico, 

e o “golpe de Estado”, em acepção jurídico-constitucional. A pragmática do primeiro 

emprego diz respeito à palavra “golpe” como sinônimo de ardil, armação, trama, 

impostura, pacto, embuste, artimanha, tartufice, manobra, conluio, traição ou complô, 

essas candongas e maquiavelices corriqueiras de qualquer disputa política, inteligíve is 

por uma inclinação partidária que sempre encontrará sua correspondência homóloga em 

um grupo rival não só disposto a normalizá- las como também a imputar aos seus 

antagonistas medidas de semelhante índole. Já no segundo emprego, “golpe de Estado” 

diz respeito a um evento drástico e que importa no remanejo do fundamento de validade 

de todo o âmbito constitucional, aproximando-se de outras ocorrências instituciona is 

igualmente dramáticas, tais como a revolução, a secessão, a anexação nacional, a 

proclamação de independência ou mesmo a fundação de um novo Estado, acontecimentos 

que, transcorridos via de regra inter faeces et sanguen, são capazes de provocar 
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gravíssimas sequelas no exercício da soberania, tanto na esfera interna como na 

internacional. 

Todo esse imbróglio sobre o processamento do impeachment pode ser 

sintetizado na seguinte aporia: desconsiderando a autonomia social e até epistemológica 

do jurídico, um governo que estaria sofrendo um golpe político (uma traição por 

adversários que outrora eram não apenas seus aliados fisiológicos, mas integrantes da 

mesmíssima chapa majoritária) pretende defender-se internamente, e até granjear alguma 

solidariedade internacional, alardeando que está prestes a sofrer um golpe de Estado. Mas 

até para que tal grita cavilosa tivesse qualquer repercussão prática, ter-se-ia forçosamente 

de admitir que o Estado de Direito está em pleno funcionamento (e isso apesar da 

degeneração moral de grande parte dos seus atores), pois, afinal de contas, como ficaria 

a situação de um “golpe de Estado” que pudesse ser revertido por uma simples votação 

constitucional na Câmara dos Deputados ou no Senado da República? 

 

SOBERANIA E JULGAMENTO POLÍTICO: NOTAS SOBRE O CASO VARGAS 

 

De Jean Bodin (Six livres de la République, 1576) aos dias de hoje, a concepção 

geral da soberania modificou-se profundamente no Ocidente. Deixou de ser uma 

prerrogativa divina (Bossuet) ou só do monarca e passou para o povo, que a exerce 

diretamente ou por seus representantes. É imperioso então lembrar que, em nosso sistema 

jurídico-político, o titular da soberania (isto é: o detentor do poder supremo de dizer o 

Direito) não é o Presidente da República, mas sim o próprio povo, que a exerce 

diretamente ou se faz representar no Parlamento. É essa a concepção adotada por nossa 

Carta de 1988. E esse poder supremo, representado em parte pelo Congresso Nacional, é 

tão imenso que não é usado apenas para fazer leis, mas inclusive para mudar a própria 

Constituição (Poder Constituinte Derivado). É dizer: a legitimidade constitucional para o 

processamento e julgamento do impeachment deflui diretamente do parágrafo único do 

art. 1o da Constituição: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”. E os tais “termos 

desta Constituição” estão logo presentes no artigo 14 e seus incisos: “A soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I – plebiscito; II – referendo; III – 

iniciativa popular.”. 
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Das eleições diretas à iniciativa popular, passando-se pelo plebiscito e o 

referendo, a soberania do povo detém o poder supremo de mudar a Constituição, de 

redefinir o sistema e o regime de governo e até de interferir na estrutura do Supremo 

Tribunal Federal. Do ponto de vista do Poder Executivo, tal concepção de soberania 

popular ainda envolve o controle judicial da constitucionalidade e da legalidade dos atos 

da Administração, a qual, por sua vez, deve ainda se sujeitar à accountability, palavra de 

origem inglesa que exprime o dever de os mais altos mandatários políticos prestarem 

contas de seus atos em um regime ético de máxima transparência, capaz de possibilitar a 

efetiva fiscalização pela cidadania e de ensejar a mais rápida responsabilização dos 

agentes públicos. Todavia, em vez de exaltarem essa soberania como princíp io 

constitucional máximo e capaz de sugerir um caminho democrático para a saída dessa 

crise (através, por exemplo, da convocação de eleições gerais mediante um ato de 

renúncia coletiva), o que têm feito muitos intelectuais governistas? Apostam no pânico 

gerado pela estigmatização publicitária de um “golpe de Estado”, quando, em verdade, se 

está diante de um procedimento no qual uma Presidente (eleita com 54,5 milhões de 

votos) é julgada pela própria representação parlamentar dessa mesma soberania 

constitucionalmente enunciada (que ao todo concentra a vontade expressa em mais de 93 

milhões votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral). 

Muitos dirão que a corrupção também entranha-se visceralmente no Poder 

Legislativo, dirigindo-se aí um justíssimo j’accuse ao pérfido Eduardo Cunha. Ao que 

responderei: politicamente, estou de pleno acordo com isso. No entanto, estamos diante 

de um órgão colegiado que se integra pelos mandatos de 513 parlamentares, dentre os 

quais todos que não forem cassados estão plenamente aptos a proferir os juízos e a votar 

no processo de admissão do impedimento. É esse o princípio nomogênico de um Estado 

de Direito: normas e atos não são nulos ou autorizações não são cassadas até que o poder 

competente para sustá-los assim o faça. Desse modo, inconstitucionalidade e nulidade 

não são, em um Estado de Direito, meras questões de opinião jurídica ou perspectiva 

ideológica, mas sim o fruto do exercício efetivo de certas competências invalidantes, 

delegadas pela própria Constituição a autoridades específicas. 

A questão aqui, portanto, não é ser contra ou a favor do impeachment por razões 

políticas ou morais, mas sublinhar que ele é uma saída plenamente constitucional e 

indiscutivelmente decorrente de nossa soberania popular de expressão parlamentar, em 

cujo interior se dão as tomadas de posições partidárias em “amplíssimo grau de liberdade 

discricionária”, como é preconizado pelo próprio constituinte e confirmado por nossa 
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Corte Constitucional – isso apesar de todas as fragilidades e limitações intrínsecas ao 

instituto do impedimento, como discutirei mais adiante. 

Peço vênia então aos meus amigos juristas e cientistas políticos por estar 

lembrando, e de modo talvez excessivamente sumário e didático, essas lições que fazem 

parte da formação mais elementar de cada um de nós que aprendeu tais tópicos desde os 

primeiros cursos de Teoria Geral do Estado, Ciência Política e Direito Constituciona l. 

Todavia, são justamente essas as lições cruciais que vêm sendo esquecidas em nome de 

alinhamentos de ocasião que buscam salvar um governo agonizante enquanto sacrificam 

o direito ao esclarecimento de uma opinião pública capturada pela publicidade disposta a 

ocultar interesses espúrios sob a gramática grandiloquente do Estado Democrático de 

Direito. 

 No verbete “golpe de Estado”, da lavra de Carlos Barbé, no Dicionário de 

Política de Norberto Bobbio, há a seguinte passagem: “Na grande maioria dos casos, o 

Golpe de Estado moderno consiste em apoderar-se, por parte de um grupo de militares 

ou das forças armadas em seu conjunto, dos órgãos e das atribuições do poder político, 

mediante uma ação repentina, que tenha uma certa margem de surpresa e reduza, de 

maneira geral, a violência intrínseca do ato com o mínimo emprego possível de violência 

física.” (Bobbio, 1998). Concepção semelhante é esposada pela doutrina da validade e da 

eficácia global de uma Nova Constituição Histórica que, segundo Hans Kelsen, pode 

envolver tanto o golpe de Estado como “toda modificação ilegítima da Constituição, isto 

é, toda modificação da Constituição, ou a sua substituição por uma outra, não operadas 

segundo as determinações da mesma Constituição” (Kelsen, 1998: 146). Assim, o 

objetivo de qualquer golpe de Estado seria a instauração de uma nova ordem jurídica, o 

que está muitíssimo longe de acontecer entre nós, à diferença completa do que outrora se 

passou, por exemplo, com o golpe militar de 1964, ou com a sua primeira tentativa, de 

1961, abortada pela heróica insurgência popular e militar organizada pela Cadeia da 

Legalidade comandada por Leonel Brizola desde Porto Alegre. 

 A título histórico, é importante também recordar que, antes mesmo do caso 

Collor, o Brasil já teve outras tentativas de impeachment, como as de Vargas, ocorridas 

em 1953 e 1954. Getúlio foi formalmente acusado, perante o Congresso Nacional, em 

1953, de favorecer o empresário Samuel Wainer, dono do jornal Última Hora, na 

obtenção de um empréstimo junto ao Banco do Brasil. Essa denúncia foi logo arquivada, 

mas, em 1954, antes mesmo de ser apontado como o mandante do atentado da Rua 

Tonelero e de outras supostas irregularidades de sua “república sindicalista”, Vargas 
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novamente sofreu um processo por crime de responsabilidade perante o Congresso 

Nacional. Ele então exerceu o seu direito de defesa e enfrentou a tentativa de 

impeachment exatamente no seu terreno mais delicado: o político. Para tanto, tratou de 

exonerar o parlamentarista Gustavo Capanema, há anos seu dileto Ministro da Educação, 

para que este assumisse sua vaga como deputado e comandasse a defesa do Governo no 

Parlamento. Foi assim que, no dia 16 de junho de 1954, o seu processo de impeachment 

foi votado e fragorosamente derrotado, ainda na Câmara, por 136 votos a 35 e 40 

abstenções. Em demonstração de segurança e tranquilidade, na mesma tarde, Vargas daria 

expediente normal no Palácio do Catete. 

 Importa também notar que a Lei dos Crimes de Responsabilidade (Lei 1.079 de 

1950), segundo a qual Getúlio Vargas foi julgado, é hoje constitucionalmente 

recepcionada pelo STF. Ela é exatamente a mesma usada para o processamento de Collor 

e que também julgará Dilma. Modificada no esteio do fracasso do projeto parlamentar ista 

na Constituição de 1946, a Lei 1.079/50 teve como um de seus grandes rearticuladores 

Raul Pilla, um médico e político gaúcho do Partido Libertador, que viveu entre 1892 e 

1973 (LEMOS, 2000). Entusiasta ferrenho do parlamentarismo, ele seria um dos 

inspiradores diretos de Paulo Brossard no mesmo Partido, cultivando ainda toda uma 

geração de simpatizantes de tal sistema. Raul Pilla inicialmente apoiou Getúlio Vargas na 

Revolução de 1930, acabando mais tarde por romper com o líder gaúcho e somar-se aos 

paulistas no levante constitucionalista de 1932. Pois bem, foi justamente Raul Pilla, autor 

do famoso Catecismo Parlamentarista, um dos idealizadores das modificações da Lei de 

1.079 de 1950 – a Lei dos Crimes de Responsabilidade –, demonstrando-se por aí a sua 

inegável matriz parlamentarista na concepção de um tipo de controle político da boa 

gestão do Executivo pelo Legislativo. E, fato ainda mais surpreendente, é que seria o 

mesmo Raul Pilla um dos articuladores do “golpe parlamentarista” que assegurou, 

mediante pressão militar, a posse de Jango com poderes reduzidos em 1961. Lacerdista e 

partidário do golpe de 1964, Pilla acabaria seus dias protestando contra o 

superpresidencialismo das eleições indiretas levado a termo pela Ação Renovadora 

Nacional (Arena), braço civil dos militares, esses sim, golpistas inveterados. 

 Eis aí a pista de um grave defeito estrutural do nosso impeachment: os 

dispositivos dos artigos 85 e 86 da Constituição de 1988 remetem a uma vetusta lei de 

1950, aprovada sob franca sugestão de uma ideia de controle dos atos do governo que, no 

fundo, compreende o julgamento do Chefe do Executivo muito mais como uma 

reprovação política de seu desempenho administrativo (provocando a perda do mandato) 
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do que como um ilícito típico no sentido estritamente penal (ao qual se cominariam penas 

em sentido próximo ao modelo inglês). Agora, para agravamento de uma questão já por 

si tortuosa, todo esse choque de concepções entre um julgamento político de inspiração 

destituinte-parlamentarista e a longa duração do mandato presidencialista, simplesmente 

desaparece ante o furor publicitário do “golpismo”, que, de mais a mais, ainda eclipsa (1) 

o esclarecimento da opinião pública a respeito do uso de manobras contábeis para se 

maquiar o estado real das finanças federais e (2) a situação das relações da entourage da 

Presidente com diversos empresários que até já confessaram suas práticas de corrupção. 

 

ALGUNS ASPECTOS TÉCNICOS DO IMPEDIMENTO 

 

Para além das disputas de versões que recorrem aos mais rocambolescos 

exageros retóricos, temos ainda um outro problema: o tal “crime de responsabilidade”, 

cuja configuração e apreciação envolvem um julgamento jurídico-político por 

parlamentares. A pergunta que se impõe é a seguinte: podem (vejam bem: indago 

se podem, não se devem) as tais “pedaladas fiscais” configurar os indícios de um “crime 

de responsabilidade”? E a resposta jurídico-constitucional, inclusive chancelada pelo 

STF, parece ser afirmativa, mesmo porque necessita-se da abertura do processo para que 

tal “crime de responsabilidade” seja delineado e apurado, vez que ele envolve uma 

terminologia tecnicamente infeliz para tratar de uma infração de natureza administra t iva 

julgada politicamente a partir de um rol legal de ilícitos bastante amplo e sobretudo 

constituído por um elenco de bens a serem protegidos. Ou seja: não estamos apenas diante 

de um crime no sentido estritamente penal, com uma perfeita definição de condutas fixada 

por verbos nucleares incontroversos. No último dia 15 de abril, em Sessão Extraordiná r ia, 

o Presidente do STF Ricardo Lewandowski afirmou, e por reiteradas vezes, que a natureza 

dos “crimes” de responsabilidade, previstos nos artigos 85 e 86 da Constituição e na 

Lei 1.079/50, envolvem uma cognição com “amplíssima margem de discricionariedade” 

do órgão julgador, coisa que há de ser compreendida como um tipo de liberdade 

interpretativa movida pelos mais variados interesses e as mais heterogêneas cargas 

idiossincráticas. Outrossim, foi também este o entendimento do Ministro Luís Roberto 

Barroso que, ao discutir o rito do impeachment, assevera em seu voto: “Apresentada 

denúncia contra o Presidente da República por crime de responsabilidade, compete à 

Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo (art. 51, I, da CF/1988). A 

Câmara exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados, que 
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constitui condição para o prosseguimento da denúncia.” (ADPF 378). Além disso, em 

um julgamento “essencialmente político” não se há de falar em impedimento ou sequer 

em imparcialidade dos julgadores, pois, como ainda aduz Barroso na mesma ADPF, 

a “diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre magistrados, 

dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas 

funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-

partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados.” 

É fundamental então recordar que a admissibilidade do impeachment pela 

Câmara dos Deputados pode sim envolver um juízo político sobre “as pedaladas fiscais” 

que compreenda constituírem elas um crime de responsabilidade sobretudo pelo volume 

estrondoso de recursos que movimentaram, concluindo-se por aí que haja indícios de uma 

desproporção jamais vista em contraste com outros governos, como os de  FHC ou 

de Lula, os quais também se serviram desse mesmo expediente. Em outro sentido, as tais 

“pedaladas” ainda poderiam simplesmente não ser consideradas crimes de 

responsabilidade, e existiam, inclusive, bons argumentos técnicos para que fossem 

entendidas como atos relativamente normais da administração federal, o que dependia, ao 

fim e ao cabo, da liberalidade discricionária dos julgadores-parlamentares e de suas 

maiorias eventuais em um ato de autorização para o qual a competência constitucional da 

Câmara dos Deputados é incontroversa.  Em conclusão, talvez essa seja a principa l 

fragilidade do nosso impeachment como instituto: ele se presta a operar como um 

estratagema interruptor de mandatos muito menos adequado que o recall (ou referendo 

revogatório, inexistente em nosso sistema) ou a moção de censura (também chamada voto 

de desconfiança) que há no parlamentarismo. 

Aliás, foi essa a tônica de uma percuciente observação feita por Paulo Brossard 

em um célebre artigo sobre o caso Collor, no qual aponta os muitos poréns do 

impeachment ao mesmo tempo em que reconhece a efetividade de sua vocação 

destituinte: “[…] aquilo que no regime parlamentar se alcança em horas, sem cicatrizes 

e sem traumas, só foi obtido ao cabo de três longos meses de inquietação e 

incertezas.” (BROSSARD, 1993). 

Entretanto, a insistência do governo em se defender apenas da acusação das 

“pedaladas fiscais” adotou uma estratégia que pretende ignorar por completo as acusações 

de corrupção que envolvem a Presidente, seu partido e seu círculo ministerial mais 

próximo e por ela definido e demissível ad nutum. É dizer: a narrativa do “golpe de 

Estado” afirma insistentemente que as “pedaladas fiscais” são a única – e por demais 
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frágil – acusação do pedido de impeachment, o que é completamente falso. A Operação 

Lava Jato (e, por via de consequência, seus desdobramentos, que alcançam inclusive a 

delação de Delcídio do Amaral, ex-líder do governo no Senado), é mencionada por mais 

de dez vezes na peça de denúncia. Outrossim, respeitado o devido processo legal de um 

julgamento político e as garantias de defesa, chega a ser mesmo irrelevante se 

essa colaboração premiada de Delcídio do Amaral, de conhecimento público, deveria ou 

não constar no relatório da Comissão Especial da Câmara, pois (1) a dispensa de 

motivação estritamente fundamentada, (2) a ampla cognição em busca da verdade 

substancial e (3) o livre convencimento dos julgadores-parlamentares, na 

prática,  simplesmente não deverão ignorá-la na formação dos entendimentos favoráveis 

ou não à autorização de processamento pelo Senado dos crimes de responsabilidade. 

Datada de 31 de agosto de 2015, a denúncia do impeachment efetivamente 

descreve um intrincado projeto de perenização no poder, capaz de ligar as “pedaladas 

fiscais” (praticadas às vésperas das eleições) a outros eventos e figuras direta ou 

indiretamente vinculados à Presidente da República. Portanto, para um debate 

minimamente honesto, é preciso assinalar, sobretudo para quem não teve a pachorra de 

compulsar tais documentos, que, na notitia criminis do pedido de impeachment, também 

constam explicitamente a acusação por crime eleitoral de Dilma Rousseff perante o TSE, 

bem como a conexão da Presidente com os esquemas de desvio de recursos da Petrobras 

por empreiteiras, tesoureiros do PT e inúmeras personagens obscuras que passaram a ser 

chamadas de “operadores do esquema do Petrolão”, muitos até mesmo arrolados como 

testemunhas de acusação por terem já suas colaborações premiadas homologadas pela 

Justiça (Paulo Roberto Costa, AlbertoYoussef, Ricardo Pessoa, Milton Pascowitch, 

Nestor Cerveró e Caio Gorentzvaig). 

Essa mesma petição ainda solicitou – e sigo aqui apenas a descrevê-la – do 

Tribunal de Contas da União, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribuna l 

Federal, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da 13ª Vara Federal Criminal de 

Curitiba, o envio da íntegra dos documentos relacionados às “pedaladas fiscais”, às contas 

de campanha de Dilma Rousseff e à Operação Lava Jato. Doravante, tais montanhas de 

papel, apensadas aos autos pela Comissão Especial do Impeachment, passaram a integrar 

o universo probatório desse complexo processo. E reconhecendo em parte a natureza 

penal dos crimes de responsabilidade, a denúncia do impeachment igualmente abraça o 

hibridismo de tais ilícitos constitucionais ao admitir a índole administrativa presente no 

juízo jurídico-político a ser proferido de modo irrecorrível pelo Senado, segundo seus 
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argumentos, para uma ampla apuração da verdade material subjacente à narrativa 

apresentada. Subscrita por Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal, em 

linhas generalíssimas é essa a acusação original recebida e que, uma vez autorizada pela 

Câmara dos Deputados, foi enviada ao Senado Federal.  

Ao silenciar sobre os episódios da Operação Lava Jato que envolvem o desvio 

de dinheiro da Petrobras para alimentação de caixas eleitorais, e ao censurar como 

“seletiva” a prisão de diversos membros de seu partido (reitero: saudados internamente 

de modo efusivo como “heróis” e até “mártires”), o PT e Governo preferiram simplificar 

todo esse estado sutilíssimo de coisas, como se a denúncia se referisse apenas às mais 

inocentes e bem intencionadas medidas rotineiras de gestão pública: as “pedaladas 

fiscais” e os “decretos sem autorização legislativa”. E registre-se que a continuidade 

dessa estratégia de defesa envolve ainda o próprio Presidente do Senado Renan Calheiros, 

o arquimafioso escudeiro fisiológico de Dilma, que outrora integrou a gorada tropa de 

choque da defesa de Collor em seu afastamento. Diante disso, não espanta que, sem poder 

defender-se moralmente da corrupção, a única medida restante seja alimentar o delírio de 

uma tese conspiratória e persecutória substanciada no compacto slogan “não vai ter 

golpe!”. 

Ora, mas se a Presidente da República com toda franqueza percebesse que, de 

fato,  estávamos à beira da deflagração de um genuíno “golpe de Estado” – situação na 

qual restam “a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente 

instabilidade institucional” –, ela deveria de pronto ter convocado o Conselho da 

República e o Conselho de Defesa Nacional a fim de suspender direitos e declarar o 

Estado de Defesa, nos termos do artigo 136 da Constituição. E caso isso ainda não fosse 

suficiente para a manutenção da paz pública, ela poderia até ter tomado medida ma is 

drástica, decretando o Estado de Sítio, nos termos do artigo 137 da mesma Carta, 

para controlar “comoção grave de repercussão nacional”. Por que então ela não fez nada 

disso? Em primeiro lugar, porque a sua retórica sobre o “golpe de Estado” não passava  

de uma bravata publicitária e de um blefe político: qualquer um percebe que a paz pública 

reina nas manifestações populares, tanto contra como a favor do Governo. E, em segundo 

lugar, ela não apelou a esses drásticos mecanismos constitucionais de exceção porque, 

não sendo o Brasil uma República das Bananas, se ela ousasse, por algum disparate, 

qualquer medida dessa natureza, já estaria frontalmente infringindo a Lei dos Crimes de 

Responsabilidade, que considera “crime contra a segurança interna do país”, “decretar o 

estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no recesso deste, não havendo 



35 
 

comoção interna grave nem fatos que evidenciem estar a mesma a irromper ou não 

ocorrendo guerra externa;” (Lei 1.079/50, art. 8º, item 3). Dito em termos mais explícitos : 

a Presidente sabe muito bem que, levada às últimas consequências constitucionais, a sua 

retórica de “vítima de um golpe de Estado” iria conduzi-la, na melhor das hipóteses, a um 

outro processo de impedimento. 

É claro, sabemos quem são alguns dos parlamentares que votarão pelo 

impeachment: réus e investigados da própria Lava Jato e de inúmeros outros litígios, 

recebedores de propina das empreiteiras e beneficiários de falcatruas ainda não reveladas. 

Eticamente, tais julgadores estão comprometidos nesse processo, fazendo inclusive parte 

do mesmo esquema tentacular de corrupção que enreda a Presidente e seu partido. 

Juridicamente, entretanto, os mandatos desses parlamentares (infelizmente!) não foram 

cassados, o que torna seus julgamentos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado 

da República, plenamente válidos, sobretudo porque exprimem milhões de votos 

populares, inclusive daquela que, goste-se ou não, é ainda a maior legenda partidária do 

Brasil, o PMDB. Em um texto anterior12, no qual citava o Sermão do Bom Ladrão, de 

Antônio Vieira, eu dizia que, desde o Brasil Colônia, o problema dos desmandos 

governamentais frequenta as crônicas do poder. Hoje posso dizer que já não importa tanto 

quem começou a corrupção, mas sim quem assumirá como necessário parar de negá- la 

com jacobinismos performáticos e condenações meramente abstratas. 

Reconhecer que o impeachment não implicou em nenhum golpe de Estado, isto 

é, admiti- lo como um instituto que integra o jogo político de nosso modelo instituciona l, 

não significa estar a favor da condenação da Presidente no Senado, com a consequente 

perda definitiva de seu mandato. Sobre o Governo Dilma, tenho apenas um conjunto de 

diagnósticos acerca do seu esgotamento do qual falarei mais adiante. Por ora, parece-me 

apenas que diversas ações suas claramente podem ser associadas, inclusive desde uma 

perspectiva jurídica mais estrita, aos resultados concretos dos crimes de responsabilidade 

imputados à Presidente e a serem assim apreciados pelo Parlamento. Entretanto, 

esse pode (que traça os limites do âmbito da constitucionalidade) é distinto do deve (em 

cujo interior se exerce a discricionariedade jurídico-política de deputados e senadores). A 

primeira questão apenas aceita que o impeachment seja um processo constitucionalmente 

válido e que se abre justamente para investigar, apurar e configurar possíveis crimes de 

responsabilidade. A segunda admite como válida qualquer resposta, absolutória ou 

                                                                 
12 Disponível em https://marcusfabiano.wordpress.com/2016/03/19/luz-de-lamparina-na-noite-dos -

desgracados-2/. Acessado em 20.03.2018. 

https://marcusfabiano.wordpress.com/2016/03/19/luz-de-lamparina-na-noite-dos-desgracados-2/
https://marcusfabiano.wordpress.com/2016/03/19/luz-de-lamparina-na-noite-dos-desgracados-2/
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condenatória, daí decorrente, e que só pode ser dada ao término do julgamento definit ivo 

desse próprio processo, coisa que terá lugar em uma votação irrecorrível no Senado, tal 

como ocorreu. 

Há diversos ramos e disciplinas jurídicas implicados no processamento 

do impeachment de Dilma Rousseff: direito constitucional, direito administrativo, direito 

financeiro, direito penal, direito civil, direito processual penal, direito processual civil, 

direito internacional público, direito econômico, direito eleitoral, direito tributário, direito 

previdenciário e até direitos humanos. Ao longo de evoluções frequentemente milenares, 

as doutrinas teóricas de cada uma dessas disciplinas (chamadas dogmáticas pelos juristas) 

construíram tradições hermenêuticas impossíveis de serem postas em completa harmonia 

entre si. Logo, é absolutamente normal que palavras e expressões gramaticalmente 

idênticas encerrem significados completamente distintos, conforme o campo semântico -

disciplinar do qual provenham. É também em razão dessa impossível congruência ou 

coerência sistemática, que a melhor saída constitucional para o processo do impeachment 

acaba sendo um julgamento político dos tais crimes de responsabilidade – aliás, admitidos 

pela própria defesa de Dilma Rousseff como “infrações político-administrativas”. Em 

termos mais explícitos: apenas um julgamento político, realizado pelo Senado da 

República, pode articular cabalmente, e para além das filigranas dogmáticas, as relações 

que se ventilam entre a fraude fiscal e a fraude eleitoral atribuídas à gestão da 

Presidente. De outro lado, deve-se ainda recordar que o apelo à tentativa de 

impedimento tornou-se um velho conhecido da oposição petista, de Collor a Fernando 

Henrique Cardoso. Nos 12 anos que medeiam tais governos, o PT protocolou nada menos 

do que 50 (cinquenta) pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, 

vulgarizando o seu uso até que tal dispositivo passasse a ser encarado como um 

corriqueiro mecanismo de desgaste político no âmbito parlamentar ou perante o 

eleitorado. 

 

CORRUPÇÃO E ABALO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE  DIREITO 

 

A moderna concepção da legitimidade consagrou a doutrina da “eficácia global 

do ordenamento jurídico”. Isso significa dizer que as teorias constitucional e política 

reconhecem que uma Constituição e suas emanações não precisam ser integralmente 

cumpridas para que um Estado de Direito mantenha-se enquanto tal. Violações na forma 

de descumprimentos, desobediências, ilegalidades e até inconstitucionalidades ocorrem 



37 
 

cotidianamente e são, em tese, sempre corrigíveis sem que o sistema como um todo quede 

ameaçado de falência. 

Ademais, no mundo, todo o paradigma contemporâneo do Estado Democrático 

de Direito reorienta-se vigorosamente pelo combate à corrupção como uma forma de luta 

contra a concentração privada e ilícita dos recursos de origem comum. Exatamente por 

isso, a luta contra a corrupção não consiste apenas em uma mera cruzada moralista, mas 

representa, sobretudo, um embate violento pelas condições mais elementares de uma 

igualdade material distributiva. E, como tal, ela inscreve-se na mais antiga tradição 

socialista de denúncia do caráter injusto de uma acumulação capitalista que se serve das 

relações promíscuas entre o Estado e as classes dominantes, as quais, inclusive, nunca 

hesitaram no recrutamento de antigos militantes de esquerda como seus mais dóceis e 

fiéis serviçais capazes de afagar a opinião pública. 

Em Portugal, o ex-Primeiro Ministro José Sócrates permaneceu mais de um ano 

preso só para ser investigado em seus inúmeros descalabros que, até hoje, ainda não 

substanciaram uma acusação formal. Na França, o ex-Presidente Nicolas Sarkozy teve 

suas escutas telefônica validadas pela Corte Constitucional, sendo levado coercitivamente 

e detido pela polícia por mais de uma vez, arrastando consigo diversos membros do 

governo, seu próprio advogado e até sua esposa, Carla Bruni. Na Itália, o ex-Presidente 

Silvio Berlusconi foi preso e condenado pela Justiça do seu país em diversos processos. 

Em Israel, o ex-Premier Ehud Olmert foi parar na cadeia condenado por corrupção. E 

convém ainda acrescentar que, há poucos dias, a imprensa mundial noticiou a renúncia 

do Primeiro Ministro da Islândia, implicado no escândalo dos Panamá Papers e do 

Presidente da Alemanha, envolvido em abusos financeiros domésticos. 

Assim, não são supostos excessos do juiz Sérgio Moro (sempre submetido ao 

duplo grau de jurisdição) ou a condução coercitiva de Lula para um reles depoimento à 

Polícia Federal (por conta da sua inexplicada ocultação de patrimônio) que colocariam à 

beira do abismo o nosso Estado Democrático de Direito. No mundo democrático, 

inúmeros governos vêm sendo desfeitos justamente quando acontece isso que agora 

testemunhamos: a falta de base parlamentar somada a um descrédito popular pelas razões 

morais mais evidentes. Nesse quadro, o apego aos aparelhos do poder e a disposição para 

negar a corrupção por narrativas mirabolantes e oportunistas apenas expõem ao ridículo 

os algozes da coisa pública que se apresentam como vítimas da “seletividade”, coisa que 

só é possível graças a uma sociedade civil confusa, desinformada e sujeita a manipulações 

carismáticas e publicitárias. 
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A expressão “presidencialismo de coalizão” confere ares pomposos e 

sofisticados à desgraça de um sistema que concebe a autocracia de um Executivo que 

ousa governar sem povo nem parlamento. São pressupostos e corolários seus uma 

cidadania desinformada e um Legislativo inoperante. E a reforma política, que jamais foi 

levada a sério, agora cobra o seu preço altíssimo. A nossa carência de mecanismos 

destituintes mais céleres empurra-nos para o trauma do impeachment, face à renitência da 

Presidente em renunciar e à proposital lentidão do Tribunal Superior Eleitoral em julgar a 

chapa Dilma-Temer por crime eleitoral, o que nos proporcionaria, em caso condenatório, 

o alívio de novas eleições presidenciais em 90 dias. Por óbvio, o grupo que pretende 

remover Dilma do poder tampouco é digno de qualquer crédito, e por uma razão trivia l: 

trata-se de um racha da mesma aliança que garantiu sua própria vitória com recursos que 

a cada dia se mostram mais vinculados a um imenso esquema de arrecadações ilega is. 

Mas se a troika do PMDB age com desfaçatez, ela também tem o seu supedâneo popular 

em milhões de votos para operar a sua triangulação maldita: enquanto Temer trama, 

Renan engana e Cunha cala. Contudo, esse é um problema da nossa prolongada miséria 

política, e não algo que se inscreva  na ordem jurídico-constitucional da estabilidade do 

Estado Democrático de Direito. Politicamente, é possível dizer que a linha sucessória, em 

caso de impeachment, é péssima. Porém, repito, isso não macula a tentativa de 

impedimento como um “golpe de Estado” desde uma perspectiva constitucional. 

É necessário repudiar vigorosamente o uso intimidador dessa retórica de um 

Estado de Direito supostamente ameaçado por uma defecção do mesmo governo que 

sistematicamente zombou da mais legítima indignação popular desorganizada. O slogan 

“não vai ter golpe” faz assim eco à oquidão de outras divisas que integram a pitoresca 

panóplia do marketing oficial, por ora abalada pela prisão do casal de cérebros 

responsável pela maquiagem comissionada que cunhou divisas como “pátria 

educadora” e a pleonástica “país rico é país sem pobreza”. 

Novamente defendo – e pela esquerda – uma posição minoritária no pandemônio 

de apoiadores a essas últimas cartadas do governo Dilma: o processo de impedimento, 

aceitável por 2/3 de votos da Câmara Federal e a ser julgado pelo Senado, não constitui 

em hipótese alguma um “golpe de Estado”. O bloco governista e sua imensa rede de 

interesses cumprem, perfeitamente, o seu papel político quando se mostra contra o 

impeachment. Que os apoiadores do Governo lancem mão de seus argumentos e até das 

mais folclóricas filiações míticas, é absolutamente aceitável desde uma perspectiva 

estritamente partidária. Mas que o façam já difundindo mundo afora o rumor de uma 
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suposta ruptura institucional apenas contribui para deprimir ainda mais a atmosfera de 

incompreensão que nos mergulha fundo no pântano salvífico das soluções carismáticas e 

da humilhação internacional. 

Portanto, (1) dada a falta de surpresa (o choque repentino produzido por forças 

políticas hostis); (2) dada a ausência de qualquer sublevação insurgente de forças 

militares (a conspiração coativa de algum braço armado do Estado); (3) dada a 

inexistência de qualquer projeto jurídico-político alternativo de envergadura 

constitucional; (4) dada a vigilante confirmação do rito do devido processo legal do 

impedimento pelo STF e (5) assegurado o mais amplo direito de defesa da Presidente 

acusada, é absolutamente impossível falar-se em “golpe de Estado”. 

 

DOIS GOLPES E NENHUM PARALELO: HONDURAS E PARAGUAI 

 

Um golpe de Estado pode inclusive engendrar inúmeros reflexos na 

representação da soberania no plano internacional. Por conta de medidas arbitrárias, 

violentas e flagrantemente inconstitucionais, governos golpistas podem sofrer boicotes e 

até deixar de ser reconhecidos pelo concerto das nações, que são, para a ciência do direito, 

enquanto Estados, pessoas jurídicas de direito público externo. Subsistem então, no 

panorama latino-americano mais recente, dois episódios traumáticos que precisam ser 

afastados como analogias imprestáveis para se compreender nosso contexto brasileiro de 

2016. O primeiro deles envolve um golpe de Estado tradicional, tendo como 

consequência, uma ruptura drástica da normalidade institucional que chegou a ser 

oficialmente repudiada por diversos países. Já o segundo episódio ilustra a hipótese do 

chamado “golpe brando”, um arremedo grosseiro de julgamento político que, realizado às 

pressas e tramado na calada da noite, tampouco é aplicável à derrocada pública e 

parlamentar do governo Rousseff. 

O primeiro caso é o de Honduras, ocorrido em 2009 e chegando a ser denunciado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um genuíno golpe de Estado. Uma 

resolução da Assembleia Geral da ONU13, de 30 de junho de 2009, patrocinada pela 

Bolívia, Venezuela, México, Canadá e Estados Unidos, entre dezenas de outros Estados-

membros, recebeu ainda forte apoio do então Secretário Geral Ban Ki-moon, que 

protestou enfaticamente pela “imediata e incondicional restituição de Manuel Zelaya 

                                                                 
13 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/301 
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como o Presidente legítimo e constitucional” de Honduras. O acontecimento golpista foi 

desencadeado às vésperas de uma consulta popular sobre modificações na Constituição, 

justo quando o exército hondurenho prendeu o presidente Manuel Zelaya, em 

Tegucigalpa, pelo crime constitucional de “traição à pátria”, deportando-o abruptamente 

para a Costa Rica. Estamos aí, efetivamente, diante de um caso clássico de golpe, pois 

uma sublevação militar impôs, de surpresa e pela força irresistível, um novo regime, ao 

arrepio da constitucionalidade vigente. Observem o comportamento de fiel 

obediência dos militares brasileiros de alta patente e verão que o exemplo de Honduras 

em nada se coaduna com o nosso cenário de estrita submissão das armas à autoridade 

constitucional da Presidente. Bem ao contrário do que se passou com Manuel Zelaya, no 

Brasil, estamos bem distantes das quarteladas de triste memória, felizmente.   

Hoje, temos até sonoras declarações públicas dos comandantes da três armas, no 

sentido de reiterar uma total subordinação à autoridade máxima do Poder Executivo, 

deixando muito claro que o alto oficialato do Exército, da Marinha e da Aeronáutica 

repudia, inclusive, os radicais clamores minoritários por uma “intervenção militar já”.  

O segundo caso passou-se no Paraguai em 2012, quando o Presidente Fernando 

Lugo teve um prazo ridiculamente exíguo para realizar a sua defesa em um processo que, 

em sua totalidade, durou menos de dois dias. Bispo católico partidário da Teologia da 

Libertação em um país altamente conservador, após renitentes negativas, Lugo confessou, 

em 2009, ser pai de quatro filhos, todos concebidos durante o seu mandato episcopal. Tais 

fatos precipitaram a sua vertiginosa perda de prestígio e credibilidade popular. Em 2012, 

depois de ocorrerem 17 mortes em uma controversa desocupação de terras em Curuguaty, 

que deixou 80 feridos, Lugo foi subitamente acusado de má gestão em um  juicio 

politico perante a Câmara de Deputados. Sob estrita vigilância de um Exército 

manipulado pelo general Lino Oviedo, Lugo foi submetido a um processo político no 

Parlamento, que, em menos de 36 horas, definiu (por 39 votos a 4 na Câmara e por 79 

votos a 1 no Senado) a sua perda do mandato presidencial. Nesse julgamento, foi- lhe 

concedido o absurdo tempo de defesa de apenas duas horas – exatamente isso: 120 

minutos. Em vão, Fernando Lugo havia solicitado à Corte Constitucional um mínimo de 

18 dias  para a preparação de sua defesa. Como consequência do afastamento anômalo de 

seu Presidente, ocorrido em um claro quadro de violação da normalidade institucional, a 

maioria dos integrantes do Mercosul decidiu pela suspensão punitiva do Paraguai 

enquanto país-membro. Corretamente chamado de “golpe relâmpago”, tal episódio não 

pode, em hipótese alguma, ser posto em paralelo ou suscitado como algum precedente 
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razoável para a situação brasileira do afastamento constitucional de Dilma Rousseff, 

mesmo porque não envolve um caso gravíssimo de corrupção como o que atinge o partido 

e os auxiliares mais diretos da Presidente do Brasil. Não bastasse isso, as diversas e longas 

oportunidades de defesa aproveitadas pelas representações de Dilma Rousseff chegaram 

ao limite do constrangimento e da ruptura do decoro parlamentar quando, na própria 

Câmara dos Deputados, o Advogado Geral da União chamou, sem pejos, os mandatários 

lá reunidos de “golpistas”, coisa que, em qualquer país de sólida tradição democrática, 

ensejaria as mais contundentes exigências de desagravo. 

Bem ao contrário desses dois casos acima relembrados, no Brasil o devido 

processo legal e a garantia de amplíssima defesa foram rigorosamente assegurados à 

Presidente Dilma, inclusive por força da jurisprudência fixada pelo STF no caso Collor, 

paradigma já de envergadura internacional para um impedimento pacífico, legítimo e 

democrático. É forçoso então concluir que nem mesmo perante a opinião pública 

internacional a tese conspiracionista do “golpismo” reúne credibilidade para além das 

bolhas ideológicas que se inflam em histérico regime de autoconfirmação. O emprego 

abusivo e alarmista da expressão “golpe de Estado” pela Presidente Dilma já levou até 

mesmo Barack Obama a afirmar que “a democracia e as instituições brasileiras são 

sólidas”, prevenindo a comunidade internacional de que não se há de tomar como abalo 

às instituições uma discórdia doméstica causada pelas mazelas de um mau governo em 

desavença com suas facções. 

 

COOPTAÇÃO E MISÉRIA DO IMAGINÁRIO DE ESQUERDA 

 

A estratégia da defesa de Dilma Rousseff exibe uma contradição peculiaríss ima, 

capaz, inclusive, de levá-la ao efetivo naufrágio. De um lado, apela à desqualificação 

denuncista do impedimento como um golpe que avilta o Estado de Direito; de outro, 

recorre copiosamente ao Poder Judiciário, sustentando elaborados argumentos técnicos a 

respeito da expressão “operações de crédito” (na perspectiva do direito fiscal) e da 

natureza penal dos “crimes de responsabilidade” em um julgamento político previsto 

constitucionalmente enquanto tal. Entre a macroabordagem de um suposto 

trauma institucional e o microdebate da incorreção técnica na condenação das “pedaladas 

fiscais”, paira um constrangedor silêncio sobre as acusações que vinculam a Presidente 

ao financiamento espúrio de sua própria campanha por um esquema de arrecadação 
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criminoso que envolvia um consórcio de grandes empreiteiras, agências de publicidade e 

altos funcionários da Petrobras por ela e seu partido indicados. 

Vivendo no mundo criptoteológico da utopia, a balbúrdia que reclama o estigma 

do “golpe de Estado” demonstra ainda uma cabal falta de imaginação política para se 

compreender a singularidade desta crise ética que assola o país. Entretanto, essa troca de 

farpas entre as elites pouco tem a ver com os interesses de um povo desorganizado que 

clama nas ruas e pelos corredores dos hospitais por serviços públicos mais eficientes 

enquanto é reprimido por uma violência policial sem paralelos, encarceramentos ilega is, 

tiros de balas de borracha e milhares de bombas de gás, as quais custam, cada uma, o 

preço de um computador que falta em nossas escolas públicas. Uma coisa é a hegemonia 

que se constrói e se conquista mediante uma afinidade voluntária entre ideias, pessoas e 

programas. Outra, completamente distinta, é esse simulacro degenerado dela, é o 

adesismo das claques corporativas, o fisiologismo das máfias e o alinhamento publicitá r io 

ao redor de bandeiras genéricas brandidas em total dissonância com a realidade concreta 

de uma corrupção endêmica que se procura esconder a golpes de prestígio que vão dos 

discursos protocolares às imagens com artistas sorridentes e os apoios de políticos como 

Jader Barbalho, Renan Calheiros e Fernando Collor de Melo. 

Em memória daqueles milhões que foram às ruas em junho de 2013, é preciso 

então lembrar que esse governo, cuja impugnação ora se busca, é o Governo das alianças 

com Edir Macedo e dos marqueteiros que estão na cadeia, da pornográfica renúncia fiscal 

em prol da FIFA, do latifúndio escravista e daninho do agronegócio, beneficiário-mor das 

“pedaladas fiscais”, é o Governo da impune devastação ambiental das mineradoras e das 

usinas hidrelétricas, da desindustrialização crescente, dos lucros estratosféricos dos 

bancos, dos odiosos acordos de leniência com a Odebrecht e demais empreiteiras do 

Petrolão, das obras inauguradas e jamais acabadas, do rombo orçamentário de 50 bilhões, 

do PIB negativo, do genocídio indígena, da paralisia da reforma agrária, dos professores 

federais que sequer foram recebidos pelo MEC em uma greve, da roubalhe ira 

generalizada nas obras de infraestrutura, sobretudo para a Copa e para as Olimpíadas, do 

abandono letal do SUS, dos juros escorchantes, da máfia do ensino privado (inclus ive 

aberta aos interesses internacionais), das epidemias de dengue, chicungunha e zika, 

abafadas ao limite, juntamente com os dados escandalosos sobre a microcefalia, das balas 

perdidas que quotidianamente liquidam adultos e crianças, da brutalidade atroz dos 

linchamentos, das chacinas de policiais, da maior taxa de falência de empresas do mundo, 

da dívida pública de 3 trilhões de reais, da pilhagem sindical dos fundos de pensão, do 
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aparelhamento vil dos sindicatos e dos movimentos sociais, dos empréstimos secretos do 

BNDES, da insistência acobertadora de Dilma em Graça Foster à frente da Petrobras (hoje 

contabilizando 35 bilhões em prejuízos que crescerão com a certa condenação nos 

tribunais norte-americanos), das negociatas da refinaria de Pasadena nos EUA, comprada 

com aval da atual Presidente, dos 39 Ministérios e seus milhares de cabides de emprego, 

dos ex-Ministros de Estado convertidos em “consultores”, lobistas e prepostos de 

empresas offshores com contas secretas em paraísos fiscais, da penhora do FGTS 

de trabalhadores superendividados pelo mercado financeiro, dos 11 milhões de 

desempregados, das mais de 100.000 empresas fechadas, de uma base aliada 

originalmente integrada por Sarney, Cunha, Renan Calheiros, Maluf e Delcídio do 

Amaral, do acordo  com Serra para a entrega do pré-sal ao capital estrangeiro, da 

intimidação sistemática do Judiciário e da obstrução da Justiça pelo uso da máquina 

pública para produzir imunizações, e, há bem pouco, de uma abominável lei 

antiterrorismo que criminaliza protestos e manifestações com o nítido propósito de inibir 

a espontaneidade democrática legitimamente desorganizada. Quem quiser defender tais 

agentes e suas respectivas ações políticas, que tente à vontade, mas que não o faça em 

nome da democracia ou do Estado de Direito, sem correr o risco de ser muito facilmente 

desmascarado. 

Em 2014, no Brasil morreram de morte violenta 58.559 pessoas, de acordo com 

dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Tais números representam 

assombrosos 160 assassinatos por dia, praticamente, sete por hora. Ainda assim, 

chamamos nosso país de um Estado Democrático de Direto. O Estado Democrático de 

Direito, portanto, não é apenas um sistema de garantias formais para réus ricos defendidos 

por caríssimos advogados, mas, sobretudo, – e antes de qualquer coisa – um regime que 

assegure uma democracia substancial, mínima e efetiva, para além das defesas 

corporativas de personagens de alto prestígio público. Suportamos aqui, a cada dia, mais 

baixas do que em uma jornada de combate no Iraque, no Afeganistão ou na Síria, e grande 

parte dessa violência é causada pela pobreza e a exclusão social que tanto se anuncia 

terem sido combatidas. Esse sim é o verdadeiro risco ao nosso Estado de Direito 

ameaçado por hospitais e presídios superlotados e infestados por ratos e pela tuberculose, 

não o varejo dos erros judiciais sempre anuláveis por ótimos advogados e rigorosamente 

controlados pelo duplo grau de jurisdição. Essa sim é a verdadeira “seletividade” no uso 

dos argumentos sobre a nossa instabilidade institucional. 
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Enquanto negros e pobres são massacrados por representantes do Estado, 

enquanto pessoas inocentes são abatidas na barbárie quotidiana da violência urbana, 

enquanto crianças, professores e alunos são humilhados por um sistema de subeducação 

que lhes rouba até a merenda, alguns se preocupam com empresários e empreiteiras que 

lesam o bem comum e se fazem defender por vultosos recursos saídos sabe-se lá de onde. 

Vivemos o curto-circuito ideológico de um programa nitidamente neolibera l 

aplicado sob uma constrangedora arenga de laivos cubano-chavistas. Tudo isso expõe 

essa dita esquerda à miséria da sua própria inanição mental. Os ideólogos que pretendem 

estigmatizar como “fascista” uma classe média justamente indignada com a corrupção 

(organizada ora como torcida de futebol, ora como bloco de carnaval), deveriam antes 

olhar para os seus próprios quadros que, dentre os mais altos postos da nação, contam 

com Ministros de Estado que já desfilaram com bandeiras portando a efígie de Stálin, já 

defenderam a Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung, os gulags soviéticos, o modelo 

tirânico da Albânia (um dos países mais atrasados e miseráveis do antigo bloco socialis ta) 

e, mais recentemente, até os patéticos ditadores do Irã (Mahmoud Ahmadinejad) e da 

Coreia do Norte (Kim Jong-Un). Tais adeptos e simpatizantes de um fascismo totalitár io 

de esquerda, a despeito de jamais terem feito autocríticas lúcidas, converteram-se 

milagrosamente ao credo laico dos Direitos Humanos.  

Contudo, jamais alcançaram com sinceridade a crítica de um Gorbachev ao 

modelo soviético, ou sequer levaram a sério a noção de hegemonia proposta por Gramsci 

em uma chave  democrático-revolucionária, coisa bem distante da cooptação contingente 

de atores da cultura graças a privilégios capazes de formar uma “classe artística” que 

adota genuíno comportamento de casta em um país com índices alarmantes de 

analfabetismo funcional. 

A disputa pela memória recente que ora se trava já envolve o enaltecimento de 

figuras bastante periféricas da longa batalha contra o golpe de 1964, frequentemente 

ligadas à sandice da luta armada e partidárias da “ditadura do proletariado” em suas 

vertentes maoístas e guevaristas, entre outras.  Entretanto, todos sabemos que a derrocada 

do regime militar golpista deu-se de outro modo: pacificamente e graças a uma sociedade 

civil muito bem organizada nas Diretas Já, sob a liderança de homens como Ulysses, 

Arraes, Teotônio Vilela, Brizola, Tancredo Neves, Pedro Simon e Luís Carlos Prestes, 

para citar apenas alguns dentre os mais ilustres. A apropriação abusiva da memória, que 

hoje se observa, serve-se da pouca capacidade de contextualização histórica das novas 

gerações para encetar narrativas estapafúrdias empenhadas em sugerir que a ditadura 
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militar teria sido vencida por bravos guerrilheiros que, agora, são perseguidos pela “mídia 

golpista” nas suas funções de consultores de empresas e operadores de esquemas de 

corrupção a serviço da “causa socialista”.  Usurpando dessa maneira torpe o lugar de fala 

das vítimas da ditadura, tais agentes confundem opiniões quando pontificam, com a 

autoridade reparacionista de uma dicção francamente testemunhal, “que um outro golpe 

se aproxima”. Como diz muito apropriadamente Tzvetan Todorov em seu Os Abusos da 

Memória, “no mundo moderno, o culto da memória nem sempre serve às boas causas.” 

(Todorov, 2004, p. 27, tradução minha). Considero assim a difusão dessa dissonância 

cognitiva da paranoia golpista um desserviço à democracia que pode até ser 

responsabilizada por eventuais radicalizações violentas, capazes de transformar uma 

derrota natural do jogo político em uma batalha campal entre facções instigadas por 

triunfalismos delirantes e versões persecutórias. 

Para além dessas narrativas que pretendem exaltar os outrora jovens 

guerrilheiros como protagonistas da ruína da ditadura, é indispensável recordar, sobretudo 

para os mais novos, que foi o MDB o verdadeiro catalisador da derrocada do golpe de 

1964. E o poder que desde então o PMDB acumulou pela vitória de sucessivos pleitos 

eleitorais, acabou por torná-lo a maior força fisiológica do Brasil. A corrupção que hoje 

se irradia do PT e do PMDB envolve uma rivalidade conjuntural entre máfias de gerações 

e origens cujas genealogias darão muito trabalho aos jornalistas, sociólogos e 

historiadores. E a democracia brasileira há de conviver ainda longamente com esses dois 

cadáveres insepultos em seus braços. Em momentos distintos, o PMDB e o PT tiveram o 

mesmo fim oncológico de todas as burocracias políticas: incrustar-se no Estado, inchar, 

esquecer a sociedade civil e lutar até o fim por uma mortal proliferação corporativa. Que 

a burocracia do PT nos governos agora se comporte como uma 

autêntica nomenklatura soviética (Voslensky), é algo que merece, de minha parte, uma 

condenação ainda mais severa, pois as suas práticas espúrias no trato da coisa pública 

desdenham da autonomia do Direito ao supor que este há de ser submetido a um 

metajulgamento ideológico, incrivelmente capaz de glorificar como mártires de sua 

agremiação indivíduos objetivamente dotados da mais alta capacidade de predação da 

coisa pública, inaugurando, assim, uma espécie inédita de jusnaturalismo político em 

pleno século XXI. Bem antes da Constituição de 1988, Raul Pilla dizia que o 

impeachment era “um canhão de museu, que existe para ser visto, e não para ser 
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usado”14. Trata-se, até hoje, e sem sombra de dúvidas, de um instituto problemático e já 

bem próximo da obsolescência. Paulo Brossard, no seu clássico estudo sobre o 

impeachment, de 1965, afirma que “o velho instituto, instrumento de violências e 

instrumento de progresso, noutro tempo eficiente e saneador, não tem mais condições de 

acompanhar o ritmo dos tempos modernos” (BROSSARD, 1994, p. 194). Entretanto, 

como dispositivo constitucional válido e vigente, cujo uso vem sendo rigorosamente 

controlado pelo STF, não deve ser confundido nem exprobado como “golpe de Estado”, 

tal como difunde a propaganda governista acuada por torrenciais denúncias de seus 

esquemas de suborno. Se há correlação entre a denúncia e o parecer, como bem reconhece 

o STF, o julgamento está plenamente autorizado a prosseguir rumo ao Senado. Se essa é 

ou não uma boa alternativa política, eis uma questão completamente distinta e a ser 

resolvida por aqueles que detêm a competência para fazê-lo. Repito aqui: particularmente, 

preferiria uma renúncia coletiva, seguida de eleições gerais, inclusive para o Congresso 

Nacional, ou, em outro caso, até mesmo a cassação conjunta da chapa Dilma-Temer. 

Entretanto, a mesquinhez predominante em nossa cena pública não permite tal 

reestruturação de nosso sistema, mostrando o quanto nossa democracia carece da 

prudência de homens públicos virtuosos, daqueles que façam um uso responsável das 

altas discricionariedades das quais estão investidos. Recusando tanto a lógica do “menos 

pior” como a velha tradição brasileira das eternas composições neutralizantes, insisto em 

dizer: não vislumbro escolha legítima entre a corrupção do PT e a de Eduardo Cunha, 

entre os comportamentos conspiratórios de Aécio e de Temer ou os de Lula e de Renan 

Calheiros. Nossas formas jurídicas e nossas instituições sofrem a vertigem de um vácuo 

que foi longamente preparado pela supressão de todo o oxigênio que possibilita a uma 

democracia respirar politicamente. Se a compra de votos pelo leilão de cargos promovido 

pelo lobby de Lula conduzir a uma constrangedora coalizão que tenha que “repactuar a 

base aliada” com os próprios “golpistas”, estaremos expostos ao escárnio de uma 

quadrilha que retornará aos Ministérios para consagrar um conchavo pela mútua 

imunidade contra a Operação Lava Jato. Basta mencionar que o Diário Oficial de hoje, 

em pleno sábado, registra mais de 140 pessoas sendo nomeadas e exoneradas nos mais 

diversos escalões do Governo. É esta a moeda dos votos a favor de Dilma na Câmara. Em 

outro sentido, se o movimento pela destituição lograr ao cabo afastar a Presidente, Michel 

Temer comporá um governo de falsa união nacional  e de inclinação ainda 

                                                                 
14 Vide https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/os -cuidados-no-uso-do-canhao-do-

impeachment.html 
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mais conservadora, podendo também ser impedido por razões semelhantes às que se 

manejam contra a atual Presidente, isso se ele não for antes interceptado por uma cassação 

de chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo diante desse quadro deplorável de 

múltipla falência programática e contaminação sistêmica pela imoralidade, ressalto, para 

além dos redutores publicitários, a crucial necessidade de respeito às nossas instituições 

e à regularidade procedimental. Ganhe quem ganhar, a autorização do impeachment há 

de ser vista como um procedimento plenamente constitucional e cujos resultados 

possíveis são ambos igualmente válidos, coisas que, assim espero, não sejam 

politicamente celebradas como “salvação nacional” ou banalizadas como vitória sobre 

um “golpe de Estado”. 

 Nas sociedades complexas, o velho ideal da segurança jurídica traduz-se em 

uma moderna exigência por controle de riscos e estabilização de expectativas convivia is 

e institucionais. Para tanto, recorre-se à ideia de um direito representado como sistema de 

normas positivas autoproduzidas, isto é, produzidas por diversos órgãos do Estado 

segundo um conjunto de procedimentos eles mesmos também fixados juridicamente. E 

quando o direito cria a si próprio, instaura-se um império da lei que não pode ser 

subjugado por apenas um único ideal axiológico. Pouco a pouco, a procedimentalidade 

das normas que controlam o fazer de outras normas foi se afigurando ao Ocidente como 

a mais confiável estratégia para o asseguramento da efetividade das formas jurídicas 

capazes de suportar uma alta variação de conteúdos submetidos a incalculáve is 

contingências. Tal legitimação pelo procedimento (como diria Niklas Luhmann) cuida de 

agenciar uma ampla gama de clivagens ético-políticas originárias da construção de 

programas por maiorias, consensos e dissensos arranjados pela via argumentativa e 

negocial da representação transparente dos interesses que se enfrentam em colisões tantas 

vezes insuperáveis. E, exatamente nesse ponto delicado, a democracia, encarada como 

um acordo prévio sobre as formas e as vantagens da procedimentalização, pode se sujeitar 

a três graves disfuncionalidades: (1) a opacidade corporativa ensejada pelas técnicas 

burocráticas, sobretudo a jurídica; (2) a mentira e a dissimulação dos governantes eleitos, 

ávidos por cativarem o voto popular que lhes conserve em seus postos; e (3) a ignorânc ia 

popular aliada à falta de transparência, que deprime a capacidade geral de discernimento 

crítico da cidadania. Todas essas disfuncionalidades agem como obstáculos, virtualmente 

intransponíveis, na comunicação entre os sistemas do direito e da política em um dado 

ambiente democrático. Transformada em jogo de sombras, a palavra mais oculta do que 

revela, enquanto até um ato praticado sob potentes holofotes pode estar pautado por 
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razões obscuras e inconfessáveis. Impossibilitada de almejar qualquer acordo moral mais 

possante em um mundo fragmentado pelo “politeísmo de valores”, a democracia 

contemporânea reduz sua ambição paramétrica aos níveis formais e procedimentais sobre 

“as regras do jogo”, admitindo o custo de certo fatalismo e procurando corrigi-lo por 

algumas balizas conteudísticas, em geral contidas na estatuição abstrata dos direitos 

fundamentais. Em suma, a democracia constitucional é uma tecnologia jurídica que 

produz a aceitação obrigatória de normas e decisões majoritárias e contramajoritár ias, 

tornando-as objetivamente legítimas mesmo quando apartadas das vontades individua is 

por uma longa e sinuosa capilaridade de delegações e especializações competencia is. 

Quem tudo isso ignora, ou prefere fingir que não compreende, tenderá a caracterizar o 

processo constitucional do impeachment como um “golpe de Estado”, restringindo a 

autonomia sistêmica do direito a um caso particular da política ordinária e desacreditando 

a procedimentalidade das formas jurídicas como um reles teatro de manobras, sempre 

suscetível de ser abreviado ao espetáculo das deslealdades e dos coitadismos.  

 Todavia, a afoiteza dessa interpretação, claramente impulsionada por interesses 

corporativos e conjunturais, enseja um duplo prejuízo: epistemológico e social, uma vez 

que infunde, na cidadania, tanto a desconsideração cognitiva da esfera jurídica como a 

desconfiança ética sobre a pertinência de haver um Estado de Direito permeável à 

alternância. Com efeito, a dificuldade que a opinião pública em geral apresenta para 

compreender o impeachment – bem como a sua suscetibilidade a incontáve is 

manipulações dela derivadas – é bastante razoável se analisada à luz do caráter especular 

e excepcional desse instituto. Estamos aí diante de um caso particularíssimo, em que o 

Direito, por uma decisão do constituinte, devolve ao mundo da Política um juízo que 

seria, em princípio, só seu. Tal excepcionalidade parece intuitivamente contrariar a 

separação entre o Direito, a Moral e a Política, coisa que na Modernidade processou-se 

como uma especialização de esferas sociais. Aos olhos do senso comum, mesmo daquele 

mais esclarecido, transparece certa contaminação ideológica a macular um julgamento 

sem condições de se manter minimamente imparcial. Tais críticas, como já disse antes, 

são plenamente coerentes e até mesmo legítimas desde uma perspectiva ideal. Eu mesmo 

não teria dificuldade alguma em subscrevê-las. Contudo, tais defeitos intrínsecos ao 

instituto do impeachment, que por certo nos sugerem a urgência de uma modificação 

constitucional, jamais poderão ser esgrimidos para inquinar o seu processamento como 

um “golpe de Estado”. No mundo todo, as democracias se vêem acossadas por um poderio 

econômico capaz de vergar a moral dos indivíduos e de converter as ideologias mais 
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emancipatórias em farsas sinistras. Que a Constituição ainda possa socorrer uma 

sociedade dominada por homens pérfidos é a última esperança de quem confia na 

superioridade das instituições sobre as misérias pessoais – nem que isso se apresente 

como um combate fratricida entre bandos que saem enfraquecidos de sua própria 

entredevoração. 

 Sem descurarmos da próxima eleição parlamentar, em nome da ordem 

constitucional, deixemos então aos órgãos juridicamente competentes (leia-se: às casas 

legislativas) que digam, afinal, (1) se há de analisar o cometimento dos tais crimes de 

responsabilidade, (2) no que propriamente eles consistem, e (3) quais as suas 

consequências institucionais. Nessas ocasiões, a ampla defesa, o controle jurisdiciona l 

dos atos e o lastreamento probatório serão novamente requisitados para que tais 

julgamentos políticos respeitem ao máximo tanto o devido processo legal como o 

princípio da separação entre os poderes da República. De qualquer modo, essa decisão 

sobre quem deve mandar no Executivo, cabida no processo de impeachment ao 

Parlamento, é coisa completamente distinta de se saber se o escolhido finalmente 

conseguirá exercer o seu mandato de acordo com os mais altos interesses do bem comum, 

coisa que eu, pessoalmente, preferiria que fosse definida pelas urnas, caso as personagens 

dessa crise acachapante fossem alcançadas por um extraordinário lampejo de grandeza. 

Como afirmei em Luz de lamparina na noite dos desgraçados, onde lembrava Ulysses 

Guimarães, vivemos tempos de uma treva espessa. E quando a imoralidade e a 

defraudação do Estado provêm praticamente de todos os espectros ideológicos e 

partidários, só nos resta confiar que a Constituição nos sirva nessa travessia para dias 

melhores na vida de nossa República paralisada. Confúcio dizia: “Até que o sol brilhe, 

acendamos uma vela na escuridão”. Por ora, estamos sem vela nem fogo, assistindo às 

cobras tentando trocar de pele e chocar seus ovos no covil dos breus. 
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A FORÇA DISTÓPICA DA NARRATIVA DO GOLPE15  

 Paulo Roberto Silva 16 

 

“Primeiramente Fora Temer”.  Este rótulo passou a identificar, desde maio de 

2016, aqueles que de alguma forma viram no impeachment de Dilma Rousseff um golpe 

de estado. Não são poucos, e extrapolam, em muito, os limites do petismo, pairando como 

uma sombra sobre toda a esquerda brasileira. Até o PSTU se viu diante do maior racha 

de sua história, motivada pela adesão ou não à Narrativa do Golpe. 

Chamamos aqui de Narrativa do Golpe as versões dos fatos segundo os quais 

afirmam que vivemos um Golpe de Estado e não o impeachment de uma Presidente que 

descumpriu a alínea VI do artigo 4º da Lei 1.079/1950 – conhecida como Lei do 

Impeachment - e a alínea VI do artigo 85 da Constituição Federal, que tratam dos crimes 

de responsabilidade contra a lei orçamentária.  

Segundo esta narrativa, o impeachment foi apenas uma cortina de fumaça para 

mais um “Golpe de Estado” promovido pelas elites contra um governo popular. 

Para entender a estrutura deste argumento, a Boitempo trouxe ao mercado um 

corpus de estudo produzido sob medida, o livro Por que gritamos Golpe?, reunindo 

artigos de diferentes autores, como Marilena Chauí, Ruy Braga, Ciro Gomes, Roberto 

Requião entre outros. A obra aborda diferentes formulações desta narrativa, permitindo -

nos extrair dela um denominador estrutural comum. 

Desta forma, o objetivo deste artigo é promover, com base nos elementos 

trazidos pelo livro, uma reconstrução deste denominador estrutural comum. A partir dele, 

pretendemos analisar não sua fragilidade factual e teórica, mas sua força enquanto 

narrativa convincente. Uma boa história não extrai sua força das teses que defende, mas 

dos sentimentos com os quais se comunica. A Narrativa do Golpe faz isso: conversa com 

medos profundos impregnados na esquerda brasileira e os alimenta. 

No fundo, a Narrativa do Golpe é uma Narrativa de Medo. E alimentar o medo 

é uma estratégia que não serve à transformação social, mas apenas à manutenção de certo 

status quo. A transformação é motivada por uma Narrativa da Esperança, capaz de 

apresentar ao público um horizonte melhor e possível. Gandhi, Martin Luther King e 

                                                                 
15  Publicado originalmente na Revista Amalgama em 09 de agosto de 2016. Disponível em: 

http://www.revistaamalgama.com.br/08/2016/resenha-por-que-gritamos-golpe/. Este artigo é uma crítica 

ao livro Por Que Gritamos Golpe?,por vários autores, publicado pela Boitempo em 2016. Apresenta uma 

versão de verniz acadêmico de uma história que fala aos medos da classe média intelectualizada.  
16 Paulo Roberto Silva é jornalista e escreve na Revista Amalgama. 

http://www.revistaamalgama.com.br/por/paulo-roberto-silva/
http://www.revistaamalgama.com.br/08/2016/resenha-por-que-gritamos-golpe/
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Mandela são mestres contemporâneos da narrativa da esperança. Em seu discurso, uma 

mudança social importante – a independência da Índia, o fim da segregação racial ou do 

apartheid – tornava-se palpável à suas audiências. 

O medo não tem o mesmo efeito. O efeito do medo é paralisante, é conservador. 

O medo de perder as conquistas da Revolução de 1917 fez a população soviética suportar 

os desmandos do stalinismo. O medo do comunismo fez o Ocidente tolerar ditaduras 

militares cruéis. O medo move os Trumps e os Bolsonaros. E a Narrativa do Golpe, 

enquanto narrativa de medo, não se diferencia destas. 

 

O DENOMINADOR ESTRUTURAL COMUM DA NARRATIVA DO GOLPE  

 

Os artigos de Por que gritamos Golpe? são divergentes entre si, e, nem todos, 

concordam em geral com tudo. Muitos são mais críticos ao governo do PT que outros, 

por exemplo. Mas essas ideias apresentam um eixo comum: 

 

AS ELITES BRASILEIRAS SÃO ESTRUTURALMENTE NEOLIBERAIS 

 

Para os autores, a grande burguesia nacional é estruturalmente alinhada ao 

neoliberalismo enquanto ideologia, ou seja, para maximizar seus interesses precisa de um 

estado mínimo e desregulamentado. Isso porque ela se sustenta por meio de ganhos 

financeiros oriundos da especulação de títulos públicos.  Leda Paulani, em seu artigo 

“Uma ponte para o abismo”, sustenta, claramente, que a real finalidade do clamor por 

redução de gastos é gerar excedentes para o pagamento da dívida pública. 

 

EM UM DETERMINADO MOMENTO HISTÓRICO, SETORES DA 

INDÚSTRIA ROMPERAM A HEGEMONIA NEOLIBERAL E SE ALIARAM AO 

PT 

 

Como explicar, contudo, que essa mesma burguesia nacional rentista e defenso ra 

do estado mínimo também queira mais e mais BNDES, mais e mais Plano Safra? A 

explicação é que, em um determinado momento, setores produtivos da burguesia 

romperam com os setores financeiros e apoiaram o PT para que ele chegasse ao governo. 

Armando Boito, em “Os atores e o enredo da crise política”, diz que estes setores 

produtivos da economia se uniram aos trabalhadores e camponeses em uma frente 
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neodesenvolvimentista, que promovia políticas de fomento ao crescimento econômico e, 

perifericamente, medidas de inclusão. 

 

O MODELO DEU CERTO ATÉ A CRISE INTERNACIONAL 

 

Até 2008, o modelo de fomentar o enriquecimento dos grandes grupos 

empresariais em conjunto com medidas sociais foi possível. Apesar de tímidas, as 

medidas sociais teriam permitido ganhos sociais relevantes para uma parcela importante 

da população. 

 

A CLASSE MÉDIA FOI A GRANDE PERDEDORA DESTE CICLO 

 

Enquanto trabalhadores, camponeses e empresários produtivos tiravam seus 

benefícios desta política neodesenvolvimentista, a classe média perdeu renda e espaço. 

Viu-se, de repente, sem poder pagar empregadas domésticas e teve seus espaços 

privilegiados, como aeroportos, ocupados por pessoas que vinham de níveis sociais 

inferiores. O ressentimento da classe média será o gatilho para deflagrar o movimento 

golpista. 

 

O CAPITAL INTERNACIONAL FORMOU NOVAS LIDERANÇAS 

 

O artigo Jabuti não sobe em árvore: como o Movimento Brasil Livre - MBL se 

tornou líder das manifestações pelo impeachment, de Marina Amaral, é lapidar ao 

apresentar uma teoria da conspiração que vincula os movimentos pró-impeachment ao 

capital internacional.  A autora identifica as relações do MBL com uma rede de estudantes 

universitários chamada “Estudantes pela Liberdade”, entre este com seu homônimo 

Students for Freedom, norte-americano. Ainda, entre este e algumas fundações mantidas 

pelos irmãos Koch. Conclui, com absoluta certeza, que os irmãos Koch financiam o MBL.  

Junte-se a isso, a participação da guatemalteca Gloria Alvarez e do argentino -

americano Alejandro Chafuen nos Fóruns pela Liberdade e Democracia no Brasil, e o 

cenário se completa. Por trás de tudo, a onipresença do Opus Dei. Como se o Opus Dei 

pudesse estimular uma pauta em favor da legalização das drogas e do casamento gay, 

como faz Gloria Alvarez. 
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JUNHO DE 2013 FOI UM DIVISOR DE ÁGUAS 

 

Há um consenso entre os autores de que as manifestações de junho de 2013 

foram o início da guinada conservadora. Ignora-se o fato de que o Movimento Passe Livre 

- MPL fosse uma organização de esquerda, e que uma esquerda que não era a petista 

estivesse nos atos. Ali, os movimentos fomentados pelos irmãos Koch teriam começado 

a articular mobilizações de rua contra o governo Dilma. 

Mesmo Ruy Braga não rompe com este consenso, apesar de colaborar com 

o Blog Junho17, cujo manifesto - Reinventar a Esquerda - afirma que “em 2013, os ventos 

de Junho abalaram certezas e revelaram a força das ruas. Nelas, o continuum do tempo 

foi interrompido e a evolução linear da esquerda convulsionada”. 

Ao invés de romper com o consenso, o seu artigo O fim do lulismo destaca 

apenas o recorde de greves registrado no ano de 2013 pelo Dieese, como se este fato não 

estivesse relacionado à mesma onda de insatisfação que levou às manifestações de junho.  

Adotou-se a versão de Marilena Chauí para este fato, da forma como escreveu 

no artigo A nova classe trabalhadora brasileira e a ascensão do conservadorismo: “na 

cidade de São Paulo as manifestações de junho foram majoritariamente de classe média 

porque de fato, essa classe, ao ter sido menos beneficiada pelos programas sociais do 

governo Lula, se sente descontente, uma vez que deseja manter padrões tradicionais de 

vida e consumo”. 

 

PRIMEIRO ROUND: ELEIÇÕES DE 2014 

 

O capital internacional e a classe média tentaram emplacar sua agenda neolibera l 

por meio de seus dois candidatos à presidência em 2014: Aécio Neves (PSDB) e Marina 

Silva (PSB). Neste contexto, surgem as primeiras denúncias sobre as pedaladas fiscais. 

Contudo, mesmo com toda a pressão, o neoliberalismo foi derrotado nas urnas. 

 

DILMA ADOTA O PROGRAMA DERROTADO 

 

Porém, surpreendendo a todos, Dilma decide adotar o programa derrotado de 

ajuste fiscal, e nomeia o banqueiro Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Esta 

                                                                 
17 http://blogjunho.com.br/.  

http://blogjunho.com.br/
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decisão fez com que uma crise econômica, que não existia, passasse a existir. Na 

avaliação da política econômica de Dilma II, é incrível como a deterioração fiscal causada 

por suas políticas expansionistas do primeiro mandato é ignorada. A crise não existia e 

passa a existir pela adesão da presidente à agenda neoliberal. 

 

PEDALADAS FISCAIS: UM PRETEXTO 

 

Ignore os gráficos produzidos pela assessoria do Tribunal de Contas da União - 

TCU que mostram que o descasamento entre os pagamentos realizados pelos bancos 

públicos e os depósitos realizados pelo Tesouro explodiram após 2013. Para todos, as 

pedaladas fiscais eram uma prática corriqueira e usá-las para mover um processo de 

impeachment contra Dilma não passaria de um pretexto para derrubar seu governo e 

colocar no lugar um agente do capital financeiro internacional, Michel Temer. 

 

IMPEACHMENT COMO GOLPE PARLAMENTAR 

 

Ao se tratar da atuação das instituições no decorrer do processo de impeachment 

são recorrentes as comparações com a deposição de Zelaya, em Honduras, e de Lugo, no 

Paraguai. Mas são três casos completamente diferentes. 

Em 2009, Zelaya foi deposto por um golpe militar dado ao arrepio da 

Constituição de Honduras. A ação foi condenada até mesmo pelo presidente norte-

americano Barack Obama. 

No Paraguai, a deposição de Lugo seguiu a Constituição, mas ela era um 

instrumento legal frágil, pois não estabelecia um procedimento claro para o impeachment. 

Com base nisso, a maioria parlamentar opositora conduziu todo o impeachment em 

apenas três dias, pegando o mundo de surpresa. 

No Brasil, estamos falando de um processo que durou meses e que garantiu 

amplo direito de defesa e contraditório, tudo sob a fiscalização do Supremo Tribuna l 

Federal para garantir o fiel cumprimento à ordem democrática. As instituições 

democráticas estão funcionando no caso brasileiro. Mas tudo é pretexto. 

 

O QUE VEM DEPOIS? PERDA DE DIREITOS 
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Treze dos artigos de Por que gritamos Golpe? tratam de prever impactos sociais 

das políticas de Temer em áreas como previdência, política externa, cultura, educação, 

política agrária, cultura e diversidade.  Em todos eles, a lógica é a mesma: uma vez 

instalado o novo governo, vem o retrocesso. Tudo o que vem do novo governo é terrível 

e antipopular. 

Um exemplo aparece no artigo de Gilberto Maringoni - Rumo à direita na 

política externa - quando trata da meta do documento Ponte para o Futuro de oferecer 

“apoio real para que o nosso setor produtivo integre-se às cadeias globais de valor”. O 

comentário fala por si: 

Não está detalhado que tipo de integração seria essa. Mas, a se confirmar a 

afirmação feita em parágrafo anterior da Ponte para o Futuro18 – ‘executar uma política 

de desenvolvimento centrada na iniciativa privada’ – estaremos abertos a negócios de 

toda ordem. Ou seja, as diretrizes que deixam de lado a constituição de qualquer política 

industrial. Isso nos colocará ao sabor anárquico da rentabilidade do capital. Aliás, seria 

interessante que os autores do texto explicassem o que significa “política de 

desenvolvimento centrada na iniciativa privada”, algo não observado em qualquer tempo 

ou lugar da história do capitalismo mundial. 

Vou até ignorar o fato de que a  Ponte para o Futuro19 explica o que entende por 

integrar-se às cadeias globais de valor – “auxiliando no aumento da produtividade e 

alinhando nossas normas aos novos padrões normativos que estão se formando no 

comércio internacional”. Prefiro listar os países em que a política de desenvolvimento 

capitalista foi centrada na empresa privada: Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, 

Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do 

Sul, Taiwan, Cingapura, China, Índia, Brasil, Argentina, México, África do Sul, etc. Ou 

seja, todo país capitalista teve seu desenvolvimento centrado na empresa privada. 

 

A SAÍDA É RESISTIR 

 

Diante de tamanho descalabro, a saída só pode ser resistir ao novo governo. 

André Singer propõe a criação de uma frente “ampla, democrática e republicana”, não só 

contra o governo ilegítimo, mas pela preservação dos direitos sociais ameaçados por esta 

                                                                 
18 http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf 
19 http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf 
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guinada conservadora. E Lira Alli, do Levante Popular da Juventude, deixa claro: “golpes 

são a parte mais violenta de lutas que são muito maiores do que eles” 

 

GATILHOS MENTAIS DA NARRATIVA DO GOLPE 

 

A narrativa que apresentamos acima combina informações verdadeiras, outras 

verossímeis, e um esqueleto final que gera uma distorção da realidade. Algumas meias 

verdades ficam evidentes a partir do processo de desconstrução: 

 Guinada conservadora é igual a golpe: definitivamente não. Vivemos no 

Brasil, uma guinada conservadora, talvez, desde a eleição de 2010, e se 

materializou no ministério de Temer, branco e masculino. O fato de termos agora 

um governo mais conservador que o anterior não significa que um golpe 

necessariamente o colocou lá. 

 Governos conservadores ameaçam direitos sociais: de forma alguma. A 

capacidade de uma agenda se impor ou não perante a classe política está mais 

relacionada à capacidade de mobilização da sociedade que à conformação de 

determinado governo. Um governo de esquerda pode ceder a uma pressão 

organizada por uma pauta de direita, e vice-versa. 

 O capital é neoliberal: o capital financeiro celebrou o petismo durante 

muito tempo, e não foi porque pagávamos os melhores juros do mundo. Pelo 

contrário, as políticas sociais petistas criaram oportunidades de investimento, 

como a abertura de fábricas no Nordeste. 

Fica claro que a Narrativa apresenta alguns gatilhos mentais importantes para o 

público de esquerda. O principal deles é a palavra “golpe”. Ela remete imediatamente a 

1964 e suas consequências. Ali sim, tivemos um golpe com consequências violentas para 

o país. Ali houve ruptura da ordem democrática e retrocesso de direitos sociais 

O Brasil em 1964 era uma sociedade que fervilhava e começava a construir 

instituições inclusivas. Não estava em pauta da parte de João Goulart e seu círculo mais 

próximo uma revolução comunista. Contudo, a fragilidade de seu governo e o medo do 

comunismo impuseram ao país um regime que pretendia reorganizar o Brasil a partir do 

estado pelo uso da força. 

Apesar de nossa tradição autoritária, especialmente para com os mais pobres, o 

regime de 1964 parece ter deixado marcas mais fundas no imaginário da esquerda. 

Torturas, mortes cruéis, prisões, desaparecimentos. Foi como se toda a esquerda 
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brasileira, democrática ou não, se visse diante do inimigo mais terrível que poderia 

enfrentar. 

O fato de não termos resolvido, de forma adequada, esse legado negativo no 

Brasil só alimentou esse monstro imaginário. Afinal, permitimos que o torturador 

Brilhante Ustra, como tantos outros, pudesse morrer em paz, sem sofrer uma única 

condenação pelos seus crimes contra a humanidade. Não só, permitimos que um deputado 

reivindique esse mesmo Brilhante Ustra como justificativa de seu voto pelo impeachment. 

Ou seja, não delimitamos o opróbrio da ditadura ao seu devido lugar, por isso, permit imos 

que seu fantasma esteja em todo canto. 

Norbert Elias e Hannah Arendt viam um processo similar no silêncio dos 

alemães da geração imediatamente posterior ao nazismo. Apesar de Nuremberg, vários 

nazistas de baixo escalão continuavam ali no dia a dia da vida comum alemã.  E Norbert 

Elias lembrava o efeito disso na geração seguinte: ver a sombra do nazi-fascismo por trás 

de tudo. Grundun Esslin, membro da Fração do Exército Vermelho, também conhecida 

como grupo Baader-Meinhof, dizia: “Eles vão nos matar a todos. Vocês agora sabem o 

tipo de porcos contra os quais nós estamos lutando. Esta é a geração de Auschwitz. Você 

não pode dialogar com as pessoas que criaram Auschwitz. Eles tem armas e nós não. Nós 

precisamos nos armar!”. (SHEERAN, 2004, p. 108) 

Ao apresentar os fatos que vivenciamos como um golpe, o objetivo desta 

narrativa é remexer nos fantasmas de 1964, cutucar aqueles traumas e provocar o medo 

da repressão. É uma narrativa mais emocional que racional. Se o risco de termos uma 

ditadura no Brasil é deste tamanho, temos que resistir desde já. 

 

A QUEM SERVE A NARRATIVA DO GOLPE? 

 

Se em nossa análise não houve Golpe de Estado, é porque o que ocorreu foi uma 

traição sem tamanho do PT contra seus princípios. Se não houve Golpe de Estado, temos 

que reconhecer que a direção do PT com Lula à frente promoveu um grandioso esquema 

de corrupção em parceria com grandes empresas nacionais e grupos políticos fisiológicos 

e conservadores, com o objetivo de se manter no poder o máximo de tempo possível. 

Se não houve Golpe de Estado, a esquerda precisa fazer uma enorme autocrítica 

de suas escolhas nos últimos anos. Precisa rever a fundo a cooptação de sindicatos pelo 

aparelho de estado e a instrumentalização política dos movimentos sociais com fins 

eleitorais e de governo.  Precisa entender a ausência de organizações que defendam, ao 
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mesmo tempo, um programa social-democrático e a ética na política. E precisa rever, 

principalmente, a sua adesão acrítica a toda política do governo Lula, mesmo que 

regressiva ou antidemocrática. 

Logo, a quem interessa a Narrativa do Golpe? Ao PT e à esquerda tradiciona l. 

Ao evitar as autocríticas, esses grupos mantêm a estrutura do campo da esquerda sob a 

liderança do PT, com alguma disputa pelo PSOL. Sob o emblema da preservação de 

direitos, o que a Narrativa do Golpe faz é engessar ainda mais a esquerda aos modelos 

que a conduzem desde os anos 1980. 

Desde junho de 2013, esse fantasma do Golpe de Estado vem sendo construído 

e trabalhado. Lançado, em princípio, contra os manifestantes que, pela esquerda, 

apontavam o esgotamento do modelo lulista. Este discurso foi ganhando forma durante 

2014 e 2015 e vem servindo para estigmatizar pessoas de esquerda, as que recusam a 

chantagem da polarização política e da divisão do campo discursivo do consenso 

repressivo imposto pela máquina partidária do PT  como o senador Cristovam Buarque. 

E até amplos setores do PSTU aderiram ao discurso retórico do golpe – motivados pela 

estrutura burocrática de sua direção. 

A Narrativa do Golpe, por fim, engendrou a esquerda em uma gaiola de ferro e 

tirou dela qualquer chance de construir uma Narrativa da Esperança. É uma pena. 
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O GOLPE QUE NÃO HOUVE20 

Giuseppe Cocco21 

Tradução de Clarissa Moreira 

 

Comecemos pelo fim. Não houve golpe de Estado no Brasil, mas uma glasnost 

que conduziu à implosão do consórcio político que governava e governa o país: um cartel 

mafioso de grandes empresas privadas e estatais, compostas por algumas dezenas de 

patrões públicos e privados. Evidentemente, a corrupção sistêmica não é uma novidade e 

certamente não foi inventada pelo PT. Lula, o PT e uma série de intelectuais brasileiros 

(ou não) utilizam como defesa esse truísmo e se escondem atrás de duas afirmações: o 

combate à corrupção seria seletivo e o justicialismo não será o terreno da transformação 

social. São duas afirmações falsas. As investigações judiciárias contra a corrupção estão 

tocando todo o sistema político e na realidade não poupam os partidos de direita: nem os 

grandes aliados do PT nem os grandes partidos de oposição. O peso relativo do PT, de 

Lula e Dilma, nos inquéritos, é, no entanto, proporcional a dois fatos simples : 

primeiramente, os juízes não caem no esquema de marketing do PT que se transforma em 

vítima do sistema como se não estivesse no poder federal por treze anos seguidos; e, em 

seguida, Lula e Dilma desempenharam um papel fundamental na amplificação e 

modernização da tradicional corrupção oligárquica. A corrupção de que se fala não é 

apenas uma velha venalidade da política, mas um verdadeiro regime de acumulação e de 

exploração de novo tipo, dirigido por um consórcio de interesses onde o PT é o principa l 

organizador. 

É este consórcio de interesses que está hoje em crise e implodindo. Esta implosão 

tem duas causas: o levante constituinte de 201322 e a violenta crise econômica23. 

Assistimos assim à triste decadência de um dos experimentos reais mais interessantes da 

esquerda mundial. O Partido dos Trabalhadores (PT), com seu líder (Lula), nasceu como 

uma espécie de partido em rede pós-socialista e paradoxalmente termina seu ciclo na 

                                                                 
20 Publicado originalmente em francês na Revista Multitudes  n.º 64, em outubro de 2016. Republicado no 

Brasil, traduzido por Clarissa Moreira, no site da Universidade Nômade e no IHU online. 
21 Giuseppe Cocco, pesquisador da UniNômade, é graduado em Ciência Política pela Université de Paris 

VIII e pela Università degli Studi di Padova, mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo 

Conservatoire National des Arts et Métiers e em História Social pela Université de Paris I (Panthéon - 

Sorbonne), doutor em História Social pela Université de Paris I (Panthéon - Sorbonne), Professor titular 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, editor das revistas Global Brasil, Lugar Comum e 

Multitudes e coordenador da coleção A Política no Império (Civilização Brasileira).  
22 Cf. Multitudes, Majeure 56 – “Devenir-Brésil post-Lula”, Paris, 2014. 
23 http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/556625 
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mesma mistura de corrupção, burocracia e catástrofe econômica e social que o 

“socialismo real” nos deu a conhecer. O PT parecia representar uma saída para o 

socialismo e terminou como uma versão tropical da mesma mistura de novas e velhas 

formas de corrupção visando a continuidade do mesmo bloco de poder. 

 

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA: DE 17 DE JUNHO DE 2013 A 17 DE 

JUNHO DE 2016 

 

Em 17 de junho de 2016, o governo do Estado do Rio de Janeiro (aliado do PT 

desde junho de 2006) decretou formalmente “Estado de Calamidade Pública”. O objetivo 

do decreto era o de viabilizar a utilização dos poucos recursos financeiros disponíveis (e 

o dinheiro prometido pelo governo federal) para assegurar a finalização das obras e a 

realização das Olimpíadas24 no Rio de Janeiro. Os recursos mobilizados foram, sobretudo 

para pagar os policiais durante os jogos. De fato, desde o final de 2015, o Estado do Rio 

de Janeiro não paga seus fornecedores, paga em atraso de até um mês seus funcionár ios, 

fecha hospitais25 (inclusive o Instituto Médico Legal) e não termina obras. 

Exatamente três anos antes, em 17 de junho de 2013, centenas de milhares de 

pessoas manifestavam no Rio de Janeiro não apenas contra o aumento das tarifas de 

transporte público, mas também contra mais um aprofundamento do modelo de cidade 

desigual, dessa vez por uma representação política onde a tradicional corrupção aparecia 

ainda mais insuportável devido ao consenso autoritário que reunia todas as forças 

políticas (do PT ao PMDB) e todas as esferas institucionais (Munícipio, Estado e União 

federal). Ao final da manifestação, uns enxames de dezenas de milhares de jovens 

tomavam de assalto a Assembleia Legislativa, ou seja, o templo do acoplamento carnal e 

mafioso entre os cartéis de empresas de transporte e de obras públicas e os representantes 

eleitos do sistema político. 

Para compreender o que se passa no Brasil se deve, portanto, ter muito bem em 

mente estas duas datas e o que as separa: de uma parte, um movimento destituinte que 

acenava para a constituição de uma real democracia, movimento este sem precedente na 

história brasileira, e de outra parte, a confirmação de um sistema institucional que perdeu 

                                                                 
24 http://www.ihu.unisinos.br/noticias?catid=159&id=558909:olimpiadas -rio-2016-varias-questoes-nao-

foram-respondidas-entrevista-especial-com-orlando-alves-dos-santos-junior 
25 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/550961-o-sus-e-sua-agonia-sem-fim-a-crise-da-pasta-no-rio-de-

janeiro-revela-problemas-conjunturais-e-estruturais- 
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sua legitimidade e uma boa parte de sua efetividade (notadamente no plano econômico). 

Entre estas duas datas, temos o conflito político de grandes proporções que conduziu ao 

Impeachment da Presidente da República. Entre estas mesmas datas, fomos brindados 

com o festival de mentiras e mistificações lançados e replicados pelo PT e apoiadores 

durante as eleições de outubro de 2014. 

 

CECI N’EST PAS UN COUP D’ÉTAT (ISTO NÃO É UM GOLPE DE ESTADO) 

 

Não houve golpe de Estado no Brasil, de nenhuma espécie, nem mesmo 

parlamentar. Por um lado, o Impeachment é não somente previsto pela Constituição 

Democrática (de 1988), como já foi utilizado com o apoio entusiasta do PT26, contra 

Fernando Collor de Mello (eleito em 1989 e destituído em 1992). Por outro lado, todo o 

processo se realizou segundo as regras e sob a supervisão dos juízes do Supremo Tribuna l 

Federal (a Corte Suprema Brasileira) onde oito dos onze membros foram nomeados por 

Lula ou Dilma. Dizer que não é um golpe de Estado27 não significa dizer que o que ocorre 

no Brasil é aceitável ou normal. Ao contrário, atravessamos uma crise muito grave, mas 

seus determinantes e seus resultados não são aqueles que o PT, o governo e a esquerda 

brasileira apresentaram e que a esquerda internacional quis corroborar. 

Nos encontramos no capítulo seguinte ao processo que se iniciou de maneira 

autônoma com o grande levante de 2013, e que ganhou um novo sentido no início de 2014 

com a abertura da investigação judicial da Lava Jato, sobre a corrupção na gigantesca 

estatal Petrobras, tornando-se então uma crise profunda – e irreversível – exatamente no 

momento da reeleição de Dilma. O processo de destituição de Dilma não passa de mais 

um episódio na luta pela sobrevivência do sistema de representação política em estado 

terminal, em virtude dos desdobramentos cruzados do fiasco de imensas repercussões da 

política econômica conduzida por Dilma somado aos resultados devastadores das 

operações judiciárias contra a corrupção. Dilma não foi objeto de um processo de 

Impeachment por ter feito algumas reformas um pouco mais radicais do ponto de vista 

social, mas porque ela já não conseguia governar nem tomar iniciativas diante da 

                                                                 
26 Durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) o PT tentou o seu Impeachment 

várias vezes. 
27 http://www.ihu.unisinos.br/559610-o-brasil-sob-o-golpe-seis-hipoteses-polemicas 
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catástrofe econômica e sobretudo, não conseguiu enfrentar a onda crescente de 

deslegitimização provocada pela Operação Lava Jato28. 

Dois pontos de inflexão explicam a abertura do processo contra Dilma. O 

primeiro foi em novembro de 2015: a detenção de Delcídio do Amaral29, líder do governo 

no Senado e o segundo foi a detenção de Lula para interrogatório30 (4 de março de 2016). 

A prisão do senador significou o desabamento de todas as tentativas por parte de Dilma 

e de seu partido, de convencer os dirigentes da Petrobras e dos grandes grupos ligados ao 

setor da construção civil, a não colaborar com a justiça. Isto teve como consequência 

imediata a ruptura da negociação entre o poder executivo e o presidente do Congresso, 

Eduardo Cunha31. Este último queria se assegurar de não perder sua posição de deputado 

(e logo, a imunidade parlamentar) e se proteger da prisão em troca de não dar 

continuidade às inúmeras demandas de Impeachment contra Dilma. Uma vez que o 

governo Dilma não estava mais podendo assegurar esta proteção, Cunha escolheu o 

afrontamento para, por um lado, ganhar tempo (guardar ao máximo a imunidade 

parlamentar) e de outra parte, apostar na possibilidade de se tornar uma peça necessária 

e legítima nas grandes manifestações de massa para a destituição de Dilma32  (que se 

repetiram desde o dia seguinte de sua eleição, ao longo de um ano e meio). A segunda 

inflexão veio das consequências da condução coercitiva de Lula pela polícia Federal para 

interrogatório. Enquanto Dilma tentava nomeá-lo ministro da Casa Civil para lhe oferecer 

imunidade parlamentar, o ex-presidente – chamando manifestações de massa em sua 

defesa – visitava Cunha e o Presidente do Senado (do mesmo partido de Temer e Cunha, 

incluídos em oito inquéritos de corrupção). Após uma longa reunião onde participaram 

também o ex-presidente José Sarney e o ex-Ministro das Minas e Energia (também 

PMDB), Lula aparecia com esta pequena trupe na tribuna do Senado Federal, com um 

exemplar da Constituição nas mãos para fazer duras declarações contra a ditadura dos 

juízes. É a partir deste momento que, sob a liderança do vice-presidente, o movimento 

institucional pela destituição de Dilma se amplia e acelera, a partir de dois imperativos : 

retomar o controle de uma economia em queda livre e bloquear o processo judicial contra 

                                                                 
28 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/552753-o-suicidio-da-lava-jato 
29 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/549503-furacao-delcidio-volta-a-mergulhar-governo-dilma-no-

centro-da-crise 
30 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/552232-nova-fase-da-operacao-lava-jato-chega-ao-ex-presidente-

lula 
31 http://www.ihu.unisinos.br/560009-abandonado-por-aliados-eduardo-cunha-cai-e-vira-homem-bomba 
32 Giuseppe Cocco, “Le mouvement d’indignation au Brésil face à l’austérité néolibérale de Lula et Dilma" , 

Multitudes, n.59. 

http://www.multitudes.net/le-mouvement-dindignation-au-bresil-face-a-lausterite-neoliberale-de-lula-et-dilma/
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a corrupção. O que dissemos antes em termos políticos foi formalmente confirmado pela 

glasnost promovida pelos investigadores da Lava Jato. Em gravações feitas – publicadas 

pela imprensa no final de maio 2016 – um ex-senador e presidente de uma grande empresa 

estatal (Sergio Machado33, que é um colaborador da justiça), os principais patrocinadores 

do PMDB (o presidente do Senado, Renan Calheiros), o Ministro do Plano de Temer 

(Romero Jucá) além do ex-presidente de tudo (do PMDB, do Senado, da República, etc.) 

José Sarney, explicitaram que o futuro governo interino de Temer teria dois propósitos: 

enfrentar a grave crise econômica e bloquear a operação Lava Jato a fim de proteger 

eficazmente o sistema político, inclusive Lula. 

É claro que o chamado “golpe” de Estado é uma operação interna ao “golpe” 

que foi dado durante a reeleição (outubro de 2014). Estas escutas telefônicas fazem cair 

por terra o discurso do PT sobre a seletividade dos juízes. O PT não é de modo algum o 

único partido visado, mas pode ser o alvo principal por ter sido o partido no poder. Os 

quatro principais líderes do partido “golpista” (PMDB) figuram no âmbito de um 

mandado de prisão (suspenso por um juiz do Supremo Tribunal) e a Lava Jato também 

visa o presidente interino34. Portanto, temos um “golpe” engraçado: os seus principa is 

atores estão sob a ameaça do estado e recebem solidariedade… de quem recebeu o golpe 

(o PT e seus senadores que criticaram os mandatos de prisão). 

Estamos novamente na produção sistemática de enganos e ficções por parte da 

esquerda de governo e isto merece uma boa reflexão. Por um lado, este regime discursivo 

é aceito e amplificado pela esquerda intelectual global (ao mesmo tempo em que não se 

diz nada sobre o que está acontecendo na Venezuela chavista, que carece de tudo e onde 

a população passa fome); em segundo lugar, faz-nos pensar sobre a capacidade e 

determinação que a “esquerda” (especialmente a esquerda no poder) tem de manipular os 

dados subjetivos da luta objetiva e subjetiva. A “esquerda”, por um lado, perde o contato 

com a realidade material do que está acontecendo e, por outro lado, não só ignora a 

realidade, mas deturpa dados em função de suas necessidades e estratégias. 

 

“NARRATIVAS FANTASIOSAS” 

 

                                                                 
33 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/555472-sergio-machado-o-paranoico-com-grampos-que-virou -

algoz-do-pmdb 
34 Matheus Leitão, “Deleção de Sergio Machado atinge Temer”, O Globo, 16 juin 2016. 

http://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/delacao-de-sergio-machado-atinge-temer-governo-quer-congelar-gastos-jornais-de-quinta-22.html
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Tudo o que está acontecendo é, de forma piorada, o que já havíamos previsto 

desde antes de Outubro e Novembro de 201435. No entanto, previsões dissonantes caíam 

no ostracismo geral da esquerda brasileira e mundial. Se a esquerda governista estimulou 

cinicamente que se mistificasse o debate, se aproveitando disso, a “esquerda radical” 

precisa cultivar seus mitos e, para este fim, moldar a realidade segundo suas fantasias, 

passou a definir como “delírio” quando não, estupidez, qualquer coisa que não se dobrasse 

a esta deriva geral, mesmo se isso significasse jogar fora multidões nas ruas, e – 

desnecessário será dizer – sua própria autonomia. Neste caso, a doxa da esquerda é usada 

para manter a ilusão de que os “governos progressistas” da América do Sul não só teriam 

sido realmente um laboratório e uma maneira de sair do neoliberalismo, – ou a única- mas 

que eles continuam em bom estado de saúde. Neste quadro, “(…) o triunfo das forças que 

estão no governo (o PT no Brasil, o MAS na Bolívia e no Uruguai o FA) permite afirmar 

a persistência do ciclo progressista”36 e novamente: “Esta ratificação prolongada no 

tempo afirma a derrota de tentativas neoliberais territoriais-regionais das elites, de 

retomar o controle político direto e de alguma forma, ainda mantém abertas as 

expectativas de uma dinâmica regional de maturação não diretamente subordinada à 

hegemonia ocidental neoliberal”. Esta análise, comprovadamente equivocada (a vitória 

eleitoral de Dilma foi uma grande derrota política e o início de uma reversão eleitoral 

geral que também aconteceu na Venezuela, Argentina e na Bolívia), não estava 

relacionada aos desafios reais, mas aos requisitos de uma posição de “esquerda”, que é 

definida pela primeira vez como luta contra o neoliberalismo (entre mercado e estado, 

melhor optar pelo último, ainda que este tenha estruturas reconhecidamente mafiosas) e 

também como antiocidental (entre China e os Estados Unidos, a China é melhor, mesmo 

que sufoque as lutas de classes). 

O que é ainda mais grave é que a projeção idealista (uma esquerda que seria 

estatal e anti-imperialista) é totalmente mistificada: governos progressistas em geral e em 

particular o Governo do PT (Dilma), não são de modo algum antineoliberais e muito 

menos antiocidentais. O neodesenvolvimentismo de Dilma é absolutamente interno ao 

pacto neoliberal e é por isso que Lula passou tranquilamente de uma política à outra. Os 

“líderes” do PT estão preocupados com as taxas de crescimento e nada mais. Se as fortes 

                                                                 
35 Barbara Szaniecki e Giuseppe Cocco, “Maledetto sia giugno: il Brasile un anno dopo”. Giuseppe Cocco, 

“Dilma e Aécio são o Estado contra a sociedade”, Entrevista por Patricia Fachin, IHU-Online. 
36 Sandro Mezzadra y Diego Sztulwark, “Imágenes del desarrollo, ciclo político y nuevo conflicto social”, 

3 novembre 2014. 

http://www.commonware.org/index.php/cartografia/479-maledetto-sia-giugno
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/536610-dilma-e-aecio-duas-faces-de-um-mesmo-esgotamento-entrevista-especial-com-giuseppe-cocco
http://anarquiacoronada.blogspot.com.br/2014/11/anatomia-politica-de-la-coyuntura.html
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doses de neodesenvolvimentismo não funcionam (na verdade, elas foram catastróficas) 

aumentam-se as doses de neoliberalismo, como fizeram entre 2003 e 2008 e, em 2014 e 

2015. Não é coincidência que o todo-poderoso Ministro da economia de Temer era o 

homem forte da economia de Lula, durante oito anos. A política econômica do presidente 

interino é exatamente a mesma que Dilma estava tentando fazer e não conseguia, por 

causa da paralisia de sua base parlamentar. A defesa do PT e de Dilma é mesmo a defesa 

da “esquerda” como identidade vazia e abstrata (um caso real dos significantes vazios, à 

la Laclau): é mais importante se sentir bem como “esquerda” do que entender, em 

primeiro lugar, as dimensões de sua derrota esmagadora e por outro lado, perceber o nível 

de isolamento social da esquerda como um todo. Dilma tinha apenas 8% de aceitação e 

milhões vão às ruas pedir seu Impeachment? Este é o resultado da campanha dos meios 

de comunicação conservadores e aqueles que manifestam… são a elite branca. Está tudo 

explicado! Aqueles que não aceitam essa lógica autoritária são pessoas isoladas, 

possivelmente loucas ou irresponsáveis, com alianças estranhas… quando não estão 

diretamente ligados ao inimigo. A corrupção sistêmica da política se mostra como 

corrupção da subjetividade. 

Quem seria o inimigo de um governo e um partido que governou com e pelo 

dinheiro dos grandes grupos de construção saídos da ditadura militar? Na verdade, a 

esquerda não precisa ser stalinista para trabalhar como… uma Polícia: a verdade da 

repartição pública (de esquerda) se afirma como superior à verdade da democracia. 

 

O DISPOSITIVO BIPOLAR DO CONSENSO DE ESQUERDA 

 

Esta é uma boa oportunidade para ver como a doxa da esquerda funciona e para 

pensar a situação que deviam viver os dissidentes do bloco soviético – antes – e da China 

maoísta – depois. Eles foram perseguidos por criticar um regime que não só não deixava 

nenhum espaço para a democracia, mas que se aliava às forças da direita interna (a 

burocracia estatal, tecnocratas que controlavam simultaneamente os aparelhos produtivos 

e repressivos) e externa (a aliança de Stálin com Hitler, a diplomacia secreta da China 

com a administração Nixon), ao passo em que enquadravam os “dissidentes” como 

“agentes da direita”. E a esquerda internacional, de forma mais ou menos entusiasmada, 

conforme o caso, participava desse consenso. 
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Leiamos Simone de Beauvoir37 e seu “Ensaio sobre a China”, 484 páginas 

escritas a partir de uma visita organizada pelo regime em 1955 (e publicado em 1957)38. 

Beauvoir não se deixa enganar, mas ela concorda em jogar o jogo: “Os anticomunis tas 

sorrirão de seus escrúpulos: o governo se permite dispensar a verdade quando 

conveniente. De fato. Mas esquecemos também que até o presente quase todos os 

chineses foram completamente afastados da vida política. Sofriam o seu destino na 

passividade e na ignorância. Um conhecimento ‘dirigido’ representa um imenso 

progresso face à essa escuridão… e até mesmo por si só é capaz de dissipá-la”39 (grifo 

nosso). Assim, vejamos o dispositivo: o anticomunismo explica e, especialmente, 

justifica tudo. A informação dirigida é um avanço e serve a que propósito? “A situação 

na China é absolutamente incomparável com a da Hungria ou a da Polônia. Longe de 

sacrificar a massa chinesa a um princípio abstrato ou a um futuro mítico, como alegado 

pelos anticomunistas, o regime, promovendo a indústria pesada, serve aos interesses 

distantes e imediatos de toda a população.”40 Esta é certamente uma defesa de boa-fé, 

com a convicção de que sem indústria pesada, a China estaria condenada a ser um vassalo 

da URSS e “recairia no atraso infernal da superpopulação e da fome.”41 Mas, a boa-fé 

funciona como um mecanismo moral de polarização: não apoiar a industrialização 

forçada, se atrever a criticá-la, significaria alinhar-se aos anticomunistas ou ser um 

anticomunista. O fato é que o “grande salto” em direção da indústria pesada – apenas dois 

anos após o lançamento do livro de Beauvoir, se transforma em pesadelo: “Em 1959, 

1960 e 1961 (a China atravessa) a maior fome não só da história chinesa, mas de toda a 

história”42.  

Ao contrário do que dizia Beauvoir, Jean-François Billeter recorda que nenhuma 

fome havia atingido todo o país como naquele caso. Aqui é importante ressaltar que o 

mecanismo do desastre não é apenas a escolha do tipo de planificação (indústria pesada 

e a proliferação de pequenos altos-fornos na casa de todos os camponeses), mas a 

organização de um consenso forçado, ou seja, a “mentira generalizada” (BILLETER, 
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2007, p. 47). É onde reside o problema: o apoio à industrialização pesada pode ser um 

engano, mas justificar a manipulação da informação em nome da luta contra o 

anticomunismo, não é. Criticar, exercer o seu direito de fuga, é ser anticomunista. Mata-

se dois coelhos com uma cajadada só: o princípio da democracia radical vai para o lixo e 

a mistificação da realidade torna-se o método de comunicação de massa escolhido. Como 

morreram dezenas de milhões de pessoas na China maoísta? “Elas não morreram de 

cansaço ou de doença, como é geralmente o caso nas épocas de fome, mas apenas de fome 

e em silêncio, enquadradas por um regime que permaneceu senhor da situação.” (Ibid., p. 

48) Em 1974, depois de quase vinte anos, Roland Barthes43 – durante a viagem da equipe 

da Revista parisiense Tel Quel à China – teve que se limitar a confiar suas críticas ao seu 

diário de viagem, num estilo blasé entediado: “Discurso mortal, comparação passado / 

presente. Eu olho para o meu copo de chá: as folhas verdes se abriram e formam uma 

camada no fundo do copo. Mas o chá é muito leve, insípido, mal chega a um chá de ervas, 

é água quente “. O que o regime divulga é água quente, mas a informação é muito mais 

controlada do que o preparo do chá: “O fato incontestável, o bloqueio completo das 

informações, todas as informações, do sexo à política. O mais surpreendente é que esse 

bloqueio seja bem sucedido, isto é, que ninguém, independentemente da duração e das 

condições da sua estada, não tenha conseguido forçar nenhuma brecha em qualquer ponto 

que seja”44. 

A esquerda, tanto nas suas experiências realmente existentes (URSS, China, 

Cuba, Venezuela e, em termos muito paradoxais, o PT no Brasil) e nas suas redes 

intelectuais, simultaneamente elimina o conflito (toda crítica é ”anticomunista” ou 

“narrativa fantasiosa” que a polícia do pensamento atribuirá a um “desvio” qualquer) e, 

portanto, a verdade. Encontramo-nos exatamente na mesma situação mencionada por 

Maurice Merleau-Ponty sobre a URSS e a desestalinização e mais amplamente, a política 

paranoica45. Muito antes do Relatório de Khrushchev, ele escreveu, “ficou estabelecido 

que os cidadãos soviéticos podem ser deportados no decurso de um inquérito, sem 

julgamento e sem limite de tempo (…) É provável (…) que (…) o número total de detidos 

remonte à casa dos milhões: alguns dizem dez milhões, outros quinze“. Merleau-Ponty 

tirou suas conclusões: “A menos que se seja um louco, admita-se que esses fatos colocam 
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inteiramente em questão o significado do sistema russo.”46 O autor escreveu isto em 1950 

e já captava a armadilha que o movimento “comunista” não apenas encontra, mas 

construía: “Se os nossos comunistas aceitam estes campos e a opressão, é que eles 

esperam a sociedade sem classes através do milagre da infra-estrutura.” 

Se o PT de Dilma e Lula organizou os campos de trabalho das grandes barragens 

e megaeventos esportivos, juntando-se carnalmente em corrupção com oligarquias 

neoescravagista (grandes grupos de construção de ditadura e o PMDB de Temer, de 

Sarney e Calheiros), é que ele acredita que o desenvolvimento é algo bom e necessário 

e… paciência se é muito ruim para os índios ou ainda melhor, uma vez que estes serão 

proletarizados e “nacionalizados” (e tanto melhor em relação aos subornos recebidos). 

Em 1950, a crítica de Merleau-Ponty47 à URSS era profunda e não respeitava nenhuma 

ortodoxia, mas ele sentia ainda a necessidade de proclamar um certo grau de fidelidade à 

“ideia de comunismo”: “É mais urgente manter algumas ilhas onde se ama e pratica a 

liberdade do que ir contra o comunismo”48. Mas é precisamente este mecanismo que o 

“comunismo realmente existente” (inclusive sob forma de movimento intelectua l) 

implementa contra a liberdade e, portanto, contra a verdade. Seis anos mais tarde (em 

1956), antes da repressão soviética dos comunistas húngaros, Merleau-Ponty propõe uma 

reflexão “sobre a desestalinização”. Em primeiro lugar, Merleau-Ponty ressalta que 

mesmo “comunistas muito disciplinados (…) repudiaram solenemente o princípio de que 

nunca se deva apelar ao exterior nas lutas entre comunistas”49. Simone de Beauvoir, no 

mesmo período, mostra que era suficiente ir da URSS para a China para dar novamente à 

“disciplina” perdida toda a sua rigidez. As inúmeras posições intelectuais tomadas sobre 

o “golpe” no Brasil mostram que este mecanismo está ainda ativo, mesmo se a pureza 

ideológica da década de 1950 já tenha se perdido. Merleau-Ponty justamente disse que “a 

repressão de Budapeste (prova) que nenhum (dos) princípios (do comunismo) sairá 

incólume, (e) que a desestalinização nada representa se não significar uma reforma radical 

do “sistema”50. De fato, não foi Stalin o problema, mas o modo de funcionamento da 

“esquerda” em geral. Vejamos como Merleau-Ponty prossegue, incluindo o uso do 

Relatório Khruschev no XX Congresso do PCUS: “O custo real da produção não está 
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50 Ibid., p. 474. 
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relacionado com o custo previsto e a produtividade não é dirigida. Tudo isso, no final das 

contas, deve aparecer em algum lugar: chega um momento onde os disparates entre a 

vontade e os resultados são óbvios. Assim, a pressão dos fatos é tão forte que o sistema 

renuncia a fazer contas”51. Isto é exatamente o que aconteceu, em diferentes graus, na 

Venezuela do “socialismo do século XXI” (onde agora a população carece de produtos 

básicos), Argentina (onde as estatísticas sobre a inflação, a dívida, a pobreza e a 

desigualdade eram embelezadas) e Brasil: Dilma foi reeleita em nome de uma saúde 

econômica inventada, em um país literalmente falido: perda de 10% do PIB per capita, 

menos 20% de produção industrial, inflação de mais de 10%, a dívida pública duplicou 

em um ano no Rio, onde tivemos os Jogos Olímpicos em agosto de 2016, o estado não 

paga regularmente os seus funcionários durante meses (nem mesmo a polícia ), as dívidas 

não são pagas, a Petrobras está praticamente falida, assim como a Eletrobras, o maior 

grupo de telefonia entrou com pedido de falência, quatro refinarias em fase de conclusão 

nunca serão usadas etc. No Marketing de esquerda, tudo é explicado pelos complô do 

imperialismo, da mídia e da “direita”, como se eles não estivessem ligados carnalmente : 

“Um regime que quer fazer mas que nada quer saber– continua Merleau-Ponty – trata o 

fracasso como sabotagem e a discussão como traição”52. Referências mudam, mas o 

mecanismo é o mesmo. Ironicamente, é precisamente na maquiagem das contas que 

ocorre o acerto de contas no Brasil (impeachment), porque o PT não detém – como o 

chavismo na Venezuela – o monopólio do poder e seus aliados “conservadores” tem uma 

relação diferente com a contabilidade: paradoxalmente, a competição intercapitalista 

precisa de uma parte de verdade sobre a verdade da exploração. 

 

O QUE O XX CONGRESSO DO PCUS, PORTANTO, TENTAVA FAZER ERA 

“A DENÚNCIA DE UMA VIDA FICTÍCIA E VERBAL, A CRÍTICA DO 

NOMINALISMO E FETICHISMO.” 

 

No entanto, na sua análise, Merleau-Ponty é lapidar não tanto sobre o stalinismo, 

mas sobre a tentativa de salvá-lo que se percebe na desestalinização e é exatamente de lá 

que se deve recomeçar: “é pedido à ditadura de se desafiar sem ser deixar eliminar, e ao 

proletariado de se libertar sem rejeitar o controle da ditadura. É difícil, quase impossíve l. 

O mundo tem a escolha desse caminho ou o caos. É em formas sociais ainda a criar que 
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uma solução deve ser procurada”53. Mas a esquerda no poder, é, ontem e hoje, na França 

de Hollande e no Brasil de Lula e do PT, repressão, desqualificação e mistificação das 

lutas que tentam inventar novas formas sociais. É por isso que o levante de junho de 2013 

era insuportável para o PT e seus intelectuais, porque trazia algo novo. 

Como não pensar em Vasily Grossman, o grande escritor soviético que escreveu 

as crônicas mais lidas narrando as batalhas realizadas pelo Exército Vermelho em 

Stalingrado, que teve toda a sua família exterminada pelos nazistas e que, uma vez tendo 

chegado em Berlim junto ao Exército Vermelho, se maravilhou em seu diário: “o 

comandante (general Berzari) teve uma conversa com o Burgermeister (Prefeito), que lhe 

pergunta o quanto será pago às pessoas mobilizadas para trabalhar para fins militares” e 

destacou: “na verdade, as pessoas aqui parecem ter uma ideia muito precisa dos seus 

direitos”54 (grifo nosso). O cidadão soviético está surpreso que na capital em ruínas da 

Alemanha nazista, as pessoas estão preocupadas com os seus direitos e ousam reivindicá -

los face ao ocupante: é que, paradoxalmente, o regime que emergiu da Revolução se 

transformou em seu oposto, eliminando o que Marx tinha retomado de Maquiavel, “a 

idéia de que a história é uma luta e que a política é uma relação com os homens, em vez 

de com os princípios.”55  

 

A FALTA DE ALTERNATIVAS 

 

Pode-se replicar que não se trata disso, que o Brasil de 2016 não é a União 

Soviética, e menos ainda a China maoísta de 1950. É verdade, a história se repete, 

primeiro como tragédia, depois como farsa. E não estamos apenas na segunda repetição. 

O que a esquerda é capaz de reproduzir é mesmo este mecanismo, entre um estado de 

emergência e a mistificação de um golpe inexistente para impor seu oportunismo e 

esmagar toda crítica. Não se deve ver diferença entre a opção abertamente neoliberal de 

Hollande e os gritos contra o “golpe” do Brasil de Lula. Estes são os dois lados de uma 

mesma esquerda a que temos realmente que dizer adeus: “O próprio do stalinismo ou 

oportunismo de esquerda, diz Hervé, é fazer uma política de colaboração e manter uma 
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ideologia intransigente. O acordo estrondoso, a paz vociferada, a mistura de concessão 

política e abuso verbal, são a própria definição do stalinismo.”56  

Um dos mecanismos perversos do consenso de “esquerda” opera na base da 

afirmação “não há alternativa”. No entanto, a falta de alternativa não é um dado natural, 

muito menos o fruto dessa implosão do pacto mafioso ao qual o PT tenha aderido, mas o 

produto de uma estratégia deliberada de destruir qualquer alternativa possível. Assim, o 

movimento de junho 2013 foi destruído. É sempre de acordo com a mesma lógica que a 

candidatura de Marina foi impedida primeiro e depois esfacelada. Da mesma forma, o 

falso discurso sobre “o golpe” inexistente continua a produzir esta “falta” de alternat ivas 

e de falsificar o debate. Não haverá alternativa enquanto permanecemos no terreno 

imposto por essa esquerda. O que precisamos é voltar ao homem revoltado, ao meio-dia 

do pensamento, onde a revolta nega a divindade para compartilhar as lutas e o destino 

comum57. É bem isso que Claude Lefort58 vê em Arquipélago Gulag, quando ele aponta 

como Solzhenitsyn, após as críticas que fez à revolução, se inflama na “descrição das 

grandes revoltas dos condenados” que lhe “inspiram páginas que estão entre as mais belas 

da literatura revolucionária”59: a revelação da “(…) revolta dos zeks (Zek, diminutivo da 

palavra russa zaklioutchennyi, significando preso), e de uma maneira geral, a sua nova 

resistência, através do qual eles afirmam-se como políticos, retomam a palavra e 

começam a recuperar a sua dignidade de homens.”60 O que o condenado do sistema 

repressivo infame resultante da revolução acaba pensando como uma alternativa … é 

exatamente a revolução ou parafraseando Camus, o homem revoltado. É na exclamação 

de Solzhenitsyn que as alternativas repousam: “Ó força dos movimentos populares. Como 

você modifica rapidamente os dados de política.”61 
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SOBRE HERÓIS E GOLPES62 

Bruno Cava63 

 

  A queda de Dilma parece demandar uma leitura óbvia, do ponto de vista 

da esquerda. Novamente na história da América Latina, um governo de matiz nacional-

popular teria sido derrubado pelas elites neocoloniais. Mais uma vez, a tentativa 

geopolítica de constituir um eixo alternativo ao imperialismo sediado em Washington, 

desta vez por meio dos BRICs, terminaria esmagada pela restauração conservadora. 

Reencenou-se a história dos golpes de estado no subcontinente, ecoando os de 1964 

(Brasil), 1973 (Chile) ou 1976 (Argentina), a quartelada contra Chávez na Venezuela 

(2002), ou então os ditos “golpes brandos”, contra Zelaya em Honduras (2009) ou Lugo 

no Paraguai (2012). Desta vez, a vítima teria sido o maior partido de massas das 

Américas, maior peça do dominó que, agora, ameaça o inteiro ciclo de governos 

progressistas. Símbolos para afiançar essa leitura não faltam. Em favor dela, comparecem 

as estrelas e bandeiras vermelhas, lá estão Lula, o MST, o panteão de intelectuais de 

esquerda a elucidar os mecanismos imediatos do golpe e denunciá-lo. 

O dilaceramento do ciclo do Partido dos Trabalhadores no comando do governo 

federal, de 2003 a 2016, tornou aguda a vivência do presente daqueles que se sentem 

diretamente implicados no projeto. O que quer que “projeto” signifique, a admissão de 

seu colapso é vivida como fim de uma visão de mundo. Por mais truncada e repleta de 

contradições, quando o pano cai sobre a peça petista a sensação manifestada tem sido um 

misto de melancolia e raiva. Tamanha é a tutela pressuposta ao redor do PT, o momento 

é sentido como o fim de uma era, quando naufragariam também as esquerdas, os 

progressismos, os horizontes das lutas como um todo. Futuro, presente e passado se 

agregam num tempo em que tudo parece ganhar espessura e ser colocado em questão. 

Estariam em jogo não só a ocupação do governo, como também as conquistas sociais das 

últimas duas décadas, o legado institucional da constituição de 1988, a memória das lutas 

contra a ditadura. 

Durante a votação do impeachment no Congresso, os parlamentares 

repetidamente invocaram valores sagrados e instituições patrióticas, em meio a discursos 
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túrgidos e jogos de cena de um lado e de outro. Um deputado elogiou um coronel 

torturador do regime de 1964, outro proclamou o fim da “ditadura lulopetista” fiada no 

bolsa família, outro ainda sintetizou: é contra a “vagabundização remunerada”. E a 

compressão temporal também levou deputados contrários a invocar mártires da 

resistência, do líder insurgente dos escravos Zumbi à Olga Benário, comunista deportada 

na ditadura Vargas ao III Reich e gaseada. As múltiplas escalas do tempo dramatizadas 

no tableau vivant da representação parlamentar brasileira soam como sucessivos golpes 

de teatro, pulando inusitadamente em cena. 

Deveria provocar ao menos a curiosidade, naqueles menos suscetíveis a efeitos 

melodramáticos e histrionismos, chamar de golpe de estado o procedimento conforme a 

constituição presidencialista do país, previsto exatamente para a remoção de um 

presidente eleito, quando esse procedimento é seguido a rigor, sob a supervisão de uma 

suprema corte cuja composição tem 8 de 11 ministros indicados pelos governos do PT. 

Ou quando vai assumir, caso o impeachment se confirme em outubro, o  vice-presidente 

eleito conjuntamente com Dilma, em 2014 e 2010, com direito a foto na tela da urna e 

tudo o mais. Mais de 2/3 dos parlamentares votaram pela instauração do processo em 

ambas as casas do Legislativo brasileiro, com um intervalo de quase um mês entre uma e 

outra deliberação, período em que as forças governistas têm exercido uma abrangente 

defesa em fóruns, mídias e nas próprias instâncias previstas, em que vêm interpondo 

recurso atrás de recurso numa microscópica discussão do rito. 

Alega-se que não existe fundamento material para o impeachment, mas entre 

considerar uma decisão injusta ao sabor das conveniências políticas e acusá-la de ser um 

golpe que rasga a constituição vai uma saudável distância. Embora o grau de tramoia 

envolvido no alijamento de Dilma não permita nivelá- lo aos impeachments consumados 

de Collor no Brasil (1992) ou Fujimori no Peru (2000), por outro lado, difere em muito 

na forma e no conteúdo dos casos recentes em Honduras, onde o presidente foi metido 

num helicóptero na calada da noite e deportado pelas forças armadas, ou no Paraguai, 

onde Lugo sofreu um “impeachment-relâmpago” que durou menos de 48 horas. 

Os defensores do governo diriam: não importa. Golpe brando, parlamentar, 

judicial-midiático ou pós-moderno, o que importa é traduzir a torrente de fatos do 

noticiário e os encadeamentos vertiginosos de uma conjuntura num enunciado simples e 

direto. Um que possa, como escreveu Luiz Eduardo Soares, “definir a presidente como 

vítima” ou “remeter mensagens facilmente decodificáveis para o público internaciona l, 
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constrangendo os operadores internos do processo”64. De fato, está em curso a conjugação 

de esquemas didáticos e estruturas obsessivas ao redor da narrativa do golpe cuja lógica 

cerrada não permite hesitação. Não é hora de compor charadas ou abstrair a gravidade da 

indecência que vivenciamos. É hora de resistir ao golpe. Todo o resto será tratado como 

ponderação bizantina para atrasar a marcha dos paladinos contra o golpe. Num clima de 

pânico moral com cães de guarda postados à beira do escândalo, que não deixa de lembrar 

aquele do avanço moralista e conservador que estaria por trás do golpe em primeiro lugar.  

O maior problema dessa cobrança rebarbativa está no absoluto descompasso 

entre expectativas e realidade. Como é possível invocar a força moral de um governo em 

favor dos mais pobres quando estes não comparecem à altura que o momento, segundo 

esse relato épico, exigiria. O músico e intelectual das periferias, Mano Brown, lamenta 

que a favela faz silêncio, se ilude com a televisão e termina por dar as costas à Dilma65. 

Faz dois anos, depois do levante de junho de 2013, o secretário de Dilma chegou a falar 

em ingratidão: “fizemos tanto por essa gente e agora eles se levantam contra nós”66. Paira 

realmente um sentimento difuso entre os resistentes ao golpe que a situação não vem 

mobilizando o povo como seria de se esperar. Existe uma defasagem de representação 

política também à esquerda, pois os sujeitos pressupostos do discurso parecem recusar-

se a ser enquadrados nos esquemas do nacional-popular. E quando aparecem nas 

narrativas e muxoxos, são reduzidos a um caldo desorganizado, pré-político, à deriva das 

pulsões midiáticas. 

Outro descompasso impossível de engolir consiste no fato que, durante 13 anos, 

o governo reivindicou o pragmatismo como razão de ser. O limite máximo da correlação 

de forças, no dizer de seus intelectuais, serviu de álibi para uma verdadeira “paixão pelo 

possível” que levou ao Compromisso Histórico na base do lulismo. Durante mais de uma 

década, inclusive durante a mais extraordinária mobilização popular e democrática em 

2013, as forças governistas opuseram um férreo realismo político ao idealismo naif e 

irresponsável. Como podem os governistas, agora, quererem atualizar sagas de outros 

tempos numa elaboração shakespereana, quando vão fazer política no mais desencantado 

pragmatismo? 

                                                                 
64  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/04/1763751-respiracao-artificial-sobre-o -

impeachment-e-suas-implicacoes.shtml 
65 http://www.revistaforum.com.br/2016/04/22/mano-brown-eu-vi-a-populacao-virar-as-costas-pra-dilma -

enquanto-a-favela-faz-silencio-a-midia-manipula/ 
66 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/527623-houve-quase-ingratidao-em-protestos-diz-ministro 
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Não foi Gleisi Hoffmann, ex-ministra-chefe de Dilma, atualmente uma das 

protagonistas da saga da resistência contra o golpe, quem disse que “o governo não pode 

e não vai concordar com minorias com projetos ideológicos irreais”?67. Com qual 

legitimidade pode a presidenta afastada assomar agora como figuração heroica de uma 

mitologia de esquerda, quando ela mesma, quando tinha a caneta na mão e sólidas 

condições, vinha chamando as lutas de nosso tempo, dos indígenas e ambientalistas diante 

da usina de Belo Monte, de “fantasia”?68 

A obsessão simplificadora e pedagógica, voltada a cultivar uma mística, não vai 

penetrar no complexo de fatos de que é feita a conjuntura brasileira. Desse modo, os afetos 

tendem a alucinar em círculos, um grito tanto mais estridente quanto impotente. Governa -

se munido de pranchetas, cálculos de governabilidade e da razão desenvolvimentista, mas 

uma vez fora do governo recorre-se ao carisma como uma manobra tática, à idolatria das 

imagens. Não se vai longe assim. “Infeliz a nação que precisa de heróis”. A mesmerização 

do discurso do golpe se limita, no máximo, a reforçar uma matriz comunitária, de 

sentimento de pertença, cuja salvação depende de um ritual de coesão e algum líder 

carismático. 

Que o impeachment seja tramoia, — vá lá um “golpe palaciano”, — mas não há 

paladinos nessa história. Não vale o provérbio cria cuervos y después te sacarán los ojos, 

porque não há palomas nessa história. São todos corvos, como revelou a operação Lava 

Jato, isto é, um bloco ecumênico de partidos, políticos e parceiros contra o que protesta 

boa parte dos milhões de indignados em ruas e redes nos últimos anos. Temer foi um 

aliado de longa data. O seu partido, o PMDB foi irmão siamês do PT na coalizão lulista 

desde 2005, até desembarcar do governo em março. Henrique Meirelles, o banqueiro do 

Bank Boston nomeado por Temer como homem forte da economia, foi ministro durante 

os oito anos do governo Lula. E o ajuste fiscal e a reforma do estado foram tendências 

que já estavam postas pelo menos desde a guinada à direita de Dilma, na contramão de 

sua própria campanha  eleitoral em 2014. Se há descontinuidades entre Dilma e Temer, 

há também diversas e incontornáveis continuidades. O desentranhamento do PT da 

coalizão governista não se deu por suas qualidades. 

                                                                 
67 http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-ministra-dos-caras-palidas/ 
68 http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/04/dilma -diz-que-nao-ha-espaco-para-discutir-fantasia-na-

rio20.html. E também: http://www.quadradodosloucos.com.br/?p=2928 
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Num país que viveu duas ditaduras e escravidão, em que o golpismo parece estar 

situado em sua quintessência69, com tantos linchamentos diários, violência policial nas 

metrópoles, encarceramento de pobres em massa, racismo de estado e extermínio 

indígena, soa de um egocentrismo atroz hoje, depois de 13 anos no poder, colocar-se no 

centro da peça como vítimas heroicas de um golpe de estado70. As únicas tropas nas ruas 

que vimos nos últimos anos foram as que os governos colocaram na favela, nos 

megaeventos, nas grandes obras das empresas “campeãs nacionais”, para garantir a lei e 

a ordem, para exercer a violência legítima contra os não pacificados, os “criminosos”, os 

selvagens, contra os manifestantes, para fazer reinar a paz… 

Não dá pra passar pelos problemas hoje como gato sobre brasa. É preciso 

introduzir dados novos no desenho, recapitular episódios, argumentar passo a passo, 

cartografar minuciosamente as relações de força, os impasses, os paradoxos e vaivéns que 

nos trouxeram até este ponto71. O calor da hora não pode subtrair-nos o direito a reflexões 

necessárias e dolorosas. 
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VERTIGENS DE JUNHO72 

Clarissa Naback73 

Alexandre Mendes74 

 

“Um condenado põe em perigo sua vida para protestar contra 

punições injustas; um louco não pode mais suportar ser 

confinado e humilhado; uma pessoa recusa o regime que a 

oprime. Isso não faz do primeiro inocente, não cura o segundo e 

não assegura à terceira o amanhã prometido. Ademais, ninguém 

é obrigado a ajudá-los. Ninguém é obrigado a declarar que essas 

vozes confusas cantam melhor do que as outras e falam a 

verdade. É suficiente que elas existam e que tenham contra si tudo 

que está determinado a silenciá-las até que haja um sentido em 

ouvi-las e em prestar atenção ao que querem dizer. Uma questão 

de ética? Talvez. Uma questão de realidade, sem 

dúvida.” (Michel Foucault – É inútil revoltar-se?) 

 

Embora (propositalmente) esquecida, é impossível tentar compreender a atual 

situação de grande impasse político no Brasil sem a chave explicativa de junho de 2013. 

Em 2013, uma grande e surpreendente coalizão formada por alianças 

heterogêneas e pouco prováveis identificou um mesmo alvo: o pacto constituído por uma 

acumulação por hibridização (ora neodesenvolvimentista, ora neoliberal) que, de um 

lado, produzia uma falsa sensação de progresso econômico (o Brasil que “decolava”) e, 

de outro, garantia a permanência de um fluxo de dinheiro responsável pelo lastro político 

do projeto (o financiamento eleitoral e a irrigação de praticamente todos os partidos do 

cenário brasileiro). Aos dois aspectos, acrescenta-se um único modus operandi: a figura 

do “rolo compressor”. A metáfora foi muito utilizada para ilustrar a maneira como os 

projetos (pré-fabricados) foram (e ainda são) implementados, “tratorando” qualquer 

discussão prévia, pública e democrática. 

                                                                 
72 Artigo publicado originalmente no site da Universidade Nômade Brasil, em 21 de março de 2016. 

Disponível em: http://uninomade.net/tenda/vertigens-de-junho/. Acesso em 13 de outubro de 2016.   
73 Doutoranda em direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).  
74 Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

http://uninomade.net/tenda/vertigens-de-junho/
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As jornadas de junho atingiram o alvo a partir de um duplo e ambivalente ataque: 

(a) o primeiro, através de uma expansão imediatamente produtiva (aparentemente de 

maior duração), gerou uma inédita e democrática mistura de enfrentamentos de rua, 

proliferação de assembleias, autoconstituição de redes de comunicação, manifestações 

nas favelas e periferias, agenciamentos entre diferentes sujeitos em luta (bombeiros, 

professores, usuários de transporte público, moradores ameaçados de remoção, jovens 

estudantes, garis) e um longo etecetera; (b) o segundo, através de um tom unicamente 

reivindicatório (e de duração aparentemente limitada), depositou suas fichas nas 

instituições que seriam responsáveis pela organização de punição: ministério público, 

juízes, legisladores e demais agentes da ordem (ex: a campanha contra a PEC 37). 

De 2014 em diante, o governo federal e boa parte da esquerda brasileira 

trabalharam para aniquilar a primeira vertente de junho. Primeiro, organizaram uma 

máquina repressiva que inviabilizou a permanência dos manifestantes nas ruas e nas 

redes, através do uso da força e da disseminação do medo e da vigilância. Segundo, 

organizou uma máquina de marketing eleitoral que dessubjetivou e chantageou a 

insurgência, transformando-a no bastião de uma defesa do “menos pior”, de ataque aos 

“pessimildos” (a insurgência mesma!) e de uma guinada à esquerda que nunca viria a 

acontecer. Por adesão entusiasta, medo, inércia ou defesa de uma identidade de esquerda 

(comunitarismo/tradicionalismo), quase nada escapou ao buraco negro do governismo. 

O novo governo Dilma nunca começou… Aliás, começou sim, ao perder toda a 

legitimidade e o apoio fabricados já no primeiro dia, quando tornou-se evidente o 

tamanho da mentira contada nas eleições presidenciais e sua absoluta falta de imaginação 

política (além de não mudar nada, o governo escondeu a profunda crise já diagnosticada, 

a agenda do ajuste fiscal, o aumento dos preços administrados que acelerou a inflação, 

deu prioridade total ao agronegócio e à privatização como “agenda positiva” e enviou 

para votação em regime de urgência uma legislação altamente repressiva). 

 Desponta a segunda vertente de junho, numa via de mão dupla: a operação Lava 

Jato não seria possível sem o consenso social anticorrupção de junho de 2013; as grandes 

manifestações não seriam tão bem-sucedidas sem a sequência de notícias bombásticas da 

operação Lava Jato. Após desaparecer durante o ciclo insurgente, o desejo destituinte da 

segunda vertente reaparece triunfante, apresentando-se como força social, política, 

judicante e punitiva. 

A defesa governista, raspando o tacho das eleições de 2014, se organiza em duas 

frentes: (a) primeiro, na lógica chantagista de difusão do medo, anuncia a iminência de 
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um novo golpe ou de uma ascensão extremista e conservadora da direita, negando 

qualquer legitimidade à indignação crescente. Praticamente todos que se consideram de 

“esquerda” abraçam a hipótese. A (viva) memória da resistência à ditadura se converte 

em (morta) celebração do medo, da paralisia e da paranóia; (b) segundo, na falta de 

qualquer linha política a ser defendida, o governismo ocupa o espaço vazio com uma 

formal defesa da democracia e da “legalidade”.  

Entra em cena a tradição do garantismo e do abolicionismo penal que, há 

décadas, serve de ferramenta de luta e de análise da seletividade e do racismo das práticas 

punitivas brasileiras. Incapaz, no entanto, de qualquer análise política que não caia na 

teologia negativa do “menos pior”, e de levar a sério a própria seletividade da máquina 

repressiva governista (e do autoritarismo que a mantém), ela se transforma na figura 

esquálida do seu próprio avesso: direito sem política; forma sem conteúdo. Um 

“abolicionismo de Estado” que, não sem disfarçar algum constrangimento, infla quando 

o alvo é o governo, e encolhe quando o alvo é a multidão. 

Diante da contínua desfaçatez, a indignação cresce, com suas ambiguidades. Na 

campanha do governo, uma aparente inteligência crítica acaba se revelando como 

autoritária estupidez (a miséria, portanto, é certa). E nas atuais manifestações não 

governistas? É possível que uma aparente estupidez (como quer o consenso na esquerda) 

se revele como portadora de uma materialidade crítica? 

Talvez não… A segunda vertente de junho, e falamos com aqueles de boa-fé, 

quer enfrentar a corrupção com a transferência completa de sua potência para as 

autoridades judiciais, acusatórias e policiais. A figura do juiz-herói é tão somente o 

reconhecimento da corrupção total de nossa capacidade de agir politicamente, de 

tomarmos as rédeas da situação. Por mais que todo o sistema político tenha trabalhado 

para a despossessão dessa capacidade (sendo corresponsável pela desesperada busca por 

uma redenção que caia dos céus), precisamos evitar as armadilhas e recusar qualquer 

saída deste tipo. Que o culto ao deus-juiz seja substituído pelo lento cultivo da terra; que 

a corrupção endêmica seja combatida com a distribuição democrática de poderes, formas 

de controle social e de ampliação de espaços de decisão, inclusive no sistema de justiça. 

Ora, se “cadeia” resolvesse, estaríamos no melhor país do mundo. Uma saída 

verdadeiramente abolicionista (ao invés de se entregar à defesa disfarçada de governo 

autoritário) seria pensar a substituição da medida penal por distribuição de 

responsabilidades políticas, administrativas e financeiras aos envolvidos (empresários e 
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políticos) e, ao mesmo tempo, defender os direitos fundamentais na sua materialidade (o 

direito ao questionamento) como condição para a abertura de novos espaços políticos. 

Talvez sim… Apesar da participação de setores extremistas e antidemocráticos, 

e de episódios lamentáveis, as manifestações, desde o ano passado, continuam 

apresentando deslizes curiosos: uma recusa e até um desconhecimento sobre os grupos 

organizadores (aqueles que fazem chamadas terríveis); uma recusa da falsa polarização e 

do oportunismo político de candidatos que querem “surfar” no movimento (as vaias 

contra Aécio e Alckmin); uma defesa moderada de direitos individuais de cunho 

progressista e, principalmente, uma conexão real com a crescente e justa indignação da 

população brasileira (que tende a se aprofundar) 

Explicando a epígrafe: A imagem de um manifestante (coxinha?) suportando um 

canhão d’água no rosto e resistindo ao avanço da tropa de choque paulista nos coloca uma 

questão: será que ele não tem algo a nos dizer? Não há um sentido em ouvi-lo? Não há 

vozes que precisam ser escutadas? 

O governo tentou dar o troco mobilizando, mais uma vez, uma manifestação que 

só consegue atrair pessoas se não colocar em pauta o que foi o próprio governo nos 

últimos anos (apela-se de forma abstrata para a “democracia”, esquecendo-se também o 

papel autoritário do governismo na eliminação de qualquer alternativa democrática – 

sendo ele, portanto, corresponsável pela ascensão de todo o tipo de salvacionismo e 

extremismo). Essas manifestações não apenas são menos impactantes, como se sustentam 

apenas pela mobilização do medo e da insegurança. 

Que tipo de democracia poderíamos construir a partir da vitória do medo sobre 

esperança? 

Por outro lado, as análises que, por fora da idolatria governista, reduzem as atuais 

manifestações à polaridade fabricada (“nem isso, nem aquilo, nem 13, nem 18”), 

cometem o seguinte equívoco: enquanto a polarização foi forjada pelo próprio sistema 

político (e, por isso, o antes quase falido PSDB aceita e agradece com prazer o reciclado 

papel de opositor), as manifestações não governistas parecem querer prolongar e sustentar 

o profundo impasse que atinge a política brasileira, rejeitando, por sua cumplicidade, as 

fórmulas concebidas desde a redemocratização. A grande dúvida é como o impasse será 

resolvido. Com o terreno em aberto seria impossível prever, mas deixamos apenas duas 

impressões: 

Risco Bolsonaro. Ao contrário do que parece, a “solução” Bolsonaro não é 

alimentada por uma “onda conservadora” que emergiu para polarizar com a esquerda. Ela 
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é resultado da própria vontade de implodir o falso sistema de polarização construído com 

participação da própria esquerda (o mesmo poderia se dizer de Moro). Há um forte desejo 

de sabotagem que encontra em Bolsonaro uma arma para implodir o sistema e todos 

aqueles são vistos como responsáveis por ele. Esse agenciamento do desejo não vai ser 

combatido com impotentes e abstratos cânticos de direitos humanos, ou pela afirmação 

ad hoc de uma superioridade moral. Precisamos criar saídas materiais para que a 

“sabotagem” represente um aprofundamento da democracia. A “solução” Bolsonaro 

precisa parecer menos atraente e menos desejante que outras soluções criadas 

politicamente. 

 Risco Berlusconi. As análises que comparam as possíveis consequências 

políticas da operação Lava Jato com a situação italiana depois da operação Mãos Limpas, 

geralmente esquecem duas coisas: primeiro, que a operação judicial ocorreu na Itália 

depois que a esquerda institucionalizada, através do chamado “compromisso histórico”, 

resolveu aniquilar todo o tipo de crítica insurgente e autônoma realizada pela geração de 

1968 (semelhanças com o PT pós 2013?); segundo, que ao tentar manter o governo Dilma 

intacto e garantir sua continuidade, a esquerda quer nos fazer esquecer de todas as 

relações mafiosas (e, portanto, a corrupção da democracia) estabelecidas com 

empreiteiras, bancos, empresas e gestores de fundos públicos nos últimos anos. 

Paradoxalmente, a esquerda quer que Lula se transforme no novo Berlusconi. Quer 

garantir que ele faça um “acordão” geral pós Lava Jato, para que o modelo de acumulação 

por hibridização se mantenha, com suas negociatas autoritárias, como se nada tivesse 

acontecido (exatamente o que fez Berlusconi). 

Como fugir de ambos os riscos? O problema é que sem um poder constituinte 

que possa criar um amplo e democrático repertório de alternativas a situação fica cada 

vez mais difícil. A chantagem e a repressão nos levaram para a falta de alternativas. A 

falta de alternativas nos leva para mais chantagem e extremismo salvacionista. Como 

romper com o círculo vicioso? 

Pode ser interessante pensar em duas frentes possíveis: 

Novas eleições e reforma política já! Do ponto de vista institucional, diante das 

consequências do estelionato eleitoral e da crise de legitimidade crescente, devemos 

insistir na convocação de novas eleições como forma de provocar uma mínima discussão 

política envolvendo a sociedade. Não vamos entrar nos detalhes de sua viabilidade (por 

dupla renúncia, cassação após apuração de responsabilidades ou tentativa de estabelecer 

uma PEC do recall com validade imediata). Como afirmação política, nos cabe defender 
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que um novo momento eleitoral pode servir, tanto para aumentar a participação social nos 

rumos da crise palaciana, como evitar um possível “acordão” posterior ao impeachment. 

Do ponto de vista instituinte, o desbloqueio da crise institucional deveria servir 

não para uma reativação do poder de aplicar a mesma receita, a mesma agenda (Brasil), 

mas abrir um processo de discussão e construção de novas agendas possíveis. Lutar contra 

a corrupção é lutar contra aquilo que nos impede de utilizar, de forma 

autônoma, ferramentas construídas em uma ampla cartografia de lutas: Tipnis (Bolívia), 

Vila Autódromo, Guarani-Kaiowá, Belo Monte, escolas ocupadas, Amarildo, Aldeia 

Maracanã, Jirau, UERJ etc. Se houver refundação da república, que seja a partir das 

experimentações produzidas desde baixo, aquelas que souberam criar um partido de 

trabalhadores, e que sabem a hora de enterrá-lo. 

O enigma de junho continua ressoando: “decifra-me ou te devoro”. 
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DE JUNHO PRA CÁ: A PERSISTÊNCIA DAS RUAS 

Henrique Kopittke75 

 

Quando esse ensaio foi escrito, em 2014, Rafael Braga ainda 

estava preso. Em 2017 quando o ensaio é revisto, Rafael Braga 

continua preso.  

 

A maioria dos esforços interpretativos que surgiram após a onda de protestos de 

junho de 2013 procura “dar conta” desses eventos em torno de sentidos e causas comuns. 

Ainda assim, admite-se sua repercussão continua e, ainda, não se consagrou às 

manifestações qualquer síntese, seja triunfal ou cética, ou mesmo qualquer consolidação 

legal, política ou organizacional em torno das demandas dos que foram as ruas naquela 

época. Uma redução na tarifa do transporte público é pouco mais que isso. “Quem 

venceu? Quem foi às ruas? Quem ainda está na rua?”, a mediocridade interpretat iva 

maior, claro, se concentrando no impacto eleitoral dos eventos: “Fortalece quem?”. A 

essa ansiedade eleitoral costuma-se contrapor a crise de representações, do pessoal que 

diz “nossos sonhos não cabem em suas urnas”. Mas, se há crise, ela é restrita ou 

generalizada? Limita-se a forma final das representações – o partido, o jornal, o sindicato, 

etc. – ou generaliza-se para os meios com que essas formas tendem a se consolidar? E 

essa crise começou agora ou sempre foi presente? Ou ainda: a crise não é também das 

interpretações e dos intérpretes?   

Quando a indignação sem fim - ou pauta de junho - colocou nas ruas a parada 

sucessiva de indignados profissionais, militantes históricos, pit bulls de passeata, classe 

média em cortejo cívico, precariado, cornos76 e saqueadores, deixou, ao mesmo tempo, 

alguns intelectuais em casa. Essa atividade intelectual culminou numa petição pública 

pelo direito de ir e vir em maio de 2014, assinada por grupo de quinze intelectuais77. 

                                                                 
75  Henrique Kopittke é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  
76 “Os  cornos herdaram a terra. No Brasil, é deles o grito, é deles a indignação. Hoje, parecer cidadão 

pressupõe agir como um corno surpreso: ‘esse político não me representa’, ‘não sabia que um ser humano 

poderia ser capaz de tanta barbaridade’, ‘existem conservadores’, tudo diz a mesma coisa: fui traído 

pelo real.” (BUTTER, David. O corno em série. 09 de abril de 2013. Disponível em: < 

http://davidbutter.tumblr.com/post/47546964033/o-corno-em-serie  >. Acesso em 10/09/2016)  
77 Assinam, dentre muitos, Alba Zaluar e Simon Schwarzman: “É hora de um BASTA! Exigimos do poder 

público que preserve o direito de ir e vir a todos aos cidadãos, não apenas aos grupos manifestantes. É 

deprimente e alarmante ter as forças da ordem pública assistindo passivamente ou mesmo contribuindo com 

o transtorno pelo bloqueio de grandes vias, preferencialmente nos horários de rush. (...) O direito de 

manifestação, assim como o de greve, precisam ser preservados e mantidos dentro de seus limites legais. 

http://davidbutter.tumblr.com/post/47546964033/o-corno-em-serie
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Alguns outros se perguntaram sobre a composição social dos protestos, na busca de um 

sentido geral dos acontecimentos. Isso, claro, tornou-se ponto político, onde a leitura 

positiva dos protestos dá protagonismo ao precariado78, e a leitura negativa dá 

protagonismo à classe média tradicional.  Singer (2013) propõe uma falsa saída para o 

problema: tendo primeiro uma leitura positiva dos protestos, tenta agrupar as duas 

perspectivas de modo que só o binarismo eleitoral poderia resolver: nos diversos grupos 

sociais, que o analista categoriza ansiosamente, ele encontra um “centrismo pós-

material”, que já tem equivalente eleitoral (Marina Silva). Depois disso, revê suas 

posições e afirma que o capital rentista – uma direita material – foi às ruas. Armando 

Boito Jr. faz um movimento parecido, com outras conclusões79.  

Desse modo, salvam, momentaneamente, a esquerda da ordem da obtusidade da 

leitura negativa mais comum, aquela que viu nos protestos ora ingratidão, ora 

conspiração, e principalmente, temeu que a esquerda radicalizada fizesse o jogo da direita 

nas ruas (a esquerda da ordem fez o jogo da direita no governo, mas, veja bem, é 

circunstancial).  

Mas, o que nos atrai nos protestos de junho de 2013, ainda são os elementos 

resistente à análise. Assim, devemos proceder não a partir de um sentido arbitrário 

atribuído ao conjunto, pensado o evento histórico como um todo acabado. Não procurar 

entender, mas descrever, minimamente, os pontos do contorno que não foram fechados 

nem esgotados ou saturados por sentidos políticos posteriores – ou, ainda, vitimados pela 

hipersaturação da violência policial e do “patriotismo”. Diante deste problema, cabe-nos 

indagar como se faz um espaço de ruptura sem ruptura? Como, a partir de junho, uma 

constelação de acontecimentos continua vagando solta nesse espaço, sem aderir a uma 

narrativa que os tirasse do caminho? 

Análises como as de Boito Jr. e Singer procedem a partir de um pressuposto de 

desintegração de uma hegemonia. Em Singer, essa hegemonia tem o nome de “Pacto 

Lulista”. Com as revoltas de Junho de 2013, se implica o conjunto da representação 

política brasileira. A popularidade dos governantes, medida por pesquisas, sofre queda 

abrupta – o que não impede, mais tarde, sua reeleição. Mas o pacto se esgota e persiste 

                                                                 
Conclamamos à reação contra a escalada antidemocrática das manifestações” (Disponível em: 

<http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR72309> Acesso em: 10/09/2016) 
78 Como, por exemplo, assinalam Ruy Braga e Ricardo Antunes. “Os Dias que Abalaram o Brasil: as 

rebeliões de junho, julho de 2013.” Disponível em: < http://r5vereador.wordpress.com/2013/07/01/os-dias -

que-abalaram-o-brasil-as-rebelies-de-junho-julho-de-2013/ > Acesso em 10/09/2016 
79 BOITO Jr “O impacto das manifestações de junho na política nacional”. 02/08/2013. Disponível em < 

http://www.brasildefato.com.br/node/15386 > Acesso em 10/09/2016 . 

http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR72309
http://r5vereador.wordpress.com/2013/07/01/os-dias-que-abalaram-o-brasil-as-rebelies-de-junho-julho-de-2013/
http://r5vereador.wordpress.com/2013/07/01/os-dias-que-abalaram-o-brasil-as-rebelies-de-junho-julho-de-2013/
http://www.brasildefato.com.br/node/15386
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como engodo, sobrevivendo no hiato entre esgotamento de um modelo e sua substituição 

por uma nova hegemonia. O medo maior, para militantes de esquerda, desde junho – 

medo que foi quase um automatismo – é que o espaço político de ruptura, dimensionado 

em vários hiatos (o hiato representativo entre a legitimidade e procedimentos 

democráticos, por exemplo), fosse ocupado por agentes sociais conservadores que 

reiterassem a ordem em todos os níveis. O que não seria uma ruptura do “pacto”, como 

se diz, mas a hiperbolização de alguns de seus elementos, talvez com uma mudança de 

mando. Em contraposição a esse horizonte nostálgico e amedrontado, o texto de Paulo 

Arantes Depois de junho a paz será total destaca a continuação dos protestos no Rio, e 

começa por aí. O esgotamento de um pacto, que foi uma máquina de captura dentro de 

uma fabulação governamental, subitamente abre o horizonte para a disputa e 

multiplicação de demandas, agenciamentos, individuações. Questiona-se, assim, o 

modelo representativo. Questiona-se, também, “projetos nacionais”, e sua 

“governabilidade”. A ampliação de horizontes que junho-julho promoveu tem também 

muito a ver com o “Cadê Amarildo”, com a possibilidade de falência de um modelo de 

pacificação que, longe de ser fator marginal, está no centro na lógica política do chamado 

“pacto Lulista”.  

Contudo, a persistência dos acontecimentos de junho se deu em vários níveis: 1) 

dos movimentos – agora pulverizados e enfraquecidos; 2) da repressão policial; que em 

julho de 2013 sistematiza-se a partir da contribuição entre governos federais e estaduais 

quanto a “operações de inteligência”, e também da instituição e uso, pela então presidente 

Dilma Rousseff, da força nacional80 - elementos esses de uma estratégia de repressão 

ampliada que se consolida com a Lei da Copa, em 201481; 3) engolindo tudo, a 

continuidade histórica ou messiânica em torno de uma constelação de eventos que 

exacerba a qualidade do tempo histórico como um tempo saturado de agoras82. Para não 

limitar nossa citação a Walter Benjamin, citamos: o movimento indígena, antes e depois 

de junho, como grande excluído da “inclusão pelo consumo” e do 

                                                                 
80 Para uma defesa de uma “proposta” de força nacional, ver Conversa Afiada, “Dilma Precisa de uma força 

Nacional”, 24/06/2013. Disponível em < https://www.conversaafiada.com.br/brasil/2013/06/24/dilma -

precisa-de-uma-forca-nacional-de-seguranca > acesso em: 01/04/2017. Para um acusação de seu papel na 

repressão, controle e desarticulação de protestos em 2013, ver matéria do jornal A Nova Democracia “Força 

Nacional de Dilma infiltrou agente ilegal nos protestos de 2013”, Abril de 2015, disponível em < 

http://anovademocracia.com.br/no-148/5850-forca-nacional-de-dilma-infiltrou-agente-ilegal-nos-

protestos-de-2013-2014  > acesso em 01/04/2017 
81 Um bom documento sobre a resposta jurídica e legislativa aos protestos de junho está disponível em 

<http://www.artigo19.org/protestos/Protestos_no_Brasil_2013.pdf> Acesso em: 14/07/2014. 
82 A perspectiva das Teses “Sobre o Conceito da História” de Walter Benjamin, texto que aqui tomaremos 

como programático. In BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.  

https://www.conversaafiada.com.br/brasil/2013/06/24/dilma-precisa-de-uma-forca-nacional-de-seguranca
https://www.conversaafiada.com.br/brasil/2013/06/24/dilma-precisa-de-uma-forca-nacional-de-seguranca
http://anovademocracia.com.br/no-148/5850-forca-nacional-de-dilma-infiltrou-agente-ilegal-nos-protestos-de-2013-2014
http://anovademocracia.com.br/no-148/5850-forca-nacional-de-dilma-infiltrou-agente-ilegal-nos-protestos-de-2013-2014
http://www.artigo19.org/protestos/Protestos_no_Brasil_2013.pdf
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“neodesenvolvimentismo”, última incursão da civilização etnocida; a retomada do 

movimento grevista, muitas vezes em conflito com cúpulas sindicais, em que destacamos 

a greve dos professores municipais em outubro e dos garis em fevereiro de 2014 – com 

conclusões opostas, no Rio de Janeiro; a reintegração de posse brutal e criminosa da 

ocupação da Telerj no Rio de Janeiro83 e o ativismo bem-sucedido do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), em São Paulo, também com finais muito diversos 84. 

Além disso, cabe uma nota melancólica à constelação da brutalidade policial e à punição 

coletiva da pobreza85, onde encontramos Douglas Rafael da Silva Pereira (DG), Claudia 

de Assis Ferreira, Amarildo e tantos outros, danos colaterais da nossa democracia. Além 

deles, Rafael Braga, ainda preso (e preso à acusação) por porte de Pinho Sol.  

Em junho, as rebeliões na periferia ganhavam outra dimensão, em contraponto 

ao protesto cívico que tomava os centros. Paira sobre elas novo aspecto. Procura-se 

capturar os muito sentidos dessa dualidade na frase “na favela, a bala é de verdade”. É 

um colocar das coisas que, se não surge em junho, afirma as questões de junho e expõe 

as ataduras do nó biopolítico brasileiro. Aqui, cabe ressaltar as estratégicas de conter 

simbolicamente o refluxo e não nos surpreende lembrar que, no auge midiático das UPPs 

televisionou-se a “libertação” de favelas salvas do crime pela ocupação policial, as duas 

imagens eternizadas aí são as da fuga dos bandidos e o hasteamento da bandeira no topo 

da comunidade86.  

Muitas das sínteses propostas por analistas que ocupam posições midiáticas e 

acadêmicas operam, justamente, esse embotamento do conflito; seja pelas cores unitár ias 

das demandas cívicas, seja pelo apagamento deliberado da violência87 e do conflito e pela 

negação do luto e da memória.  

                                                                 
83 Agora como notas de rodapé, os ex-ocupantes do terreno da Telerj encontram-se, até onde sabemos, em 

depósito da igreja católica.  
84 Aqui são citados eventos posteriores a Junho 2013. Porém alguns anteriores ganham nova luz com o que 

se passou depois: podemos citar Pinheirinho, a resistência da Aldeia Maracanã e o ativismo em defesa dos 

Guarani-Kaiowá.  
85 As pacificações e ocupações militares de favelas no Rio de Janeiro, com direito à mandato de busca 

coletivo na Maré são exemplo disso. A expressão punição coletiva é tomada diretamente da ocupação dos 

territórios Palestinos em Israel. Uma analogia ainda mais forte com o destino Palestino se encontra em 

Arantes (2014, 357n) onde se fala da estratégia contra-insurrecional do mal menor. O inferno suportável 

dos pobres.  
86 Ainda no meio disso tudo, descentrando todas as análises, estão os rolezinhos, recusando as narrativas 

de resistência e inclusão.  Claro, são consumistas, mas a elite resiste e ressente o materialismo dos pobres 

(incluindo aí a elite da “consciência social”), mas também desconcertam a parada do consumo, seja pela 

coletividade e pela algazarra, seja pelo capitalismo pirata dos famosinhos.  
87 A estratégia de dizer que houve “violência dos dois lados”, ação e reação.  
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Mas junho não impera só num ensaio de memória coletiva, seja das lutas ou da 

violência social. Também impera na busca insaciável da volta à ordem, do fim do 

processo, mesmo que à bala – como tacitamente pediram os intelectuais pelo direito de 

ir-e-vir (de carro, presume-se). Para a concretização maior desse pedido de basta, vamos 

aos jornais. Em 13 de junho de 2013, os dois principais jornais de São Paulo fizeram um 

clamor às armas. Já bastava de manifestações88, e tratava-se de retomar a Paulista89. Esses 

editoriais são um marco na escalada da repressão, que acabaria por vitimar inclus ive 

repórteres que cobriam as manifestações nas ruas90. Depois daquele dia, ocorre um recuo 

discursivo, um clamor à outra forma de civilidade, menos violenta. Em outros momentos, 

os jornais voltaram a pedir uma ação policial enfática. A capa d’O Globo de 17 de outubro 

daquele ano se destaca nesse aspecto, onde se lê “Crime e Castigo: Lei mais dura leva 70 

vândalos para presídios” e ainda se descreve, casualmente, a situação de um manifestante 

preso: “engajado e baleado”. Apenas duas informações óbvias, postas lado a lado, a partir 

das quais o leitor pode fazer sua interpretação91. 

O jornal O Globo ainda faria um editorial em 7 de maio de 201492, sobre 

“violência” e “intolerância”, palavras das quais interessa tratar como valores indiferentes 

e inequívocos. Nesse editorial, identifica-se em junho o começo de uma escalada da 

violência e da intolerância. Existe, para os editores, entre o vandalismo e o linchamento , 

apenas uma diferença de grau. Várias modalidades de ocupação coletiva de espaço são 

assim assimiladas ao mesmo temor – aquela da ação da massa sem limite ou lei.  

A tática Black Bloc sofreu desde junho o peso de uma denúncia e de um fascínio. 

Atraiu jovens à rua com pouca ou nenhuma “formação política”. A força da atuação 

simbólica e destrutiva dos mascarados gerou desconfiança e atrito não só de 

interlocutores bem estabelecidos no jogo institucional (mídia-governo), mas também dos 

                                                                 
88 Estado de São Paulo. 13 de Junho de 2013. Disponível em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/ 

geral,chegou-a-hora-do-basta-imp-,1041814> Acesso em: 11/07/2014. 
89 Folha de São Paulo. 13 de Junho de 2013. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/ 1294185-editorial-retomar-a-paulista.shtml> Acesso em: 

11/07/2014. 
90 Estabelece-se um conflito: o mesmo jornal que pede ação policial contundente, expõe seus jornalistas a 

essa ação. Também é conflituosa a relação entre jornalistas e manifestantes – dada a “tomada de lado” dos 

jornais e das redes televisivas, do lado da lei, os chefes da mídia convencional mantém ótimas relações com 

as polícias, numa ajuda mútua para “vazar” informações que compõem a defesa da policia na mídia e vice -

versa.  
91 Capa essa que foi elogiada internamente por Pedro Dória, editor do jornal, cuja opinião é algo próximo 

de: não há qualquer suposição de causalidade entre “crime” e “castigo” e “engajado” e “baleado”, isso o 

leitor que viu – e os leitores, desde junho, andam violentos. Disponível em: 

<http://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-g lobo-elogia-cobertura-capa-

de-bandido/> Acesso em: 11/07/2014. 
92 Disponível em: <http://naofo.de/6hc> Acesso em: 12/07/2014. 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/%20geral,chegou-a-hora-do-basta-imp-,1041814
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/%20geral,chegou-a-hora-do-basta-imp-,1041814
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/%201294185-editorial-retomar-a-paulista.shtml
http://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-globo-elogia-cobertura-capa-de-bandido/
http://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-globo-elogia-cobertura-capa-de-bandido/
http://naofo.de/6hc
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grupos sociais que compuseram as manifestações desde e a partir de junho93. No protesto 

em que se deu na abertura da Copa do Mundo, em apoio à greve dos metroviários, os 

praticantes do Black Bloc foram deixados de fora do sindicato onde manifestantes se 

abrigaram da violência policial94. Muito antes disso, o isolamento mútuo de muitas 

esquerdas era claro, ao mesmo tempo em que se conjurava, na mídia, a distinção entre o 

bom e o mal manifestante. Essa prática discursiva repercute nas esquerdas, quando, por 

exemplo, o grupo Juntos!, cita pesquisa do Datafolha de maneira completamente 

descuidada95 para repudiar a estratégia Black Bloc96. A aplicação desmedida da prática, 

claro, não é livre de crítica. O movimento Passe Livre, em São Paulo e outros lugares, 

mantém uma postura de distanciamento sem, no entanto, denunciar a prática (i.e. fazer 

papel de polícia dentro de manifestações).  

A defesa da ação direta não pode ter o otimismo dos seus críticos de primeira e 

última hora quanto ao seu potencial de suspensão da ordem. Corre-se o risco de um 

eclipse não só da estratégia, mas da possibilidade também de qualquer tática. Ao 

escalamento da repressão policial e judicial corresponde o profundo isolamento das 

esquerdas, e não há motivos para não crer numa correlação produtiva entre um e outro. 

Nos protestos contra a Copa do Mundo há o protagonismo da tática policial fora-da-lei: 

cercar os protestos completamente e miná-los desde o começo. Pelo topo, forja-se uma 

nova estratégia97, garantindo um ano eleitoral sem fantasmas – mesmo que para isso se 

tenha de evitar vê-los. É um quadro que lembra o ocorrido ao Reclaim the Streets londrino 

                                                                 
93 Também vale mencionar uma tentativa de linchamento. Aqui vemos uma formulação tipicamente 

conservadora da questão, remetendo ao “contrato social” e ao “monopólio da violência” que é devido ao 

estado. As críticas ao uso exacerbado desse monopólio não são vistas como constituintes do ambiente 

democrático, mas externas a ele. (Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/um-video -

quase-clandestino-um-black-bloc-e-linchado-pelo-povo-promotor-de-eventos-diz-sobre-o-palco-vamos-

dar-porrada-neles/> Acesso em: 12/07/2014)  
94 Foi esse o cenário da farsa “Pai discute com filho Black Bloc”, que repercutiu no Fantástico e em mais 

uma de Eduardo Suplicy (farsa no enquadramento do produto levado ao mercado, não no conteúdo).  
95 Texto do Juntos! Disponível em: <http://juntos.org.br/2013/08/sobre-black-bloc-a-vanguarda-e-o-lugar-

do-povo-nas-manifestacoes-pos-junho/> Acesso em: 07/10/14 
96 Toda a questão dos Black Blocs, e seu tratamento na mídia mereceria uma pesquisa própria. Cabe 

mencionar dois  aspectos essenciais. Primeiro, o tratamento dos praticantes como “integrantes do”, quando 

se trata de uma tática, não de uma organização; segundo, todo conspiracionismo q ue os circunda. Além 

disso, a questão da violência em protestos, e o obscurecimento de quem acusa a violência “dos dois lados”, 

chegando em alguns momentos a criar uma simetria que justifica a violência estatal como reação 

equivalente ou menor.  
97 “Para garantir tranquilidade na Copa, AGU conseguiu na Justiça a proibição de greves, piquetes e 

bloqueio de aeroportos, rodovias e entornos de estádios; ação é criticada por defensores da liberdade de 

expressão”. Finda a copa, não se espera nenhum incômodo de qua lquer governo com relação a isso. 

(Disponível em: <http://apublica.org/2014/07/o-braco-forte-da-uniao/> Acesso em: 14/07/2014)  

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/um-video-quase-clandestino-um-black-bloc-e-linchado-pelo-povo-promotor-de-eventos-diz-sobre-o-palco-vamos-dar-porrada-neles/
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/um-video-quase-clandestino-um-black-bloc-e-linchado-pelo-povo-promotor-de-eventos-diz-sobre-o-palco-vamos-dar-porrada-neles/
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/um-video-quase-clandestino-um-black-bloc-e-linchado-pelo-povo-promotor-de-eventos-diz-sobre-o-palco-vamos-dar-porrada-neles/
http://juntos.org.br/2013/08/sobre-black-bloc-a-vanguarda-e-o-lugar-do-povo-nas-manifestacoes-pos-junho/
http://juntos.org.br/2013/08/sobre-black-bloc-a-vanguarda-e-o-lugar-do-povo-nas-manifestacoes-pos-junho/
http://apublica.org/2014/07/o-braco-forte-da-uniao/
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no fim dos anos 9098, onde o aumento da ação direta foi respondido com uma escalada na 

repressão que, no limite, levou à impossibilidade de maiores manifestações.  

A assimilação, feita não só por jornais, de toda forma de ação direta ao 

descontrole e à dissolução do império da lei visa minar qualquer forma de direito a 

resistência ou direito resistente. O problema ainda não está resolvido, no entanto. Trata-

se de uma descaracterização, em que várias formas de ação social são reunidas num vetor, 

externo à prática e ao ambiente democrático (externo ao próprio tempo histórico da 

democracia, no caso da barbárie). E essa descaracterização diz respeito uma tradição e a 

um estilo de pensamento. Que o contrato social seja posto em pauta, como porrete que 

sempre foi, é uma herança de junho. Junho é celebrado como civismo, com esquerda e 

direita reunidas em um moralismo restrito, uns e outros dizendo que foi um “basta” dado 

a uma “corja” (e a corja é universalmente alocável: o repúdio a “todos”, beneficia e 

prejudica “todos”), e alguns ainda complementando que foi um pedido por mais estado – 

como expansão da cidadania – ou como punição exemplar de alguns outros. E tenta tirar 

de junho, como infiltrado ou oportunista, justamente aquilo que foi a grande estreia das 

“jornadas”: uma ameaça difusa à ordem – mesmo que ao menos como hábito de 

pensamento. Assim, quando o editorial d’O Globo equivale vandalismo e linchamento, é 

importante também tratar os linchamentos como motivados por uma ausência de estado, 

tão e somente, o que coaduna com a reiteração do contrato social. Mas alguns aspectos 

do fenômeno dos linchamentos escapam a esse modelo. Essa tese é pouco combatida, 

sendo lugar comum no modo de descrever as motivações dos linchadores99.  Nela o papel 

da mídia se apaga.  

Judith Butler (2010) formula uma pergunta que é central para a nossa memória 

seletiva da violência social. A autora questiona em que medida uma vida é digna de luto, 

e aqui existe o conflito entre a qualidade (nome) e a quantidade (número). Afirma, na 

elaboração de sua resposta, que certas vidas são construídas como não-vida e – o que é 

importante pensando-se em bandidos e vândalos –  como ameaça a toda vida, como 

                                                                 
98 “O J18 foi ao mesmo tempo o auge de impacto e o início do fim do RTS londrino. O RTS viraria a partir 

de então quase um sinônimo de enorme policiamento e de distúrbio de rua. Uma escalada que tornaria 

inviável a continuação do RTS como nome e para seus membros nos anos seguintes. Segundo John Jordan, 

o RTS não conseguiria se recuperar da campanha de criminalização lançada contra ele pela mídia e pelo 

Estado. Ele próprio passara a ser seguido por policiais quando levava seu filho à escola e teve seu 

apartamento vasculhado pela polícia. Outras pessoas envolvidas com o RTS receberiam telefonemas e 

intimidações do tipo. ” Disponível em: <http://passapalavra.info/2009/08/11797> Acesso em: 13/07/2014. 
99 Essa me parece ser a perspectiva de José de Souza Martins, sociólogo de certa proeminência e estudioso 

dos linchamentos. “A sociedade civil está fora de controle” Disponível em: 

<http://alias.estadao.com.br/noticias/ geral,quinhentos-mil-contra-um,125893> Acesso em: 11/07/2014. 

http://passapalavra.info/2009/08/11797
http://alias.estadao.com.br/noticias/%20geral,quinhentos-mil-contra-um,125893
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negação violenta da vida. Mas a maior negação, podemos afirmar ainda de acordo com 

Butler, é aquela operada pelo estado, pelo aparato estatal que na imperiosidade da paz 

social nega sua própria vulnerabilidade – e aqui vemos uma distribuição desigual de 

precariedades articulando-se como auto-defesa permanente do estado100.  

O pano de fundo teórico é um que assume a precariedade (precariousness) como 

condição fundamental da apreensão de uma vida, mas uma precariedade que deve ser 

distinta daquela outra (precarity), distribuída desigualmente na formação de sujeitos 

(BUTLER, 2010, p. 25). E é assim que quando o porta-malas da viatura onde o corpo de 

Claudia Ferreira da Silva é transportado se abre, um enquadramento da violência se rompe 

e revela a verdade da ação policial na periferia101. Rompe-se o pacto do esquecimento. 

Passa-se do número ao nome, e esse nome vai com outros compor uma lista. É aquilo que 

Pilar Calveiro, ao falar da ditadura argentina, chamou de “segredo altissonante”. Um 

segredo anunciado da democracia Brasileira é a contagem dos corpos, vítimas da contínua 

e sistemática repressão policial. Assim como durante a Ditadura Argentina (1976-1983) 

se podia ouvir nas ruas os gritos que vinham de dentro dos centros de tortura, e também 

se via efetivamente pessoas sendo tomadas pela polícia. “Sempre o poder se mostra e se 

esconde, e se revela tanto no que exibe quanto no que oculta” conclui 

Calveiro(CALVEIRO, 2013, p. 38). A “ausência do estado” na periferia, extensiva em 

termo de recursos para a cidadania, pode ser entendida como co-produção de sua presença 

intensiva perpetrando a guerra as drogas como guerra a pobreza, como violência racista 

e genocida. Os linchamentos, assim, são extensão da “punitividade” do estado – no qual 

a mídia toma parte ativa, vide a supracitada capa d’O Globo. Afinal, a tese que privilegia 

a “ausência de estado” como principal explicação dos linchamentos em muitos casos 

parece supor o fenômeno como apenas uma “herança arcaica”, e não algo ativamente 

produzido num jogo de presenças e ausências. São os bárbaros, escuros, que nada tem a 

ver com os inocentes do Leblon.  

                                                                 
100 No exemplo paradigmático de Butler, Israel, esse ponto é claríssimo.  
101 “É uma imagem verdadeiramente surreal, não porque esteja fora da realidade, mas porque destampa, por 

um ‘acaso objetivo’ (a expressão era usada pelos surrealistas), uma cena recalcada da consciência nacional, 

com tudo o que tem de violência naturalizada e corriqueira, tratamento degradante dado aos pobres, 

estupidez elevada ao cúmulo, ignorância bruta transformada em trapalhada tran scendental, além de um 

índice grotesco de métodos de camuflagem e desaparição de pessoas.”. WISNIK, José Miguel. O Arrastão. 

O Globo. 22 de março de 2014. Disponível em:<http://oglobo.globo.com/cultura/o-arrastao-

11947359#ixzz379FZ8Pyt> Acesso em: 12/07/2014.  

http://oglobo.globo.com/cultura/o-arrastao-11947359#ixzz379FZ8Pyt
http://oglobo.globo.com/cultura/o-arrastao-11947359#ixzz379FZ8Pyt


95 
 

A destruição de objetos vira tabu maior que a destruição da vida. Os objetos, no 

entanto, continuam a ser destruídos, e vidas com eles. Paulo Arantes comenta essa 

reincidência que tem a destrutividade dos rebelados sobre certos objetos: 

 

Creio que São Paulo, 1917, e Fortaleza, 1935, deixam claro que o simples gesto 

– por assim dizer, já que é o mais difícil de todos – de profanar um dispositivo 

de captura de livre circulação numa cidade segregada pela distribuição das 

funções do capital libera uma carga de energia utópica que parece muito longe 

de esgotada (ARANTES, 2014, p. 414) 

 

O olhar recai não mais sobre as agências bancárias, vítimas inocentes do Black 

Bloc, mas sobre os bondes queimados antigamente e os ônibus queimados agora. Os 

protestos massivos de 2013 começam a partir de um aumento da tarifa do ônibus em São 

Paulo, no primeiro momento com protagonismo do Movimento Passe Livre. Junho foi, 

acima de tudo, um fenômeno urbano em busca de um significado nacional. A circulação 

nas cidades, segundo Arantes (ARANTES, 2014, p. 405), “mexe, e bem lá no fundo, com 

a imaginação social e política das pessoas”. Enquanto isso, os jovens periféricos nos 

centros urbanos “realizam uma experiência da cidade tensionada entre a brutalidade das 

desigualdades e a sedução encantatória do moderno mercado de consumo, em um jogo 

ambivalente de possibilidades e bloqueios para o acesso a uma vida urbana ampliada. ” 

(TELLES, 2006, p. 177). A circulação precária entre espaços segregados é grande 

operadora dessa tensão social, e assim, o ônibus é um dos alvos preferenciais de 

manifestações destrutivas. O objeto queimado é também espaço de convívio infernal e 

violência cotidiana nas grandes metrópoles. Ainda é necessário mencionar a indignação 

dos enlutados, como no exemplo do adolescente Douglas Rodrigues, morto pela polícia 

militar na periferia de São Paulo – um entre muitos. As palavras finais do adolescente 

ganharam alguma divulgação, mas nenhuma resposta: “Por que o senhor atirou em 

mim?”. Como em muitos protestos dessa natureza, fecharam-se vias, queimaram-se 

caminhões e ônibus, saqueou-se102. O ônibus é uma coisa grande – simbolicamente 

também – para queimar.  

As fronteiras do estado recortam a cidade em linhas tensas e, pelo planejamento 

urbano, o estado procura destruir para reconstruir, e também recorta o espaço social com 

a mesma intenção: procura reuni-lo numa unidade cindida. Essa reiteração da unidade 

                                                                 
102 “Além do ônibus que ficou destruído, um ônibus de turismo foi parado e teve bancos queimados. Ninguém 

ficou ferido.” Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/10/grupo-protesta-contra-

morte-de-adolescente-na-zona-norte-de-sp.html> Acesso em: 12/07/2014.  

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/10/grupo-protesta-contra-morte-de-adolescente-na-zona-norte-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/10/grupo-protesta-contra-morte-de-adolescente-na-zona-norte-de-sp.html
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social é monumento e ruína, implicando-se um ao outro. E é, acima de tudo, catastrófica. 

"O estado neoliberal (...) parece uma forma política de transição ou instável" (HARVEY, 

2008, p. 89), o confronto cotidiano entre projeto e resultado cria fraturas no consenso 

presumido, que colocam uma contradição perene entre o interesse corporativo e aquele 

da gente comum, entre a legitimidade do estado e a ação estatal concreta. Os aparatos 

estatais que tem legitimidade ancorada no discurso democrático impõem-se por vias 

autoritárias, e ensejam uma ampliação irrestrita da vulnerabilidade dos seus cidadãos – 

vulnerabilidade ainda mais gritante em países periféricos, onde a “ausência do estado” 

em bolsões de miséria é pontuada por intervenções rotineiras e violentas dos aparatos 

repressivos do mesmo estado. Situação essa que se atualiza no projeto pacificador 

vigente, criando cinturões de segurança no entorno de áreas estratégicas. 

A ocupação do espaço citadino, a rua, constrói nos protestos de junho novas 

temporalidades, aquelas dos movimentos de polícias e manifestantes. Interrompe-se a 

circulação – a polícia interdita diversas ruas na sua estratégia de contenção. Aqui os 

espaços também são outros: os manifestantes fogem da violência iminente – a polícia 

arma emboscadas. As imagens mais marcantes das “jornadas de junho” foram obtidas a 

noite. No período da Copa do Mundo, a polícia arma cercos e espera o grupo cercado 

cansar-se, abater-se, minguar-se. Ninguém entra, ninguém sai. Agradece-se a 

compreensão103. São imagens diurnas. Em junho de 2013, nas redes sociais protestos 

eram chamados para o próximo dia. Ciente de que já haviam protestos marcados para 

algum local, se disputava os significados desses marcando outros pro mesmo local. 

Demandas com quase nenhuma representatividade surfavam na onda de indignação 

popular. Uma revista semanal elegeu “a voz das ruas” um manifestante que reuniu algo 

como 6 mil pessoas, num momento em que mais de um milhão saia as ruas. Os 

movimentos procuram criar ritmos de indignação, uma escalada de protestos. A mais bem 

sucedida, no entanto, ainda é a da violência policial. A ele acompanha uma atividade 

laboriosa do aparato judicial. Perto do final da Copa, dezenove pessoas são presas 

                                                                 
103 “Ontem, após conseguirmos romper o cerco policial e entrar na minha rua, recebemos a notícia de que 

um amigo estava preso, cercado pelos dois lados na rua transversal à minha (mais especificamente na minha 

esquina). Fomos, eu e outro amigo, até lá ver o quê era possível fazer. (...) O policial, de forma educada, 

nos explicou que ele teria que aguardar a determinação 'de cima' para liberar os moradores e pessoas não 

envolvidas no protesto. Como não tínhamos muito o que fazer, agradecemos. E o policial emendou: 'Muito 

obrigado pela compreensão!'. Eu olhei para o meu amigo e pensei: 'Estamos cercados de policiais por todos 

os lados, com a tropa de choque de um lado, a tropa regular da PM de outro, helicópteros sobrevoando 

nossas cabeças e a cavalaria disposta numa espécie de retaguarda. O quê poderíamos fazer, se não 

'compreender', negando ao mesmo tempo a própria ideia de compreensão?'” Depoimento de Silvio Pedrosa. 

Disponível em <https://www.facebook.com/shgpedrosa/posts/828645113814929> Acesso em> 

14/07/2014. 

https://www.facebook.com/shgpedrosa/posts/828645113814929
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preventivamente, para evitar violência104: teriam incorrido no crime formação de 

quadrilha, acusação comum em tempos de arbitrariedade. Grandes jornais continuam seu 

papel de porta-vozes da polícia.  

Na procura de ritmo, Junho torna-se um ensaio de consciência coletiva. Uma 

geração vai às ruas. Persiste lá e espera outros. A crise de representação é principalmente 

a crise da adesão. A crise do cálculo político, no momento de sua hipérbole. Ao cálculo 

que perfaz o cenário político, procura-se contrapor outro, dia após dia, que possa 

suspender o enquadramento que legitima a grande política. Mas se essa crise se dá dentro 

de fronteiras de classe, fora delas, a crise sempre esteve colocada. No momento, se 

descreve uma mudança qualitativa do pensamento daqueles intelectuais mais íntimos do 

partido no poder: a defesa não mais realista é agora uma defesa moral. Existe uma relação 

tautológica, mas essencial, entre força e lei. A denegação operada nas ruas denuncia 

gravemente a assimilação de uns a outros. Por isso, aos agentes dessa negatividade se 

dedica o porrete da paz social. Enquanto isso, os mais realistas vêem os grupos políticos 

mais combativos isolarem-se um a um. E, afinal “não encontrando nada de novo para 

redizer ao mundo social tal como ele é” (BOURDIEU, 2008, p. 121), contentam-se em 

reiterar o óbvio com vistas a restaurá-lo. Vai ter copa sim.  

O realismo da grande política interessa ao espectador no sentido que 

compartilhando dele pode sentir-se um interlocutor do poder. Existe um cálculo muito 

mais sensato e cuidadoso que lhe é óbvio como uma arte, contra o desespero dos 

idealistas. Sabe-se que a polícia sempre matou e o governo sempre prendeu, e a violênc ia 

é comum a tudo e todos. Ainda assim, há o risco de piorar. Ou, alguns chegam a admitir, 

há o risco de mudar o regime de piora, o que seria trágico.  

O que as convulsões de junho colocaram em pauta tem o efeito de um “não” que, 

mesmo desclassificado, abre um horizonte político mais amplo. Como dito por Maurizio 

Lazzarato (LAZZARATO, 2006, p. 21), sobre o novo ciclo de lutas que se estabelece a 

partir dos anos 1990 “O não endereçado ao poder não é mais o ponto de partida de uma 

luta dialética, mas a abertura de um devir” Boa sorte aos que tentam comportá-lo dentro 

dos marcos de uma “política nacional”. Mas o que a persistência desse “não” pode 

implicar é a recusa do regime de memória de um pacto conservador. A continuada 

catástrofe do ativismo não implica em um ritmo menos frenético de trabalho, e esse é um 

                                                                 
104 Dezenove presos no Rio de Janeiro, encaminhados para Bangu. “‘Prisões preventivas’ da Copa, armação 

no Rio para evitar protestos” Disponível em <http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/prisoes-

preventivas-da-copa-armacao-para-evitar-protestos.html> Acesso em: 14/07/2014.  

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/prisoes-preventivas-da-copa-armacao-para-evitar-protestos.html
http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/prisoes-preventivas-da-copa-armacao-para-evitar-protestos.html
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trabalho de reunião de acontecimentos; de tecê-los e aguardar, persistir. Nas ruas, alguns 

se perdem. As convulsões de junho-julho reconstruíram como projeto, uma realidade 

latente que o poder procura sanar com a repressão – o que confunde mais que explica: a 

repressão policial é peça central dessa realidade. A consciência de “fazer explodir o 

continuum da história” continua longe do alcance. A pauta pela reforma ou 

desmilitarização das polícias passa ao largo do debate público e da opinião pública. No 

entanto, pode crescer uma ética de resistência contra a moral restrita daqueles que 

denunciam toda violência como ameaças à lei e à democracia – justamente para apagar a 

violência da lei, a ilegalidade da lei. É nos comunicados policias e nos anúncios da 

imprensa que vemos a “má igualdade”105,  a identidade de interesses midiáticos e 

policiais, e contra eles uma afirmação radical da diferença é a “forma mínima de política ” 

– ainda há de se ter outras. A persistência nas ruas no pós-junho escancara um horizonte 

de lutas – mas os termos de qualquer reconciliação não estão postos a mesa. A não ser 

que esses sejam: cercar, bater, prender.   
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A NARRATIVA DO GOLPE: DE JUNHO DE 2013 À DECADÊNCIA DO 

LULISMO E DO PT 

Raphael Tsavkko Garcia106 

 

Para o Partido dos Trabalhadores, o impeachment é o melhor dos mundos. 

Livram-se da impopular Dilma Rousseff e ganham uma mártir, conseguem a chance de 

unificar a esquerda - e de posar de esquerda - se opondo pontualmente a alguns projetos 

do Temer (e que, quando no poder, apoiaram e impulsionaram) para, em 2018 voltar, 

quem sabe até aliados ao mesmo PMDB. Não seria surpresa alguma, afinal o PT esteve 

aliado ao PMDB, PSDB e DEM em quase 1/3 das cidades brasileiras nas últimas eleições. 

O discurso ou narrativa do golpe é para consumo da militância e da esquerda ampliada, 

mas não passa disso: discurso ou narrativa (fiquemos com o segundo termo para futuras 

referências). 

O uso do termo golpe foi melhor delineado por Elio Gaspari107, para quem pode 

ser entendido no sentido vocabular, não como “golpe” no sentido jurídico: 

 

Não é um golpe à luz da lei, mas nele há um golpe no sentido vocabular. O 

verbete de golpe no dicionário Houaiss tem dezenas de definições, inclusive 

esta: “ato pelo qual a pessoa, utilizando-se de práticas ardilosas, obtém 

proveitos indevidos, estratagema, ardil, trama”.  

 

As ações petistas pós-impeachment deslegitimam qualquer defesa séria da tese 

do golpe. Em diversas cidades e estados (como Minas Gerais) as alianças do PT com o 

PMDB e outros partidos “golpistas” não foram afetadas. Oras, como pode o partido que 

diz sofrer um golpe continuar aliado aos tais golpistas? Movimentos alinhados ao PT já 

começaram a negociar com o governo... ilegítimo - dando-lhe legitimidade. 

Na prática, o “golpe” pouco alterou a política brasileira. Não tivemos quaisquer 

prisões políticas ligadas ao evento (mas tivemos prisões políticas durante protestos contra 

os governos do PT, PSDB e outros, em nível estadual e municipal, tivemos prisões por 

“terrorismo” com lei aprovada pelo PT, etc), não tivemos nenhuma quebra instituciona l 

notável, sequer a política de governo se alterou significativamente. Estamos diante de um 

governo de continuidade em quase todos os aspectos possíveis. 

                                                                 
106 Raphael Tsavkko Garcia – tsavkko@gmail.com. Graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUCSP e Mestrando em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero  

– FCL. 
107 http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2016/06/1786670-ha-golpe.shtml 
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O PT mereceu a rasteira que levou. Trabalhou ativamente por isso. A população 

brasileira é que não merece. E ninguém aprendeu nada. Estão/são todos aliados108. Todos 

tomam cafezinho juntos e enxugam as lágrimas falsas uns dos outros. Muito importante 

para entender e desmascarar a narrativa do golpe é trabalhar com a suposta falta de 

legitimidade de Michel Temer.  

E quando digo “todos”, me refiro também, com pesar, à esquerda, que aderiu 

com gosto e vontade à narrativa pese todos os anos de pressão e repressão nas mãos do 

PT. 

Vamos lembrar que durante anos gritar “golpe” era quase um esporte, uma 

diversão para a militância petista quando acuada e precisando apelar para a esquerda 

tentar salvar um governo francamente de direita com lampejos liberais. A narrativa não é 

nova, pelo contrário, ela apenas encontrou um campo mais fértil (ou um momento 

propício) para se enraizar. 

O que define um golpe não é legitimidade, mas legalidade, e o processo de 

impeachment foi absolutamente legal (ao menos dentro da legalidade esperada em um 

país como o Brasil), mas não podemos considerá-lo legítimo por diversas razões que vão 

desde o fato do vice-presidente (Temer) ter incitado e organizado o processo, uma clara 

traição frente ao PT e a Dilma, até o fato do congresso nacional em si, envolvido em 

inúmeros escândalos de corrupção - dos quais a Lava Jato é só mais um - ter pouca ou 

nenhuma legitimidade sequer para funcionar e legislar em nosso nome.  

Por outro lado não podemos nos esquecer que o programa adotado por Dilma foi 

o derrotado. Em muitos aspectos se assemelha mais ao que Aécio propôs do que ao que 

o PT prometeu durante a campanha - ou mesmo que defendeu historicamente. Neste 

sentido Dilma tinha tanta legitimidade para governar quanto Temer tem hoje - ele próprio 

parte do estelionato eleitoral petista.  

Seu governo, diante do estelionato eleitoral cometido - por exemplo com a 

“Pátria Educadora” que se transformou na pátria dos cortes na educação e em ciência e 

tecnologia -, não detinha qualquer legitimidade. Estava morto antes de começar. 

 

VALEU À PENA? JUNHO DE 2013 E A DERROTA DO PT 

 

                                                                 
108 https://medium.com/@tsavkko/brasil-pa%C3%ADs-onde-partido-que-diz-ter-sofrido-golpe-vota-nos-

partidos-que-defenderam-golpe-blog-7559ad33f46#.ro2u38y65 
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O PT se aliou e deu força aos conservadores. Quando a esquerda tomou as ruas 

em 2013, muitos petistas e aliados gritaram “vai PM” engrossando o caldo dos que 

chamavam os que protestavam de “vândalos” - e no período subsequente o governo criou 

uma máquina repressiva e de marketing para derrotar Junho tanto na narrativa quanto 

fisicamente109. 

Um dos aspectos cruciais da narrativa do golpe é a de que Junho de 2013110 seria 

o ponto de inflexão que levou à um recrudescimento do conservadorismo no Brasil. Junho 

se iniciou como um movimento francamente de esquerda, atrelado ao MPL e ao direito 

ao passe livre e contra a privatização dos transportes e o aumento das tarifas.  

Uma revolta popular que foi tomando força e se espalhando pelo país. Tinha 

tudo para ser mais uma das séries de mobilizações sociais de esquerda que têm seu 

momento (ou momentum) e depois desaparecem, tendo conquistado algum avanço ou ao 

menos imposto uma pauta. 

O ano de 2013 se mostrava um fio de esperança - e também se inseria em um 

“momento global” de lutas e revoltas111 -  não só para a esquerda, mas para setores 

progressistas da classe média e até para setores de uma certa direita liberal com pautas 

sociais mais progressistas. O seu esmagamento pela força da repressão policial acabou 

por radicalizar à direita setores menos politizados que adotaram um discurso (fácil) de 

ódio ao PT e que foram abraçados por figuras já estabelecidas da extrema-dire ita 

brasileira, como Bolsonaro, Feliciano (este que foi aliado do PT), dentre outros. 

A violência política absolutamente inaceitável que se seguiu às manifestações 

acabou por amplificar as mobilizações que, uma vez vitimando pesadamente jornalis tas, 

fez com que a maré virasse e mesmo a mídia ficasse ao lado dos que se manifestavam. A 

violência foi o divisor de águas e foi usada indistintamente por governos tucanos, petistas 

e por aliados de ambos. 

Mudada a maré, os protestos, que já possuíam um caráter difuso, acabaram por 

ver suas pautas alargadas e mesmo apropriadas por diversos grupos que passaram a ir às 

ruas. A partir deste ponto não havia mais controle. Setores de direita passaram a participar 

das manifestações, culminando em episódios de violência, como em São Paulo, em que 

membros de partidos de esquerda foram agredidos pela turba. 

                                                                 
109 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/552801-vertigens-de-junho 
110 https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/bruno-cava/crise-brasileira-junho-de-2013-n-o -

aconteceu 
111 https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/bernardo-guti-rrez-gonz-lez/am-rica-latina-de-la-

cosmopol-tica-la-tecnopol-tica 
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Em resumo, Junho foi um momento único, difuso, de múltiplas pautas e, pese 

ter sido iniciado e mantido pela esquerda, foi também apropriado por outras tendências 

políticas. Mas não pode, de forma alguma, ser responsabilizado pelo resultado das urnas. 

Tenho insistido no caráter progressista, que foi hegemônico nas manifestações e que em 

muitos lugares acabou sobrevivendo por pelo menos um ano e desembocado nos protestos 

anti-Copa pelo país. Tivemos contradições, sem dúvida, mas o caráter progressista foi 

dominante. 

Acrescento ainda que vejo muitos pontos em comum entre os protestos de Junho 

e o movimento dos Indignados, na Espanha. São muitas as semelhanças, a contar pelo 

caráter difuso e pela multiplicidade de atores e, agora, pelo crescimento, enquanto reação, 

dos conservadores nas eleições imediatamente posteriores às grandes mobilizações. 

No Brasil, como na Espanha, os conservadores reagiram às massas nas ruas e 

obtiveram significativas vitórias. O Brasil não está isolado. Na Espanha houve, 

posteriormente, o surgimento de uma nova força política, o Podemos. Resta saber se o 

Brasil seguirá com a formação de uma ou várias novas forças ou mesmo se seguirá o 

caminho do fortalecimento da esquerda já institucionalizada. 

Junho prenunciou ou desvelou um tremendo cansaço da população com a 

política tradicional, mas o problema vai além. O PT se tornou em muitos lugares partido 

de caciques, no Rio conta com milicianos e por lá o partido passou anos apoiando a 

máquina trituradora do PMDB. Não podemos esquecer do apoio do PT a candidatos a de 

partidos aliados (Katia Abreu, Collor, etc), assim como coligações com partidos 

duvidosos, além de um esgotamento natural do lulismo, que não conseguiu ser 

sustentando por Dilma, tanto por questões econômicas, quanto por sua total falta de 

carisma e habilidade política.  

O PT não pode, hoje, se fazer de inocente. Contribuiu imensamente para o 

crescimento da bancada conservadora. A maior parte dos fatores me parecem ter a mesma 

origem, que é o lulismo de coalizão empurrando o partido inexoravelmente para a direita 

e mesmo o apoio a indivíduos de direita e até de extrema-direita.  

A direita fascista sempre existiu e esteve por aí, mas penso que conseguiu sair 

do armário com força total por ter tido o caminho aberto pelo PT. Acabou o solo ético, 

acabou a média, tudo está permitido, é a mensagem que a degeneração do PT passa. O 

PT era o partido da ética, era a média ou pelo menos o chão, o solo ético. A partir do 

momento em que o PT passou a adotar o discurso malufista do “rouba, mas faz” e do “os 

outros fazem também” aquela barreira ética ruiu. Temos de nos perguntar: onde estavam 
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os fascistas que hoje protestam com ódio contra o PT chegando à beira da violência e 

exigindo volta da Ditadura? Ou ainda melhor, porque não estavam tão aparentes, tão 

“saidinhos” quanto hoje? E para responder isso é preciso olhar para o PT e o que ele 

causou na sociedade. 

O lulismo aliado a conservadores evangélicos, avesso à regulação da mídia e a 

frear discursos de ódio, acabou criando um campo propício para que o ódio e o 

conservadorismo se espalhasse. Dilma e seus discursos contrários à criminalização da 

homofobia e seus recuos em programas de direitos humanos para minorias ou seu recuo 

na regulamentação do aborto contribuíram para reforçar o discurso conservador. Não 

inibir tal discurso ao mesmo tempo em que incentiva apenas o consumo inconsequente e 

enquanto, ainda, obedece às ordens dos conservadores, contribui para fortalecê-los (o que 

é óbvio, menos para o eleitor petista fanatizado e para o próprio PT). 

Não significa negar que exista um antipetismo de direita, um ódio (irracional) à 

esquerda - mesmo que imaginada ou idealizada -, porém seria uma resposta muito fácil 

apenas apontar para a direita como um caso de sucesso esquecendo o retumbante fracasso 

representado pelo PT enquanto impulsionador de pautas sociais e de esquerda. 

Já nas ruas, o saldo de 13 anos de PT foi a de cooptação e neutralização de 

movimentos sociais112. E o preço a ser pago é alto. CUT, MST e UNE sumiram do mapa, 

novos movimentos surgem, como os secundaristas, mas são incapazes (ainda?) de ocupar 

tantos buracos deixados. A criminalização dos protestos em 2013 e durante a Copa do 

Mundo denunciaram de forma inequívoca a completa falência do PT enquanto 

aglutinador de lutas populares - pelo contrário, mostrou o PT como apenas mais um dos 

inimigos, mas com um poder maior de cooptação. 

Com Dilma não restou absolutamente nada das pautas de esquerda do PT de 

outrora, mas apenas rescaldo de péssimas decisões passadas, aliado à incapacidade 

política total e a prisão imposta pelas alianças feitas ao longo dos anos. O PT não apenas 

abandonou as pautas de esquerda, apostando apenas em assistencialismo e incentivo ao 

consumo, ao contrário de cidadania, como também engessou e mesmo neutralizou 

movimentos de esquerda, como o MST, a UNE, UBES e sindicatos e centrais, como a 

CUT, que há muito deixaram de ser movimentos e organizações populares e classistas e 

se resumem a marionetes do governo e do PT 

                                                                 
112 http://www.brasilpost.com.br/raphael-tsavkko-garcia/o-ptlula-colhe-o-que-plan_b_9390822.html 
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Qualquer resquício de esquerda que ainda existia no PT foi pelo ralo em 2013, 

quando militantes do partido gritavam “vai PM” diante da brutal repressão policial e 

lideranças do partido tentavam (e seguem ainda hoje) impor a narrativa de que a esquerda 

nas ruas era golpista ou, na verdade, era apenas uma nova direita. 

 

IMPLOSÃO E TENTATIVA DE RETOMADA 

 

Em 2013 amplos setores da esquerda eram considerados “golpistas”, o que se 

insere na narrativa petista do golpe que é muito anterior ao impeachment, mas já era algo 

gritado e “denunciado” nas redes sociais e por canais oficiais do partido sempre que o 

partido era pego em algum escândalo de corrupção ou apenas precisava manter o controle 

sobre um ou outro movimento social menos passivo há anos.  

O impeachment foi apenas a “realização” da (auto)profecia petista.  E resultado 

direto de suas ações: De um lado um processo de repressão à movimentos sociais aliados 

à imensas doses de cooptação e uso da força e peso político desses grupos cooptados 

contra o resto da esquerda não alinhada com direito à imposição de uma narrativa do 

medo (do golpe, da derrota, da volta da direita, do “mal maior”, etc) jogando nas costas 

da esquerda qualquer possível retrocesso que não viesse do próprio PT - “sem o PT será 

pior”, “com a direita no poder veremos tudo retroceder” ou ainda “com a direita iremos 

perder as conquistas alcançadas”.  

Do outro lado, uma aliança carnal com a direita em suas formas mais repulsivas 

(evangélicos fundamentalistas, homofóbicos e caçadores de verbas, além de coronéis e 

caciques regionais como o clã Sarney, Collor ou os Barbalho) aliado à políticas escolhidas 

a dedo para agradar ao máximo tais grupos (além de ruralistas, por exemplo) que levaram 

à uma regressão em diversas áreas sociais, a um crescimento assustador do 

conservadorismo e do fanatismo religioso, e, no fim, à própria queda do PT que já não 

era mais necessário para gerir a terra arrasada - por eles próprios. 

Lula foi capaz de sustentar uma política de migalhas para o povo como forma de 

apaziguamento e garantia de lucros e benesses para os mais diversos e retrógrados setores 

da elite, uma política de toma-lá-dá-cá que ele soube executar com maestria - com direito 

a um Mensalão como garantia para que tudo corresse nos conformes. 

Dilma, porém, se mostrou uma política inábil, incapaz de dialogar com 

movimentos sociais, mas sempre disposta a ceder à banqueiros e ruralistas. Porém, quem 

muito cede acaba perdendo a noção de limites e uma hora a casa cai. Sem grande 
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habilidade política e já enfrentando sinais de crise, diminuir ou cortar verbas que 

garantiam o apoio de aliados era algo impensável - e a Lava Jato chegou como um 

furacão.  

Todas as condições para uma tempestade perfeita estavam dispostas na mesa, 

em um tabuleiro de xadrez no qual o PT e Dilma se mostraram aquém do desafio. O 

“golpe” é o resultado da falência ideológica, política e econômica de uma presidente 

fraca, de um partido sem liderança ou capacidade de inovar, já acostumado com o poder 

e pensando ser eterno aliado a uma direita sedenta por voltar ao poder com total controle, 

sem precisar de intermediação.  

Os programas sociais estavam colocados, as formas de garantir um 

apaziguamento social estavam funcionando, não era necessário um intermediário. E a 

corrupção endêmica do governo (e de seus aliados) era um algo bom demais para não ser 

usado.  

O MST não luta mais pela reforma agrária, a UNE/UBES não luta mais pelos 

estudantes (e isso até antes do PT chegar no poder), a CUT esqueceu quem são os 

trabalhadores.  

A agenda é apenas a de ajudar na sustentação do projeto de poder do PT.113 

Razões para a deposição de Dilma existiam, o clima era propício em todo o país, 

as forças capazes de “segurar a onda”, como sindicatos, centrais, movimentos sociais, 

passaram tanto tempo sob controle, com uma coleira, neutralizados, que não foram 

capazes de oferecer um grande desafio e muito menos de convencer a população de que 

o impeachment era uma ideia ruim. 

O impeachment foi reflexo de um péssimo governo, de escassa habilidade e 

capacidade política após terem cedido por anos até o limite do insustentável - e que 

encontrou um mínimo de legalidade para seguir adiante - além de um STF em sua maioria 

absoluta nomeada pelo PT114 para garantir essa legalidade. Sem mais poder de barganha, 

sem as ruas, tendo se colocado por anos ao lado da repressão e da violência policial e 

militar (com ocupações em favela, por exemplo), o PT se viu encurralado e, por fim, 

perdeu a batalha.  

Lula sempre foi a maior liderança dentro do PT. Nos anos 90 sua figura foi 

crescendo na medida inversa em que a vida interna do partido foi morrendo. 

                                                                 
113 http://www.brasilpost.com.br/raphael-tsavkko-garcia/o-ptlula-colhe-o-que-plan_b_9390822.html 
114 https://www.facebook.com/jsilvadias/posts/10201435716771863 
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Ao chegar ao poder sua figura acabou se tornando maior do que o PT e surgiu o 

fenômeno de uma militância lulista e não mais petista. 

Com o lento naufrágio do PT (a meu ver irreversível), sobrou apenas a figura de 

Lula para se agarrar115. 

O Lulismo se viu contra a parede, lutando para se manter uma força apesar de 

Dilma, apesar do impeachment e apesar do próprio PT - e uma possível prisão de Lula, 

envolvido em escândalos de corrupção e na Lava Jato não ajuda a perpetuar o mito ou 

manter viva sua ideologia. 

Os partidos “socialistas” europeus são o guia que o PT seguiu. E que o PSDB 

tinha seguido muitos anos antes - com a diferença que ao menos em questões sociais os 

partidos europeus seguem na defesa de minorias; do PT não se pode dizer o mesmo. 

 

CONCLUSÃO 

 

A narrativa do “golpe” é, como de costume quando se trata do PT, forma de 

culpar os outros pelos seus erros. O PT irá impor a narrativa do golpe e exigirá em 2018 

apoio cego da esquerda ao Lula - caso ele não seja preso - para repetir os mesmos erros 

(que não são erros, é apenas estratégia). Para sustentar essa narrativa teremos brados 

contra a “mídia golpista”, a mesma que seguiu recebendo bilhões de reais nos 13 anos em 

que o PT esteve no poder e que jamais teve de temer uma reforma da mídia, porque tal 

ideia nunca passou de propaganda. 

Depois de tantos anos por cima, mandando e desmandando, cooptando, 

comprando e desmobilizando movimentos sociais e apenas passando por cima de tudo e 

todos, os petistas desaprenderam a fazer política. Não conseguiram comprar uma saída, 

não conseguiram cooptar, não conseguiram roubar a bola, então xingaram, atacaram, 

ameaçaram e, no fim, perderam.  

Fora do poder seguem incapazes de achar soluções para seus problemas. 

Precisam da esquerda, mas seguem aliados à direita, ameaçam, fazem chantagem, tentam 

resgatar a narrativa do “mal maior”, não pensam sequer na possibilidade de autocrítica. 

Esta, quando vem, começa sempre com “porém”, com “mas”116, como se seus erros 

fossem erros dos outros, uma necessidade imposta pela realidade, algo inescapável - e 

menor diante de todas as maravilhosas realizações do PT. 

                                                                 
115 https://www.facebook.com/gustavo.gindre/posts/958780414205256 
116 https://leonardoboff.wordpress.com/2016/10/01/nos -erramos-frei-betto/ 
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Cabe neste momento à esquerda buscar alternativas para além do PT, para além 

de movimentos cooptados pelo partido. Algo novo, que não tenha como foco apenas a 

institucionalidade, mas a vida, as ruas, os espaços comuns, a busco pelo comum através 

do diálogo amplo, franco e honesto.  

O discurso de muitos é de que a democracia chegou ao fim em 31 de agosto de 

2016, e que antes tudo estava lindo. A repressão começou ontem, antes era diferente. Os 

eventos de Junho de 2013 passam a ser normalizados, tratados como uma vírgula. A 

violência cotidiana e a total falta de democracia nas favelas (com direito a exército 

enviado pela “coração valente”) é mero detalhe. Foi a partir do impeachment que a 

democracia acabou. O golpe mudou tudo. 

Ou superamos essa narrativa ou seremos superados pela direita. Ou superamos 

o PT ou nos tornaremos uma mera e fraca lembrança no curso da história. 
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IMOBILISMO EM REPETIÇÃO117 

Renan Porto118 

 

A indignação não pode ser contida por uma identidade qualquer. Uma 

indignação nasce da percepção de uma alteridade e aponta para o porvir, como ruptura do 

instante presente. Ela é kairós, ruma para abrir o campo dos possíveis, desapegando-se 

da série causal que leva do passado ao presente, da segmentariedade dura do já instituído 

como linearidade temporal e homogênea. Esse tipo de indignação, hoje, está 

transbordando dos aparelhos que se declaram revolucionários, e se espalha pelo corpo 

social de diversas maneiras. Inclusive, ao insurgir-se contra os próprios aparelhos que, 

muitas vezes, operam como imobilizadores. 

“Conservadorismo” é um predicado disputado por diferentes sujeitos na atual 

crise política brasileira. De tanto que tem sido puxado para a esquerda, irritantemente, ele 

avermelhou. A luta pela conservação do espaço de poder e seus privilégios sob a 

justificativa de vedação ao retrocesso não faz sentido quando percebemos que já 

retroagimos muito politicamente, se fizermos uma mínima genealogia do estado presente. 

Por isso, tampouco faz sentido um discurso de preservação de um “Estado democrático 

de Direito” que é concomitante com a repressão policial contra adolescentes que 

protestam por educação. 

Mesmo não sendo possível perceber a esquerda como um todo homogêneo, já 

que no seu interior há os mais diversos posicionamentos, é preciso tensionar este signo, 

“esquerda”, até o seu limite extremo. É preciso analisar a sua tendência à reprodução 

do mesmo. Os métodos/formas tradicionais assumidos pela esquerda e a sua constante 

reorganização em busca de purificação do conteúdo não afastam a possibilidade de incid ir 

nos mesmos erros e replicá-los. 

Numa entrevista oferecida em 1975, Foucault fala sobre os movimentos 

revolucionários marxistas e diz que 

 

[…] para poder lutar contra um Estado que não é apenas um governo, é preciso 

que o movimento revolucionário se atribua o equivalente em termos de forças 

político-militares, que ele se constitua, portanto, como partido, organizado – 

interiormente – como um aparelho de Estado, com os mesmos mecanismos de 

                                                                 
117 Publicado originalmente no site da Rede Universidade Nômade em 03 de abril de 2016. Disponível em: 

http://uninomade.net/tenda/imobilismo-em-repeticao/.  
118 Mestrando em Filosofia do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador 

associado à Rede Universidade Nômade, ensaísta e poeta. 
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disciplina, as mesmas hierarquias, a mesma organização de 

poderes […].(FOUCAULT, 2012, p. 239) 

 

Este modelo do Estado-nação moderno discutido por Foucault foi erigido sob a 

racionalidade iluminista europeia, que se pretendeu a única universal, uma razão 

colonizadora que não acolheu as diferenças das raças, as suas tradições e saberes. Impôs 

a verdade de sua ciência, seus padrões estéticos e culturais, a todos os países que dela se 

serviram em seus projetos colonizatórios. É um tipo de racionalidade que não suporta a 

diferença e busca eliminá-la onde quer que apareça, homogeneizando o corpo em que se 

aplica. 

O Estado é também uma instituição militarizada, instituído violentamente pela 

tomada de território. Andityas Soares, falando sobre o nomos da terra na obra do jurista 

alemão Carl Schmitt, diz que“toda ordenação normativa depende de uma prévia 

violência, consistente na tomada da terra. Ordem (Ordnung) e localização (Ortung) são 

co-extensivos” (MATOS, 2014, p. 260). E como uma instituição militar, o Estado precisa 

da homogeneidade do corpo social para seu comando funcionar eficientemente. Todos 

devem pensar igual e estar a par de todas as ordens. 

A racionalidade regida pela disciplina unificadora, a necessidade da 

homogeneidade como condição de funcionamento, é uma característica não só interna 

também às organizações de esquerda, como, além disso, na maneira como esta lida com 

o seu exterior. Faz isso patrulhando reativamente quem a contraria, ou pior, mesmo 

quando não a contrariam diretamente, “desconstroem” aqueles que apenas se colocam 

num caminho alternativo. Não devemos desconsiderar a complexidade dos sujeitos e 

agenciamentos que atravessam essas organizações, na produção incessante de diferenças 

em suas tramas micropolíticas; porém, quando levada ao plano da macropolítica, a 

esquerda achata e esmaga todas essas complexidades em seus discursos e práticas oficia is.  

No atual contexto político brasileiro, é importante atentar para o problema que o 

fascismo, tão apontado nos movimentos pró-impeachment, atravessa também a militânc ia 

pró-governo. Esta última se apresenta tão reativa e autoritária quanto a primeira, 

impossibilitando qualquer diálogo. Estou falando de fascismo no sentido de um 

comportamento movido por afetos negativos que buscam a aniquilação do outro, a 

negação absoluta daquele que é diferente, da própria alteridade como relação possível. E 

este tipo de conduta está presente nos dois grandes pólos da polarização política atual. 

Dois opostos correlatos, que apesar disso compartilham características muito parecidas 
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no modo de agir e reagir. Não é possível que alguma democracia emerja de um terreno 

tão entrincheirado, onde não há nenhum senso de alteridade. 

Porém, no campo da esquerda existe uma tradição de pensamento e prática mais 

consolidada. Por isso, é aí que se constata um apego às identidades mais forte, duro, 

autorreferenciado. Já se estabeleceu uma doxa determinante do que é e o que não é 

esquerda. Tudo o que fuja do padrão será tachado como fascista, golpista, liberal. Em 

um texto publicado em 1996, na Folha de São Paulo, intitulado “O pensamento que resiste 

à ordem” 119, Antonio Negri descreve que a “doxa” é: 

 

um sistema ordenado de interpretação do mundo, uma “história rerum 

gestarum” consolidada, uma lógica do passado que justifica o presente e 

pretende aprisionar o tempo futuro no seu sistema. Quando, por exemplo, no 

pensamento único da pós-modernidade, declara-se o “fim da história” e se 

coloca a impossibilidade de alternativas ao “estado atual das coisas existentes”, 

estamos falando de “doxa”. […] “doxa”, código, justificação do presente, 

fechamento do futuro, conservação, pensamento das elites dominantes. 

(NEGRI: 1996)  

 

É exatamente o que tem acontecido na esquerda, principalmente aquela 

governista: uma análise que faz analogia com eventos do passado, como o golpe que levou 

à ditadura em 1964, apenas para justificar a manutenção do atual governo em detrimento 

de qualquer outra alternativa, qualquer possibilidade que poderia abrir uma outra brecha, 

outra perspectiva ao porvir das lutas. A reação imediata às críticas feitas ao governo são 

imediatamente taxativas: “Fascistas! Golpistas!”. Existe um patrulhamento da diferença 

por parte da esquerda que busca eliminar tudo o que foge à sua lógica. A eliminação de 

dissenso e a consequente produção de consenso minam toda a possibilidade de política, 

transformando-a em polícia, para usar os conceitos de Jacques Rancière: 

 

A polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos que define as 

divisões entre os modos do fazer, os modos de ser e os modos do dizer, que faz 

com que tais corpos sejam designados por seu nome para tal lugar e tal tarefa; 

é uma ordem do visível e do dizível que faz com que essa atividade seja visível 

e outra não o seja, que essa palavra seja entendida como discurso e outra como 

ruído (RANCIÈRE, 1996, p. 42). 

 

Esta é a forma da relação da esquerda com outras formas de luta que não 

carreguem a sua carga de identidades. É o que vem acontecendo com as lutas sociais no 

Brasil desde junho de 2013, por meio da desqualificação e o enquadramento dessas lutas 

                                                                 
119 Mais informações sobre o texto ver em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/3/24/mais!/37.html 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/3/24/mais!/37.html
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como reacionárias, golpistas, fascistóides, por parte da esquerda institucionalizada. 

Clarissa Naback e Alexandre Mendes falam no artigo Vertigens de junho120 sobre uma 

vertente das jornadas de junho que criou uma proliferação de novas formas de lutas e 

organização praticadas por diferentes sujeitos (usuários de transporte público, 

professores, moradores ameaçados de remoção, garis) e dizem que: 

 

[...] de 2014 em diante, o governo federal e boa parte da esquerda brasileira  

trabalharam para aniquilar a primeira vertente de junho. Primeiro, organizaram 

uma máquina repressiva que inviabilizou a permanência dos manifestantes nas 

ruas e nas redes, através do uso da força e da disseminação do medo e da 

vigilância. Segundo, organizou uma máquina de marketing eleitoral que 

dessubjetivou e chantageou a insurgência, transformando-a no bastião de uma 

defesa do “menos pior”, de ataque aos “pessimildos” (a insurgência mesma!) 

e de uma guinada à esquerda que nunca viria a acontecer. Por adesão 

entusiasta, medo, inércia ou defesa de uma identidade de esquerda 

(comunitarismo/tradicionalismo), quase nada escapou ao buraco negro do 

governismo. (NABACK; MENDES, 2016) 

 

Todos os problemas colocados por essas lutas são reconduzidos pela esquerda 

partidária às suas pautas tradicionais, a seus aparelhos de representação, aos seus próprios 

projetos e campanhas. A potência dos sujeitos em luta é sugada pela representação 

institucional. Não há perspectiva de micropolítica e construção institucional desde a 

produtividade social, desde o trabalho vivo dos movimentos. Por exemplo, como as 

reivindicações por mais democracia, a recusa das representações políticas existentes, a 

afirmação das vozes de identidades marginalizadas dos espaços políticos, elas foram 

canalizadas para uma campanha exigindo uma assembleia constituinte, o “Plebisc ito 

Popular pela Constituinte”. Uma vez Dilma eleita, em 2014, não se falou mais disso. 

A experiência de luta produzida desde junho de 2013, as relações e projetos 

comuns construídos foram canalizados para os velhos métodos e formas da esquerda. No 

mesmo texto aqui citado, Negri diz que: 

 

[...] o pensamento único reformou a interpretação do real reconduzindo-a à 

“doxa”, porque não fazer da polícia além de um órgão de administração  

também um órgão do pensamento? E vice-versa: uma vez alcançada a 

convicção de que a polícia é um órgão do pensamento, porque não deixar cair 

essa dignidade na polícia como órgão de administração? Por outro lado, na 

sociedade em que entramos, ou na qual estamos entrando (pós-fordista na 

organização do trabalho social, pós-moderna nos valores culturais, liberal sob 

o ponto de vista da organização política) o poder não pode equacionar entre 

“doxa” e polícia. (NEGRI: 1996) 

                                                                 
120 O artigo Vertigens de Junho foi publicado originalmente na página da Uninômade em março de 2016 e 

encontra-se disponível em: http://uninomade.net/tenda/vertigens -de-junho/. Uma versão revisada do artigo 

compõe o capítulo 2.1 deste livro.  

http://uninomade.net/tenda/vertigens-de-junho/
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Há uma crença generalizada de que ser revolucionário é seguir a via da esquerda, 

como uma determinação a priori. Fora disso só existe heresia. E dá-lhe tribuna l 

inquisitório, a partir de centros de autoridade que determinam a verdade. Onde há 

liberdade não pode haver heresia. E não é de hoje que a heresia, a heterodoxia, é uma 

forma de resistência na história. 

Na oitava de suas dez teses sobre política, Rancière diz que “o trabalho essencial 

da política é a configuração do seu próprio espaço. Este trabalho consiste em dar a ver 

o mundo dos sujeitos e das suas operações. A essência da política é a manifestação de 

um dissenso, como presença de dois mundos num só” (RANCIÈRE, 2001, p. 12). 

Neste sentido, a diferença é característica constitutiva da política e da 

democracia. Isto não tem nada ver com permissão ao fascismo da extrema-direita, mas 

com a recusa da lógica centralizadora e militarizada do Estado nas relações sociais. 

Abertura pro diálogo com o Outro e com sua indignação, possibilitando uma construção 

do comum entre os diferentes, a partir de pautas sociais que atravessem realidades 

compartilhadas. Uma barreira a isso está no fato que ser de esquerda passou a ser 

determinado por uma correspondência a priori com os símbolos e discursos tradiciona is, 

com as identidades, e não com o compartilhamento de pautas políticas comuns. Bruno 

Cava disse o seguinte sobre esse identitarismo de esquerda: 

 

É que ser de esquerda parece ter se transformado num bem em si. Lênin falava 

da colina pra onde o esquerdismo ruma. De cima da colina, assiste à azáfama 

da multidão, daqueles que não ascenderam a seus valores. É como se, com o 

fim de qualquer potência da fé, restasse acreditar nos símbolos, nas bandeiras, 

numa memória fugidia e vaga de tempos melhores. A fé é assim drenada de 

potência e o vínculo com o mundo se dissolve num plano moral, na justiça da 

História. Quanto mais fraco o vínculo, mais drástico e desesperado o apego aos 

próprios símbolos. Daí marchas cuja única pauta é defender uma cor, uma 

fraseologia, uma sigla. (CAVA, 2016) 

 

Isto se torna ainda mais problemático quando essas organizações passam a 

ocupar cargos do governo. Daí faz-se de tudo para a preservação do privilégio. Em defesa 

do governo, a lógica do “menos pior”, que venceu a todos nas eleições de 2014, é 

reavivada: “pior que o petismo é o antipetismo”. E ser antipetista é “fazer o jogo mais 

sórdido da direita!”, é ser traidor do governo que nos trai diariamente. Quando na verdade 

nós somos muito pouco antipetistas e precisamos de um antipetismo mais forte, capaz de 

libertar os nossos desejos que foram capturados pelo governismo e suas articulações 

discursivas do medo; que nos liberte deste apego sentimental e melancólico a um governo 
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que tem deixado e feito morrer os mais fracos, esfacelando os serviços públicos, 

protegendo as empresas, garantindo lucros altíssimos para os bancos e todas as outras 

merdas que estamos vendo acontecer por aí. Enquanto o governismo nos mobiliza para 

garantir sua governabilidade e legitimidade, nos colocando a lutar por ele, toda essa 

potência que poderia ser canalizada para a construção de alternativas é totalmente 

domesticada. 

Em um dos áudios presidenciais vazados, Lula falava para mobilizar as mulheres 

para protestar contra um promotor de Rondônia. Mais um exemplo de como as pautas 

identitárias são mobilizadas em favor da estrutura e dos interesses do poder. É interessante 

também perceber nos áudios como os próprios militantes coordenados pelo Lula se vêem 

como soldados a seu dispor e como o Lula se percebe num lugar de poder que “pode botar 

fogo no Brasil”. A organização da esquerda governista mais parece a formação de um 

exército particular, que recebe ordens por e-mail e tem que cumpri- las. Plenárias 

nacionais com os militantes servem somente para passar as coordenadas para as 

lideranças locais repassarem à base. Assim, não é a população indignada que é massa de 

manobra. Massa de manobra mesmo é essa militância. 

Os grupos que dizem “não apoio o PT, mas” e vão numa manifestação em 

contexto de polarização e governo sob ameaça que não seria uma manifestação em defesa 

do governo (ironia), mas da “democracia e dos direitos”, costumam dizer “ah, mas as 

pautas sociais estavam todas lá! A crítica é feita!” E o que é mais horrível no governismo 

é isso: manter a governabilidade, fazer a manutenção das alianças espúrias do PT, se 

segurar no poder, a partir da mobilização das pautas sociais e dos grupos identitár ios. 

Encher as ruas de cartazes pela reforma agrária pra defender um governo que não realizou 

nada quanto a isso e nomeou Kátia Abreu para o Ministério da Agricultura. Pintar as 

estrelas em defesa da democracia para um governo que criou a lei antiterrorismo. Gritar 

pelo meio ambiente para um governo que fez Belo Monte e deixou passar batido o que 

aconteceu em Mariana. 

O problema da relação de subsunção da esquerda ao governo, o governismo, é 

problemática desde a existência da esquerda. Tal como é também antiga a eliminação de 

toda alternativa que se coloca à esquerda, mas fora das instituições cooptadas pelo poder, 

como aconteceu com as insurreições lideradas por Nestor Makhno no interior da Ucrânia, 

o Partido Solidariedade na Polônia e a Revolta de Kronstadt, todas essas experiênc ias 

massacradas violentamente pelo exército vermelho na União Soviética. Como também 
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aconteceu contra os movimentos do maio de 68, o 15-M em 2011, junho de 2013 no 

Brasil, como já citado, dentre outras, que foram renegadas pela esquerda tradicional. 

Podemos concluir provisoriamente, portanto, que o governismo é: 

1. Um tipo de relação de subsunção da esquerda ao governo, em que a 

primeira (a “tática”) deve anular-se em proveito da manutenção do segundo (a 

“estratégia”). A reprodução do aparelho de Estado nas instituições socialistas, como 

citado por Foucault, cria com a centralização e verticalização descontrolada as condições 

para a reprodução deste mesmo erro, como já vem acontecendo na história da esquerda 

reiteradas vezes. Tal processo de despotencialização subjetiva da esquerda é ainda mais 

intensificado com o personalismo, como nos casos de Chávez e Lula; 

2. É uma relação caracterizada pela mobilização do medo como forma de 

chantagem permanente e esvaziamento do pensamento capaz de criar alternativas. Não 

havendo um projeto afirmativo capaz de mobilizar a sociedade ou já que a atuação do 

governo está fracassada, o governismo só se mantém possível com a mobilização do medo 

e da constituição de um inimigo a ser vencido e o ódio a ele (fascismo?); 

3. Por fim, é uma relação de policiamento e redução da diferença, produzindo 

consenso e homogeneidade, imobilizando o avanço das lutas sociais e construção de 

alternativas instituintes. 

Sem superar essas repetições, só haverá imobilismo na esquerda. Precisamos de 

uma afirmação da diferença. 
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“O BRASIL NÃO É PARA PRINCIPIANTES”: MAS O BRASIL É 

Sílvio Munari121 

 

Muita gente se animou com as ocupações de secundaristas que tomaram as 

escolas de São Paulo no já longínquo 2015.  

A Esquerda, em particular essa com “e” maiúsculo, pareceu animada porque as 

ocupações colocavam o governo do PSDB em uma sinuca de bico. Ou seja, sindicatos, 

partidos e agremiações tentaram colocar-se nessa luta como fazem há tempos. O termo 

aparelhamento, por exemplo, continua plenamente atual (cronológica e conceitualmente). 

A única escola ocupada que visitamos, no interior do estado de São Paulo, estava cercada 

por estes grupos: barracas, bandeiras, panfletos, megafones e todo o kit costumeiro do 

aparelhamento. 

Mas todo este aparato não tinha nada a ver com o que acontecia (como fato e 

como conceito) dentro da escola. A escola era, agora, uma casa. Uma grande casa ocupada 

contra a Casa Grande. Mais: ali os adultos eram figurantes, e uma potência em estado 

bruto circulava. O que aqueles corpos faziam como política dentro daquela ocupação não 

passava sequer por nosso vocabulário e, das muitas tentativas de prosa que tentamos 

empreender, apenas uma vingou: o menino disse que “tava suave” dormindo na escola; e 

que tinha escolhido dormir “na frente da sala da diretora”; e, já que ele era mandado para 

a sala da diretora todos os dias, nada mais justo que “dormir lá de noite também”. 

Naquela única vez, e naquela única ocupação, não havia uma língua pressuposta 

para nos comunicarmos. E mais importante: os tantos livros, artigos, palestras que trazem 

à tona a importância de “dar voz aos estudantes”, de tê-los como “protagonistas no 

processo de aprendizagem” (e outros clichês que podem ser encontrados com facilidade), 

enfim, tudo isso pode ser substituído por uma expressão da moçada: “zeramos a escola”. 

Sem conscientização, sem convencimento, sem politização. Voluntarismo e 

involuntarismo? Penso que não serve. Realizaram o sonho da esquerda educacional. Sem 

ela. 

O que nos pareceu mais interessante nisso tudo é que essa moçada, assim como 

aquela moçada dos rolezinhos, colocou em xeque isso a que chamam, na esquerda, de 

“politizar”. Corpos juntos para fazer algo em espaços que não foram construídos para este 

                                                                 
121 Pedagogo. Trabalha na intersecção entre educação, cultura e assistência social, atuando junto com 

organizações não-governamentais, movimentos sociais e prefeituras municipais. Integra a Rede 

Universidade Nômade. 
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fazer. Esse deslocamento fez com que não apenas os poderes constituídos reagissem e 

procurassem articular inúmeras frentes para se reapropriar dos espaços. A Esquerda 

também tentou. E, uma vez mais, caducou, assim como já havia caducado em 2013. 

Por isso é que as ocupações de escolas e os rolezinhos nos shoppings permitem 

que a gente faça uma leitura às avessas do que acontece por aqui. Ao invés de retomar o 

velho “o Brasil não é para principiantes”, essa moçada nos ajuda a fazer uma outra coisa: 

afirmar que “o brasil é para principiantes”.  

A frase clássica, dita e repetida à exaustão, tenta nos alertar sobre os perigos de 

fazer política por aqui. Mas qual seria este Brasil que “não é para principiantes”? O Brasil 

Maior122. A moçada das ocupações e dos “rolezinhos” nos abre caminho para pensar que 

há vários outros brasis e que esses brasis menores são, sim, para principiantes. Não há 

ingenuidade aqui, mas inocência. E “devemos retornar ao início, devemos retornar à 

inocência”, essa “estranheza radical” (BERARDI, 1997, p. 25). 

O mais difícil aqui talvez seja abandonar as coordenadas velhas que nos orientam 

nesse Brasil Maior. Esse Brasil da Unificação. Que permitiu a regulação eterna da política 

instituída pela fusão entre empreiteiras e partidos políticos. Que permitiu que um governo 

que representava alguns segmentos de esquerda fosse considerado um governo de 

esquerda. Enfim, abandonar esses mapas que permitem que a esquerda leia as novidades 

apenas a partir das representações e das velhas coordenadas. 

Orientando-se por estas representações e clichês, essa Esquerda do Brasil Maior 

criminalizou Junho de 2013; não compreendeu os “rolezinhos” como um modo outro de 

estar na vida, outro modo de vida e de política da vida; apoiou as ocupações dos 

secundaristas apenas porque eram contra o governo do PSDB; e, repetição sem diferença, 

fez com que ela visse nos protestos de matiz verde e amarela tão somente uma invasão 

das ruas por fascistas desavergonhados. Lendo a potência somente do ponto de vista do 

poder, como se este fizesse concessões àquela, foi incapaz de cartografar o que havia de 

potente em cada um desses movimentos. 

Seria possível criar outros possíveis? 

O pedagogo francês Fernand Deligny (1913-1996) criou um modo 

completamente único de lidar com as crianças autistas. Se as crianças não falam, por que 

                                                                 
122 A inspiração aqui é o artigo do professor Giuseppe Cocco “Não existe amor no Brasil Maior”, publicado 

no Le Monde Diplomatique – Brasil, em 01 de Junho de 2013, que faz uma vidência do que expressaria o 

Junho de 2013 – vidência, aqui, no sentido deleuziano de apreensão do intolerável. Disponível em: 

http://diplomatique.org.br/nao-existe-amor-no-brasil-maior/. Acesso em: 31/03/2017. 
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vamos falar sobre elas? Não falaram. Deligny e “sua equipe” (as pessoas próximas que 

não eram técnicas em autismo, mas simplesmente pessoas que se aproximavam e viviam 

junto a esse bando) passaram a fazer mapas para conseguir ver aquilo que, estando lá, não 

podia ser visto. 

Para nós, seria prático apreender, tão somente, as informações mínimas sobre 

isso que Deligny e seus bandos faziam123.  

Os mapas buscavam dar conta de transcrever aquilo que estava colocado, de 

forma precisa, no dia a dia da rede em que os bandos circulavam. Transcreviam as linhas 

costumeiras. Mas havia também os traçados, em papel vegetal, das linhas das crianças. 

Estranhas aos adultos, estas eram as linhas de erro, linhas erráticas, linhas de errância. E 

havia, por fim, os pontos de emaranhamento, em que as linhas se encontravam e onde 

diferenças se produziam. Mapas e linhas de errância iam sendo sobrepostos e podia-se 

ver o que antes não era percebido. 

Como age a Esquerda Brasil Maior? Desengaveta seus mapas, suas 

representações, e tenta encontrar lá as semelhanças. Tem carro de som? Tem bandeira do 

partido? Tem ícone, santo, mártir? Tem palavras de ordem em defesa de político 

apreciado pela esquerda (pouco importa se ele é de esquerda)? Não tem isso? “Coxinha”. 

“Sete a um”. “Fascista”. “Cadê as panelas?”. Multiplicam-se os clichês. Um tipo de 

esquerda que se replica a si mesma, como os Agentes Smiths de Matrix124. 

E com que força isso poderia falar com os grupos que fazem a chamada 

“formação política” (um fetiche tão grande quanto o “trabalho de base”)! São anos 

repetindo a mesma fórmula: reúne-se um grupo de militantes em um lugar afastado – 

muitas vezes, não por acaso, conventos – para realizar “análises de conjuntura”, “traçar 

as teses”, “encaminhar as tarefas” e “formar a militância”, já que “a revolução não será 

televisionada”. E então, quando as ruas são tomadas, esses grupos sequer conseguem 

ocupá-las. Limitam-se a condenar aquilo que não reconhecem. 

Obviamente, não estamos dizendo aqui que a esquerda precisa aprender a fazer 

“rolezinhos” e a fazer ocupações de secundaristas. Para não deixar dúvidas: não se trata 

de fazer um curso de formação ensinando a fazer “rolezinho” ou ocupação de 

secundaristas. Também não se trata de fazer trabalho de base com potenciais rolezeiros 

                                                                 
123 Ver também o modo como Deleuze e Guattari pensam com Deligny em Mil Platôs: capitalismo e 

esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 1996. Vol. 3. (especificamente página 77) 
124 Na primeira parte da trilogia Matrix, os Agentes Smith operam como um grande clichê ambulante. 

Olhamos para um e para outro e não há qualquer diferença. Invocá-los como referência aqui torna 

necessário pensar porque a esquerda não consegue produzir diferença, mas reproduzir clichês. 
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ou ocupantes. Pode ser que essas formas jamais se repitam. Significar essas forças em 

formas é o que de pior se pode fazer. 

Mais do que repetir o rolezinho ou a ocupação, é preciso deixar que as ocupações 

deem um rolezinho em nossas categorias, em nossas certezas, em nossas referências. Sem 

que esses deslocamentos aconteçam, a Esquerda Maior vai continuar olhando para as ruas 

e procurar somente aquilo que ela já conhece. Isso é ingenuidade. Outras forças – 

chamem-nas do que quiserem – tem sido capazes de captar as diferenças que são 

produzidas pela inocência radical desses brasis menores.  

Essa insistência em ser Grande, Hegemônico, Majoritário, tem precipitado uma 

outra medida que, vinda das ruas, tende a complicar tudo: “vai ficar pequeno”. Ou, quem 

sabe, já ficou. 
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UMA FARSA EM TRÊS ATOS. 

Guilherme Alfradique Klausner125 

 

A luta pelo esclarecimento é uma luta que se dá em diversas frentes, de diversas 

formas, mas sempre marcada pelo sofrimento daquele que está se esclarecendo e pelos 

reveses que, por vezes, podem deixar de ser reveses e se transformar em verdadeiros 

obstáculos cuja intransponibilidade trai a ideia de progresso ínsita ao processo de 

esclarecimento. Recrudescido pelo fracasso na superação do obstáculo, o sujeito do 

esclarecimento então entra em um torpor que, muitas vezes, precede seu fim. No caso de 

um ser humano, essa concepção de fim não necessariamente implica o extermínio físico, 

mas o extermínio existencial e, se acompanharmos uma tradição longa da filosofia (talvez 

a única verdadeira tradição filosófica), rebelde em relação aos valores de nossa época, a 

instauração de um estado mental no ser que torna a sua vida indigna de ser vivida. 

Toynbee identificou esse processo existencial na história das civilizações, e em 

sua obra magna, A Study of History, delineou o conceito de desafio civilizacional, ou seja, 

um obstáculo, cuja resposta, dada por uma “minoria criativa”, seria o meio de manutenção 

daquela civilização em sua relevância, se correta. Se errada, o torpor e a eventual morte. 

Sabiamente, o autor britânico não pretendeu ver na categoria de progresso, 

necessariamente adotada quando se assume como premissa a história das civilizações 

como uma história de organismos vivos, algum fim predeterminado. Tudo é, em Toynbee, 

aberto a variáveis relacionadas às respostas dadas aos desafios. 

O Brasil, e, mais que isso, uma quantidade significativa de brasileiros, está diante  

deste processo de esclarecimento nos últimos cinco anos. Não é um processo com 

respostas prontas, ao contrário do que muitos pensam (inclusive uma porcentagem 

significativa de legisladores, juristas, ativistas e cientistas sociais que pretendem, 

importando modelos, entender e gerir nossa realidade); não é um processo com uma 

resposta única. Mas é um processo com respostas certas. Essas respostas envolvem 

diversas formas de pensar propriamente brasileiras e muitas outras macaqueadas por nós 

de experiências que consideramos próximas a nossa. A maior parte delas me parece falsa.  

Anos de martelar em nossas cabeças fez com que ficássemos tontos e com 

cabeças disformes, porém iguais em sua deformidade. Não são todas iguais, por certo, 
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mas as semelhanças não conseguem esconder a existência de moldes. É claro, toda 

educação pressupõe moldes. Mas alguns moldes são moldes de barras, de cadeias e de 

grilhões, que aprisionam ao invés de libertar. As cabeças dotadas de asas são descendentes 

de Ícaro, no entanto, e não há de se ver nelas grande virtude. Mas o que faz a virtude de 

uma cabeça? Através de que método ela pode buscar sua excelência? 

Sem dúvida a capacidade de analisar a realidade de forma desapaixonada, não 

turva, não tendenciosa, não mentirosa, é um primeiro passo. Outro passo é, novamente, 

sem qualquer dúvida, conectar essa análise à experiência humana – muitos pensadores 

falham aqui e esquecem de olhar para as pessoas, de tão apaixonados pelas luzes no céu. 

Qual é a realidade que se pretende analisar? O processo de esclarecimento político do 

brasileiro. É a isso, de uma forma ou de outra, que esse dossiê se dedica. 

Mas não estamos aqui, ainda, olhando para as experiências humanas. O que se 

olha são os contornos; não se olha, para dizer a verdade, se vislumbra. E por que? Porque, 

dadas as circunstâncias da escrita de cada um dos textos, era impossível então, como ainda 

o é hoje, ver o que está diante de nós. O que está diante de nós não é um golpe, não é a 

democracia funcionando bem, não é o povo reunido clamando pela preservação do bem 

comum. Nós simplesmente não sabemos o que é, mas não sabemos o que é por nos faltar 

a capacidade analítica própria para a análise de processos históricos. Algo está 

acontecendo, e seu sintoma mais facilmente perceptível é que o brasileiro passou a prestar 

atenção a coisas as quais antes não prestava. Há, então, pode-se seguramente ser dito, um 

esclarecimento, cujo objeto envolve o conceito do político.  

Ora, nas manifestações mais extremas por uma nova constituinte, na discussão 

acerca do papel do Parlamento, nas críticas e nos elogios e nas apologias feitos ao 

Supremo Tribunal Federal e às demais instituições judiciárias – em todas essas 

manifestações estávamos mostrando na verdade a ponta de um iceberg que é a opinião de 

cada um de nós sobre o que é o político. Como não somos todos filósofos, alguns icebergs 

são mais densos e longos do que outros. Nesta coletânea, isso é facilmente perceptível. 

Mas a grande questão que está relacionada a essa densidade é que, por vezes, mais 

interessante é a substância da opinião do que quão densamente desenvolvida ela é. 

Algumas pessoas têm os elementos certos, mas não necessariamente lidam com eles de 

forma adequada. Outras tem os elementos errados, mas lidam com eles muito bem. Outras 

não tem nem os elementos nem lidam com eles bem.  

Na maior parte das vezes, isso depende do molde da cabeça. É por isso que 

Toynbee fala das minorias criativas. Se o molde é um molde libertador, se molda a cabeça 
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como um ponto de interrogação, ao invés de moldá-la como uma exclamação, uma prisão, 

ou uma cabeça dotada de asas, sem dúvida se está mais perto de achar as respostas, para 

além dos sonhos e da crueza de um determinismo que limita o pensador a repetir, em suas 

falas, o que qualquer um pode ver. E o que qualquer um pode ver? Que as coisas não vão 

bem. Só discordam disso algumas cabeças que já deveriam estar rolando há muito tempo, 

mas que ficam nos enrolando do Planalto Central. 

Mas não vão bem como? Esse dossiê vislumbra isso também. Como os 

discursos, caquéticos, pobrezinhos, são retirados de seus pensionatos (ou seja, de alguns 

centros acadêmicos e diretorias de partidos, mas também de algumas casas de famílias 

quatrocentonas) e jogados no calor do combate como se tivessem vinte anos, só para 

serem ora estraçalhados pelos seus rivais, ora levantados e carregados em procissão, uma 

procissão que, no entanto, não tem nada de sacra, mas beira o ridículo: olhem o rei momo! 

Ele chega cheirando cocaína, pregando a luta de classes ou a união nacional, tanto faz. Só 

os iludidos que o carregam não sabem que o rei está nu. Ou pior, fingem não saber. 

Mas não só nos discursos, e nas discussões que os fomentam, conduzidas por 

cabeças de moldes estapafúrdios, mora o problema. Nas instituições também. E no poder 

que corre em suas veias, mas que corre fora delas também. Também a multidão é uma 

instituição, esse dito “povo soberano”. E ele foi às ruas. E realmente, foi um dilúvio. Mas, 

seca a Terra, como na história de Noé, não cultivamos os mesmos pecados de nossos 

pais? E nossa terra não continua assombrada pela escuridão e pela decadência (e pela 

Morte Vermelha, ou Azul, ou Verde)? Poe sabiamente alerta: não há como se esconder, 

só há como combater – e provavelmente seremos derrotados. Mas me parece que devemos 

morrer lutando. 

O Brasil, a terra do homem cordial, nunca foi uma terra de paz. Guerreamos 

tanto e por tantos motivos contra o Reino de Portugal, e depois contra o Império do Brasil, 

e depois contra a República, que parece que eventualmente cansamos. Mas eu prefiro não 

pensar assim. Não cansamos, recuamos. Alguns desistiram da causa, sem dúvida, 

qualquer que ela seja. Mas esse é o momento de reformularmos a estratégia. Mentimos 

para nós mesmos acerca dos motivos e dos objetivos dos movimentos que, com ou sem a 

anuência de nossos Papas nas cátedras governamentais ou universitárias, irromperam nas 

ruas de nossa cidade. Esse dossiê, ainda que perplexo, fala um pouco disso também. 

Fomos um pouco tontos (muitas marteladas), mas fomos, e fomos juntos, coisa 

que não tínhamos feito muitas vezes antes. Nossas respostas, as buscamos ali na rua 

mesmo, entre rojões e balas de borracha, gás lacrimogênio e palavras de ordem um tanto 



125 
 

fora de lugar. Dos dois lados, amigos e inimigos, vítimas e algozes. Nos faltou, talvez, 

pensar um pouco mais ali, mas começamos, ora bolas. A voz das nossas minorias criativas 

foi perdida no clamor da multidão. Já não é melhor do que antes? 

Não. Não enquanto tudo continuar assim. Se olharmos agora para trás, fomos 

todos o momo, em 2013, em 2015-16, e, muito provavelmente, em 2018. Carregaram-nos 

em suas costas e pensamos: a voz da rua, enfim, será ouvida! Bobagem. Tinha até um 

prenúncio de nossa participação efetiva nestes movimentos pairando sobre a FIESP. Por 

enquanto, o processo político pelo qual estamos passando é só uma farsa em dois, quase 

três, atos. É um teatrinho que encenamos, junto com eles lá em Brasília e em cada uma 

de nossas cidades, para nos enganar – fingir que nós somos cidadãos, que nós somos os 

donos disso tudo. Ouçamos a voz do Deserto! A voz que denuncia! Não as palavras de 

ordem, mas os silêncios e os atos, os olhares e os gestos, as aproximações e os 

distanciamentos. Todos eles falam, mas poucos os entendem.  

Tudo aquilo que começou em 2013, e que começou a se formar antes, sabe-se lá 

quando, talvez em 1500, quando nossa história enquanto povo começou, ainda não 

acabou. Mas está ameaçando, o seu fim. As respostas erradas parecem a única opção. Não 

são. A guerra ainda não acabou. Lambamos nossas feridas com os textos aqui contidos e 

voltemos ao campo, mais esclarecidos e mais cientes de que não presta qualquer resposta, 

mas também de que não há só uma resposta.  
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ESTÉTICA DA FOME E ÉTICA DA TERRA 

Nuno Faleiro Rodrigues126 

 

PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO 

 

A fome não é condição, mas ponto de partida. Bem certo, ela condiciona, e 

muito. Mas tornar esse condicionamento, biológico primeiro, individual e social depois, 

a base de um projeto estético-político transformador, é o que propõe Glauber Rocha no 

seu conhecido manifesto, Uma estética da fome (1965). Ela condiciona os nossos corpos 

e as nossas almas, mas é também, nas fulgurantes palavras de Glauber Rocha, o germe da 

“trágica originalidade” do Cinema Novo brasileiro.  Fazer tocar estes dois mundos, o da 

fome das pessoas e o da produção de uma estética cinematográfica, seria, pois, o desígnio 

ético das imagens projetadas na tela; a resposta cinematográfica a uma exigência ético-

artística. Dar uma estética a quem tem fome, ou produzi-la em nome daqueles que a tem 

efetivamente? Na verdade, Glauber Rocha propõe uma estética da fome e não dos 

esfomeados, mantendo cautela relativamente à armadilha ideológica que é falar em nome 

de, ou representar visualmente os pobres em toda a sua miséria exótica. 

Programaticamente, começa-se assim com a fome abstrata, despida de esfomeados, 

mesmo que se acabe inapelavelmente por produzir imagens impregnadas pelos que não 

comem; imagens saturadas por “personagens comendo terra, personagens sujas, feias, 

escuras”.  No início, a fome é abstrata porque a demanda é estética ou, melhor, ético-

estética e, num certo sentido, será sempre, já que as imagens de fome não saem da tela do 

cinema. Aplicando abusivamente a perspectiva de Godard a propósito da impotência do 

cinema ou, talvez, do seu inescrutável poder: não são imagens justas, são justamente 

imagens. É, pois, dentro do sistema de produção e fruição de imagens-cinema que a 

posição do Cinema Novo e a sua estética da fome ganha corpo.   

Segundo este incisivo manifesto, é necessário que, dentro da condição genérica 

de colonização da América Latina, mesmo que presentemente travestida com novas 
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roupagens, o Cinema Novo se posicione radicalmente contra o “cinema digestivo”, ou 

seja, os “filmes de gente rica, em casas bonitas, andando em automóveis de luxo” que 

compõem o cinema brasileiro ideologicamente comprometido com a mentira e a 

exploração. Entre as imagens do não comer e as conducentes a uma deglutição 

audiovisual tóxica, uma luta de classes ganha forma no plano cinematográfico. Não basta, 

contudo, contrapor pessoas sujas, feias e escuras à gente rica do cinema digestivo. Para 

que a estética da fome atravesse o plano estético é essencial que o confronto suplante a 

aritmética redutora de um-pobre-por-um-rico e se jogue precisamente no território prático 

do como filmar, pobres e ricos. Como mostram os seus escritos e filmografia, Glauber 

Rocha estava bem ciente da necessidade de ir além do confronto temático; onde filmar, 

como colocar a câmera, como iluminar, onde cortar e colar película…es tes são alguns 

dos problemas práticos que se colocam dentro da produção de um novo cinema e que a 

criação da estética da fome terá que inexoravelmente enfrentar.  

Num primeiro plano, os problemas práticos traduzem questões de produção, 

inscrevendo-se dentro de uma estrutura socioeconômica já instalada. Se, como diz Marx, 

não há produção sem reprodução, teremos que abandonar qualquer veleidade relativa à 

idealizada autonomia do fazer artístico e pensá-lo inicialmente como reprodutor. Produz-

se arte sempre dentro de uma dada estrutura produtiva, ainda que seja imperativo fugir 

desta. Partindo de tal posição, pode-se articular a criação de uma estética da fome 

enquanto luta pela não redutibilidade do cinema ao processo reprodutivo de manutenção 

de um sistema que determina a forma como fazermos, distribuímos e vemos filmes. Com 

efeito, o questionamento da estrutura produtiva é uma das demandas avançadas por 

Glauber Rocha, já que a fome, antes de projetada na tela, se posiciona como imagem das 

condições de produção cinematográfica de quem faz cinema não alinhado na América 

Latina. A fome serve, pois, como metáfora para a falta de recursos de quem faz cinema 

fora dos circuitos comerciais, ideológicos e coloniais. Se no plano estético se começa por 

uma noção de fome abstrata, ainda não corporizada, ao nível da produção está-se desde 

logo dentro do corpo que quer fazer, mas que, tomando as palavras de Hélio Oiticica, terá 

que fazer da adversidade material uma força vital de produção.  

Uma estética da fome articula, assim, duas “fomes” distintas, mas 

correlacionadas: uma, metafórica mas concreta, que já lá está desde o início e que 

condiciona a produção cinematográfica; e outra, estética e abstrata, que é ao mesmo 

tempo início metodológico e produto final, princípio que se corporiza nas imagens-

cinema. Essas duas fomes articulam, na verdade, o ambicioso salto transformador 
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proposto por Glauber Rocha, do condicionamento neocolonial à originalidade artística 

radical. Ou melhor, a fome que precede e limita e a que se posiciona simultaneamente 

como princípio e fim, traduzem precisamente a tensão que emerge entre produção e 

prática artística, como se esta última de lançasse para o futuro que lhe é negado pelo 

condicionamento (re)produtivo. Sob pena de reintroduzir uma mistificação do fazer 

artístico, nos é exigido, porém, alguma prudência em estabelecer uma oposição fácil entre 

a prática artística, mesmo que inscrita no presente prático feito de caminhos e obstáculos 

concretos e orientada para o futuro, e a produção da arte que pressupõe, desde logo, um 

sistema mais vasto de reprodução econômica, biossocial e cultural que opera como eixo 

de simetria entre o passado e o futuro. O salto transformador, do condicionamento 

socioeconômico à criação artística, não é golpe de magia da mesma forma que a prática 

artística, como luta inerentemente precária, não é exterior a um sistema de reprodução 

sedimentado por incessantes processos econômicos repetitivos e cíclicos, modos de 

representação ideológicos de manutenção e perpetuação de formas de viver e 

correspondente enquadramento institucional. Neste contexto, será, porventura, mais 

proveitoso pensar a tensão entre produção e prática (fome condicionante e fome estética) 

como a luta, interna ao fazer artístico, pela produção de uma diferença real entre o efeito 

socioeconômico e a causa criativa.  

 Começa-se sempre no meio de uma estrutura que se repete e que limita, mesmo 

que, artisticamente, seja fundamental afirmar uma outra forma de começar. A fome 

“estética”, abstraída do contexto social e econômico, não está, por isso, fora do campo 

produtivo, mas marca, ainda que esquematicamente, uma posição de exterioridade e 

irredutibilidade relativamente a este, que é também, note-se, a marca da imensa 

fragilidade do fazer artístico. O que ela indicia não é tanto o lugar mítico da prática 

artística, mas uma fissura que encontra a sua origem no processo de colonização, ainda 

que não seja inteiramente capturado por ele. A ambição do novo cinema seria, pois, a de 

produzir uma causa ou ordem do fazer artístico que não se subsumisse ao sistema 

montado de produção cultural; conceber um outro começo, ou melhor, conceber um 

território – chamemos território artístico – a partir do qual seja possível começar do 

interior de uma estrutura plenamente instalada.   

Produzir um cinema contra o passado e o presente conservador e de permanência 

traduz-se, pois, num difícil desafio cuja fragilidade é exacerbada pela demanda de 

construção de uma imagem de um futuro radicalmente diferente daquele anunciado pelos 

processos de transformação capitalista. Ele ergue-se contra o passado que se impõe e o 
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futuro que nos querem vender. Podemos assim afirmar que o valor revolucionário que 

Glauber Rocha exige do Cinema Novo é o outro lado do desígnio trágico da estética da 

fome e está ligado à construção da imagem de um outro futuro ainda por vir. Como 

veremos mais adiante, a possibilidade de pensar esse futuro passa pela violência de 

compreender que o passado poderia ter sido diferente e que, entre efeito condicionante e 

causa artística, se abre uma fissura irredutível. 

 

CANIBALISMO/DIARREIA/FOME 

 

As imagens digestivas não são, de todo, estranhas à arte brasileira. Pode-se até 

afirmar que a modernidade da arte brasileira se inaugura em torno da imagem de 

deglutição antropofágica formulada por Oswald de Andrade no seu conhecido Manifesto 

Antropófago (1928). Aqui, o artista moderno posiciona-se simbolicamente como 

antropófago-primitivo, isto é, como pré-moderno, ou melhor, antimoderno, capaz de 

“comer” quem chega.  Este duplo movimento temporal, e aparentemente contraditório, 

de saltar para trás, para um tempo ancestral e imemorial, para depois se projetar para 

frente, para o horizonte futuro da modernidade, é por vezes entendido como metáfora de 

apropriação (deglutição) e hibridização (digestão) característica da cultura brasileira. O 

antropófago torna-se figura de apropriação “pós-moderna”, símbolo da dimensão 

apropriadora-transformadora da arte moderna do Brasil.   Ora, nem o salto estratégico, e 

tão caracteristicamente moderno, para um sítio mítico anterior à modernidade é exclusivo 

da arte brasileira, nem tampouco é a apropriação e hibridização cultural e artística uma 

qualidade exclusiva e diferenciadora da arte moderna oriunda do Brasil relativamente aos 

modelos culturais que chegam do ocidente. A este respeito, é bom  notar que o que 

“chega” do mundo desenvolvido não são produtos acabados, mercadorias cultura is 

prontas para desembrulhar e usar, mas, eles mesmos, coisas e ideias que resultam de 

vários processos de interseção, mistura e mimese artística. Evitando ver na figura do 

canibal um símbolo de exceção nacional(ista), ainda que sob a capa da miscigenação e 

hibridização cultural, importa considerar o modo como, em torno do gesto antropofágico 

se multiplica a imagem da terra e do território, de quem está e de quem chega. 

Aproximamo-nos, por esta via, de uma política do solo feita de ancoragens e 

desenraizamentos territoriais, cuja violência é precisamente assinalada pela figura do 

canibal e o seu gesto inominável.    
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 Portanto, o primitivo é, antes de mais, quem está primeiro, o indígena que 

deglute o “moderno” que vem de fora; quem está come, quem chega é comido. A figura 

do canibal representa, deste modo, a inversão da posição colonizadora de expropriação e 

dominação de quem chegou. Mesmo que tenha chegado há muito tempo, o colonizador é 

sempre o que vem, quem não é da terra. Por sua vez, o antropófago é quem clama por 

pertencer à terra onde vive, mesmo quando esta não é reivindicada por razões de 

ancestralidade e natalidade. O canibal-primitivo, ou indígena, pode assumir assim 

diversas formas, ligando-se ao solo através de uma multiplicidade de identidades; ele não 

é somente o Tupi, mas todo aquele que clama por um pedaço de solo, e cuja posição ética 

passa pela construção de um território. O primitivo é, neste sentido, um sem-terra; um 

camponês expropriado, um índio desenraizado ou um imigrante favelado, sendo cada 

identidade um modo de articular a construção de um território, isto é, um modo de 

delimitação, inscrição e vivência territorial ainda por cumprir. Quem come é quem está, 

mas quem está não tem onde ficar. Arrancada da sua posição como modelo para o 

excepcionalismo de mestiçagem cultural próprio do Brasil, a metáfora antropofágica 

opera como uma espécie de refrator de identidades de pertença à terra, deslocando e 

fragmentando a questão do indígena, agora não tanto pensado como aquele que tem 

direito a reivindicar por ordem de natividade e ancestralidade, mas como o sujeito da 

expropriação e/ou desenraizamento colonial. Neste sentido, o primitivo não corresponde 

a um modo de viver antigo e antimoderno; ele é um efeito da modernidade mesma.  

Passadas algumas décadas, e num contexto político e social bem distinto, Hélio 

Oiticia vai comungar desta intuição, fazendo da nova realidade urbana brasileira dos anos 

60, mais concretamente da cultura vernacular do morro, com o seu samba sensual e os 

trilhos irregulares de terra batida desenhados por entre o casario precário, o campo a partir 

do qual uma experiência estética e ética primordial se configura. Os Parangolés (1964-

72), Tropicália (1967) e Éden (1969) são os momentos da obra de Oiticica nos quais a 

primitividade ultramoderna se articula de forma mais evidente.  A questão de como 

construir – porque este é, justamente, um problema de construção, do construtivismo 

brasileiro – o primitivo-moderno, ou vernacular-cosmopolita, não se furta, em Oiticica, a 

uma outra imagem digestiva, a “diluição” ou “diarreia” cultural do Brasil. Em Brasil 

Diarréia Oiticica coloca a questão do “destino da modernidade do Brasil” de acordo com 

a possibilidade de novas deglutições artísticas e culturais, de uma abertura a uma arte 

universal ou globalizante, contra a diluição paternal e nacional-conservadora subjacente 

à cultura brasileira.  No campo ético-político, a diluição cultural é associada à “convi-
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conivência” reacionária, hipócrita e moralizante pertencente a certa camada da sociedade 

brasileira. A diluição coincide, em parte, com a descrição do cinema digestivo-burguês 

avançada por Glauber Rocha, como se digestão e diarreia fossem imagens de uma e 

mesma coisa, comungando também da posição do canibal de Oswald de Andrade na sua 

antagonização contra o conservadorismo católico “quatrocentão”. Contra a cultura 

diarreica do Brasil haverá, pois, que construir uma arte que deglute mas não dilui, que 

digere pela construção. A cumplicidade de posições entre o Oiticia contra-diarreico e o 

Glauber Rocha esfomeado consolida-se com a necessidade, expressa pelo artista carioca, 

de criar uma arte subterrânea, isto é, que “assume toda a condição de 

subdesenvolvimento”, não como motivo exótico-tropicalista, mas como condicionamento 

socioeconômico a partir do qual o estado geral de convi-conivência e o seu “bom-gosto” 

estagnante são afrontados artisticamente.   

Através do polêmico texto de Oiticica é possível pensar as figuras digestivas da 

diarreia e da fome como declinações ou rearticulações (enunciadas, neste caso, em 

momentos diferentes do regime ditatorial) da antropofagia cultural modernista. Contudo, 

Glauber Rocha se afasta de qualquer posicionamento primitivista, mesmo que simbó lico 

ou estratégico. Para ele, a crueza e fealdade do cinema novo não advêm de um estado 

selvagem já que a fome é, como nos foi possível ver, causa de produção artística por ser 

efeito cultural, social e econômico. Se há um primitivismo no cinema novo ligado à falta 

de recursos técnicos e econômicos, e à correspondente produção de imagens toscas e 

pobres, ele é o resultado da fome e não sua condição. Para Glauber Rocha, o momento 

inaugural da estética da fome é marcado pela violência e esta “antes de ser primitiva é 

revolucionária”. A vir, o primitivo vem depois e se, porventura, chega, já chega tarde.  

 Por via da identificação da estética da fome com uma estética da violênc ia, 

recusando ligar o esfomeado ao primitivo, Glauber Rocha oferece algumas linhas de 

orientação para um mapeamento ético da prática artística que, note-se, não deixa de 

colocar o direito à terra como uma questão ético-política essencial. Decorrente da leitura 

que avançamos sobre o artista-antropófago, a fome-violência de Glauber Rocha 

corresponde a outro canibalismo que parte igualmente da exploração colonial, mas que já 

não identifica o indígena – o que está lá mas não tem terra – com o selvagem. Pelo prisma 

da fome, o antropófago é, antes de mais nada, o colonizado-expropriado, destituído da 

capacidade de reclamar, mesmo sob o plano simbólico, uma hierarquia de anterioridade 

territorial. Esse posicionamento traduz, aliás, um interessante distanciamento 
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relativamente ao tempo e lugar mítico e imemorial das identidades brasileiras tão presente 

na filmografia de Glauber Rocha, como que confirmando a necessidade radical de 

extirpar, no seu registo panfletário, a estética da fome/violência de toda a interpretação 

temática e narrativa cinematográfica.                 

 

VIOLÊNCIA E VERDADE 

 

Ao equacionar a estética da fome com a estética da violência, Glauber Rocha 

reafirma a sua intima conexão com a questão neocolonial. A identificação entre fome e 

violência não é, porém, de inteira coincidência. Se a fome é a figura de um 

condicionamento sociocultural que, pelo processo prático, se transfigura em origem da 

singularidade artística do Cinema Novo, a violência estética corresponde, por sua vez, ao 

critério de verdade cinematográfica, sendo, no plano ético e afetivo, um “amor de ação e 

transformação” do mundo. As imagens do novo cinema são tão violentas quanto 

verdadeiras e tão verdadeiras como violentas, advindo a sua verdade não do ódio ou do 

ressentimento, mas do desejo pela revolução anticolonial. Por amor à verdade, a estética 

da violência atravessa todo o cinema que não vacila perante os jogos digestivos de 

entretenimento e passividade fílmica.  

A referência de Glauber Rocha à violência como força de emancipação 

descolonizadora bebe claramente do livro de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, 

especialmente o seu capítulo de abertura, De la violence. Neste texto, Fanon começa por 

elaborar o processo de descolonização como inerentemente violento. Ainda não programa 

organizativo de luta, a violência é, todavia, o estado zero, ao mesmo tempo objetivo e 

subjetivo, de um movimento que, para chegar a bom porto, terá, bem certo, de se 

consolidar e estruturar, mas que não começa sem uma primeira intuição relativa ao 

antagonismo radical existente entre colonizador e colonizado, sobre o qual se erige a total 

compartimentalização maniqueísta do sistema colonial — colonos para um lado, 

colonizados para o outro lado diametralmente oposto. Ou seja, a violênc ia 

descolonizadora toma a violência colonial que, à força, cava o incomensurável fosso entre 

o mundo do colonizado e o do colono como sua origem e germe. Ela é, portanto, uma 

intuição primeira através da qual se identifica o inimigo (o colono) e se reconhece a 

natureza da forma de luta descolonizadora: o intuir que a emancipação só é possível pela 

força radical. Como esclarece Fanon, a violência do colonizado é absoluta, mas 
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corresponde à inversão da pura violência imposta pelo colonizador. Ou seja, ela é relativa 

à pura brutalidade colonialista e, no entanto, absoluta naquilo que representa como 

começo da luta por um novo ser humano. A violência emancipadora do colonizado é, de 

certa forma, a descoberta desse processo.  

No curto texto de Glauber Rocha, a referência a Fanon é marcante, mas fugaz. 

Ao desdobrar a noção de violência descolonizadora fanoniana para o universo da 

produção de imagens cinematográficas dá-se, no entanto, a possibilidade de reformular a 

estética da fome sob a perspectiva da produção e do antropofagismo artístico. Ou seja, a 

aproximação que Uma estética da fome faz ao texto de Fanon aclara, sob um ângulo 

singular, a problemática da produção artística dentro de uma conjuntura de reprodução 

econômica e ideológica, reintroduzindo, por outro lado, a questão da primordialidade da 

reivindicação à terra dentro da luta descolonizadora. Se o cinema consegue cumprir o seu 

desígnio emancipador é uma questão deixada em aberto; a este manifesto cabe somente 

a força da enunciação de uma exigência.   

A dupla dimensão da estética da fome, simultaneamente condicionamento 

sociopolítico e econômico e grito de afirmação ético-criativo, comunga da ambiguidade 

com que Fanon desenvolve a sua noção de violência. Por um lado, a violênc ia 

descolonizadora inscreve-se no seio de um processo histórico colonial e resulta da sua 

consolidação; por outro lado, ela se posiciona como começo primordial do movimento de 

emancipação, sendo a base sobre a qual o caráter imediato, visceral e brutal da luta do 

colonizado se inicia. Conciliar estes dois posicionamentos não apresenta dificuldades 

maiores quando articulados segundo uma ordem de concatenação de dois tempos 

distintos. Como não se começa do nada, o ponto de partida violento seria primeiro dentro 

da lógica da luta emancipatória, uma primeira tomada de consciência que dá início ao 

movimento de reversão e ultrapassagem da violência colonial, mas, dentro de outra ordem 

histórica, o resultado do processo que culminou na sedimentação do sistema. Ou seja, ela 

seria efeito do poder colonial e causa da luta do colonizado. Parece-nos, contudo, que a 

noção de violência elaborada por Fanon é, ela mesma, o gesto que marca a constituição 

do sistema colonial, como se este não existisse sem uma ferida que antecede a lei, as 

instituições, normas e costumes que lhe dão consistência. Embora Fanon não o afirme, a 

violência parece ocupar uma posição de anterioridade relativamente à fundação das 

relações entre colonizador e colonizado, antecedendo histórica e logicamente a lei e o 

estado. Será uma ferida inaugural que, neste sentido, opera como causa por duas vezes e 

em tempos históricos diferentes: ela é o instante sob a qual a divisão e o antagonismo 
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radical de colonos e colonizados se instaura e, num outro momento, intuição de confronto 

radical por parte do indígena.  

Percebe-se que tal leitura suscite alguma cautela visto aproximar a noção de 

violência a uma economia de trauma e repetição, traduzindo o processo histórico, político 

e econômico colonial de acordo com moldes psicológicos. Que a alma também é história, 

política e economia demonstra Fanon, o psiquiatra, nas páginas finais do livro no qual 

explica, através da descrição de casos clínicos, o impacto que a sangrenta guerra de 

libertação da Argélia teve na saúde mental dos colonizados (FANON, p. 177-228). O que 

nos parece crucial é que a noção de violência, tão estrutural quanto inicial, permite, no 

campo da história e economia do sistema colonialista, perscrutar a instalação de um 

regime brutal de poder sem recurso a formas mais ou menos evolucionistas de transição 

entre modos de produção e de vida. Pelo prisma da violência, o colono chegou e instalou-

se de uma só vez, num gesto de pura contingência, tornado posteriormente legítimo e 

necessário através da instauração do aparelho de estado e correspondente sistema 

econômico. Neste sentido, a violência emancipadora permanece “selvagem” ou 

“primitiva” pela sua recusa em raciocinar e relativizar a necessidade (evolucionista, 

progressista ou desenvolvimentista) do sistema colonial. 

Mesmo assumindo formas caóticas e viscerais, a violência descolonizadora 

corresponde a um questionamento desse acontecimento, o reiterar da ferida inaugural; um 

questionamento que parte necessariamente da posição de quem é arrancado ao seu mundo, 

o colonizado ou indígena, pelo estrangeiro violentador, o colono. Como diz Fanon, o 

colono é sempre um estrangeiro sendo que o indígena, acrescentamos nós, é sempre o 

desenraizado e expropriado. Sob a marca da violência, a descolonização é feita pelo 

indígena contra o alienígena e tem como exigência essencial a reivindicação da terra como 

fonte de sustento e base de um modo de vida. A terra é “pão” e “dignidade”.  

Glauber Rocha lendo Fanon e – porque não? – colocar Fanon para ver os filmes 

de Glauber Rocha. Entrecruzamento que nos permite pensar a estética da fome, ou estética 

da violência, como uma rearticulação, conjurada no plano artístico, de uma ferida 

original, tão brutal quanto arbitrária, tornada grito e começo. Assim, a dupla dimensão da 

fome – condicionamento socioeconômico e marca de originalidade criativa – não é mais 

que a afirmação de uma opacidade primordial relativa ao desenvolvimento de regimes 

coloniais, a marca da irredutibilidade da violência no violentado.  Neste sentido, a verdade 

das imagens do cinema novo já não passa pela pobreza dos meios técnicos usados para 

sua produção, pelo fato das imagens feias e pobres provirem de um meio feio e pobre, 
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mas pela ofuscação radical da naturalização estética do presente estado de coisas, tão 

eficazmente configurado pelo cinema digestivo. O começo a que a estética da fome adere 

traduz, desta forma, o começar a compreender que o mundo é aquilo que é, mas poderia 

ter sido outra coisa.        
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O QUE NOS AUTORIZA A FALAR DA UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS – 

breves reflexões 

Mariângela Nascimento127 

 

Resumo: O artigo procura refletir sobre a necessidade de repensar critérios 

epistemológicos e jurídicos que fundamentem a universalidade dos direitos humanos em 

um mundo globalizado, como condição prévia para que a igualdade signifique o acesso 

aos direitos universais. Critérios que se contrapõem à base nacional dos direitos que tem 

suspensos, não apenas a cidadania, mas os direitos humanos daqueles que não são 

reconhecidos pelo Estado, culminando com a perda total da condição humana, é o caso 

dos migrantes, refugiados e apátridas. Tais reflexões têm como principais referências 

teóricas as análises críticas de Hannah Arendt e Sandro Mezzadra. 

 

Palavras-chave: direitos, cidadania, mobilidade 

 

Abstract: The article seeks to reflect on the need to rethink epistemological and legal 

criteria that support the universality of human rights in a globalized world, as a 

precondition for equality to mean access to universal rights. Criteria that contrast the 

national basis of rights that have suspended, not only citizenship, but the human rights of 

those who are not recognized by the state, culminating in the total loss of human 

condition, is the case of migrants, refugees and stateless persons. Such reflections have 

as main theoretical references the critical analyzes of Hannah Arendt and Sandro 

Mezzadra. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A questão migratória tem colocado em evidência a fragilidade dos fundamentos 

valorativos e normativos da cidadania e dos direitos humanos em vigor. Aponta a 

necessidade de se repensar critérios epistemológicos capazes de definir objetivamente a 

universalidade dos direitos humanos em um mundo globalizado, em que as fronteiras 

nacionais foram flexibilizadas para a circulação livre do capital. Contrapondo-se, 

necessariamente, às políticas de restrição da mobilidade humana, que têm vulnerabilizado 

e degradado milhares de vidas.  

Na atualidade, os direitos humanos são defendidos “de forma honesta e 

oportunista pelos mais variados atores, nacionais, estatais, não estatais, internaciona is 

etc., para justificar e legitimar as mais diversas ações” (FERREIRA, VIEIRA, 2011, 

p.137). Em vista disso, torna-se fundamental repensar a base teórica e empírica dos 

direitos e da cidadania nesse contexto de transformações das relações de poder global e 

do processo produtivo, para que a referência nacional não se mantenha como um 

obstáculo à universalidade dos direitos. Refletindo sobre essas questões e relacionando-

as ao atual fenômeno migratório e às possibilidades do acesso aos direitos dessa 

população, lanço mão das reflexões e análises feitas por Hannah Arendt e Sandro 

Mezzadra.  

Hannah Arendt afirma que só em um mundo plural e compartilhado entre 

homens e mulheres é possível reconhecer o sentido de humanidade, que, segundo ela, é o 

critério político-moral capaz de fundamentar e legitimar, juridicamente, a universalidade 

dos direitos. Para Sandro Mezzadra, a fonte da universalidade dos direitos encontra-se 

nas práticas tipicamente humanas, em que se manifesta o desejo de libertação, de revoltar -

se diante de situações adversas. São esses os critérios, segundo interpretação de cada um 

desses autores, que vão atribuir o status de cidadania a homens e mulheres, possibilitando 

o acesso aos direitos, independentemente da cultura nacional, desvinculando-o do arbítrio 

do Estado.  Esse é o grande desafio para o Estado no mundo globalizado, que enfrenta a 

crescente mobilidade humana no século XXI em um contexto de lutas e resistências. 

Incorporar novos critérios epistemológicos visando arquitetar uma nova 

estratégia teórico-metodológica é fundamental para a compreensão do denso complexo 

da experiência migratória em um mundo em contexto de transformação.  
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DIREITOS E CONDIÇÃO HUMANA 

 

O Estado moderno criou leis e normas para definir e determinar o povo de uma 

comunidade política, ou seja, quem seriam os cidadãos e cidadãs desse território jurídico 

denominado de Estado-nação. A partir daí, o paradigma do “povo” foi vinculado à 

cidadania, daquele indivíduo juridicamente reconhecido pelo Estado, mas não se 

vincularam, necessariamente, os direitos universais, aqueles direitos denominados de 

humanos. Os direitos humanos, nesse caso, passam a ser reconhecidos e garantidos 

apenas aos homens e mulheres que estão vinculados à condição de cidadania, ou seja, aos 

indivíduos que estão sob a proteção do Estado, que é o garantidor dos direitos. Esse é um 

dos paradoxos apontados por Hannah Arendt em relação aos direitos humanos. A 

cidadania deve ser, segundo Arendt, concebida como o "direito a ter direitos", essa é a 

condição prévia para que a igualdade signifique o acesso ao espaço público e plural, pois 

os direitos – todos os direitos – não surgem do nada, como algo dado, mas são construídos 

no âmbito de uma comunidade política, no contexto da pluralidade humana 

(LAFER,1997).  

Para Arendt, o Estado-nação, ao fundamentar a comunidade política em 

definições essencialistas e organicistas, foi responsável pela ruptura entre direitos e nação, 

direitos e cidadania. Os indivíduos que não têm acesso à cidadania, afirma ela, que não 

estão vinculados a uma determinada cultura nacional, a um Estado-nação estão 

desprovidos dos direitos universais, são excluídos e se encontram em situação de 

vulnerabilidade. E não há nada, até os dias de hoje, nenhum lugar que se apresente como 

um espaço político mundial, mas apenas uma realidade política vinculada a uma 

nacionalidade, pois é  

 

através das estruturas das esferas públicas nacionais que as questões tratadas 

nesses contextos comunicativos transnacionais ganham repercussão, 

apresentando em cada país uma lógica nacional própria. Ou seja, os 

desenvolvimentos observados até o momento apontam para o fato de que não 

há a condensação de nada que lembre uma esfera mundial (COSTA, 1997, 

p.77). 

 

Essa é uma contradição, avalia Seyla Benhabib, que a modernidade não dá conta 

de resolver. Indaga: quais seriam os critérios de julgamento moral que as chamadas 

democracias liberais têm utilizado para definir quem são os seus cidadãos e cidadãs?  
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(BENHABIB, 2004). Do mesmo modo, podemos perguntar: quais são os critérios que 

nos autorizam a falar da universalidade dos direitos? É nesse sentido que Benhabib, 

utilizando-se da definição arendtiana do “direito a ter direitos”, afirma que os direitos 

humanos não devem ser deixados ao arbítrio dos Estados e, por isso, não devem excluir 

uma reflexão moral. Para Benhabib, a definição de si apresentada por uma comunidade 

política não deve fugir à responsabilidade moral para com as pessoas em geral, 

consideradas cidadãs ou não. Esse é o grande desafio para os Estados enfrentarem a 

crescente mobilidade humana no século XXI (BENHABIB, 2004). 

A tradição moderna, herdada pela filosofia hobbesiana, afirma que o homem, ao 

abrir mão dos poderes naturais e constituir o soberano, passa a pertencer à sociedade, ou 

seja, ao conjunto de relações jurídicas e econômicas; a partir daí, torna-se um indivíduo 

político codificado pelo poder e produzido por ele. Esse sujeito, naturalmente dotado de 

direitos, passa a ser subordinado, afinal ele se fundamenta sobre uma unidade da qual 

derivam todas as instituições do poder estatal. Esse é o princípio base que vai fundamentar 

a teoria da soberania na unidade do sujeito, do poder e da lei. Trata-se do discurso 

filosófico-jurídico que define a dimensão unitária e transcendente do poder por meio de 

uma condição potencial e permanente de guerra, que se torna necessária para a 

manutenção e ordenação social dos homens. A soberania, nesse caso, constitui o ideal da 

inflexível autossuficiência e do autodomínio, o que contradiz a própria condição humana 

da pluralidade (ARENDT, 1987; NASCIMENTO, 2011). 

Isso significa dizer que a fronteira do Estado-nação, alicerçada pela base 

essencialista e organicista, trouxe uma realidade estática do nacionalismo cultural. Isso 

contraria o entendimento do direito universal, deixando de fora uma grande parcela de 

homens e mulheres que não se encaixam nos padrões nacionalistas previamente 

estabelecidos, para obter o status de cidadania de uma determinada comunidade política, 

como é o caso dos migrantes, refugiados e apátridas. Contrapondo-se à naturalização dos 

direitos, diz Arendt: 

 

O perigo de se deixar levar pela plausibilidade enganosa das metáforas  

orgânicas é particularmente grande onde o tema racial está envolvido. O 

racismo [...] é, por definição, repleto de violência porque contesta fatos 

orgânicos naturais [...] que nenhuma persuasão ou poder pode mudar, tudo o 

que se pode fazer [...] é exterminar seus portadores (ARENDT, 1994, p.55). 
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A igualdade, nesse caso, torna-se uma ficção e está longe de ser resultado do 

embate entre as comunidades políticas, necessário para formular e contrair não apenas 

valores e princípios comuns, mas possibilitar as ações entre os indivíduos e os Estados, 

em um mundo plural, onde homens e mulheres possam interagir e revelar as suas 

singularidades, o que torna possível o Estado de direito fundamentar, objetivamente, a 

universalização dos direitos humanos. A igualdade não pode se basear em princípio na 

inatividade, um direito natural, algo que está dado e não pressupõe a pluralidade humana.  

Lembra Arendt que a dimensão inata da igualdade, como algo dado, torna-se um 

entrave para convivermos com as diferenças, a singularidade que é constitutiva de cada 

um. Essa posição é uma tentativa de eliminar a pluralidade e a imprevisibilidade própria 

da política, construindo padrões fixos, naturalizados e estáticos para que o Estado 

soberano possa ter a concessão absoluta de poder de controle e decisão, de apontar quem 

está ou não inserido na condição de cidadão e cidadã. Portanto, para Arendt, 

 

nada poderia ser mais perigoso do que a tradição do pensamento organicista 

em assuntos políticos, por meio do qual poder e violência são interpretados em 

termos biológicos. [...] As metáforas orgânicas que permeiam a totalidade de 

nossas discussões atuais desses assuntos [...] só podem, por fim, promover a 

violência [...] a partir do instante em que se começa a falar em termos 

biológicos, não políticos, os glorificadores da violência podem apelar ao fato 

inegável de que, no seio da natureza, destruição e criação, são as duas faces do 

processo natural, de modo que a ação violenta coletiva [...] pode parecer tão 

natural, enquanto um pré-requisito para a vida coletiva da humanidade, quanto 

a luta pela sobrevivência e a morte violenta em nome da continuação da vida 

no reino animal (ARENDT, 1994, p.55). 

 

Desde o aparecimento dos direitos humanos, essa contradição tem vitimizado 

pessoas, que são separadas e classificadas perante as leis, como homens e mulheres que 

não pertencem a uma determinada comunidade política e, por isso, são destituídas da 

condição de cidadão e cidadã, ou seja, daqueles\as que não estão sob a proteção do Estado, 

foram excluídos\as do seu lugar de pertencimento no mundo e não são acolhidos\as de 

modo jurídico- legal por outras comunidades. As experiências dos regimes totalitários, no 

século XX, deixaram isso bem claro. Mesmo com o fim do estado totalitário, ainda hoje 

persistem as situações sociais, políticas e econômicas que contribuem para tornar homens 

e mulheres supérfluos e sem lugar num mundo comum. 
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Para analisar o contexto atual, o pensamento de Hannah Arendt é bastante 

pertinente, pois homens e mulheres têm múltiplas razões para não se sentirem 

pertencentes ao mundo dadas as relações de poder, deixando cada vez mais pessoas 

isoladas e vulneráveis. Essa situação de isolamento e de exclusão em uma comunidade 

política afeta a condição humana, retirando aquilo que faz do indivíduo um ser político, 

que é a sua capacidade de agir, falar, comunicar-se livremente. O ser humano, ao estar 

desprovido dessas condições e impossibilitado de participar do espaço público, fica não 

apenas impedido de se relacionar com outras pessoas, mas perde a sua singularidade 

diante do outro, tornando-se invisível e descartável aos olhos do Estado (LAFER, 1997).  

A fundamentação dos direitos humanos em uma ideia abstrata e essencialista 

excluiu a singularidade e a pluralidade do ser humano enquanto um ator político, o que 

inviabilizou a sua capacidade de agir no mundo enquanto um ser criador e o reduziu a um 

reprodutor de coisas consumíveis e descartáveis. Agir, na definição arendtiana, é a 

condição da vida política, é a capacidade de se relacionar em liberdade através da ação, 

quando homens e mulheres constroem o mundo comum e real. Isso é possível porque 

cada indivíduo é um ser singular, único, e não uma cópia homogênea e substituível de 

uma natureza genérica. O mundo é marcado pela pluralidade e pela diversidade, afirma 

Arendt, e vivificado pela criatividade do novo, o qual, através do exercício da liberdade, 

impedirá o (re)ssurgimento de estados de exceção, em que o direito está ausente. De 

acordo com o conceito arendtiano de natalidade, cada indivíduo que chega ao mundo é 

uma novidade criadora e expressa a potência humana de agir e transformar o mundo, por 

isso não é possível explicar a realidade humana em princípios naturalizantes e 

essencialistas.    

Os direitos humanos, nessa acepção, devem ser pensados a partir da condição  

plural do ser humano, e não como um valor abstrato, destituído do sentido de humanidade 

que pressupõe a capacidade de homens e mulheres agirem no mundo do qual são 

criadores. Essa é a condição da igualdade que só ocorre com a interação entre indivíduos 

no espaço político, pelo simples fato de que 

 

Não nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um grupo, 

por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente 

iguais. A nossa vida política baseia-se na suposição de que podemos 

produzir a igualdade através da organização, porque o homem pode agir 
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sobre o mundo comum e mudá-lo e construí-lo juntamente com os seus 

iguais (ARENDT, 1987, p.387). 

 

Do contrário, a condição humana da pluralidade deixa de ser a fonte do “direito 

a ter diretos”. Quando a política passa a se sustentar em princípios essencialistas e na 

soberania nacional, e não se apresenta como um espaço público da ação, homens e 

mulheres deixam de ser criadores do mundo, portanto, são destituídos de sua humanidade. 

E, no caso de serem excluídos da comunidade política, tornam-se apátridas, refugiados e 

migrantes. Os apátridas, refugiados e migrantes têm os seus direitos suspensos na sua 

totalidade, não apenas o de cidadania, mas os direitos humanos, o que os torna 

vulneráveis, culminando com a perda total da condição humana. Perdem o lugar de 

pertencimento no mundo. Tornaram-se o homo sacer, como descrito por Giorgio 

Agamben, vivem a condição da vida nua, do ser humano que se encontra em tamanho  

estado de vulnerabilidade que o seu desaparecimento da face da terra nem ao menos venha 

a se constituir em um fato. 

O diagnóstico feito por Arendt sobre a condição do homem moderno se 

assemelha muito com o do filósofo italiano Giorgio Agamben, ao concluir que, 

independentemente de a sociedade de massa ser democrática ou totalitária, o foco é a 

política vitalista, que reproduz a lógica do consumo e da eliminação; e essa política 

submete o homem e a mulher à lógica do extermínio. O que configura o sentido da vida 

nua e supérflua do homo sacer, na definição de Agamben, é justamente o fato de que se 

pode matar o indivíduo sem que se cometa um crime. O homo sacer tipifica o homem 

que, em situações políticas excepcionais, encontra-se incluído da ordem jurídica 

unicamente sob a forma de sua exclusão, pois constitui a figura jurídica daquele que pode 

ser morto por qualquer um, desde que tal morte não seja o resultado de um ritual ou 

processo jurídico (AGAMBEN, 2007). A inclusão do excluído, enquanto tal, é a 

possibilidade de anular radicalmente todo o estatuto jurídico do indivíduo, produzindo 

um ser juridicamente inominável e inclassificável. 

Ao serem privados totalmente dos direitos, esses homens e essas mulheres, 

apátridas, refugiados e migrantes, ao deixarem de participar da construção do mundo, 

ficam fora da teia de relações humanas que constrói direitos, leis, culturas, ou seja, de 

tudo que garante a confirmação das suas vidas como membros de uma comunidade 

política. Foram excluídos, estão isolados, têm uma referência no mundo apenas como 

retorno, que tem forte sentido simbólico, não necessariamente real, segundo Sayad 
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(1998). Essa situação demonstra que não foi suficiente para esses indivíduos o fato de 

pertencerem à mesma espécie humana como condição para terem acesso aos direitos 

humanos. 

Portanto, a exclusão dessas pessoas significa a perda da sua capacidade de 

participarem da vida pública, ou como diz Arendt, de ficarem impossibilitadas de agir e, 

mesmo que estejam incluídas na ordem jurídica, como nos lembra Agamben, encontram-

se, na verdade, entregues à própria sorte. Por estarem impedidas de participar da vida 

pública por meio da ação, por se tornarem homo sacer, não fazem parte da vida política 

como sujeitos ativos. Ao ser privado do papel de sujeito que age, capaz de criar o mundo, 

tem também retirada a sua condição humana. Assim, esses indivíduos deixaram de ter 

relevância, afinal, suas ações ou suas opiniões, embora eles ainda as tivessem, não 

importa mais, e é como se não existissem para o Estado (BRITO, 2006). Pois é a ação - 

atividade dignificadora do homem e da mulher -, que traz consigo a responsabilidade 

daquele que age; mas sem essa responsabilidade, o indivíduo perde o compromisso com 

o outro, porque não faz parte do mundo compartilhado.  

Na perspectiva do Estado moderno, a fundamentação dos direitos universa is, 

alicerçada na cultura e soberania nacional, é que define o “ser de direito”. Essa condição 

colocou em evidência, como mostra Arendt, a contradição e fragilidade dos princíp ios 

que fundamentam tais direitos. Afinal, explica ela, 

 

De uma só vez, os mesmos direitos essenciais eram reivindicados como 

herança inalienável de todos os seres humanos e como herança específica de 

nações específicas; a mesma nação era declarada, de uma só vez, sujeita a leis  

que emanariam supostamente dos Direitos do Homem, e soberana, isto é, 

independente de qualquer lei universal, nada reconhecendo como superior a si 

própria (ARENDT, 1987, p. 262). 

 

O Estado-nação, assentado na soberania nacional, passou a se valer de um ideal 

de estado superior ao homem, nos quais os direitos são assegurados e executados pelo 

próprio Estado. É nesse sentido que podemos falar do paradoxo dos direitos humanos que 

passam a ser fundamentados no homem isolado, abstrato, desconhecendo a pluralidade 

essencial da condição humana. Os direitos, desse modo, tornaram-se formais e revelaram 

suas dificuldades e contradições na sua execução plena. Portanto, a identificação dos 

direitos humanos com o Estado-nação foi o fato de eles terem passado a existir apenas 

como direitos nacionais, garantidos somente àqueles\as comprovadamente membros da 
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comunidade política. Os direitos passaram a fazer parte da estrutura do poder de Estado 

moderno. Os direitos foram destituídos de sua universalidade enquanto direitos humanos, 

enquanto direitos que têm por fundamento a própria condição humana, passando a ser 

definidos e aplicados por decisão do poder constituído segundo as determinações do 

domínio político e da configuração do poder, definido e centrado no Estado.  

Fora do mundo edificado e compartilhado pelo agir conjunto, o indivíduo, 

mesmo isolado, continua sendo ser humano, mas um ser abstrato no âmbito da política, 

pois, ao separar-se do espaço público e da companhia dos seus pares, ele perde a 

capacidade de revelar diante do outro a sua identidade e de fazer emergir, a partir da sua 

capacidade relacional, as subjetividades que vão significar e ressignificar o seu modo de 

vida. Essa é a condição atribuída à esfera pública e política, lugar da ação livre, de 

revelação das singularidades, da interação comunicativa e plural entre indivíduos capazes 

de se dar um mundo e confirmar as suas diferenças, o que os torna humanos. 

Destituídos de uma comunidade política, esses indivíduos (apátridas, refugiados 

e migrantes) são excluídos de seus direitos humanos pelo fato de não terem nenhuma 

autoridade para protegê-los e nenhuma instituição disposta a garanti-los. A perda da 

comunidade política equivale à própria perda da humanidade. Nesse contexto, Hannah 

Arendt enfatiza que o direito fundamental de cada indivíduo, antes de qualquer direito 

enumerado em declarações e positivado, é o direito a ter direitos, isto é, o direito de 

pertencer a uma comunidade disposta e capaz de garantir-lhe qualquer direito, pelo fato 

da sua humanidade (BRITO, 2006). O argumento é de que o fato de o indivíduo pertencer 

à humanidade, por si só, deve ser a garantia do direito a ter direitos, é a condição humana 

de cada ser singular que deve se tornar a fonte fundadora da universalidade dos direitos 

humanos.   

Pelo fato de ser excluído de uma nação, de não pertencer a uma comunidade 

específica, o indivíduo deixa de pertencer ao conjunto dos homens e mulheres 

vinculados\as a uma cultura nacional, perdendo assim a condição de igualdade em relação 

aos seus pares. Pertencer a uma comunidade política vincula o ser humano aos demais, e 

estar fora de uma comunidade significa, nesse caso, estar fora da própria humanidade, 

sem direito algum, como o homo sacer de Agamben. Nesse contexto, lembra Celso Lafer, 

a convergência entre os direitos humanos e os direitos dos povos baseava-se no 

pressuposto implícito de que o padrão de normalidade era a distribuição, em escala 

mundial, dos seres humanos entre os Estados de que eram nacionais – um padrão colocado 
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em questão pelas realidades históricas do primeiro pós-guerra (LAFER, 1997), e cada vez 

mais pela crescente onda migratória do século XXI. 

A tese arendtiana da inversão de valores ocorrida na modernidade128 é uma 

ferramenta teórico-metodológica fundamental para analisarmos os acontecimentos no 

mundo atual, em que a coincidência dos avanços tecnológicos e o crescimento 

populacional mundial têm criado condições para que segmentos inteiros da população 

sejam descartados e invisibilizados. Os seres humanos, supérfluos e descartáveis, analisa 

Lafer, representam uma contestação frontal à recusa da ideia do valor da pessoa humana 

enquanto valor-fonte da legitimidade da ordem jurídica, como conjectura plausível da 

organização da vida em sociedade (LAFER, 1997).   

É nessa perspectiva que podemos contextualizar o fenômeno mobilidade 

humana no mundo atual, onde mudanças estruturais se tornam desafios para que 

possamos repensar criticamente a relação Estado e indivíduo e eleger a condição humana 

como fonte original e universal dos direitos humanos. 

 

DIREITOS HUMANOS E DIREITO DE FUGA  

 

No atual contexto de mudanças globais, é fundamental, em primeiro lugar, 

pensar e analisar o processo migratório como um fenômeno de múltiplas causas, evitando 

assim a sua “naturalização” como se fosse resultante exclusivamente de causas 

“objetivas”. Para isso, é importante, como forma de ampliar a nossa capacidade analít ica, 

considerar os múltiplos elementos presentes na realidade de quem migra. É preciso, 

portanto, de uma nova estratégia teórico-metodológica que nos possibilite pensar o\a 

migrante como um ser singular e individualizado e que nos permita identificar o\a 

migrante como protagonista político capaz de ressignificar os processos de produção e 

reprodução e os modos de vida, tornando-os\as em seres de direitos. 

Visto e analisado nessa perspectiva de sujeito ativo, o\a migrante passa a ser o/a 

promotor/a das novas lutas e resistências, e isso faz com que seja desconstruída a imagem 

de sujeito passivo, subalterno e carente de cuidados. Em segundo lugar, e decorrente dessa 

posição teórico-metodológica, a subjetividade ganha lugar central nas análises, o que nos 

permitirá identificar e compreender as reais possibilidades e limites de quem migra. 

Alguns estudos e análises da migração que têm a subjetividade e não causas “objetivas” 

                                                                 
128 A autora, no livro A Condição Humana, afirma que, na modernidade, a lógica privada, segundo a qual 

tudo é consumível e descartado, ganhou dimensão pública e passou a reger a v ida política.  
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como referência central tornam mais perceptíveis as contradições geradas pelas tensões 

entre o desejo de liberdade e mobilidade das pessoas e as políticas de controle e restrições 

por parte dos Estados, bem como as tensões criadas pelas restrições da mobilidade 

humana e a livre circulação do capital. Ou seja, ao mesmo tempo que são eliminadas as 

barreiras para a circulação das mercadorias e do capital, são edificadas e fortalecidas 

novas restrições e confinamentos que regulam e impedem a circulação de pessoas. O 

movimento migratório tem se confrontado com essas medidas de controle, centrais para 

o funcionamento exitoso das novas relações produtivas e reprodutivas do capital. 

Entretanto, lembra Sandro Mezzadra, são essas medidas que trazem grandes desafios à 

produção capitalista em escala global ao ter que se defrontar com a turbulência e conflitos 

advindos do movimento migratório (MEZZADRA, 2012).  

O movimento migratório, apesar de ser constitutivo da dinâmica do 

desenvolvimento do capital, tem promovido turbulências para o mundo capitalista ao 

colocar em xeque as instituições liberais, a democracia, a cidadania, os direitos humanos. 

Do mesmo modo, tem evidenciado o impasse em que a economia financeira e globalizada 

se encontra com suas medidas perversas de superação, através de superexploração e 

precarização do trabalho.  

É nesse contexto de crise e conflito que o crescente fluxo migratório tem 

desconfigurado o sentido de “pertença”, o sentimento de pertencer a um lugar, a uma 

comunidade política, o que tem provocado repercussão sobre a configuração objetiva da 

cidadania, atuando, desse modo, para o enfraquecimento da sua circunscrição nacional 

(MEZZADRA, 2012). Isso significa que os movimentos migratórios, ao se expandirem 

em um contexto de crise do capitalismo, decorrente das transformações do processo 

produtivo e do recrudescimento da perda de direitos, afetam determinado modelo de 

cidadania, aquele fundamentado na cultura nacional, que elegeu o indivíduo enquanto 

cidadão portador de direitos, imagem que expressa a racionalidade do Estado moderno, 

como nos referimos acima.  

Os\as migrantes tornam-se aqueles\as que melhor expressam as contradições e o 

enfraquecimento dos valores que legitimaram e legitimam historicamente a relação 

Estado e sociedade. Essa condição é possível quando os\as migrantes se revelam 

protagonistas ativos/as capazes de ultrapassar as restrições impostas pelas políticas de 

controle da mobilidade humana. Mas isso à custa de se tornarem a população mais 

vulnerável à crise, quando os seus corpos são diretamente afetados e expostos a todo tipo 

de sofrimento e degradação.  
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Se a mobilidade humana é constitutiva da dinâmica do desenvolvimento 

capitalista, é nos Estados que está a base legal para a promoção e execução das políticas 

de controle e do desenvolvimento da cultura nacional. O modo de produção capitalista e 

a movimentação migratória, portanto, definem, através do Estado, as políticas de controle 

e disciplina dos indivíduos inseridos no mundo do trabalho. Provém dessa relação as 

tensões e conflitos entre o desejo de fuga e a força opressora como elemento estruturante 

do modo de produção capitalista. Vistas nessa perspectiva, as migrações são referências 

paradigmáticas do controle e disciplina da mobilidade no trabalho. E isso se torna mais 

agravante quando a realidade nos revela que o recrudescimento das fronteiras e a 

expansão da política de restrição têm provocado a crescente onda de mobilidade humana 

no âmbito global, colocando homens e mulheres em confronto com as novas 

transformações no mundo do trabalho baseado em princípios de flexibilidade e 

vulnerabilidade. Panorama global que só evidencia o esvaziamento teórico e prático da 

cidadania circunscrita em valores nacionais. 

A questão colocada hoje como problema para estudiosos do tema da migração é 

justamente a relação entre cidadania, Estado e migração, principalmente quando se pensa 

a cidadania para além do status jurídico- legal, quando é considerado o seu aporte teórico 

e prático a partir da dimensão subjetiva da qual a migração é uma rica fonte. É essa 

dimensão subjetiva que tem colocado em xeque as instituições liberais que mantêm a 

política de direitos e de cidadania restrita à circunscrição nacional.  

A dimensão teórica e empírica da cidadania e dos direitos nos ajuda a identificar 

a crise das instituições e avaliar as condições reais da vida pública, envolvendo indivíduos 

e Estado, o que nos permite analisar, com mais critérios, a relação entre o universalismo 

dos direitos, como os chamados direitos humanos, e o particularismo de pertença, que,  

para Mezzadra, é identificado pela inserção nacional da cidadania. Esse é o problema 

levantado por Hannah Arendt, mencionado acima, quando questiona a natureza ficciona l 

dos direitos humanos; ou seja, o universalismo dos direitos humanos não tem 

fundamentação jurídico- legal e nem político-filosófica, pois está restrito ao critério da 

nacionalidade de acordo com o estatuto da cidadania. 

O impasse entre o universalismo dos direitos e o particularismo de pertença traz 

desafios à tradicional configuração da cidadania quando confrontada com a realidade 

global, que dá sinais evidentes do enfraquecimento do vínculo “naturalizado” dessa 

relação codificada na cultura nacional, que sempre manteve e reproduziu a linha divisór ia 

entre a inclusão e a exclusão. A definição dos códigos de inclusão nos espaços da 
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cidadania e os mecanismos de regulação da inclusão e exclusão são desafios que o Estado 

tem sido chamado a repensar diante da realidade migratória. Pensar a migração, diz 

Sayad, significa pensar o Estado, e quando o Estado está pensando a si próprio  está 

pensando a migração (SAYAD, 1998). E, pensando a si mesmo, o Estado promove a 

inclusão do migrante enquanto excluído, enquanto força de trabalho vulnerável às 

condições de precariedade e degradantes. Como esclarece Sayad, não passam de uma 

armadilha as transações bilaterais de direitos referentes à imigração, o que prevalece, 

segundo ele, é a manutenção da ficção de que os parceiros envolvidos estão interessados 

e equilibrados na negociação.  

Na verdade, os acordos são encaminhados de forma unilateral pelo parceiro 

dominante e o país de emigração não pode reprovar e nem ignorar completamente o que 

seu interlocutor propõe. Os empregos oferecidos aos imigrantes são os suplementares, os 

empregos precários: difíceis, perigosos e insalubres, mal pagos, desvalorizados e 

depreciados socialmente (SAYAD, 1998). Em vista disso, muitos\as dos\as migrantes 

desejosos\as da aquisição de direitos não se mostram interessados\as em adquirir a 

cidadania do país de destino e nem se revelam atraídos\as pela integração à cultura local.  

São muitos\as os\as migrantes privados\as de direitos por não terem status de 

cidadãos\ãs. Mesmo aqueles\as que conseguem benefícios assistenciais do Estado estão 

privados\as de muitos direitos, e isso coloca em questão a base do Estado de direito e das 

relações democráticas. Essa realidade problematiza e exige um modelo não nacional de 

direitos, que garanta e redefina a universalidade dos direitos humanos. Podendo assim 

retirar da cidadania nacional a sua condição de fonte de direitos. É nessa perspectiva que 

podemos eleger o indivíduo, enquanto ser singular inserido no espaço plural, como base 

dos direitos e problematizar a soberania nacional que o Estado exerce diante das 

fronteiras, com suas políticas de restrição, controle e aprisionamento. 

Sendo assim, podemos afirmar que o acesso dos\as migrantes a alguns direitos 

específicos definidos pela condição cidadã não se traduz em obtenção de status de 

cidadania. A inclusão do\a migrante é um “dispositivo de sujeição que conduz à 

reprodução de uma multiplicidade de regimes de trabalho caracterizados por vários graus 

de coerção” (MEZZADRA, 2015, p.14). 

O enfraquecimento da relação entre direitos de cidadania e o seu estatuto 

jurídico- legal é também enunciado pela crise do Estado social e pelas transformações do 

modo de produção capitalista. Mudanças que não apenas realçam a socialização conflit iva 

dos\as trabalhadores\as migrantes, mas também tornam a posição laboral um critério 
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exclusivo de acesso à cidadania, mesmo que esta seja restritiva e não passe de um 

dispositivo de sujeição.  

A inserção da força de trabalho migrante no mercado de trabalho torna-se a única 

garantia de acesso a alguns direitos, dentro das condições provenientes da categoria de 

migrante requeridas pelo país de destino. Na verdade, estamos tratando aqui de mais uma 

contradição do quadro migratório: se, de um lado, há restrições de mobilidade da 

migração constituída de força de trabalho, do outro, temos a inscrição dessa força de 

trabalho no processo produtivo como condição ao acesso a alguns direitos. Nesse caso, a 

codificação da pertença com base nacional, lembra Mezzadra, passa a operar 

circunstancialmente, atendendo às exigências laborais locais. 

Os recentes estudos que têm identificado as contradições e paradoxos da relação 

Estado, trabalho e migração vêm se deparando com as dificuldades de classificar as 

chamadas causas “objetivas” do fenômeno migratório. Afinal, como apontar as causas 

“objetivas” diante de um fenômeno carregado de elementos de imprevisibilidade e que se 

expressam através da multiplicação e aceleração das interconexões que caracterizam o 

mundo da globalização? Ou seja, como analisar o fenômeno migratório sem 

necessariamente centralizar a questão econômica e eleger como principal referência 

analítica os fatores subjetivos? Questões que se estendem principalmente à migração 

feminina. Por exemplo: como identificar a subalternidade da mulher migrante e associar 

a sua mobilidade a fatores que não sejam a família.  

Nesses termos, a migração feminina não representa simplesmente uma resposta 

forçada pela necessidade econômica e familiar. É possível pensar a mulher migrante a 

partir de sua decisão consciente de deixar para trás a opressão patriarcal e machista, 

imprimindo assim, na sua mobilidade, um processo autônomo e libertário, de 

emancipação, afirmando as suas determinações subjetivas que estão na origem de suas 

decisões. 

O que pode ser considerado como fator “objetivo” e unificador entre mulheres e 

homens migrantes é a reivindicação de “direito de fuga”, conclui Mezzadra. Este direito 

permite uma compreensão sobre “a política da migração” para além das políticas estatais 

ou das práticas humanitárias de gestão e assistência (MEZZADRA, 2015). É aqui que se 

encontra o elemento expansivo e tendencialmente universalizador dos direitos, ou seja, é 

nas práticas tipicamente humanas, diz ele, de revoltar-se diante da adversidade, que se 

fundamenta a universalidade dos direitos. Essa posição nega a “naturalização” e a 

essencialidade dos direitos.  
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As diferenças das quais os\as migrantes são portadores\as não constituem, 

portanto, elementos incompatíveis com qualquer tipo de concepção democrática de 

pertença, pelo contrário, constituem e confirmam a condição plural, no sentido 

arendtiano, que caracteriza a sociedade contemporânea (MEZZADRA, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As migrações são partes constitutivas da dependência do desenvolvimento do 

capitalismo global, de seus fluxos de dinheiro e mercadorias e da sua capacidade de 

utilização da força de trabalho. A correspondência dos fluxos migratórios aos diversos 

graus de desenvolvimento do capitalismo reflete as crises econômicas, desencadeando 

novos ordenamentos do processo produtivo e das relações de poder global. É na dinâmica 

da crise que a relação da cidadania, direitos e migração coloca em evidência não apenas 

as transformações da relação capital-trabalho e das relações de poder global, mas também 

a necessidade de ressignificar o sujeito de direitos muito além do lugar de inclusão e 

exclusão, do legal e ilegal, podendo assim redirecionar a fonte normativa e valorativa de 

cidadania de forma mais abrangente que o campo nacional, a fim de que os direitos 

humanos não sejam entregues ao arbítrio dos Estados.  

Os direitos humanos devem ser pensados a partir da condição plural do ser 

humano, tratada por Arendt, e do seu desejo de libertação, analisado por Mezzadra, e não 

como um valor abstrato, destituído do sentido libertário e de humanidade. Podemos assim 

concluir afirmando que o sentimento de humanidade é universalizador na medida em que 

é capaz de impulsionar a ação libertadora diante da adversidade. Esta é a base das forças 

capazes de promover transformações no tecido da cidadania, podendo, a partir daí, 

autorizar-nos a falar de direitos universais e humanos.  
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O QUE PODEM AS MÁSCARAS E AS BANDEIRAS?: UMA LEITURA DO 

LIVRO THE MASK AND THE FLAG (2017) DE PAOLO GERBAUDO129  

Alexandre F. Mendes130 

 

INTRODUÇÃO   

Os levantes que sacudiram o mundo a partir da chamada Primavera Árabe, 

percorrendo uma trilha intensa que atravessa vários continentes, países e cidades 

permanecem um enigma para a percepção do horizonte político atual. As dispersas 

centelhas do grande incêndio continuam queimando, do violento tabuleiro geopolít ico 

mundial às mesas de pesquisa de analistas políticos; das reuniões das cúpulas dos 

governos e instituições nacionais à circulação diária de mensagens, vídeos e memes pelas 

redes sociais. Passada a fase do grito, um insistente murmúrio continua a ressoar, 

assumindo múltiplas formas que só aparentemente estão desvinculadas das mutações 

provocadas pelos primeiros protestos e acampadas ocorridas no turbulento ano de 2011.   

O livro de Paolo Gerbaudo, intitulado The mask and the flag: Populism, 

Citizenism and Global Protest (2017), publicado pela Oxford University Press, constitui 

mais uma contribuição para o esforço de compreensão deste ciclo, sendo resultado de 

uma longa pesquisa teórica e empírica que culmina em uma análise que consegue, ao 

mesmo tempo, acompanhar as linhas finas de movimento presente nas acampadas e captar 

uma ampla paisagem do levante através das suas mútuas implicações, do Egito aos EUA, 

da Turquia ao Brasil. Se existe um traço cinematográfico no livro, seria o de articular as 

técnicas do travelling e da panorâmica, oferecendo ao leitor um passeio no qual ele pode 

ser inserido nas discussões de uma assembleia popular em Barcelona para, logo após, ser 

lançado em grandes estruturas plasmadas por quadros comparativos.  

  É através desse método que o livro constrói seu argumento principal: a grande 

inovação trazida pelo movimento das acampadas é a produção de uma prática e de uma 

concepção de cidadanismo que articula, tanto dimensões autonomistas e neoanarquis tas 

da geração pós-68, e elementos que poderiam ser caracterizados como “populis tas 

                                                                 
129 O debate em torno do livro The mask and the flag: Populism, Citizenism and Global Protest (2017), de 

Paolo Gerbaudo, foi sugerido por Bruno Cava, durante as atividades do colóquio Populismos, ocorrido no 

dia 26 de outubro de 2017, na Faculdade de Direito da UERJ. O evento foi organizado pela Rede 

Universidade Nômade em parceria com o grupo de pesquisa Assessorias Jurídicas do Comum.   

130 Prof. Adjunto da Faculdade de Direito da UERJ. Participa da Rede Universidade Nômade.  
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democráticos”, hibridizando o repertório de duas tradições que durante todo o século 20 

se repeliram de forma recíproca (representadas pela máscara de Guy Fawkes e as 

bandeiras nacionais). Assim, este populism turn, que passa a remexer os fios longos das 

formas de luta assentadas nas últimas décadas, conformaria o principal elemento de 

análise prático-teórica do novo ciclo e o próprio terreno que define as condições de ação 

política na atualidade (idem, p. 15).    

Por sua vez, o giro populista constitui também o ponto cego de uma série de teorias 

que tentaram explicar o movimento das acampadas de 2011-2016. A linha neo-anarquista 

(representada por autores como David Graeber, Mark Bray, Zibechi, Marina Sitrin, Dario 

Azzellini etc.) acerta em perceber o forte tom libertário e o apelo à auto-organização, mas 

não consegue compreender que esses movimentos compõem um mosaico mais amplo, no 

qual se inclui o populismo democrático (GERBAUDO, P. 2017, p. 13). 

A linha crítica marxista (representada por autores como Jodi Dean, Slavoj Zizek, 

Alain Badiou etc.) enxerga nos levantes um momento de ruptura com o pálido 

continuísmo histórico que predominou nas leituras conformistas sobre a vitória da 

globalização capitalista desde a década de 1990. Mas ao aproximar essa ruptura com uma 

“ideia de comunismo” revela um afastamento com a realidade das acampadas, que não 

poderia ser explicada por um novo clamor comunista, e sim pelo problema central da 

democracia e do funcionamento de suas instituições (idem, p.14).    

Por fim, a linha de interpretação “tecnopolítica” (incluindo trabalhos de W. Lance 

Bennett, Manuel Castells, Jeffrey Juris, Javier Toret, entre outros, e o livro anterior do 

próprio autor Tweets and the Streets) é bem-sucedida em analisar a importância da cultura 

de rede nas novas formas de comunicação, deliberação e organização dos movimentos, 

mas falha em não englobar a totalidade da experiência social, incluindo os desejos e 

medos emergentes em uma época de crise sistêmica (idem, p.15).  

 O propósito de Gerbaudo, portanto, é desenvolver uma compreensão dos 

movimentos das acampadas e do cidadanismo a partir da irrupção de uma “insurre ição  

populista”, centrada em demandas por “soberania popular, igualdade econômica e a 

restauração de um verdadeiro espírito democrático” (idem, p. 15). A retomada de um 

zeitgeist populista aparece como uma tentativa de fender os impasses e bloqueios 

decorrentes de um mundo estilhaçado pela crise econômica e política provocada por 

décadas de governos neoliberais, por uma descrença cada vez maior na liderança de 

grandes empresários, de entidades da sociedade civil, de corporações de mídia, de 

entidades representativas de classe e de partidos políticos à esquerda ou à direita. Esta 
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verdadeira Oligarquia encrostada nos governos de países tão diversos é a protagonista ou 

o cúmplice de operações político-econômicas que se assemelham quando o assunto é 

corrupção, autoritarismo, saque generalizado e elitismo.      

 

1. UM MOVIMENTO DE CIDADÃOS E NÃO DE ATIVISTAS  

 

 É nas metrópoles e cidades acossadas pelo terrível atropelo provocado por 

megaeventos, grandes empreendimentos imobiliários, desvio e má utilização de fundos 

públicos, gigantescas obras públicas com finalidades duvidosas, propinas e consórcios 

mafiosos entre estado e mercado, enclausuramento autoritário do sistema político, que 

esse processo de (des)democracia se torna mais visível e ganha contorno dramáticos. No 

topo das operações, em casos como os do Egito, Tunísia, Grécia, Espanha, EUA, Turquia 

e Brasil, se aglutina uma rede de políticos, empresários, altos funcionários do estado, 

membros dos principais poderes constituídos, o próprio primeiro escalão dos governos e, 

nos casos das monarquias, membros da família real.  

  As acampadas surgem como um ressoante microfone contra todas essas práticas, 

mas também como o espaço de uma poderosa aliança que articula como base social novas 

figuras subjetivas advindas das situações de pobreza, precariedade e perda de expectativa 

com relação ao futuro. Além disso, diferentemente da configuração do movimento 

antiglobalização do final na década de 90 e do início dos anos 2000, ainda muito restritos 

aos círculos ativistas e “politizados”, o movimento das acampadas extravasa para todos 

os lados, sendo marcado por uma grande aprovação pública, uma participação direta 

inédita da população (quase 10% em alguns casos) e a forte presença de pessoas que se 

caracterizam como “cidadãos comuns”, ao invés de se identificarem por uma organização 

política ou uma rede de militância. Na feliz síntese de um dos entrevistados: “É um 

movimento de cidadãos e não um movimento de ativistas” (idem, p. 51).  

Uma das ferramentas analíticas utilizadas por Gerbaudo para lançar luz aos novos 

e originais aspectos do ciclo das acampadas é exatamente cotejá-lo com as iniciativas de 

luta que ele caracteriza sob o signo de “movimentos pós-68”, em especial o ciclo de lutas 

antiglobalização do final da década de 1990. Portanto, do ponto de vista da estratégia 

política, enquanto o movimento antiglobalização tem o seu foco na crítica às agências 

multilaterais e aos fóruns internacionais, o que muitas vezes lhe conferia um tom abstrato 

e distante, o ciclo das acampadas buscou atingir diretamente e concretamente figuras que 

encarnavam a oligarquia (políticos, empresários, ditadores etc.), adotando o espaço 
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nacional como terreno de enfrentamento (sem recusar os intercâmbios internacionais). Ao 

invés de gritar contra o FMI, a OMC ou o G8, as acampadas e os protestos miravam em 

Mubarak, Kadafi, Ben Ali, o Goldman Sachs, Lehman Brothers, o “PPSOE” – e 

poderíamos acrescentar: Eike Batista, a família Barata, Cabral etc (idem, pp. 113-135).   

Do ponto de vista da composição, enquanto o primeiro possuía como base social-

territorial um amplo arquipélago de movimentos, comunidades autogeridas, organizações 

civis, centros sociais, espaços de contracultura e contrapoder minoritário, o segundo apela 

para a uma ideia de maioria e busca a formação de identidades populares sincréticas e 

inclusivas (ex: “somos os 99%”, “somos todos Amarildo”, “Nós, os cidadãos” etc.).  

Assim, se o movimento antiglobalização desenvolve uma gramática altamente voltada 

para o círculo de ativismo e uma prática cultural contraria ao mainstream, as acampadas 

tentam se dirigir ao “simples” cidadão, através de uma gramática do cotidiano, do senso 

comum e de práticas que apelam para o desejo de uma vida normal livre das oligarquias 

(idem, pp. 89-113).   

No que se refere à relação com o Estado, enquanto o ciclo antiglobalização 

condensa práticas de autogestão, de autonomia local e de estratégias de luta contra o 

estado; o segundo desenvolve uma estratégia de “assalto às instituições”, buscando 

através de uma abertura para a cidadania e a luta contra a Oligarquia, a transformação das 

estruturas do estado na direção de uma democracia renovada. A lógica da multidão é 

substituída pela construção de um povo que desperta e se une para retomar o controle de 

instituições carcomidas pela perda completa de legitimidade derivada dos pactos 

mafiosos que sustentam a casta política e econômica.  

Essas distinções produzem efeitos na própria forma do movimento enxergar o 

papel da ocupação das praças e a construção tática das acampadas. Primeiro, enquanto o 

movimento antiglobalização montava os seus acampamentos em locais distantes, 

posicionados de acordo com a ação direta a ser organizada contra os fóruns internaciona is, 

o movimento de 2011 situa o acampamento no local mais central possível, tornando o 

espaço mais acessível e inclusivo. Segundo, enquanto o movimento antiglobalização 

compartilhava através das ocupações uma subcultura ativista e claramente de esquerda, o 

movimento das acampadas utiliza a praça para fazer circular uma cultura cidadã, baseada 

na fala e na experiência do cidadão comum. Terceiro, enquanto a tendência neo-

anarquista e autonomista enxerga nos acampamentos um laboratório de autogoverno, ou 

uma experiência de “produção do comum”, o populismo insurrecional trata as praças 

como um espaço de ressonância que envolve amplos setores da sociedade, evitando o 
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enclausuramento da ocupação no interior de uma experiência unicamente ativista (idem, 

pp. 157-181).       

A última distinção pode ser feita com relação às práticas de comunicação e 

interação com os participantes do movimento e com a sociedade em geral. Enquanto os 

movimentos antiglobalização desenvolveram uma série de criações voltadas para o uso 

autônomo da tecnologia, através de plataformas de comunicação, servidores próprios, 

software livres e redes sociais (experiências como o Indymedia, o Riseup, o N-1 etc.), as 

acampadas e os protestos do ciclo de 2011 inundaram também as redes sociais 

majoritárias, utilizando predominantemente o Facebook e o Twitter. O objetivo seria 

atingir o público mais amplo possível, garantindo também uma ampla participação de 

cidadãos que utilizam essas ferramentas no cotidiano. Portanto, a cyber-cultura, ou a 

cultura digital livre, que se produziu nas décadas anteriores acaba se articulando com uma 

nova espécie de “cyber-populismo”, menos autônoma com relação à gestão, porém com 

mais capacidade de atingir simultaneamente milhões de pessoas (idem, pp. 135-157).   

 

2. UM CIDADANISMO COM LÓGICAS DISTINTAS  

 

No entanto, apesar das distinções entre essas duas tendências, Gerbaudo percebe 

no ciclo de 2011 uma composição híbrida que articula práticas neo-anarquistas e práticas 

populistas democráticas. A nova concepção de cidadanismo forjada nas acampadas não 

pode ser explicada apenas pelo repertório populista tradicional (liderança carismática, 

partido anti-sistema e democracia plesbicitaria), mas pela articulação de duas lógicas 

distintas: a) ação participativa contra estruturas burocratizadas e hierarquizadas, 

valorizando processos mais horizontalizados e que respeitam a singularidade dos 

indivíduos; b) ação de massa, que pensa a construção de políticas populares pela união 

do povo e por processos mais verticalizados. Para o autor, a combinação das duas lógicas, 

resultou em uma ação em grande escala que não precisou fazer referência a qualquer 

instituição de massa, já que o tecido que fabricou o povo como sujeito de ação era 

composto de um amplo rizoma que remonta ao estilo de luta pós-68 (idem, p. 76).  

Assim, para Gerbaudo, no interior do populist turn que emergiu nos últimos anos, 

há também um “giro libertário” que indica a particularidade da atual reinvenção do 

cidadanismo no contexto das acampadas. Isso significa uma diferença qualitativa com 

relação ao coletivismo exacerbado, aos métodos verticalizados de tomada de decisão, à 

figura da liderança carismática e dos aparatos burocratizados. O novo cidadanismo social 
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articularia uma ampla aliança contra a Oligarquia, mas sem abrir mão do aprofundamento 

da participação social, da necessidade de reformas políticas democráticas, de garantias 

relacionadas à justiça social e um ethos libertário relacionado à criatividade e à 

autorrealização. Na síntese do autor, este “anarco-populismo” seria: “populista no 

conteúdo, mas libertário ou neo-anarquista em sua forma” (idem, p. 17).  

Essa relação também esteve presente nas dinâmicas das assembleias populares, 

que inovaram ao apontar para a criação de um âmbito que reforça a ideia de unidade e de 

ampla inclusão nos processos de decisão das acampadas. Por isso, diferentemente das 

assembleias realizadas no circuito ativista dos movimentos anteriores, as novas 

acampadas tiveram que lidar com uma participação em massa que, em muitos casos, ficou 

conhecida como um verdadeiro “parlamento do povo” (idem, p. 184). Por outro lado, uma 

série de limitações foram evidenciadas através dos inúmeros conflitos envolvendo regras 

de participação, organização interna do acampamento, processos infindáveis de 

discussão, grau de centralização do espaço de decisão, falta de objetividade nos debates, 

levando também a momentos de paralisia, desânimo e esvaziamento das ocupações 

(idem, p. 203).  

 Para Gerbaudo, a estratégia de “assalto das instituições” ganha força na mesma 

medida em que a dinâmica de ocupações e assembleias começa a evidenciar seus limites 

e impasses. Animados por um espírito coletivo e de solidariedade, ativistas começam a 

pensar em campanhas e organizações mais estruturadas, incluindo novos partidos 

políticos. É o momento de afirmação de uma “onda de renovação cívica” que, na esteira 

de uma política cidadã e participativa, utiliza as práticas e o léxico das acampadas para 

se direcionar às instituições em crise. Além da emergência de novas organizações, 

campanhas e movimentos o day after da acampadas também testemunha a renovação à 

esquerda que fomentou o surgimento de partidos como Podemos (Espanha), Syriza 

(Grécia), a campanha de Bernie Sanders (EUA) e Jeremy Corbyn (Reino Unido), o 

crescimento do Partido Democrático Popular (Turquia), além de formações 

municipalistas que carregam uma herança mais libertária e neo-anarquista (idem, pp. 223-

231).  

Mesmo que todos os limites demonstrados por essas experiências sejam 

reconhecidos (a brevidade do ciclo das assembleias, as tensões com relação à questão da 

liderança, o fracasso de algumas propostas eleitorais como o Syriza, a ascensão de um 

populismo de direita que disputa o mesmo terreno deixado pelas acampadas, o 

desdobramento militar e autoritário no norte da África etc.), Gerbaudo afirma a 
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positividade do movimento das acampadas como um “ano zero” para um novo 

progressismo do século XXI. E talvez o traço marcante desse novo horizonte seja a 

possibilidade de combinação de duas exigências que aparentemente são contraditórias : 

autonomia, auto-organização local, participação direta e a produção de novas instituições 

em grande escala a partir da estratégia de “assalto” ao estado e abertura de novos arranjos 

institucionais. Se as acampadas não realizaram imediatamente o desejo de uma 

democracia real, ancorada na ampla participação dos cidadãos e na expulsão da 

Oligarquia, elas espalharam pelo mundo “a profecia de uma democracia que vem” (idem, 

p. 246).     

 

3. UM MOVIMENTO HÍBRIDO E ENIGMÁTICO     

  

O percurso argumentativo conduzido por Gerbaudo, a partir de um vasto material 

empírico, valoriza um conjunto importante de questões relacionadas ao ciclo da 

Primavera Árabe que são indispensáveis para uma compreensão não enclausurada e 

reduzida do fenômeno. O texto é imediatamente político por oferecer ferramentas para 

um deslocamento que recusa formas de percepção centradas em práticas e leituras já 

assentadas na tradição de esquerda ou dos círculos ativistas que participaram das lutas 

das últimas décadas. Por outro lado, como será abordado neste texto, o autor parecer não 

levar esse descentramento às ultimas consequências, buscando uma solução de “meio” 

baseada ainda em categorias pré-estabelecidas, com consequências também políticas.  

 Assim, sem dúvida, o traço mais importante do livro é reconhecer que o 

movimento das acampadas, sobre os escombros da crise de 2008 e da perda de 

legitimidade do sistema político em escala mundial, produziu atores que são 

verdadeiramente “monstruosos” (idem, p. 30). Para Gerbaudo, a metáfora por ser 

utilizada por ser “bem pertinente com relação à característica híbrida e enigmática do 

movimento das praças, e suas respostas contraditórias para o período de crise e 

instabilidade” (idem). O movimento oferece, portanto, uma grande dificuldade para 

aqueles que desejam recusar esse caráter híbrido e o complexo mosaico que se formou 

em todos os países atravessados pelos levantes.  

O ponto de partida atinge bons resultados. Através dele, o autor pode caracterizar 

o enfrentamento às bandeiras dos velhos partidos e movimentos sociais, não como 

prenúncio de fascismo e de ignorância, mas como um “um movimento iconoclasta” que 

força o “abandono de todas as identidades esquerdistas pré-existentes” e suas “exauridas 
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iconografias” (idem, p. 109). Por sua vez, o fenômeno majoritário produzido pela inédita 

participação de milhões de pessoas é analisado como uma grande e heterogênea aliança 

de pessoas comuns em busca de mais democracia, e não pela premissa fechada de que 

toda maioria é conservadora e reacionária (idem, p. 94). A ampla participação da 

população constitui a base para uma nova concepção de cidadania social, e não um 

elemento heterogêneo que deve ser incorporado à gramática dos círculos ativistas. O 

slogan “nós estávamos dormindo, nós acordamos”, presente em uma placa da Puerta del 

Sol (Madri), é lido como o despertar de um novo terreno de luta por democracia, e não 

como a intrusão dos “despolitizados” no terreno tradicionalmente conduzido pela 

esquerda.  

A própria recusa da dicotomia esquerda e direita pelo movimento das acampadas 

traduziria uma tentativa de produzir uma aliança mais ampla, um novo sujeito 

revolucionário híbrido que confronta politicamente a Oligarquia, e não um sinal de 

despolitização generalizada ou um sinal de que, mesmo de forma disfarçada, o 

movimento é “de direita”. A denúncia com relação às práticas de corrupção, a referência 

aos políticos e instituições corruptas em cada país não são um signo de moralização 

conservadora ou de abstração do movimento, mas uma estratégia política concreta para 

enfrentar a expropriação da democracia através de uma percepção compartilhada por toda 

a população. A indignação não é uma forma ressentida ou irracional de fazer política, mas 

deve ser compreendida como uma exigência para que os cidadãos se tornem “membros 

ativos de sua comunidade política com uma voz igual em todas as decisões importantes” 

(idem, p. 7).   

 Todos esses exemplos apontam para um conjunto de práticas que deslocou  

cultura ativista dos anos anteriores e produziu um estranhamento (em alguns casos uma 

verdadeira repulsa) que até hoje predomina nos espaço que se reconhecem como “de 

esquerda”, ponto que foi intensamente explorado pela reação governista brasileira 

(veremos no próximo ponto). Por outro lado, o que garantiu a força dos levantes foi 

exatamente o seu caráter híbrido e a sua escala inédita. A inovação reside exatamente na 

conexão improvável entre os “laboratórios do comum” que se forjaram nas praças e nos 

protestos de rua e a ampla participação social que ocorria de forma difusa e inesperada (o 

exemplo brasileiro sendo a famosa enquete promovida pelo apresentador José Luiz 

Datena).   

 Assim, o livro enfrenta quatro tendências de análise que ainda predominam sobre 

o movimento das acampadas. Primeiro, uma linhagem que acaba exasperando a 
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percepção e a experiência dos círculos ativistas, ignorando todo um conjunto complexo 

de participações, apoios e mobilizações sociais que ocorreram por fora de sua subcultura 

(as mobilizações dos “despolitizados”); segundo, uma linhagem que reconhece esse 

mosaico heterogêneo, mas o reduz ao campo conservador, reacionário e até fascista; 

terceiro, uma leitura que conclui que o sentido do movimento foi conservador em geral, 

qualificando os ativistas de ingênuos, irresponsáveis ou manipulados, tendo aberto a caixa 

de Pandora do conservadorismo; por fim, no próprio campo conservador, uma linha que, 

olhando para trás, enxerga nas acampadas o momento de união do povo contra uma fase 

histórica permissiva baseada no excesso de direitos, liberdades e conquistas democráticas.  

Essas quatro linhagens operam como um regulador moral da experiência das acampadas 

e dos protestos, depositando sua capa de chumbo sobre a riqueza híbrida e enigmática do 

movimento. Trata-se de um juízo permanente que busca conformar a potência do 

disforme que proliferou a partir do ciclo a categorias políticas, teóricas e morais pré-

estabelecidas, tendo como efeito o próprio fechamento do movimento em formas 

deterioradas e impotentes (ex: as atuais guerras culturais e de narrativas que ocorrem no 

Brasil). Ao afirmar que o ciclo das acampadas continua sendo o terreno sobre o qual 

devemos pensar a democracia hoje, o livro de Gerbaudo repõem, contra essas tendências, 

a atualidade de sua dimensão ético-política e o desafio de uma ação política que continue 

seguindo a centelha do grande incêndio.         

  

4. UMA LEITURA A PARTIR DA AMÉRICA LATINA  

  

É preciso, no entanto, perguntar até que ponto o próprio autor consegue se 

manter à altura de sua metodologia e dos enigmas e monstruosidade das forças de 

transformação produzidas nas acampadas. Até que ponto seria possível incorporar essas 

forças a categorias do pensamento político (autonomismo x populismo democrático), sem 

perder algo que desliza do campo conceitual existente? O artifício de encontrar um 

tertium genus (o “anarco-populismo”: anarquismo na forma, populismo no conteúdo) é 

suficiente para enquadrar todas as partículas que escaparam e turbinaram o ciclo das 

acampadas?    

O problema começa no confronto analítico entre o movimento antiglobalização 

e o movimento das acampadas, recurso utilizado por Gerbaudo para evidenciar as 

especificidades deste último ciclo. Embora o mecanismo tenha sido bem-sucedido para 
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descrever algumas características próprias do movimento de 2011, a análise do 

movimento antiglobalização parece ter sido mutilada de elementos importantes para que 

a dicotomia pudesse funcionar perfeitamente.  

O Fórum Social Mundial, por exemplo, é caracterizado como um espaço em rede 

formado por organizações heterogêneas que são ciosas de sua autonomia e diversidade 

(idem, p. 188). O movimento antiglobalização é descrito, lembramos mais uma vez, como 

um arquipélago de pequenas unidades sociais, indivíduos, coletivos e comunidades locais 

sustentadas pelo princípio da autodeterminação e auto-organização. E, com efeito, o 

conceito que, para Gerbaudo, poderia melhor traduzir essa multiplicidade seria o de 

“multidão”, utilizado por Antonio Negri e Michael Hardt para dar conta de uma 

multiplicidade que é formada por singularidades irredutíveis (diferença)131.  

O livro parece, assim, caracterizar de forma bem homogênea um ciclo que, sem 

dúvida alguma, também foi objeto de importantes divergências com relação a diferentes 

plataformas políticas e formas de organização. Em artigo sobre o FSM de Porto Alegre, 

intitulado Today’s Bandung (2002), Michael Hardt comenta que o clima festivo, 

celebratório e até caótico pode ter levado ao esvaziamento da “mais importante diferença 

política que atravessou o Fórum”: a questão da soberania nacional.   

Para o filósofo americano, em tese que já havia sido longamente desenvolvida 

no livro Empire (2000), com Antonio Negri, existiam no FSM duas posições que 

buscavam responder às forças dominantes da globalização: a primeira, parte do 

fortalecimento da soberania nacional para reivindicar barreiras e mecanismos defensivos 

contra a ingerência do capital global; a segunda, assume o terreno da globalização para, 

questionando o capital tout court (regulado ou não), construir resistências por dentro das 

relações de poder globais (HARDT, M. 2002, p. 115).  

Para Hardt, a tendência soberanista era capitaneada pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), que sediava o evento, pela ATTAC (Association pour la Taxation 

des Transactions pour l’Aide aux Citoyens) e pela direção do Le Monde Diplomatique, 

obtendo uma posição majoritária através da participação nas atividades e mesas centrais 

do FSM e atraindo a maioria das organizações centralizadas. A tendência alterglobalista, 

por sua vez, foi expressa por uma miríade de movimentos em rede que seguiam as práticas 

                                                                 
131 Sobre o conceito de multidão, cf. NEGRI, A. Cinco lições s obre Império. Tradução de Alba Olmi. Rio  

de Janeiro: DP&A, 2003; NEGRI, A; HARDT, M. Império. Tradução de Berilo Vargas. Rio de Janeiro: 

Record, 2005.NEGRI, A; HARDT, M. Multidão. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 

2005. 
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e a gramática testada nas lutas anteriores de Seattle, Gênova e Buenos Aires, logrando 

apenas uma posição minoritária no evento (idem).  

Outro capítulo dessa divergência foi a própria recepção do livro Empire por 

autores da esquerda soberanista, presentes também no FSM, que viram no livro uma 

ameaça à posição anti-imperialista de defesa da soberania nacional que buscava 

estabelecer uma frente contra as estratégias de dominação conduzidas pelos EUA. Na 

famosa crítica de Atílio Borón (2004), Negri e Hardt são rechaçados como “complacentes 

ao Império”, como cúmplices de uma visão do capitalismo “cultivada com esmero pelas 

principais escolas de negócio dos Estados Unidos e Europa” (p. 16), como autores de um 

livro, não por acaso, “aclamado como uma verdadeira revelação pelos meios de 

comunicação mais importantes do mundo e intimamente associados à estrutura 

imperialista” (BORON, 2004, p. 156). 

Portanto, está longe de ser consensual a estratégia mais “autonomista” assumida 

no contexto dos movimentos antiglobalização na busca do espaço global como terreno de 

atuação. Pelo contrário, o debate sobre o papel da soberania nacional e das formas de 

resistências pensadas a partir do Estado-nação foi central durante todo o ciclo, colocando, 

de um lado, partidos de esquerda e organizações centralizadas e, de outro, movimentos 

em rede e defensores da auto-organização. O próprio conceito de multidão, fabricado para 

dar conta desse último mosaico, foi muitas vezes questionado por produzir uma “diluição 

das lutas revolucionárias” e o abandono de uma posição de classe ou de base popular 

(PETRAS, J. 2001, p. 28). 

Além disso, não só o ciclo antiglobalização adquiriu uma conformação nacional 

em vários países da região (o caracazo venezuelano, os piqueteiros argentinos, os 

protestos contra as privatizações no Brasil, a guerra do gás e da água na Bolívia, os 

movimento indígenas e urbanos no Equador etc.), como alimentou mudanças efetivas nos 

governos desses países. E, mais uma vez, o debate entre vertentes soberanistas, populistas 

ou herdeiras do nacional-popular e autonomistas, neo-anarquistas e movimentos em rede 

esteve presente, indo da discussão entre o conceito de Povo e a multiplicidade de novos 

sujeitos políticos nas constituintes da Bolívia e do Equador, ao papel da cultura livre e 

digital na conformação de novas políticas públicas nos governos recém-empossados, 

como no Brasil132.  

                                                                 
132 Para esse propósito, cf. PRADA, R. Análise da nova constituição política do Estado . In: 

LABTec/ESS/UFRJ. Lugar Comum – Estudos de mídia, cultura e democracia. Rio de Janeiro: UFRJ, n. 

25-26, maio-dez., 2008, pp. 73-89; SCHAVELZON, SALVADOR. La Assembleya Constituyente de 
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Ao suprimir a grande influência da tradição soberanista e nacional-popular 

lationo-americana no contexto do ciclo anti-globalização, Gerbaudo acaba por 

menosprezar todo o histórico de reflexão sobre o recente ciclo populista no Continente e 

seus efeitos na terrível crise que ora emerge no interior dessa tradição. Reconhecendo o 

perfil neo-populista dos governos latino-americanos, a crise só merece um pequeno 

comentário en passant indicando que há atualmente um giro autoritário realizado por 

parte desses governos (GERBAUDO, 2017, p. 73). Depois dessa pequena advertência, 

que não encontra qualquer aprofundamento durante o livro ou relação com a estratégia 

populista em geral, os governos são destacados por ter tido fortes “vínculos com 

movimentos populares” ou, no caso brasileiro, “uma forte relação com o movimento dos 

trabalhadores e várias mobilizações populares” (idem, p. 213).     

A pouca atenção dada pelo livro ao populismo latino-americano acaba 

produzindo efeitos transversais que afetam toda a análise, não se restringindo apenas à 

caracterização dos embates travados no FSM e no contexto das lutas antiglobalização. 

Com relação aos impactos da crise global de 2008, por exemplo, Gerbaudo centra sua 

análise, como já foi mencionado, nos efeitos causados pela “ideologia neoliberal de livre -

mercado” (idem, p. 43), com a produção de um batalhão de novos pobres e pessoas 

precarizadas, em especial jovens, que depois compuseram a frente de batalha do ciclo das 

acampadas.  

Embora a premissa possa ser aceita de forma geral, do ponto de vista da América 

Latina a análise deve mudar radicalmente. O impacto da crise global na região, incluindo 

a perda de legitimidade das fórmulas neoliberais presentes nos próprios governos, 

provocou um acirramento nas políticas neodesenvolvimentistas e neo-extrativistas, com 

o aprofundamento de novas formas de populismo econômico e político (o último 

ganhando contornos caricatos conforme a crise se acentuava). Ao contrário dos ajustes 

fiscais praticados pela oligarquia financeira na Europa no pós-2008, os “governos 

progressistas” responderam, não através do fortalecimento de suas prévias tendências 

neoliberais no campo da estabilidade econômica, mas encontrando na crise um meio de 

exercer uma virada “anti-neoliberal”, de cunho neonacionalista, satisfazendo, ao mesmo 

                                                                 
Bolivia: Etnografia del Nacimiento de un Estado Plurinacional. Tese de doutorado apresentado ao Museu 

Nacional da UFRJ no programa de pós -graduação em Antropologia Social, 2010; Tarin; B; BELISÁRI O, 

A. (Orgs). Copyfight: pirataria e cultura livre. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2012. COCCO, G. 

NEGRI, A. Globa(AL): Biopoder e lutas em uma América Latina globalizada. Rio de Janeiro: Record, 2005  
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tempo, um grupo de grandes empresários privilegiados e todo o arco da esquerda 

soberanista que agitava seus manifestos no FSM e alhures.   

O Brasil, talvez, seja o caso mais visível da deterioração produzida a partir da 

escolha de Dilma Rousseff, por Lula, para concorrer à presidência e a consequente adoção 

de uma “Nova Matriz Econômica”, que na verdade traduzia, em grande parte, uma velha 

aposta econômica a partir de acentos nacionais-populistas: a) política fiscal liberada das 

preocupações neoliberais com relação à inflação; b) protagonismo dos bancos estatais 

através de repasses do Tesouro; c) protecionismo tarifário; d) estímulo à formação de 

grandes players nacionais (atualmente todos quebrados ou em fusão com grandes 

multinacionais); d) redução forçada dos juros; e) tentativa de estabelecer um populismo 

tarifário, em especial no fornecimento de energia elétrica; f) estímulo a grandes obras e 

empreendimentos com o resgate, inclusive, de projetos nacionalistas da ditadura milita r; 

g) a promoção de megaeventos (Copa do Mundo, Olímpiadas), com a tentativa de 

exortação de um orgulho nacionalista, qualificando seus críticos de pessimistas ou 

ignorantes do protagonismo assumido pelo Brasil no contexto global; h) estímulo inédito 

ao agronegócio que passa a ser considerado um dos principais setores “produtivos” 

brasileiros; i) a ampla utilização dos fundos públicos para investimentos relacionados à 

“Nova Matriz”, produzindo uma nova casta de gestores, em parte oriundos da esquerda 

nacionalista e sindicalista, e, posteriormente, uma crise financeira nos ativos dos mesmos 

fundos; j) adoção de uma estratégia militar baseada da ideia de defesa nacional, com o 

desenvolvimento de submarinos atômicos e aquisição de caças  de combate, entre outros 

exemplos133.    

Esse conjunto de medidas, que produziram um consenso autoritário com reflexos 

imediatos nas poucas brechas democráticas produzidas nos anos anteriores, ainda sob o 

empuxo do ciclo alterglobalização, está na base da grande onda de indignação emerge no 

Brasil em Junho de 2013. Ao contrário das acampadas europeias e americanas que se 

insurgiram contra a tecnocracia financeira que geria a crise, em um contexto de uma 

profunda retração econômica, no Brasil, Junho de 2013 constituiu um fenômeno de 

vidência com relação aos efeitos da virada populista na economia e na política, 

encontrando eco em outras lutas que já estavam acontecendo na Bolívia, Equador, 

                                                                 
133 Argumento completo em MENDES, Alexandre Fabiano; CAVA, Bruno. A esquerda que venceu. IHU 

online, 06 de outubro de 2015. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/547641-a-esquerda-que-venceu. Cf. 

também: FIORI, José Luiz. A miséria do novo desenvolvimentismo. Jornal Valor do dia 29 de novembro 

de 2011 COCCO, Giuseppe. KorpoBraz: por uma política dos corpos. Rio de Janeiro: Mauad, 2013.  

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/547641-a-esquerda-que-venceu
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Argentina, Venezuela, contra as torções soberanistas realizadas pelos “governos 

progressistas”134. 

Se, por um lado, a ausência de uma análise qualitativa com relação ao ciclo 

latino-americano permite a Gerbaudo manter o funcionamento da dicotomia que anima o 

livro (neo-anarquismo e populismo democrático e a saída pelo tertium genus), por outro, 

parece ter consequências, não só, na compreensão da emergência de Junho no Brasil, mas 

nas próprias considerações sobre os desdobramentos dos levantes brasileiros. Ao 

contrário das claras considerações sobre a reação autoritária nos governos dos países 

árabes, Gerbaudo prefere não analisar o papel do governo Dilma na organização da 

repressão aos movimentos e o papel da esquerda dominante na destruição política e 

subjetiva da “aliança monstruosa” que articulou os círculos ativistas às circularidades 

mais amplas da sociedade em geral.  

Para preencher o vazio, o autor acaba apelando para clivagens simplistas entre 

“direita” e “esquerda” que já estavam sob um questionamento bem mais interessante na 

análise das características do novo cidadanismo. A simplificação se torna evidente  

quando o autor, embora reconhecendo a insatisfação generalizada contra o governo 

Dilma, afirma que no Brasil “os protestos foram em sua maioria explorados pela direita” 

(idem, p. 220), ou que houve a partir de março de 2015 uma “escalada da direita”135, sem 

deixar nenhum espaço para uma percepção da indignação dotada de mais nuances, por 

fora do esquema “tudo ou nada”. Em outro exemplo, o coletivo Fora do Eixo e o projeto 

                                                                 
134 Sobre o tema, cf. MENDES, A. FALBO, R. N. TEIXEIRA, M. (Orgs) O fim da narrativa 

progressista na América do Sul. Juiz de Fora: Editar, 2016; MACHADO, D. ZIBECHI, R. Cambiar el 

mundo desde arriba: Los límites del progressismo. La Paz: CEDLA, 2016. Há também um intenso debate 

realizado em revistas e jornais digitais. Uma boa sistematização pode ser encontrada no artigo: CAVA, B. 

Podem os governos progressistas sobreviver ao seu próprio sucesso? In: IHU Online, janeiro de 2006. 

Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/550495-podem-os-governos-progressistas-

sobreviver-ao-proprio-sucesso . Dentre as publicações citadas destacamos: “Nada volverá a ser igual en 

América Latina”, por Raúl Zibechi: http://www.aporrea.org/actualidad/a220180.html; “Notas sobre el 

agotamiento del ciclo progresis ta latinoamericano “, por Gerardo Muñoz: 

https://infrapolitica.wordpress.com/2015/10/29/notas -sobre-el-agotamiento-del-ciclo-progresista-

latinoamericano-gerardo-munoz/; “El fin del relato progresista en America Latina”, por Salvador 

Schavelzon: https://www.diagonalperiodico.net/global/27148-fin-del-relato-progresista-amer ica-

latina.html; “Venezuela: el ocaso de los ídolos”, por Pablo Stefanoni, 

http://lalineadefuego.info/2015/12/08/venezuela-el-ocaso-de-los-idolos-por-pablo-stefanoni/; “El 

agotamiento kirchnerista”, por Salvador Schavelzon, http://www.la-

razon.com/suplementos/animal_politico/agotamiento-kirchnerista_0_2389561076.html. Português: 

http://uninomade.net/tenda/o-esgotamento-kirchnerista/ “Junho no Equador e o correísmo”, por Bruno N. 

Dias, http://uninomade.net/tenda/junho-no-equador-e-o-correismo/ “Venezuela: el ocaso de los ídolos”, por 

Pablo Stefanoni, http://lalineadefuego.info/2015/12/08/venezuela-el-ocaso-de-los-idolos-por-pab lo -

stefanoni/ Acesso em 20 de novembro de 2017.  
135 Sobre as manifestações do dia 15 de março, cf. COCCO, G. As manifestações de março são o avesso de 

Junho de 2013. Entrevista concedida ao jornal IHU online, no dia 23 de março de 2015.  

http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/5824-giuseppe-cocco-8 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/550495-podem-os-governos-progressistas-sobreviver-ao-proprio-sucesso
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/550495-podem-os-governos-progressistas-sobreviver-ao-proprio-sucesso
http://www.aporrea.org/actualidad/a220180.html;
https://infrapolitica.wordpress.com/2015/10/29/notas-sobre-el-agotamiento-del-ciclo-progresista-latinoamericano-gerardo-munoz/;
https://infrapolitica.wordpress.com/2015/10/29/notas-sobre-el-agotamiento-del-ciclo-progresista-latinoamericano-gerardo-munoz/;
https://www.diagonalperiodico.net/global/27148-fin-del-relato-progresista-america-latina.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/27148-fin-del-relato-progresista-america-latina.html
http://lalineadefuego.info/2015/12/08/venezuela-el-ocaso-de-los-idolos-por-pablo-stefanoni/
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/agotamiento-kirchnerista_0_2389561076.html.
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/agotamiento-kirchnerista_0_2389561076.html.
http://uninomade.net/tenda/o-esgotamento-kirchnerista/
http://uninomade.net/tenda/junho-no-equador-e-o-correismo/
http://lalineadefuego.info/2015/12/08/venezuela-el-ocaso-de-los-idolos-por-pablo-stefanoni/
http://lalineadefuego.info/2015/12/08/venezuela-el-ocaso-de-los-idolos-por-pablo-stefanoni/
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Mídia Ninja aparecem como “a mais famosa mídia alternativa que emergiu dos protestos 

do Movimento de Junho” (idem, p. 221), sem qualquer referência à verdadeira trajetória 

político-cultural do segundo coletivo, de organização autônoma a braço cultural e 

mediático subordinado ao FdE, ao governo Dilma e ao Instituto Lula136.  

Nos próprios marcos de análise estabelecidos por Gerbaudo, no percurso do 

livro, teria sido muito mais adequado buscar compreender, em primeiro lugar, como os 

governos progressistas acabam, principalmente a partir da crise de 2008, fortalecendo e 

reconfigurando relações oligárquicas tradicionais – do agronegócio, aos novos gestores 

de fundos públicos, de grandes empresários “nacionais” a agentes do sistema de justiça, 

de gestores do mercado financeiro a uma nova camada de burocratas. Vale notar também 

que as análises europeias sobre o problema na permanência do “extrativismo” na região, 

que Gerbaudo parece seguir, não dão conta da reconfiguração oligárquica que ocorreu no 

contexto do populismo latino-americano, fenômeno intitulado por Raúl Zibechi e Decio 

Machado como “as novas elites sob o marco do progressismo”, a partir da análise do caso 

brasileiro e boliviano (ZIBECHI, R. MACHADO, D. 2017, pp. 89-127).  

Essa reconfiguração pressupõe uma mutação qualitativa radical no campo do 

“velho desenvolvimentismo” e do extrativismo, inserindo-os em um novo ideário de 

flexibilização produtiva, dotação e modernização em infraestrutura, formação de capital 

humano, proteção à propriedade industrial e patentes, acordos com transnacionais para 

suprimento tecnológico, pragmatismo do Estado no incentivo a determinados setores 

vistos como estratégicos e estímulo ao agronegócio como forma de aumento geral da 

rentabilidade e capitalização (idem).   

Portanto, por mais que no início dos levantes de 2013 o governo federal não 

fosse o alvo prioritário dos protestos, a necessidade de manter o pacto oligárquico de 

bases neodesenvolvimentistas resultou, primeiro, na inércia em atender aos desejos e 

aspirações dos manifestantes e dos cidadãos em geral, depois, na estratégia de repressão 

generalizada e difusão do medo e, por fim, em uma tentativa de retomar a legitimidade 

política em 2014 a partir de uma campanha eleitoral completamente falsa e financ iada 

pelo mesmo pacto oligárquico. Se a estratégia fracassou drasticamente para manter a 

estabilidade política e a continuidade do “governo progressista”, ela foi bem-sucedida em 

                                                                 
136 Cf por todos: UNINOMADE. O comum e a exploração 2.0, 2012. Disponível em: 

http://uninomade.net/tenda/o-comum-e-a-exploracao-2-0/PASSA PALAVRA. Acabou a magia: uma 

intervenção sobre o Fora do Eixo e a Mídia Ninja, 2013.  Disponível em:  

http://passapalavra.info/2013/08/82548  

http://passapalavra.info/2013/08/82548
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reorganizar todo o campo ativista e militante, que abandona os vetores autônomos 

desencadeados em Junho de 2013 para orbitar novamente em volta da centralidade petista.      

Pode-se dizer que o resultado dessa operação, utilizado o léxico de Gerbaudo, 

foi a separação entre as máscaras e as bandeiras nacionais, produzindo uma cisão 

insuperável entre o ativismo e a militância que se identificam à esquerda e o cidadanismo 

difuso que se abrigou em símbolos nacionais e os apelos à unidade do povo contra a 

Oligarquia. No campo do ativismo, isso foi realizado em dois momentos, primeiro, 

retirando o apoio público às dimensões mais insurgentes dos protestos através de um 

consenso midiático que mobilizou tanto a mídia corporativa como as plataformas geridas 

pela esquerda (a antiga blogosfera lulista); segundo ao retomar o controle dos círculos 

ativistas através de uma permanente chantagem cuja premissa é a ideia de que todo o 

campo cidadanista de Junho é conservador e até fascista (o germe da “onda 

conservadora”).    

Nessa linha, se assumirmos o ponto de vista de Gerbaudo sobre o ciclo populista 

na América Latina, é preciso reconhecer que, no Brasil, o populismo dos governos 

progressistas não só reconfigurou o pacto oligárquico em novos marcos como, a partir de 

2013, passa a atacar a aliança heterodoxa e potente, presente em todo o ciclo das 

acampadas, entre a dimensão populista insurrecional e os círculos ativistas autonomis tas 

ou neo-anarquistas. Por isso, é difícil dizer, como fazem as análises políticas 

condescendentes, que a esquerda “não compreendeu Junho 2013” ou que teria “se 

equivocado” naquele momento. Pelo contrário, não só compreendeu o fenômeno do ponto 

de vista político e subjetivo, como o atacou em seu ponto mais potente: a relação híbrida 

entre as máscaras e as bandeiras nacionais, a abertura de uma nova forma de fazer política 

que não estava dada nas tradições anteriores.  

O efeito é triplo: o campo do ativismo perde a autonomia e a capacidade de ação, 

se convertendo ou em militância tradicional de esquerda ou se espalhando em múltip los 

fragmentos identitários que funcionam, muitas vezes, sob uma lógica hermética, 

exclusivista ou concorrencial; o campo do cidadanismo perde sua dimensão de inovação, 

canalizando sua indignação para pautas ultraconservadoras ou deixando-se capitanear por 

grupos oportunistas e performáticos; por fim, forma-se um processo difícil de ser 

categorizado – extremamente ambíguo e difuso – que recusa a nova polarização entre 

militância e neoconservadorismo. Esse terreno em constante mutação parece buscar, 

através de articulações não organizadas e cotidianas, o retorno de uma circulação 

autônoma da indignação e das aspirações por uma democracia livre do poder oligárquico.  
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5. O QUE PODE UMA ALIANÇA?  

 

É no campo disforme aberto por esse terceiro efeito que reside, atualmente, a 

possibilidade de perseguirmos os traços das acampadas e suas aspirações por 

transformações reais e novas instituições. Para isso, ao contrário da análise de Gerbaudo, 

é preciso reconhecer o fio longo de conformação dos governos progressistas estabelecido 

desde os debates do FSM, com o campo majoritário definido pela esquerda soberanista, 

nacionalista e populista. Em segundo lugar, é preciso analisar as consequências da crise 

de 2008, não como imediata expansão da gestão fiscal neoliberal, mas como um 

acirramento das tendências populistas nacionalistas no campo político e econômico, que 

se alimentou de uma nostalgia da tradição do nacional-popular. E, portanto, perceber que 

foi justamente o pacto oligárquico reconfigurado nesses termos que sustentou as ações de 

desmantelamento dos levantes de Junho de 2013. Assim, do ponto de vista latino -

americano, não teríamos em 2013 uma nova aliança populista democrática e autonomista 

contra o stablishment neoliberal, mas uma aliança híbrida que reúne um conjunto 

heterogêneo e aberto de práticas políticas que se voltou contra o próprio acirramento 

populista produzido pelos governos “progressistas” nos últimos anos (que, sem dúvida, 

dava ao neoliberalismo um caráter no mínimo híbrido e heterodoxo).  

Por outro lado, esse fenômeno não parece constituir apenas uma particularidade 

local dos efeitos das acampadas em solo latino-americano. A ausência de um histórico 

mais apurado sobre o debate soberanista e populista também impede que Gerbaudo 

perceba a relação de dupla via estabelecida entre o imaginário político latino-americano 

e europeu a partir do ciclo anti-globalização. O primeiro, se alimentando de um ideário 

de soberania popular que poderia ser conquistada através do fortalecimento do estado e 

de promessas de desenvolvimento que eliminem o nível de pobreza típico dos países de 

“terceiro mundo”. O segundo, enxergando no ciclo progressista latino-americano um 

horizonte de esperança para países “desenvolvidos” acossados pela ausência de 

alternativas, de futuro e pelo aumento da precarização: o “laboratório América Latina”137. 

                                                                 
137 Cf. CAVA, B. MENDES, A. O podemos e os enigmas que vêm do sul . In: Le Monde Diplomatique – 

Brasil. Edição de maio de 2015. Disponível em: http://diplomatique.org.br/o-podemos-e-os-enigmas-que-

vem-do-sul/ 
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Essa expectativa recíproca funciona hoje como um double bind138 que empurra as duas 

realidades para um mesmo campo teórico cada vez mais difícil de ser sustentado. Eis o 

roteiro: a esquerda latino-americana anuncia que o seu “progressismo” é abortado por 

forças conservadores que sabotam qualquer possibilidade de avanço e desenvolvimento; 

a esquerda europeia e americana compartilha da ideia, vendo no fenômeno o 

esfacelamento de seu “laboratório político”, deixando o mundo ainda mais carente de 

alternativas. Em comum, forma-se a ideia pouco complexa e maniqueísta do 

progressismo derrotado por uma homogênea “direita” que avança em uma onda 

irresistível, provocando o entrincheiramento de organizações políticas, movimentos, 

círculos de ativismo, militância e de intelectuais críticos, selando a nova unidade através 

de critérios morais de pertencimento e eliminação de qualquer visão nuançada.  

Assim, no livro do Gerbaudo, o declínio do Podemos em 2016, após uma fase 

de crescimento arrebatador, resta sem qualquer explicação, já que o autor opta por não 

analisar os efeitos negativos para o novo partido de suas conexões populistas com os 

governos latino-americanos, em especial o venezuelano (exaustivamente explorado pela 

campanha oposicionista). O mesmo se poderia dizer da inclinação identitária à esquerda 

que o partido foi fortalecendo a partir de 2015, incluindo a aliança com a Izquierda Unida. 

Outro exemplo poderia ser tomado da Grécia, com a recusa por parte dos indignados em 

aderir à deriva nacionalista e soberanista adotada pelos dissidentes do Syriza (Popular 

Unity), apesar da derrota de Tsipras diante da Troyka. Tudo a indicar uma recusa também 

das experimentações populistas dos últimos anos.     

Por outro lado, na literatura dita “autonomista” é possível perceber a mesma 

tendência que tem como ponto de partida o grande mal-estar provocado pelo fim da 

narrativa progressista na América Latina. É interessante pensar que algumas conclusões 

elaboradas pela crítica autonomista do populismo são muito parecidas às conclusões 

mencionadas por Gerbaudo. Em Assembly (2017), Antonio Negri e Michael Hardt 

propõem uma combinação entre autonomia dos movimentos na definição de estratégias 

e novas formas de liderança concebidas como uma tática móvel e não definit iva,  

invertendo-se a fórmula leninista. Por sua vez, a América Latina continua sendo 

apresentada com um “laboratório extraordinário”, em crise por questões ligadas ao 

extrativismo e à apropriação pela direta das lutas desencadeadas pela esquerda, incluindo 

as Jornadas de Junho no Brasil. Uma clivagem purista é estabelecida entre o conjunto dos 

                                                                 
138 Tomamos o conceito de Deleuze e Guattari, Cf. DELEUZE, G; GUATTARI, F. Mil Platôs. Capitalismo 

e Esquizofrenia 2, vol. 1. São Paulo: Editora, 34, 2012.   
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movimentos que podem ser identificados através do conceito de “multidão” e o outro 

conjunto difuso de indignados qualificados de conservadores. 

O efeito acaba sendo o próprio fechamento do ciclo, já que a potência híbrida do 

movimento acaba encerrada em uma disputa de narrativas ou em guerras cultura is 

protagonizadas por dois grupos opostos entrincheirados simetricamente em suas 

identidades ameaçadas e reagindo, aí sim, de forma conservadora. Por isso, a dupla pinça 

(o double bind) acaba funcionando também politicamente, recolhendo as partículas livres 

de Junho de 2013, ou da Primavera Árabe em geral, reordenando-as em torno de palavras 

de ordem e de práticas de grupismo político que achatam as multiplicidades e a abertura 

produzida pelo acontecimento.             

Por outro lado, para não ser tragado pela verdadeira lei da gravidade da 

polarização conservadora, seria preciso pensar nos traços que ainda não foram capturados 

ou homogeneizados e que permanecem em uma tensão permanente. Talvez aí resulte a 

grande dificuldade encontrada por Gerbaudo para analisar as consequências das 

acampadas no Brasil, tidas como “ambíguas” e “complexas” (GERBAUDO, p. 229). Sem 

ter um desfecho militar ou armado, nem a produção de novos partidos ou confluênc ias 

facilmente reconhecidos pela esquerda, a situação Brasil exige uma análise que não se 

limite a um decalque do material empírico através de categorias políticas que polarizaram 

o debate desde o ciclo antiglobalização, mas que seja um permanente mapeamento dessas 

tensões: do material intensivo e da produção de subjetividade que ainda não foram 

reagrupados.   

Assim, é preciso reconhecer que acontecimentos com os da Primavera Árabe, 

mas também do ciclo de 1968 e tantos outros, longe estarem submetidos a um campo de 

enunciados e visibilidades já codificados em extratos políticos e históricos, abrem um 

novo espaço-tempo, fora de qualquer conjuntura, que coloca tudo em variação, com 

incidências no passado, no futuro, na organização dos corpos, nos desejos, no 

pensamento, na imaginação, no desejo e na vida. Uma irrupção do intempestivo que 

arrasta as velhas formas para um espaço rarefeito e árido, onde as velhas categorias não 

funcionam, e as novas ainda não ganharam um contorno.  

É este cidadanismo intempestivo, com sua recusa a se fechar nas tradiciona is 

linhagens políticas à esquerda ou à direita, irredutível às próprias categorias forjadas pela 

história, que renova e mantém o enigma do ciclo das acampadas. Trata-se de perceber 

como traços de autonomia, de contrapoder, de produção de cadeias majoritárias de ação, 

de luta contra a corrupção e a usurpação pela Oligarquia, de exigência de cidadania, de 
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expressão de novas aspirações e linguagens, passam a circular de acordo com uma lógica 

aberrante, sendo dificilmente mapeadas pela quadratura do tracking acadêmico e político.  

Relembrando o início desse texto, apesar do ótimo resultado alcançado pelo 

livro, talvez estejamos diante dos limites de uma análise baseada nas técnicas do 

travelling e da panorâmica. Duas formas de recortar as visibilidades ainda presas à ideia 

de que as linhas de ação estariam claras, que o seu contexto estaria definido, que basta 

invocar a virtude dos grandes personagens e seu poder de conclusão. O material empírico 

adquire até movimento e desenvoltura, mas ainda está restrito a uma montagem de efeitos 

conciliatórios e englobantes.    

 Para lidarmos como a dimensão intempestiva e informe do cidadanismo que 

irrompe nas acampadas e protestos, seria preciso acrescentar aquilo que Deleuze chamava 

de “pura imagem ótico-sonora”: uma ação que flutua na situação, mais do que a arremata 

e a encerra, que tem como meio um “espaço qualquer” e não uma incidência determinada 

e circunscrita, que desencadeia um investimento de sentidos que aumenta a aptidão de 

ver e de ouvir, recusando as anteriores formas de organizar a percepção (DELEUZE, 2013 

p. 13).  

Ao invés de uma virada populista, ou de um laboratório autonomista (sempre 

avaliados ou formulados por categorias políticas desenvolvidas intramuros – o debate 

entre hegemonia e/ou autonomia na cultura de esquerda), a cidadania aparece como uma 

viração contínua ou como a construção de experiências autônomas que transbordam as 

visibilidades e os enunciados já codificados pelas formas de percepção à esquerda e à 

direita. Se o cidadanismo é o terreno atual para pensarmos novas lutas democráticas, sua 

lógica aberrante, sua errância e capacidade de mutação, suas articulações híbridas e 

disformes, parecem ainda manter o vivo o enigma sobre o que podem as máscaras e as 

bandeiras.         
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MAPEANDO A PRECARIEDADE, O TRABALHO INSEGURO E AS 

CONDIÇÕES DE VIDA INCERTAS: SUBJETIVIDADES E RESISTÊNCIA 

(MAPPING PRECARIOUSNESS, LABOUR INSECURITY AND UNCERTAIN 

LIVELIHOODS: SUBJECTIVITIES AND RESISTANCE) 

Emilia Armano, Arina Bove e Annalisa Murgia (Org.s). 

Routledge, Londres e Nova Iorque, 2017 

 

Resenha por Giuseppe Cocco 

 

Annalisa Murgia, Emiliana Armano e Arianna Bove organizaram um livro 

importante e urgente: uma cartografia da precariedade do trabalho e da vida. A proposta 

do título já nos mostra explicitamente a linha de abordagem: o trabalho se torna cada vez 

mais precário e por consequência a vida dos trabalhadores é atravessada por doses cada 

vez mais fortes de incerteza. Ao mesmo tempo, o que é mobilizado não é mais um trabalho 

definido por um tempo determinado, um "tempo de trabalho" bem delimitado e até 

"oposto" ao tempo de vida que continuaria "livre". É a vida como um todo que é 

mobilizada, para além de toda e qualquer demarcação entre tempo de trabalho e tempo 

livre. Se a precariedade se tornou assim a condição geral, isso tem pelo menos dois 

determinantes diferentes: a insegurança do trabalho, aquela que a literatura do 

management chama de "flexibilidade" e ao mesmo tempo a incerteza das condições e 

horizontes de vida, onde isso não é apenas uma consequência da flexibilização da relação 

salarial (a SER, como escrevem as organizadoras, a Standard Employment Relation), mas 

também um determinante da incomensurabilidade que a mobilização da própria vida 

implica.  

A "lei do valor" assentava sua legitimidade e sua força na imposição da linha 

que regia a separação entre produção e reprodução, entre um tempo que se dizia 

"necessário" e um outro que era afirmado como "excedente": legítima remuneração do 

capital para Ricardo, trabalho não pago para Marx. Hoje, a "lei do valor" se tornou tão 

incerta quanto o trabalho se tornou precário, e vice-versa: a lei do valor perdeu sua 

legitimidade e paradoxalmente só se afirma como "valor da lei": as leis de flexibilização 

(de terceirização) se sobrepõem assim os resíduos da lei e da ideologia trabalhista para 

impedir que novas formas de proteção social possam "enfrentar" o enigma da 

incomensurabilidade. Por isso, os desdobramentos positivos do mapeamento nos falam 

de subjetividades e resistência: a produção de subjetividades é ao mesmo o terreno da 
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acumulação e da resistência, o novo terreno de lutas que começam a desenhar novas 

instituições. 

O livro de Murgia e suas colegas é organizado em três partes que oferecem uma 

cartografia das experiências, um mapeamento dos movimentos de resistência e enfim 

algumas propostas conceituais.  

Por meio dos diferentes artigos das cartografias, a discussão organiza diferentes 

pontos de vista, no Norte e no Sul, no Ocidente e no Oriente. Temos assim acesso a 

reflexões sobre casos de vários países como Itália, Grécia, Grã Bretanha, Romênia, Japão, 

Austrália, França, China e África. A nova condição precária do trabalho não é algo que 

se limitaria aos países mais desenvolvidos ou aos emergentes; ela é própria do capitalismo 

contemporâneo e se encontra em qualquer canto do globo, mesmo que com suas 

especificidades e particularidades. Temos assim uma série de leituras que permitem 

apreender o devir-pobre do trabalho no Norte e o devir-trabalho dos pobres no Sul. 

Particularmente interessantes são os artigos de Franco Barchiesi sobre o trabalho na 

África pós-colonial e o de Brandon Sommer sobre o “Sonho Chinês e o platô da 

precariedade”. Analisando as lutas contra o trabalho assalariado como parte das lutas 

contra os sistemas produtivos coloniais na África, Barchiesi apreende a dimensão 

paradoxal das políticas neoliberais que ao mesmo tempo que promovem a difusão das 

iniciativas empresariais acabam destruindo as formas institucionais das quais o 

empreendedorismo difuso depende.  Se trata de uma abordagem bem interessante, embora 

o autor acabe aderindo às teses que apostam – como no caso do Wolfang Streek – na 

autodissolução do capitalismo “neoliberal”. Ainda mais interessante é o artigo de 

Sommer, onde a precariedade aparece ao mesmo tempo como uma das realidades da 

China industriosa e até mesmo como uma forma de resistência dos trabalhadores contra 

a disciplina industrial. No país onde o Partido Comunista mantém o rígido controle sobre 

a trajetória de desenvolvimento, “trabalho informal, condições de trabalho brutais e 

baixos salários” (p.34) são moeda comum. O regime governa essa precariedade por meio 

da modulação da cidadania industrial e a proibição das atividades sindicais. Assim, a 

precariedade é amplificada pelas políticas estatais e ao mesmo tempo é uma tendência 

definida pelas estratégias de fuga das condições extremamente rígidas do emprego 

industrial.   

Isso nos leva diretamente para a segunda parte do livro, onde há vários capítulos 

dedicados aos movimentos sociais que se organizaram contra a precariedade. Alex Foti 
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apresenta uma bela e breve história de um dos mais importantes e antecipadores, o Euro 

May Day de Milão, a outra face do dia de luta do trabalho, o Primeiro de Maio.   

Na terceira parte, três capítulos apresentam uma série de propostas conceitua is 

sobre a condição precária. Entre elas, extremamente interessante aquele de Andrew Ross 

propõe a ideia que a precariedade leva a uma situação na qual “trabalhamos para nada” e 

que isso é o setor econômico que apresenta as maiores taxas de crescimento. Nesse artigo, 

ele tenta apreender 7 tipologias conceituais de trabalho precário, numa tentativa de 

mapeamento que nos permita atravessar as dificuldades colocadas pela fragmentação 

dessa condição. O que é interessante é que aqui o trabalho precário é definido como 

“free”, essa dupla dimensão de um trabalho que não paga para usar as ferramentas que 

lhe são necessárias (as redes sociais e a internet em geral) e ao mesmo tempo não é pago. 

Entre as 7 tipologias, uma desponta de maneira instigante, a categoria de endividamento 

dos lares. A relação de débito e crédito aparece claramente como a outra face da 

precariedade. 

Enfim, um livro destinado a apoiar uma nova geração de pesquisas, de produções 

teóricas e, esperamos, de lutas. 

 


