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Não há dúvida de que estamos frente a uma 
obra de destruição, melhor dizendo um projeto 
de destruição do Estado Nacional e da sociedade 
brasileira tal como os conhecíamos. Não se trata 
“apenas” dos mortos pela pandemia em nosso pa-
ís, que no momento em que fechamos esta edição 
já se aproximam da dolorosa, trágica soma de 200 
mil, mantendo-se assim o Brasil no funesto se-
gundo lugar mundial em número de mortos pela 
Covid-19. É que o projeto bolsonarista, que para 
viabilizar-se incorporou a agenda ultraliberal, 
prevê nada menos que a desconstrução do Estado 
brasileiro e do serviço público, em paralelo ao 
desmonte das conquistas democráticas inscritas 
na Constituição Federal (CF) de 1988.

Em que pesem os recuos e reveses pontuais 
sofridos pelo governo Bolsonaro, os direitos po-
líticos, sociais e civis a duras penas mantidos até 
agora na CF, alguns dos quais nunca plenamente 
implantados, estão sob ataque feroz. A universi-
dade pública e gratuita, locus da pesquisa cientí-
fica, do pensamento crítico e do conhecimento li-
bertador, é um dos alvos prioritários da extrema-
direita alçada ao poder — além de ser hostilizada 
por certas vertentes do ultraliberalismo que com-
petem com o bolsonarismo, como a liderada pelo 
governador tucano João Doria (cujo potencial de 
perversidade o PL 529/2020 deixou claro).

O mal-estar com o governo federal vai muito 
além da repulsa provocada pela conduta maca-
bra de Jair Bolsonaro e seu entorno em tudo que 
diga respeito à pandemia. É que as investigações 
das autoridades policiais e do Ministério Público 
sobre as atividades pregressas do presidente da 
República e de sua família, especialmente do se-
nador Flávio Bolsonaro, confirmaram alarmantes 
conexões com grupos milicianos, já evidencia-
das pela própria trajetória parlamentar do clã 
Bolsonaro. Daí não surpreender o permanente 

estímulo à violência, que se reflete nos índices 
crescentes de letalidade policial, na epidemia de 
feminicídios e nas execuções de lideranças cam-
ponesas e indígenas.

Frente a tal situação, como articular a resistên-
cia? Como brecar a marcha à ré acionada pela alian-
ça — não isenta de conflitos e contradições — entre 
bolsonarismo e ultraliberalismo, que conta com 
amplo apoio no Judiciário, nas Forças Armadas 
e na mídia? Como impedir que o Brasil regrida à 
condição de entreposto colonial? Esta edição busca 
subsidiar as respostas a estas e a outras questões 
derivadas da conjuntura política inaugurada com 
o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, que ga-
nhou novos desdobramentos com as eleições pre-
sidenciais de 2018 e a vitória de Bolsonaro.

Em primeiro lugar, transcrevemos um rico de-
bate entre professores universitários organizado 
pela Revista Adusp precisamente com a finalidade 
de perscrutar a conjuntura, realizado ainda em 
2019. Em segundo lugar, o/a leitor/a encontra-
rá sete artigos especialmente solicitados, que 
versam sobre os seguintes temas: bolsonarismo 
e universidades, bolsonarismo e pinochetismo, 
permanências da Ditadura Militar, persistência 
ou não do Estado de Direito no país, racismo es-
trutural, pandemia e legislação trabalhista, dívida 
pública dos estados e municípios versus reforma 
das Previdências estaduais.

O bloco final da edição, por sua vez, aborda os 
impactos da pandemia nas universidades públi-
cas e escolas em geral: sobre o corpo docente, os 
funcionários técnico-administrativos e os alunos. 
É uma coletânea de artigos elaborados por docen-
tes no calor da hora, cujo teor, mesmo quando 
quase panfletário, não diminui o vigor das refle-
xões e a pertinência da análise.

O Editor

Como enfrentar a regressão neoColonial?
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Crise polítiCa, 
esquerdas e 

bolsonarismo

debate reflete sobre aliança entre 
extrema-direita e ultraliberalismo e 

impasses no Campo demoCrátiCo e popular
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deCifrando a  
Conjuntura polítiCa

Daniel Garcia

Debate organizado pela Comissão Editorial da Revista Adusp e realizado em 25/10/2019 no auditório Nicolau Sevcenko da FFLCH
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“Conjuntura brasileira em debate: crise política, esquerdas e bolsonarismo”: assim 
se intitulou o evento realizado em 25 de outubro de 2019 no Auditório Nicolau 
Sevcenko da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP), por 
iniciativa da Comissão Editorial da Revista Adusp. Na pauta, os dilemas e desafios 
do campo democrático e popular frente à agenda econômica ultraliberal do 
governo Bolsonaro e à acelerada deterioração das liberdades democráticas.

Participaram da discussão os professores Luis Felipe Miguel, do Instituto de 
Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), Plínio de Arruda Sampaio 
Filho, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Isabela Kalil, coordenadora do Núcleo de Etnografia Urbana e 
Audiovisual da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), 
Henrique Carneiro, do Departamento de História da FFLCH, e Valter Pomar, do 
curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Muita coisa mudou desde então: o ex-presidente Lula, que se encontrava preso em 
Curitiba, foi libertado por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF); na Bolívia, 
o governo de Evo Morales foi deposto por um violento golpe de Estado; em 2020 a 
pandemia chegou ao Brasil, com os trágicos resultados conhecidos; Sérgio Moro 
e Abraham Weintraub deixaram de ser ministros; acuado pela prisão do notório 
ex-assessor Fabrício Queiroz e por investigações contra sua própria família, o 
presidente Bolsonaro reconciliou-se com o chamado “Centrão” e tornou-se mais 
contido; o MAS retornou triunfalmente ao poder com a consagradora eleição de 
Luis Arce; Donald Trump foi derrotado no seu propósito de reeleger-se.

Apesar do advento destas e de tantas outras mudanças e desdobramentos, 
o teor da maior parte do debate realizado naquele dia na FFLCH continua 
atual e consistente. Foram trabalhadas pelos debatedores questões como as 
características políticas e sociais do bolsonarismo, a capilarização da direita 
na sociedade, os desafios da esquerda no tocante à formação das propaladas 
frentes de resistência (“ampla” ou de esquerda?), as contradições na trajetória 
de partidos como PT, PSOL e PCdoB (por exemplo: eleitoralismo e excessiva 
institucionalização), os erros e acertos dos governos Lula e Dilma, as implicações 
do impeachment de 2016 para a vida do país, o colapso da Nova República, o 
desmonte do Estado nacional, a reversão neocolonial, a pertinência ou não da 
palavra de ordem “Fora Bolsonaro”. Bem como o crescimento da desigualdade 
social e do desemprego, o extermínio da juventude negra, a pluralização da 
agenda emancipatória mediante o surgimento de novos protagonismos nos 
movimentos sociais.

Transcrevemos a seguir os principais momentos do debate, cujo mediador foi o 
jornalista Pedro Estevam da Rocha Pomar, editor da Revista Adusp.
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“O objetivo central do 
golpe de 2016 foi vetar os 
atores do campo popular 
como interlocutores 
legítimos da política. Se 
aderirmos a uma frente 
ampla que apaga a agenda 
da esquerda em nome 
da unidade, estaremos 
cumprindo o objetivo de 
apagamento da voz das 
forças populares”

Vou organizar a minha fala em 
torno de uma leitura bastante literal 
da questão que organiza o debate, 
isto é: qual é ou deve ser a agenda da 
esquerda brasileira frente ao bolso-
narismo. A minha análise da conjun-
tura vai ser limitada aos elementos 
que incidem diretamente sobre as 
respostas possíveis a essa questão. 
Assim, vou abordar quatro eixos que 
na verdade estão intimamente liga-
dos. Primeiro: o caminho é constituir 
uma frente ampla contra a extrema-
direita? Segundo: nós devemos as-
sumir a bandeira “Fora Bolsonaro”? 
Terceiro: qual é o peso da bandeira 
“Lula Livre” na nossa luta política 
neste momento? [Nota da Redação: 
à época da realização do debate, o ex-
presidente Lula ainda estava detido em 
Curitiba]. Quarto: qual é a centralida-
de que a disputa eleitoral que se avi-
zinha em 2020 e também a de 2022 
devem ter na ação da esquerda?

Partindo para o primeiro eixo: 
temos clareza de que os exageros 
do bolsonarismo têm feito com que 
muitos setores que apoiaram o golpe 
de 2016 e os retrocessos colocados 
em marcha a partir daí busquem dis-
tância do bolsonarismo. Existem sim 
movimentações de caráter eleitoral, 
como é o caso, por exemplo, do [go-
vernador de São Paulo] João Doria 
(PSDB), com muita clareza; em algu-
ma medida, do próprio [governador] 
Wilson Witzel (PSC), no Rio de Janei-
ro [N.R.: em 2020, após impeachment, 
Witzel foi afastado]. Também exis-
tem preocupações, digamos assim, 
sinceras de setores conservadores, 
mas não obscurantistas. Um bom 
exemplo é o movimento “Direitos 
Já! Fórum pela Democracia”, que foi 
lançado aqui em São Paulo, no come-
ço de setembro [de 2019], capitane-
ado pela autoproclamada “esquerda 
do PSDB” — que parece um oxímoro, 
mas é como eles se definem.

São setores que participaram ati-
vamente da deflagração do golpe de 
2016 e que, por estarem muito presos 
a um antipetismo até pueril, contri-
buíram para a chegada de Bolsonaro 
à Presidência da República. Apoiam, 
no grosso, o programa do [ministro 
da Economia] Paulo Guedes, mas gos-
tariam de limpar os elementos mais 
constrangedores do bolsonarismo, 
como o seu obscurantismo explícito, 
o destempero verbal, a grosseria, as 
manifestações abertas de preconcei-
to e mesmo de burrice que marcam 
o discurso do presidente. E existe 
uma preocupação com a vigência das 
liberdades liberais, como a liberdade 

de expressão e a liberdade de cá-
tedra. São setores que se colocam, 
por exemplo, contra a censura às 
artes e contra o “Escola sem Parti-
do” e defendem a redução do uso 
da violência aberta na política. E, 
para concluir esta breve lista, dese-
jam também evitar que o Estado seja 
controlado por grupos milicianos.

São pautas relevantes e fazem di-
ferença, sem dúvida. Já passamos do 
momento de julgar que as liberdades 
liberais, ou o chamado Estado de Di-
reito, sejam irrelevantes. Não tenho 
dúvidas de que um governo, mesmo 
de direita e mesmo muito atrasa-
do, mas que se julgasse, pelo menos, 
constrangido por determinados pa-
drões mínimos de civilidade política 
— pelo respeito, ainda que em alguma 
medida apenas de fachada, às regras 
do Estado de Direito —, geraria uma 
situação muito melhor do que aque-
la que nós temos hoje. Ainda assim, 
é importante termos clareza de que 
o preço a pagar pelo ingresso numa 
frente desse tipo é bastante alto.

A frente ampla, tal como pensada 
pelos setores conservadores e libe-
rais que não querem abrir mão do ró-
tulo de democratas, aponta para uma 
certa normalização pós-bolsonariana 
que aceita o golpe como um dado da 
realidade política brasileira; aceita 
uma reconstituição muito parcial do 
pacto constitucional de 1988; aceita 
a restrição dos direitos da classe tra-
balhadora, a desnacionalização pro-
funda da economia, o retrocesso nas 
políticas sociais — toda essa agenda 
que vem sendo implementada a ga-
lope nos últimos meses. E, sobretu-

luis felipe miguel
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do, aceita que o campo popular seja 
condenado a uma posição de coadju-
vante permanente no debate políti-
co, o que foi o eixo central do golpe 
de 2016. O que garante a amplitude 
da frente ampla é a aceitação desse 
mínimo denominador comum, que 
faz com que o respeito às liberdades 
liberais e ao arcabouço do chamado 
Estado de Direito seja o objetivo, e 
que todo o resto fique em um absolu-
to segundo plano.

Na minha leitura, o objetivo 
central do golpe e dos seus desdo-
bramentos foi vetar a presença dos 
atores do campo popular, em suas 
diversas organizações e tendências, 
como interlocutores legítimos e de 
pleno direito do debate público e da 
disputa política. Então, se aderirmos 
a uma política de frente ampla que 
apaga a agenda própria do campo da 
esquerda em nome dessa unidade — 
e portanto de uma hierarquização 
que dá primazia total à reconstitui-
ção das liberdades liberais — a gente 
está simplesmente cumprindo esse 
objetivo de apagamento da voz das 
forças populares no debate público. 
É uma forma de tirar o “bode” Bol-
sonaro da sala e ficar contente com o 
que nos sobra, que é o Brasil do pro-
jeto original do golpe de 2016.

Para a direita, propostas assim 
apontam para uma retomada contida, 
tutelada da democracia e do Estado 
de Direito que não ameaça o projeto 
das contrarreformas, que é o que une 
essa direita “civilizada” a Bolsonaro. 
Mas para as forças progressistas elas 
são propostas contraproducentes, 
porque passam por perder identidade 
e inibir o próprio discurso.

Isso não quer dizer, evidentemen-
te, que não sejam possíveis e neces-

sárias ações pontuais em conjunto 
com esses setores, mas que é neces-
sário rechaçar frontalmente essa 
hierarquização tácita de privilegiar a 
ordem liberal-democrática e secun-
darizar as lutas da classe trabalha-
dora e de outros grupos oprimidos. 
Na verdade parece que a gente está 
reeditando a tentação de uma leitura 
que permitiu, por exemplo, na tran-
sição [ocorrida] ao final da Ditadura 
Militar, que a oposição burguesa fi-
casse com o comando indiscutível 
desse processo. Quer dizer: uma lei-
tura da qual, na época, o nascente 
PT foi a principal voz discordante, 
mas que depois vai ser incorporada 
ao próprio projeto do lulismo, que 
é a acomodação aos limites que os 
setores dominantes impõem à luta 
política no Brasil.

O retrocesso do pós-golpe é uma 
tentativa de reduzir a margem de 
ação do campo popular quase a ze-
ro. Do nosso ponto de vista, não é 
possível estabelecer a luta contra 
os retrocessos sem estabelecer co-
mo momento central a resistência 
a essa redução do espaço da ação 
política popular. Ao contrário do que 
têm dito algumas propostas de in-
corporação a uma frente que tem 
no combate ao bolsonarismo, enten-
dido como essa patologia política, o 
seu eixo único, é necessário afirmar 
com clareza uma agenda política à 
esquerda e disputar o debate público 
com essa agenda.

O segundo ponto é a palavra de or-
dem “Fora Bolsonaro”, que tem surgi-
do como uma maneira de rechaçar o 
que temos no Brasil hoje. Na verda-
de, se a gente pensar estritamente, o 
“Fora Bolsonaro” é uma palavra de 
ordem limitada, na medida em que 

parece personalizar no Bolsonaro e 
nas suas excentricidades os nossos 
problemas, e não leva em conta que 
não se trata simplesmente de retirar 
ou de levar ao impeachment o presi-
dente da República — o que aliás nos 
deixaria na perspectiva de um gover-
no do general [Hamilton] Mourão. 
O que temos como vício de origem 
deste governo é uma ilegitimidade do 
processo eleitoral que levaria, mes-
mo dentro do conjunto de normas 
que ainda formalmente regem a vida 
política brasileira, à necessidade de 
anulação das eleições de 2018.

Não estou dizendo que seja um 
objetivo factível, mas o processo 
que levou Bolsonaro à Presidência 
da República [foi] tingido pela ins-
trumentalização política do Poder 
Judiciário. Todas as eleições sofrem 
de diferentes maneiras, na sociedade 
em que nós vivemos, influências que 
enviesam os resultados, pela força 
dos meios de comunicação, pelo po-
der do dinheiro e assim por diante, 
mas a eleição de 2018 é um ponto 
fora da curva mesmo quando a gen-
te leva em conta essa crítica. Tive-
mos claramente uma intervenção 
destinada a reduzir o conjunto de 
alternativas à disposição do eleito-
rado com o objetivo de beneficiar 
um determinado campo de candi-
daturas. Isso está mais do que pro-
vado. Então, evidentemente, o que 
se deveria exigir neste momento é 
a anulação desse processo eleitoral, 
para ficar dentro das regras já vigen-
tes no Brasil. No entanto, é difícil por 
conta dessa questão simplesmente 
rechaçar a ideia do “Fora Bolsonaro” 
ou de campanhas pelo afastamen-
to do presidente, porque são motes 
que têm surgido de maneira sinté-
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tica como manifestação espontânea 
de rechaço. A questão que se impõe é 
lutar pelo significado do “Fora Bolso-
naro”, ligando-o à oposição plena ao 
projeto de desfazimento dos direitos 
e precarização da vida das camadas 
populares que está em curso no país.

“A conspiração judicial e 
midiática que colocou Lula 
na cadeia é o principal fio 
que liga o golpe de 2016 
à vitória do bolsonarismo 
em 2018. Condenação, 
inelegibilidade e prisão 
do Lula marcam que 
existe uma vontade de 
tutela sobre o exercício da 
vontade eleitoral, apesar 
das vacilações e limites do 
projeto político que ele 
encarnou” 
(Luis Felipe)

E o que fazer então com o “Lula 
Livre”? É outro ponto que vai levar 
a um grau significativo de polêmica 
nas forças do campo da esquerda, 
em sentido amplo. Como foi noti-
ciado amplamente quando houve 
a reunião do movimento “Direitos 
Já!”, essa bandeira foi vetada por-
que seria um empecilho à formação 
dessa frente ampla, o que é algo que 
mostra bem qual a pretensa am-
plitude dessa frente, mas divide o 
próprio campo da esquerda. Não 
estou falando de posições que ne-
gam o caráter político da persegui-

ção judicial contra Lula e o caráter 
político de sua prisão, mas sim de 
setores que, reconhecendo o cará-
ter abusivo da Lava Jato, entendem 
que estrategicamente a centralida-
de dada à campanha “Lula Livre” é 
problemática.

Quando apontamos para a ban-
deira “Lula Livre”, estamos tratando 
de uma questão evidente de injusti-
ça — uma condenação e uma prisão 
após um processo hoje comprova-
damente viciado e levado a cabo por 
um juiz absolutamente comprome-
tido com determinados interesses. 
Está completamente fora de dúvida 
a corrupção no processo judicial. En-
tão fica claro que não é possível ser 
contra essa bandeira.

Mas não é simplesmente um 
imperativo moral; é também uma 
exigência da ação política, porque a 
conspiração judicial e midiática que 
colocou Lula na cadeia é o principal 
fio que liga o golpe de 2016 à vitória 
do bolsonarismo em 2018. A conde-
nação, a inelegibilidade e a prisão do 
Lula marcam com clareza que, tanto 
em 2016 quanto em 2018, existe uma 
vontade de tutela do exercício da 
vontade eleitoral. A defesa da anu-
lação do processo que o condenou, 
a defesa da libertação imediata e a 
punição aos responsáveis por essa 
conspiração são a defesa do retorno 
de um ideal de império da lei e de 
livre competição política sem crimi-
nalização de partidos ou de tendên-
cias políticas. Lula, apesar de suas 
vacilações e apesar de todos os limi-
tes do projeto político que ele encar-
nou, é também quem encarna sim-
bolicamente aquilo que, na minha 
interpretação, é o cerne do processo 
de fechamento político em curso, 

que é o veto à presença popular na 
política.

Claro que essa não é uma situação 
fácil do ponto de vista político. Ainda 
em 2015-16 o processo fraudulento 
de impeachment estava em vigor e era 
necessário se colocar contra esse pro-
cesso sem ter que necessariamente de-
fender o péssimo governo que a Dilma 
Rousseff (PT) estava fazendo naquele 
momento, com Joaquim Levy [então 
ministro da Fazenda] e tudo. Lembro 
de faixas nas manifestações que di-
ziam: “Fica, Dilma, mas melhora”. Re-
almente é preciso muita sofisticação 
política para chegar nisso e defender 
um governo que você sabe que é mui-
to ruim e que estava trabalhando con-
tra os interesses que você defende. Mal 
comparando, é preciso agora defender 
o “Lula Livre” sem que isso signifique 
abraçar o programa lulista.

Com a aparente iminência da li-
bertação do Lula [N.R.: o ex-presidente 
foi solto no dia 8/11/2019], já aparecem 
na imprensa lamúrias sobre o risco 
de radicalização da disputa políti-
ca, com as opções de centro, como 
Luciano Huck, ficando sem espaço 
diante dos “radicais simétricos” Bol-
sonaro e Lula — ou seu represen-
tante. Evidentemente o problema 
é o oposto. Lula é uma voz para a 
desradicalização da esquerda. Lula é 
alguém que já sinalizou, e continua 
sinalizando, sua disposição de repac-
tuar o mesmo pacto lá de 2002, mes-
mo em condições ainda piores para a 
classe trabalhadora e os mais pobres.

E por fim a questão das eleições, 
talvez o grande problema na ação 
política da esquerda brasileira ao 
longo dos últimos anos, que é o seu 
eleitoralismo absoluto. Não há dú-
vidas de que o processo eleitoral, 
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ao mesmo tempo que pode ser uma 
abertura para propor determinados 
debates e para favorecer determina-
das formas de ação e organização, é 
também uma armadilha, na medida 
em que vai sugando as energias da 
ação política e relegitimando perma-
nentemente o sistema político. Aliás, 
no século 18, Montesquieu dizia que 
as eleições têm que ser periódicas 
para que o povo nunca perca a espe-
rança de encontrar bons governan-
tes, embora sempre seja frustrado.

A própria forma como a eleição 
e também como a ação parlamen-

tar ocorrem são um incentivo per-
manente a uma desradicalização e 
moderação dos programas, porque 
há incentivos para adquirir determi-
nados apoios, eliminar determinadas 
arestas e adaptar o discurso a deter-
minados fluxos que empurram na 
direção dessa maior moderação.

Não se trata de abandonar a arena 
eleitoral — mas a estratégia eleitoral 
deve estar a serviço da resistência 
popular, e não o contrário. Ela de-
ve ser vista não como um fim em si 
mesma, mas como um instrumento 
para alimentar e fortalecer as lutas 

do campo popular. Infelizmente, não 
acredito que essa ideia, neste mo-
mento, encontre qualquer ressonân-
cia nas direções partidárias em geral. 
Esse é o grande drama que a gente 
enfrenta no Brasil hoje: um apego, 
uma certa acomodação absoluta a 
uma determinada forma de luta po-
lítica dentro da institucionalidade 
mesmo no momento em que essa 
institucionalidade está severamente 
fraturada. Enquanto não formos ca-
pazes de dar um passo para entender 
isso, vamos reproduzir equívocos de 
muito tempo.

“O primeiro golpe é o 
da Dilma, que ganhou 
a eleição dizendo que 
não ia fazer ajuste nem 
que a vaca tossisse, e 
pôs Joaquim Levy lá para 
fazer o ajuste. E vieram os 
outros golpes. Dobrando 
a meta veio Temer, com 
a ‘Ponte para o Futuro’. 
Depois, numa metástase, 
vem Bolsonaro”

  Para entender a conjuntura, 
temos que entender o impacto de-
vastador da crise sobre a socieda-
de brasileira: temos que entender 
a crise econômica e a crise social e 
como elas repercutem sobre a crise 
política nacional.

O que é a crise econômica brasi-
leira? Do ponto de vista quantitativo, 
estamos há cinco anos parados. O ní-
vel de produção hoje é inferior ao de 
2014. No fundo dessa crise há um pro-
cesso de desindustrialização fortíssi-
mo que é, na verdade, a destruição da 
base material de um Estado nacional. 
Essa é a profundidade da crise que 
estamos vivendo. Esse é um processo 
histórico que vem de longe, mas que 
foi aprofundado a partir de 2014-15.

A crise econômica provocou uma 
crise social aguda. Por sermos um país 
subdesenvolvido, vivemos permanen-
temente com mais ou menos um ter-
ço da força de trabalho marginalizada 
do mercado de trabalho. Um de cada 
quatro trabalhadores brasileiros está 
marginalizado do mercado de traba-
lho — desempregado, desalentado ou 
subutilizado. É um total de 28 milhões 
de brasileiros. Isso é toda a força de 
trabalho do Chile e da Argentina.

E o que há por trás da crise e desse 
mal-estar profundo que predomina na 
sociedade brasileira? Um progressivo 
rebaixamento do nível tradicional de 
vida dos trabalhadores. Os trabalha-
dores estão vendo a sua condição de 
vida se deteriorar, com reversão do 
processo de contração da pobreza, 
aumento violento da desigualdade, 
arrocho salarial generalizado. É uma 
crise social profunda. Depois de 2014, 
o número de desempregados aumen-
tou em mais de 6 milhões, o que é 
praticamente a força de trabalho ve-
nezuelana. É dentro desse cenário que 
surge a crise política brasileira. Esta é 
a crise da Nova República, uma crise 
terminal. Ou seja: aquele pacto de go-
verno feito na transição da Ditadura 
Militar para o Estado de Direito en-
trou em crise, e ela é terminal.

O que dizia a ”Constituição Ci-
dadã”? No papel, dizia: “Vocês têm 
aqui um marco jurídico para lutar 

plínio de arruda sampaio filHo
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pela cidadania. Então daqui a qua-
renta anos, se vocês lutarem, chega-
remos na Suécia”. Mas o que o país 
real entregou? Entregou para 85% da 
população o Haiti. É essa contradição 
profunda entre o que se promete e o 
que se entrega que foi para a rua em 
junho de 2013. O povão foi para a rua 
com o programa da Constituição bra-
sileira debaixo do braço, pedindo po-
líticas sociais “padrão FIFA”, pedindo 
que se cumprisse realmente aquilo 
que se prometia. Como a burguesia 
reagiu a isso? Retirando as migalhas 
que haviam sido dadas para o povo. 
Ali se quebra o pacto que foi monta-
do em 1988. Quebra-se porque para o 
povo a democracia ficou inócua: ele 
vota, vota, vota, e os seus problemas 
fundamentais não são resolvidos.

O problema fundamental do povo é 
a segregação social que marca a socie-
dade brasileira. Isso não foi nem toca-
do. Para o povo, para o trabalhador, a 
democracia era inócua, e ele não foi à 
rua para defender a democracia. Para 
os de cima, a democracia se transfor-
mou numa coisa espúria porque, num 
cenário de crise econômica e social, no 
qual o remédio do capital é jogar todo 
o ônus da crise nas costas dos traba-
lhadores, aquela pequena brecha de 
soberania popular se tornava uma coi-
sa perigosa — e aí começam os golpes.

 O primeiro golpe é o da Dilma, 
que ganhou a eleição dizendo que 
não ia fazer ajuste nem que a vaca 
tossisse e fez o ajuste. Pôs o Joaquim 
Levy lá para fazer o ajuste e começar 
um processo do qual é dificílimo sair, 
porque uma vez que você entra nes-
sa lógica é dificílimo sair dela.

E vieram os outros golpes. Do-
brando a meta veio o [ex-presidente 
Michel] Temer, com a “Ponte para 

o Futuro” — que na verdade aponta 
para o século 19, para fazer com que 
o Brasil se transforme numa espécie 
de megafeitoria moderna. Depois, 
numa mudança de qualidade, uma 
metástase, vem o Bolsonaro.

Essa é a crise política brasileira. Por 
trás da crise da Nova República está a 
impossibilidade do capitalismo brasi-
leiro de resolver os problemas funda-
mentais do povo. O capitalismo bra-
sileiro é um capitalismo dependente. 
Qual é a galinha dos ovos de ouro do 
capitalismo brasileiro? Salário baixo. E 
como é que se consegue salário baixo? 
Mantendo um mar de pobreza, que 
não é um resíduo nem um desleixo da 
classe dominante. O mar de pobreza é 
funcional para que esta sociedade pos-
sa funcionar desse jeito.

Há uma contradição entre o que 
é a realidade objetiva e o que é a for-
malidade da Nova República, e é isso 
que condiciona a luta política no pe-
ríodo posterior a 2013-14. A solução 
do capital para a crise econômica é o 
ajuste, [que] no curto prazo é recom-
por a taxa de lucro, custe o que cus-
tar: fazendo arrocho salarial, criando 
negócios para o capital, privatização, 
reforma da Previdência e fomentan-
do o rentismo. Toda a política econô-
mica é subordinada à administração 
da sustentabilidade intertemporal da 
dívida pública — para usar um termo 
de que eles gostam. A solução eco-
nômica para a crise é o neoliberalis-
mo selvagem: uma ofensiva sobre o 
trabalho, uma ofensiva sobre o meio 
ambiente, uma ofensiva sobre as po-
líticas sociais, uma ofensiva sobre a 
soberania nacional. Este é o progra-
ma do capital, que eles chamam de 
“Ponte para o Futuro”, que na verda-
de joga o Brasil no passado.

“A solução burguesa 
para o novo é a 
tradicional brasileira: 
de cima para baixo, 
autoritária. Essa solução 
encarnou no Bolsonaro, 
porque Bolsonaro 
falou: ‘Eu sou o novo’. 
É uma ironia: chama o 
capitão do mato, ele se 
apresenta como o novo 
e transforma isso numa 
consigna: intervenção 
militar pelo voto” 
(Plínio)

Para a crise social, qual é a solu-
ção? Nisso o presidente chileno foi 
muito objetivo. Você decreta uma 
guerra aos pobres, criminaliza-se 
o movimento social, criminaliza-se 
a política e se aterroriza a popu-
lação com uma guerra aos pobres 
travestida de guerra às drogas.  
Na política, o que está morrendo é 
a Nova República, aquele fiapo de 
democracia que foi conquistado pelo 
povo na transição da Ditadura para 
o Estado de Direito. E há uma luta 
do velho com o novo: o velho resis-
te à morte. Quem mata? A Lava Jato. 
Quem resiste? O partido do “salvem-se 
todos”. Mas há uma segunda luta: 
o que colocar no lugar do velho? 
Essa é a disputa do novo. A solução 
burguesa para o novo é a solução 
tradicional da burguesia brasileira: 
de cima para baixo, autoritária. Es-
ta solução encarnou no Bolsonaro, 
porque Bolsonaro falou: “Eu sou o 



www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp Revista Adusp   dezembro 2020   15

novo”. Que é uma ironia: chama o 
capitão do mato, ele se apresenta 
como o novo e transforma isso numa 
consigna: intervenção militar pelo voto.  
A vitória do Bolsonaro representa 
o colapso definitivo da Nova Repú-
blica. Ganhou a violência como po-
lítica de Estado, como solução para 
os problemas nacionais. [Mas] não é 
verdade que o país está degringolan-
do com a chegada do Bolsonaro: o 
Brasil está degringolando há muito 
tempo. O processo de reversão neo-
colonial não é de hoje, vem de lon-
ga data. Para pegar a crise do meio 
ambiente: nos últimos vinte anos, 
antes do Bolsonaro chegar, o debate 
entre os cientistas que estudam a 
devastação ambiental no Brasil é se 
a área de floresta destruída foi equi-
valente ao território do Uruguai, do 
Paraguai ou da Alemanha. Ou se-
ja: já vinha tendo devastação. Claro 
que há uma mudança de qualidade 
com a chegada de Bolsonaro: o des-
manche da nação vira uma política 
de Estado. Bolsonaro é a turma da 
marreta: vai pôr no chão, vai des-
mantelar. O que mudou na questão 
ambiental? É que existia uma es-
pécie de ecocapitalismo, montado 
pela Marina [Silva] no governo do 
Lula, a chamada governança am-
biental. Quando você desmonta a 
governança ambiental, a devasta-
ção fica selvagem, incontrolável.  
No fundo, o que está acontecendo 
no Brasil há um bom tempo? Uma 
reversão neocolonial. Estamos so-
lapando as bases de um Estado na-
cional. Na economia, é a desindus-
trialização. Na burguesia, é a desna-
cionalização. No trabalho, é a pre-
carização das relações de trabalho. 
No território, é a crise federativa 

profunda. No Estado, é o desmonte 
do Estado. Na cultura, é a crise da 
identidade cultural. É um processo 
que vem de longe. É importante a 
gente ter claro isso. Por exemplo: 
neodesenvolvimentismo do Lula. É 
o neodesenvolvimentismo “Micha-
el Jackson” — aquela dança lunar, 
parece que vai para a frente, mas 
na verdade vai para trás. É o único 
neodesenvolvimentismo que termina 
com forças produtivas mais simples 
e regredidas do que no início. O pro-
cesso é uma longa decadência. Não 
é só no Brasil, é em toda a perife-
ria latino-americana. Várias outras, 
para não ficar na América Latina.  
A chegada do Bolsonaro representa 
um salto de qualidade neste proces-
so de colapso da nação. Isto é impor-
tante para a gente ter uma noção da 
gravidade do momento histórico. 
Estamos num momento em que é 
urgente deter isso — não há tempo 
[a perder]. Então a estratégia “va-
mos cozinhar o galo no fogo brando, 
vamos ‘sangrar’ o Bolsonaro e espe-
rar até 2022” — precisa ver se o país 
chega inteiro até 2022. Não estamos 
numa normalidade: estamos numa 
anormalidade. Digo isso para chegar 
nos problemas da esquerda.

Primeiro temos que fazer a dis-
tinção clara entre a esquerda “da 
ordem” e a esquerda “contra a or-
dem”. O que é a esquerda da ordem? 
É aquela que aceita e que não ques-
tiona os parâmetros da ordem, que 
não coloca como prioridade a neces-
sidade de transformação das estrutu-
ras, a que atua dentro do horizonte 
da miséria do possível. Essa esquerda 
tem que ter bom comportamento, se-
não é tirada da ordem. A função dela 
é legitimar a ordem e criar ilusões. 

Quando na oposição, o básico do seu 
papel é desmobilizar o povo, tirar 
o povo da rua e canalizar tudo para 
negociações dentro do Parlamento. 
Como dizia Florestan Fernandes, a 
nossa democracia é restrita à pluto-
cracia, mas pode ser mais ampla: ela 
funciona como uma sanfona e pode 
ser ampliada e estreitada. Agora ela 
está, evidentemente, se estreitando, 
e essa esquerda da ordem está sendo 
manejada, empurrada, para a direita. 
Não tenho nada a falar sobre essa 
esquerda, como ela vai operar, como 
ela tem que se comportar.

Quero discutir qual vai ser a ta-
refa da esquerda contra a ordem. A 
tarefa da esquerda contra a ordem 
é mudar a ordem. Primeiro ela tem 
que ter um programa que vá além 
do “melhorismo”, que é uma espé-
cie de “eu sou o menos pior”. Um 
programa que não venda a ilusão de 
que é possível resolver os problemas 
do povo brasileiro sem enfrentar as 
causas dos problemas, a segregação 
social, o imperialismo. Isso quer di-
zer, no fundo, ir além do PT e ir além 
do lulismo. Temos que colocar na 
ordem do dia a mudança, porque é 
isso que leva o povo para a rua. Esta 
é a função da esquerda brasileira: ter 
um programa para sair dessa enca-
lacrada de uma democracia “me en-
gana que eu gosto” e de um modelo 
econômico absolutamente elitista e 
concentrador de renda — que con-
centra mais na crise, mas concentra 
também no neodesenvolvimentismo.

É preciso ter um programa e uma 
organização compatível com o pro-
grama. Se a função da esquerda é 
mudar a ordem, a tarefa das organi-
zações de esquerda é construir força 
política para mudar a ordem. E como 
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é que muda a ordem? Com o povo na 
rua. Tudo o que não pode quando o 
povo não está na rua pode quando 
o povo vai para a rua. A gente está 
assistindo a isso a olho nu no Chile 
[N.R.: vide p. 58]. Tudo o que não po-
dia, de repente, mesmo dentro dos 
parâmetros da ordem, o [presidente 
Sebastián] Piñera diz agora que po-
de. Para construir força para mudar, 
é preciso construir consciência de 

classe e fugir da armadilha institu-
cional, que é a prática do programa 
do PT: mobiliza, mobiliza, mobiliza 
[e] joga tudo para as instituições; ne-
gocia lá por cima e acomoda.

No fundo, o desafio da esquerda 
é disputar o novo. A burguesia tem 
uma resposta para os problemas do 
Brasil, que é o neoliberalismo sel-
vagem. O efeito é reversão colonial, 
colapso da nação. Para a população, 

isso significa barbárie. Nós temos 
que ter resposta à barbárie, e essa 
resposta passa por um outro modelo, 
por uma outra política econômica, 
e isto supõe uma ruptura profunda 
com a ordem. É isso que tem que 
ser colocado para que a gente possa 
abrir um outro debate na sociedade 
brasileira, e não ficar circunscrito 
em um debate que nos condena à mi-
séria do possível.

“O bolsonarismo  
se caracteriza, numa 
definição inicial, como 
um processo no qual 
adversários políticos são 
inimigos, e para esses 
inimigos cabe tudo — 
no limite, até a morte. 
Outra característica: 
no imaginário 
representado pelo 
Bolsonaro o futuro  
é distópico e o passado 
é glorioso”

Vou falar, do meu lugar como an-
tropóloga, sobre como o bolsonaris-
mo funciona a partir da perspectiva 
etnográfica, do trabalho de campo e 
de uma pesquisa que vem sendo feita 
desde 2016. A primeira coisa que eu 
perguntaria é: afinal de contas, o que 
é o bolsonarismo? O bolsonarismo 

tem simetrias com o que definimos, 
do ponto de vista acadêmico, como 
o lulismo? E, da mesma forma que 
podemos perguntar se Lula é maior 
que o lulismo ou se o lulismo é maior 
do que Lula, podemos também per-
guntar se o bolsonarismo é maior do 
que Bolsonaro. Temos uma série de 
questões para pensar o que seria o 
bolsonarismo.

Num dos áudios vazados agora 
nessa guerra interna do PSL [N.R.: 
referência a gravações divulgadas nas 
quais o então líder do Partido Social Li-
beral, Delegado Waldir, diz que poderia 
“implodir o presidente” — o deputado 
acabou substituído na liderança do par-
tido por Eduardo Bolsonaro], um dos 
deputados diz que Bolsonaro tem 
um desafio: primeiro, o de “manter 
o bolsonarismo”, nas palavras dele, 
e segundo, fazer alianças com o Con-
gresso. Isso me parece uma espécie 
de dilema: continuar em campanha 
eleitoral ou fazer de fato aquilo que 
a gente considera como política — 
alianças etc., enfim: não tratar ad-
versários políticos como inimigos.

Esse é o ponto: numa defini-
ção inicial — estamos no desen-
volvimento da pesquisa e essa é 
uma questão em aberto — o que 
temos chamado de bolsonarismo 
se caracteriza como um processo 
no qual adversários políticos são 
inimigos, e para esses inimigos ca-
be tudo — no limite, até a morte. 
Utilizamos nesse trabalho em equi-
pe de 2016 a 2019 uma metodologia 
que temos chamado de mapeamen-
to de controvérsias. Esse mapea-
mento foi realizado a partir de pro-
testos e manifestações de rua — des-
de Marcha da Maconha e marcha 
pedindo o fechamento do Supremo 
Tribunal Federal (STF) até terrapla-
nismos, intervenção militar e coisas 
relacionadas a videogames. Ouvi-
mos os atores para tentar entender 
o que eles definem como bolsona-
rismo, mesmo que não o enunciem 
diretamente assim.

Ao longo da pesquisa, vimos que 
isso que hoje chamamos de bolso-
narismo não tinha esse nome e nem 
era materializado na própria figura 

isabela Kalil
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do Bolsonaro. A figura do Bolsonaro 
funcionou como uma espécie de ímã, 
de catalisador de anseios, questões 
e controvérsias que já estavam co-
locadas na rua. De alguma maneira 
ele conseguiu fazer uma espécie de 
bricolagem; literalmente um calei-
doscópio, que foi a imagem que uti-
lizamos do ponto de vista analítico, 
com fragmentos de diferentes coisas.

Esse parece ser um dos grandes 
desafios e uma das dificuldades pa-
ra definirmos o bolsonarismo. Mes-
mo a ideia de que com Bolsonaro 
estamos vivendo um governo neo-
liberal tem algumas complicações. 
Um bom exemplo desse caleidoscó-
pio é a questão da viagem à China 
[realizada em outubro de 2019]. Se 
a gente imaginasse, em 2018, que 
Bolsonaro como presidente tenta-
ria estreitar relações diplomáticas e 
comerciais com a China, isso soaria 
absurdo. Nesse caleidoscópio, de-
pendendo do momento, muito se-
letivamente, pode haver regulação 
ou desregulação da Petrobras, por 
exemplo, ou pertencimento ou não 
ao PSL. Uma das dificuldades para 
entender que imagem vemos quan-
do olhamos para isso que estou cha-
mando de bolsonarismo é que esse 
caleidoscópio não é estático e muda 
muito rapidamente do ponto de vis-
ta político, de acordo com diferen-
tes interesses do momento.

Numa pesquisa que realizamos, 
com resultados até 2018, consegui-
mos montar um quadro de diferen-
tes perfis de apoiadores do Bolso-
naro. Falo apoiadores e não eleito-
res porque entrevistamos pessoas 
que não tinham idade mínima para 
votar, mas que viam na figura do 
Bolsonaro uma espécie de ídolo, in-

clusive extrapolando o seu lugar 
como candidato e como político. Es-
ses diferentes perfis nos ajudaram 
a pensar esse caleidoscópio e o que 
seria esse quadro fragmentado.

Para dar um exemplo, em rela-
ção à questão da gestão da violên-
cia identificamos grupos de pessoas 
que pediam que o Estado fizesse a 
gestão da criminalidade e da vio-
lência; outros que achavam que a 
iniciativa privada faria isso muito 
melhor que o Estado, porque o Esta-
do teria falido e seria incompeten-
te nessa área; e um terceiro grupo, 
majoritariamente formado por ho-
mens, que dizia: “Nem Estado nem 
iniciativa privada. Quero armas e 
vou eu mesmo cuidar da gestão da 
criminalidade e da violência”.

São diferentes figurações desse 
caleidoscópio que identificamos a 
partir de 16 perfis, que na verdade 
são mais uma tipologia para pensar 
do que pessoas vivendo na realidade. 
Vou trazer alguns pontos a partir 
desses elementos do caleidoscópio.

Para começar, chamou muito a 
nossa atenção que já em 2016 ouvía-
mos o lema “Meu partido é o Brasil”. 
É um lema que ficou muito conhe-
cido — nas imagens do Bolsonaro 
sendo esfaqueado [na campanha 
eleitoral de 2018], ele está usando 
uma camiseta que diz isso. Em 2019, 
ao fazer etnografia em protestos e 
manifestações públicas, passamos a 
ver um outro lema crescente, com 
a substituição do “Meu partido é o 
Brasil” para “Meu partido sou eu”. 
Nas entrevistas ficou claro que os 
partidos políticos, naquele contexto, 
já não eram mais necessários. É uma 
espécie de segundo momento desse 
caleidoscópio, no qual a própria exis-

tência institucional de partidos polí-
ticos já era vista como desnecessária. 
Em março e abril isso parecia algo 
muito pequeno, mas se pensarmos 
nas disputas e questões envolvendo 
agora o PSL faz muito sentido.

Outra característica é a de que na 
campanha de 2018 houve, e conti-
nua havendo, a mobilização de uma 
espécie de “devir revolucionário re-
verso”. O que seria isso? Enquanto, 
por exemplo, nas campanhas do Lula 
havia a mobilização de uma imagi-
nação política na qual a utopia es-
tá num futuro melhor, no caso do 
imaginário representado pelo Bolso-
naro ocorre o contrário: o futuro é 
distópico e o passado é glorioso. Daí 
vêm as iniciativas, falas e posições, 
por exemplo, de voltar a 1964, ao 
tempo da Ditadura, mesmo de voltar 
ao Brasil monarquista ou, no limite, 
voltar às Cruzadas, o que alguns gru-
pos minoritários apontam.

“Günther Jakobs fala 
do ‘direito penal do 
inimigo’, a ideia de que 
uma nação deve ter 
dois direitos penais: 
um para o cidadão 
que tem uma postura 
considerada correta pelo 
Estado — e outro para 
o inimigo. Esse inimigo 
se traduziria como o 
‘terrorista’ e pode ser 
qualquer pessoa” 
(Isabela)
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Outro elemento, também impor-
tantíssimo, é a noção, a ideia e o con-
ceito de pessoa, termo muito caro 
para a antropologia. Há uma mobili-
zação, dentro dessa perspectiva, de 
uma noção muito específica e muito 
seletiva de pessoa — sucintamente, é 
a ideia de que a sociedade brasileira 
passasse, do ponto de vista de polí-
tica de Estado, a operar agora com 
pessoas e não-pessoas. Teríamos en-
tão grupos que não mereceriam, por 
exemplo, a Constituição: ela não se-
ria destinada a todos, mas apenas a 
uma parcela da população.

Claro que isso não é uma novi-
dade, é algo que marca a história do 
Brasil. Mas agora, abertamente, isso 
vira uma política de Estado. É uma 
característica que lembra bastante 
um autor alemão, Günther Jakobs, 
que vai falar do direito penal do inimi-
go, ou seja: a ideia de que uma nação 
deve ter dois direitos penais, um pa-
ra o cidadão que tem uma postura 
considerada correta pelo Estado — e 
qualquer relação com a ideia de “ci-
dadão de bem” não é mera coinci-
dência — e outro para o inimigo.

O que é problemático é que esse 
inimigo, que vem sendo produzido 
desde os anos 1980, se traduziria co-
mo o “terrorista”, e esse “terrorista” 
pode ser qualquer pessoa. Pode ser 
movimentos sociais, partidos con-
siderados de esquerda, ONGs, po-
pulações indígenas. É a ideia de se 
criar um inimigo que precisa ser 
combatido, inclusive com viola-
ções de direitos, porque o inimigo 
não merece o mesmo código penal.  
Esses são os três principais eixos. Eu 
também destacaria questões relacio-
nadas com essa combinação: mili-
tarização da vida cotidiana; instru-

mentalização dos movimentos sociais 
considerados de direita, que vão para 
as ruas quando se define um inimigo 
— principalmente os que se forma-
ram em 2016, [para] estabelecer uma 
espécie de clamor para pressionar o 
STF; uma forma específica de comu-
nicação, que passa pelo uso de plata-
formas privadas como o Twitter; uma 
noção específica de família, já que o 
que chamamos de bolsonarismo não 
se resume à figura do Bolsonaro mas 
se estende à família, inclusive com fi-
lhos tendo atribuições que não seriam 
de forma alguma possíveis dentro de 
um certo decoro que se esperaria de 
um presidente.

Há também um certo tipo de re-
lação entre público e privado; o fato 
de criar a sua própria oposição; a 
atuação de grupos que são mais do 
que eleitores, mas apesar de não es-
tarem dentro da estrutura do Estado 
atuam como uma forma tanto de 
manter essa tensão constante com 
os chamados inimigos quanto para 
operar do ponto de vista da comu-
nicação como milícias virtuais; uma 
forma de apropriação muito seletiva 
da religião. É uma das coisas que eu 
tenho feito a crítica, porque a gente 
tem tentado encontrar uma resposta 
muito fácil, muito mais simples do 
que de fato é, à ideia do uso das reli-
giões evangélicas. Ainda que alguns 
autores apresentem a noção de evan-
gelização da política, muito produtiva, 
é uma noção seletiva. Tem um uso 
muito seletivo da religião, vinculado 
inclusive à noção de corrupção: uma 
corrupção não apenas envolvendo 
o uso indevido de recursos finan-
ceiros, por exemplo, mas também 
corrupção moral — por exemplo a 
“ideologia de gênero”. É uma noção 

que tem fundo religioso e que está 
para muito além da questão especí-
fica de Estado em si ou da atuação de 
partidos, movimentos sociais: passa 
pela ideia de que determinadas con-
dutas são consideradas corruptas, no 
sentido moral.

Há também negacionismo cli-
mático, revisionismo histórico, po-
sições antigênero, o apelo a uma 
posição antissistema, que a gente 
vê introduzida como a ideia de uma 
nova política versus uma velha polí-
tica. E por fim a própria negação da 
política: a frase “Meu partido sou 
eu” por si só é a negação da política.

Para muito além dessa ideia, 
que já é uma exacerbação do “Meu 
partido é o Brasil”, me chama mui-
to a atenção uma frase dita pelo 
presidente recentemente: “Estou 
sim reduzindo o espaço democrá-
tico da esquerda”. Ou seja, parte-se 
da ideia de que existem dois espa-
ços democráticos: um espaço de-
mocrático da esquerda e um da di-
reita. Isso de alguma forma resume 
as dificuldades que temos tanto do 
ponto de vista analítico quanto de 
pensar formas de resistência.

Como responder a isso, uma vez 
que as regras agora são colocadas de 
outra forma, fora do campo da políti-
ca? Acredito que as saídas devem ser 
institucionais. Não creio que a saída 
mais realista, pelo menos no momen-
to, não seja institucional. Mas temos 
um desafio muito grande. Teremos 
que fazer muita pesquisa e provavel-
mente muito trabalho de campo pa-
ra entender o que é o bolsonarismo. 
Olhando apenas a comparação entre 
2018 e 2019, vemos uma mudança 
grande de posição e novas configura-
ções desse caleidoscópio.
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“Bolsonaro foi solução 
para os partidos políticos 
tradicionais, que fizeram 
o impeachment em 
2016. Solução para o 
partido do Judiciário. 
Para o partido da mídia 
oligopolista e para 
a cúpula das Forças 
Armadas e as polícias 
militares e civis. Para a 
extrema-direita. Para o 
grande capital”

É bom esclarecer que, além de 
professor de Relações Internacio-
nais na UFABC, também sou diri-
gente nacional do PT e da execu-
tiva nacional da campanha “Lula 
Livre”, para que se saiba de que 
lugar falo.

Aceito a ideia de que temos uma 
crise política, como diz o título do 
debate, mas considero isso em ter-
mos. Em primeiro lugar, vivemos 
uma crise mundial, que em parte é 
uma crise de acumulação e em par-
te tem a ver com uma disputa de 
hegemonia entre Estados Unidos e 
China — um ambiente internacio-
nal de crises e que vai acumulando 
material para guerras, rupturas, e 
se a gente tiver sorte, revoluções.

 Essa crise mundial se entre-
laça com crises regionais e com 
crises nacionais, as mais variadas. 
No Brasil, estamos vivendo a crise 

do modelo que se convencionou 
chamar de neoliberal, aquele que 
substituiu o modelo que se conven-
cionou chamar de desenvolvimen-
tista, entre 1930 e o final dos anos 
1970. Junto com essa crise, que é de 
acumulação e de padrão de modelo 
econômico, há também uma crise 
do regime de 1988. Nenhuma força 
política e social aceitou 1988, a ver-
dade é essa. Fala-se de pacto, pac-
to, pacto... Mas a primeira resposta 
a esse pacto foi o PT votando “não” 
no momento de votação final da 
Constituição de 1988, e o [então 
presidente] José Sarney declaran-
do o país ingovernável com aque-
la Constituição. Não houve pacto. 
Desde aquele momento até hoje há 
uma disputa sobre o que é ou não 
aplicável, e o que estamos vivendo 
hoje tem relação direta com isso.

A segunda questão é sobre Bol-
sonaro. Não considero que Bolso-
naro fosse uma solução inevitável 
para essa crise que acabei de des-
crever: ele era uma das soluções 
possíveis. Mas se converteu, ao 
longo de 2018, na solução de um 
amplo espectro de forças políticas. 
Em primeiro lugar, Bolsonaro foi a 
solução para os partidos políticos 
tradicionais, que fizeram o impea-
chment em 2016. Ele foi a solução 
para o partido do Judiciário, espe-
cialmente para a fração lavajatis-
ta. Foi a solução para o partido da 
mídia oligopolista e para os setores 
médios tradicionais, que a gente 
apelidou carinhosamente de “co-
xinhas”, e que saíram às ruas lou-

camente nos últimos anos. Tam-
bém foi a solução para a cúpula 
de várias igrejas e para o “partido 
militar”. O “partido militar” — a 
cúpula das Forças Armadas e as po-
lícias militares e civis — foi quem 
vertebrou a campanha do Bolsona-
ro no início de 2018.

Ele foi a solução, evidentemen-
te, para a extrema-direita e para 
os grupos milicianos. Foi a solução 
para o grande capital, e continua 
sendo visto por parcelas importan-
tes do grande capital como alguém 
que está entregando o que prome-
teu. É por isso que falo que tem que 
se tomar cuidado com a expressão 
“crise política”, porque não está 
havendo hoje no Brasil uma situ-
ação em que o poder esteja ame-
açado. Pelo contrário, há um pro-
grama sendo implementado com 
toda a tranquilidade. Acabou-se de 
aprovar a reforma da Previdência e 
uma lista de coisas que todo mun-
do aqui conhece. E, por fim, o Bol-
sonaro também construiu-se como 
a solução para dois governos que 
interferiram aberta e diretamen-
te no processo eleitoral brasileiro: 
dos Estados Unidos e de Israel, que 
forneceu inteligência militar para 
a sua campanha.

 Ele foi a solução por conta de 
um processo que precisa ser his-
toriado para a gente compreender 
em que ponto estamos. Esse pro-
cesso começa na crise de 2008, que 
é um marco: ela mudou a postura 
do grande capital frente aos gover-
nos do PT, mas não mudou a postu-

Valter pomar
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ra do PT frente ao grande capital.
Vivi isso pessoalmente na discus-

são sobre o programa de governo 
da campanha da Dilma Rousseff de 
2010, em que havia duas posições na 
comissão de programa. Prevaleceu 
a posição daqueles que diziam que 
o primeiro mandato da presidenta 
Dilma transcorreria no mesmo ce-
nário do segundo mandato do pre-
sidente Lula [2007-2010]. E perdeu 
na comissão de programa a posição 
que dizia que o primeiro mandato da 
presidenta Dilma transcorreria num 
cenário completamente diferente e, 
por isso, haveria de se ter um pro-
grama completamente distinto, com 
ênfase nas reformas estruturais.

Foi feita uma opção naque-
le momento — equivocada, abso-
lutamente equivocada. O PT não 
mudou a postura frente ao gran-
de capital no momento em que o 
grande capital havia mudado com-
pletamente a sua postura frente ao 
PT. Isso foi se materializando entre 
2011 e 2014, no zigue-zague que foi 
o primeiro mandato da presidenta 
Dilma, e na campanha de 2014.

Entretanto, o PSDB não foi ca-
paz de impor uma derrota ao PT 
em 2014, em grande medida porque 
houve um levante da esquerda de-
mocrática e popular no país, que no 
segundo turno se mobilizou. Diante 
da derrota, a posição do PSDB foi 
de ir para o golpe. Isso se materia-
lizou no processo de impeachment 
e na condenação e prisão do presi-
dente Lula. Até aquele momento, 
Bolsonaro não era um ator rele-
vante na disputa política, embora 
a extrema-direita tivesse sido con-
vocada pelos partidos de centro-
direita para criar número e volume 

na mobilização pelo golpe e pelo 
impeachment.

Apesar de ter ocorrido tudo is-
so, nas eleições de 2018 Fernando 
Haddad mostrava que tinha capa-
cidade para ir ao segundo turno, 
o que aconteceu. É nesse contexto 
que o Bolsonaro se torna um per-
sonagem relevante. Há um esvazia-
mento das candidaturas de centro-
direita, especialmente a do [Geral-
do] Alckmin (PSDB), que era quem 
tinha mais potencial. E Bolsonaro 
se converte na alternativa daquele 
leque imenso de forças que citei.

Quando chega ao governo, Bol-
sonaro expressa várias coisas, como 
o programa ultraliberal do grande 
capital brasileiro e o programa da 
extrema-direita, que, embora seja 
numericamente pequena no país, 
tem um enorme potencial militante. 
Bolsonaro também expressa eleito-
ralmente, politicamente e ideologi-
camente setores populares.

Esse é o elemento que devemos 
olhar com muita atenção: setores po-
pulares que foram alienados em 2015 
pela opção desastrosa adotada não 
pela presidenta Dilma, mas pela maio-
ria do PT. No congresso do partido em 
2015 prevaleceu, com 55% a 45%, a 
posição de recusar uma resolução que 
pedia a demissão do Joaquim Levy.

Houve setores populares alie-
nados, no sentido de entregues a 
opções conservadoras, uma vez que 
o efeito social daquela política foi 
muito desastroso. E houve setores 
populares que nunca foram ligados 
ao PT ou que em algum momento 
votaram nas candidaturas do PT, 
mas que foram ganhos por um dis-
curso da teologia da prosperidade 
e do empreendedorismo popular. 

Curiosamente, vários desses setores 
eram beneficiários de políticas so-
ciais adotadas pelos governos Lula 
e Dilma. O que mostra o óbvio: sem 
luta política, sem conscientização 
política, as políticas sociais não sig-
nificam uma variável importante.

Destaco, mais uma vez, que Bol-
sonaro também será expressão de 
um projeto absolutamente atual e 
conectado, em primeiro lugar, com 
o Estado-Maior das Forças Armadas 
brasileiras, que formulou nos últi-
mos anos um lugar para o Brasil e 
para as Forças Armadas na ordem. 
E, em segundo lugar, conectado com 
a direita global. Muitas vezes há um 
discurso estranho em setores da es-
querda que desqualificam Bolsonaro 
pelo seu caráter cavernícola — e ele 
é cavernícola, mas tanto quanto a 
extrema-direita europeia e estadu-
nidense. Essa ênfase de se apresen-
tar como candidato da antipolítica, 
aquele que critica as instituições e 
o establishment, é paradoxal para al-
guém que foi deputado por 28 anos 
e é produto de um dos aparatos mais 
tradicionais do Estado brasileiro, que 
são as Forças Armadas.

Mas ele construiu e ganhou le-
gitimidade em alguns setores com 
esse discurso — que não é, insisto, 
particular dele. A extrema-direita 
europeia usa e abusa desse discur-
so antipolítica, antiestablishment, 
antiinstituições. E faz isso porque 
a esquerda europeia — como uma 
parte da esquerda brasileira — 
abriu espaço para que isso pudes-
se ser feito. A esquerda brasileira, 
em algum momento dos últimos 
anos, foi profundamente antiesta-
blishment e canalizava esse senti-
mento da “crítica a tudo isso que 
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está aí”. À medida que a esquerda 
brasileira começou a se normali-
zar, e como o país não melhorou 
na mesma velocidade que a es-
querda se normalizava, restaram 
setores da população órfãos, no 
sentido de não encontrarem quem 
atacasse essa ordem iníqua e essas 
instituições que prevalecem no 
Brasil. Bolsonaro aproveitou-se 
da ausência, na disputa, do Lula, 
que simbolicamente ocuparia esse 
espaço.

Entendo então que é correto 
falar em crise por três motivos. 
Primeiro, porque a situação inter-
nacional não favorece a política 
adotada aqui, que causa todo tipo 
de ruído. Mesmo um governo pró-
EUA até o último fio de cabelo é 
obrigado a fazer algum tipo de ges-
to em relação à potência ascenden-
te. Um país como o Brasil ser sub-
metido a esse nível de regressão, 
neste cenário internacional, é um 
fator de tensão permanente.

“Tem que ser recolocado 
o tema do socialismo. 
Ou a esquerda brasileira 
supera o keynesianismo 
e republicanismo liberal-
democrático ou vamos 
viver sempre este tipo 
de looping. A maior 
parte da  esquerda 
brasileira é keynesiana 
e republicano-liberal-
democrática” 
(Valter)

O segundo elemento é a pró-
pria dinâmica da economia na-
cional. Aquele projeto que se 
vendeu, de uma rápida recupe-
ração através de uma ultralibe-
ralização, não apenas não está 
ocorrendo como seus efeitos nos 
vizinhos estão ocorrendo mais 
rápido. E o terceiro elemento — o 
principal, na minha opinião — 
é que há uma divisão na coali-
zão golpista sobre até onde ir. 
Eles têm acordo naquilo que já 
foi dito aqui, que é eliminar os 
setores populares como protago-
nistas autônomos, mas não têm 
acordo em relação ao restante 
da ópera. A extrema-direita quer 
fazer tábula rasa da Constituição 
de 1988. O que significa dizer: le-
var o projeto “lavajatista/cúpula 
militar” até o fim, enquanto que 
os setores tradicionais da direita 
não querem. É uma disputa entre 
o “Estado Novo”, que o Bolsonaro 
disse que quer criar — ele disse: 
“Eu vim para desconstruir” — e a 
posição convencional da centro-
direita.

Quais são os cenários? Três, na 
minha opinião. O primeiro é que 
esse projeto do ultraliberalismo 
de extrema-direita seja levado até 
o fim, com um rebaixamento ain-
da mais brutal do que o normal 
do peso do trabalho na divisão da 
renda nacional; uma redução ain-
da maior do que o normal das li-
berdades democráticas — para o 
movimento sindical, os movimen-
tos populares, para as ideias de 
esquerda, para a participação elei-
toral dos partidos de esquerda; e a 
consolidação desse realinhamento 
do Brasil com os Estados Unidos 

na esfera internacional. Esse é um 
cenário de vitória das posições de 
extrema-direita, reeleição do Bol-
sonaro em 2022 e consolidação de 
um “Estado Novo”, ultraliberal e 
de extrema-direita.

Um segundo cenário, já citado 
aqui, é de prosseguir o ultralibera-
lismo sem o Bolsonaro, sem o bode 
na sala. Esse é um projeto que tem 
chance de vingar. A centro-direi-
ta está operando no sentido de 
cooptar setores da esquerda e de 
isolar o Bolsonaro como alguém 
desnecessário. Porque, afinal de 
contas, frente a uma esquerda que 
não está conseguindo impor uma 
resistência, para que a violência 
oposta? No fundo, o que a cen-
tro-direita está dizendo é isto: o 
Bolsonaro se preparou para uma 
guerra civil, mas uma parte dos 
exércitos não compareceu, então 
não é necessário esse nível de be-
licosidade. A centro-direita, que 
busca alianças no centro e à es-
querda, opera para construir uma 
alternativa ultraliberal. Quem co-
mandou a aprovação da reforma 
da Previdência no Congresso Na-
cional foi o Rodrigo Maia [presi-
dente da Câmara dos Deputados], 
não a liderança do governo Bolso-
naro nem o Paulo Guedes.

O terceiro cenário possível 
é o da ruptura popular. Eu não 
acredito que a esquerda volte a 
governar através de eleições nor-
mais à la 2002. Esse cenário, na 
minha opinião, está descartado. 
A esquerda pode voltar a gover-
nar o país e ganhar eleições, mas 
só haverá um cenário desse tipo 
se ele for acompanhado de uma 
ruptura popular.
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Quais são as chances de isso 
ocorrer? De um lado, o combus-
tível está se acumulando, porque 
o grau de desigualdade social é 
visível e crescente. De outro, há 
freios importantes que precisam 
ser considerados e que limitam 
as possibilidades de uma ruptura 
popular. O primeiro é que a di-
reita se capilarizou muito na so-
ciedade brasileira. Hoje a direita 
é mais capilarizada do que era há 
20 anos.

Em segundo lugar, o nível de 
institucionalização da esquerda 
é proporcional e inverso. Eu falo 
“institucionalização da esquerda” 
e vou dar aqui três exemplos. O 
governador Rui Costa, da Bahia, 
que diz: “OK, a reforma da Previ-
dência é razoável. Não me opus 
a ela. O PT se opôs, eu não”. O 
PCdoB votando a favor do acor-
do da Base de Alcântara [MA] em 
troca da expectativa de investi-
mentos. E essa figura muito com-
bativa e importante que é o nosso 
amigo Marcelo Freixo [PSOL-RJ] 
fazendo uma nota por escrito pa-
ra dizer que a ação da polícia do 
Witzel contra aquele sequestra-
dor do ônibus foi tecnicamente 
adequada. Leiam essa nota, é as-
sustadora.

Então não é apenas o PT. Se fos-
se só o PT, estaríamos menos mal. 
Mas há um processo de institucio-
nalização muito grande ligado ao 
fato, como já foi dito aqui, de que 
uma parte da esquerda imagina 
que a derrota dessa operação ul-
traliberal será feita, mais ou me-
nos, como foi a derrota do neoli-

beralismo sob FHC em 2002. E não 
será, dados o grau de retrocesso e a 
situação geral do país.

Encerro com “pílulas”. Primei-
ro, é um erro qualquer tipo de 
frente ampla com setores de cen-
tro-direita ultraliberais. A esquer-
da tem que construir uma frente 
popular, e só dá para construir 
uma frente popular com muscu-
latura com o PT — contra o PT ou 
sem o PT não tem musculatura.

Em segundo lugar, sou favorável 
a que as pessoas falem “Fora Bozo” 
o quanto elas quiserem. Como já foi 
dito aqui, nós temos que disputar o 
conteúdo porque a luta contra o 
governo Bolsonaro tem que ser le-
vada com toda radicalidade — tem 
que ser “Fora a coalizão golpista” e 
novas eleições.

Terceiro: a campanha pelo “Lula 
Livre” é uma bandeira democráti-
ca, não é o centro da tática. Quarto: 
a estratégia da esquerda brasileira 
tem que ser da ruptura popular. 
Qual é o lugar que as eleições vão 
ter nesse processo? Subordinado. 
Que centralidade tática poderão 
ter? Depende.

 Quinto: temos que defender 
um programa que tenha entre 
seus temas fortes estatizar o capi-
tal financeiro, sem o que não tem 
saída para a economia nacional, 
e reindustrializar pesadamente o 
país. Temos que recuperar e dar 
ao Estado um papel-chave: um 
Estado organizado e controlado 
pelos setores populares. E tem 
que ser recolocado na mesa o te-
ma do socialismo como parte do 
programa da esquerda brasileira, 

como era no final dos anos 1970 e 
início dos anos 80. Não existe saí-
da democrático-popular-nacional 
no Brasil sem retirar a classe do-
minante dos instrumentos de po-
der e do controle da economia.

Sexto: do ponto de vista do 
debate teórico, ou a esquerda 
brasileira supera o keynesianis-
mo e o republicanismo liberal-
democrático ou vamos viver 
sempre este tipo de looping. A 
maior parte da esquerda brasi-
leira é keynesiana e republica-
no-liberal-democrática.

Quantas vezes eu ouço, de pre-
sidentes de partidos à esquerda 
do PT — ouvi do presidente do 
PSOL — frases do tipo: “A nossa lu-
ta é por resgatar a Constituição de 
1988”. Esse é o nosso limite? Por 
fim, está certo quem falou aqui 
que não tem solução para um país 
como o Brasil sem algum tipo de 
ruptura revolucionária. Não acre-
dito em uma saída institucional 
que favoreça a maioria.

Alguém sempre me pergunta 
nessas horas: “Mas e o PT?” Eu 
peço ao PT o mesmo entusiasmo 
juvenil que muitos de nós temos 
quando a gente vê o Partido Tra-
balhista do Reino Unido, agente 
do imperialismo, do neolibera-
lismo e cúmplice dos momentos 
neo liberais recentes, agora dirigi-
do por Jeremy Corbyn, ou o Ber-
nie Sanders, do Partido Democra-
ta dos Estados Unidos. Ou a anistia 
que tantos dão ao peronismo na 
Argentina. Então eu peço que seja 
dado ao PT também esse benefício 
da dúvida.
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“Em 2002 foi adotada a 
‘Carta ao Povo Brasileiro’, 
em que se prometia 
adaptação programática 
ao rentismo financeiro. 
O núcleo do grande 
capital não apenas foi 
poupado, mas se tornou 
beneficiário do ciclo 
petista, algo reconhecido 
com orgulho pelo 
próprio Lula”

Não sou um analista debruçado 
de forma sistemática sobre o tema 
da conjuntura. Sou historiador e 
me considero um ativista, um mili-
tante dentro de uma corrente que 
busca reconstruir a organização 
revolucionária dos trabalhadores 
em escala internacional, que é a 
corrente trotskista. Militei muitos 
anos no PSTU [Partido Socialista 
dos Trabalhadores Unificado] e 
atualmente estou no PSOL.

Para discutir a conjuntura bra-
sileira precisamos levar em conta, 
em primeiro lugar, os sujeitos so-
ciais que estão em confronto. Então 
caberia aqui uma análise do signifi-
cado do bolsonarismo e dos setores 
sociais que hoje confluíram nesse 
governo e, de outro lado, a análise 
do campo da esquerda. Nesse cam-
po há um elemento de enorme im-
portância que é a análise do PT.

Antes, porém, quero mencionar 
o que ocorre no Chile, porque no 
dia de hoje está sendo realizada tal-
vez a maior manifestação política 
da história do país. Se estivéssemos 
fazendo esse debate há uma sema-
na, poderíamos dizer que o Chile 
era um dos exemplos de projeto 
neoliberal bem-sucedido, que con-
tou com a parceria de um partido 
muito assemelhado ao PT, que foi 
o Partido Socialista (PS) da Michelle 
Bachelet, que alternou durante dois 
mandatos outros dois mandatos com 
o Sebastián Piñera. No Chile o voto 
não é obrigatório e menos de 50% 
da população chilena participou das 
últimas eleições, o que mostra que a 
via que se adotou, por iniciativa es-
pontânea, foi a da ruptura, a via anti-
institucional. E ainda não se sabe até 
onde essa ruptura vai chegar.

Precisamos analisar a conjuntu-
ra brasileira a partir de um balanço 
do significado de um dos sujeitos 
sociais mais importantes nesse pro-
cesso, que é a constituição do PT. Eu 
fui fundador do PT e fiquei muitos 
anos na militância no partido. O PT 
tem 40 anos de história, dos quais 
metade, de 1980 até 2002, é uma 
coisa — e de 2002 até agora é outra.

Em 2002 foi adotada a “Carta ao 
Povo Brasileiro”, em que se prome-
tia uma adaptação programática ao 
rentismo financeiro. O núcleo do 
grande capital não apenas foi pou-
pado, mas se tornou beneficiário 
do ciclo petista, algo reconhecido 
com orgulho pelo próprio Lula, que 
não se cansa de falar que os ban-

queiros e o capital em geral nunca 
lucraram tanto como na sua época.

Esse processo não foi apenas 
de redução programática. Ele se 
combinou com a adoção de alguns 
programas sociais bem-sucedidos, 
meritórios, que elevaram o poder 
aquisitivo das camadas populares 
do Brasil e elevaram o poder aqui-
sitivo do salário mínimo. Mas isso 
tudo, ao mesmo tempo, foi feito 
com uma enorme desmobilização 
de qualquer iniciativa de resistên-
cia popular.

Esse abandono da mobilização 
social se combinou com um pacto 
oligárquico que incluiu no bloco 
dominante todas as oligarquias 
reacionárias do país. Efetivamente 
são quase todas, porque o PT se 
aliou com o Collor, com o Sarney, 
com o PP... Aliás, lembremos que 
o Bolsonaro esteve na base do go-
verno lulista durante um bom pe-
ríodo, quando o PP também esta-
va. Aliou-se também com o setor 
que hoje representa talvez essa 
capilaridade da extrema-direita, 
do ponto de vista ideológico, e 
que não surgiu simplesmente pela 
graça de Deus, mas surgiu pelas 
concessões de redes de televisão e 
rádio, em particular, à Igreja Uni-
versal do Reino de Deus, que foi 
parceira carnal do petismo, inclu-
sive ocupando ministérios.

Podemos considerar que a cri-
se que levou à ascensão do bol-
sonarismo é algo inseparável do 
processo de esgotamento do PT 
e do lulismo enquanto fontes de 

Henrique Carneiro
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transformação social. Isso não é 
um acidente histórico exclusivo do 
Brasil. Tem sido de fato uma espé-
cie de roteiro reincidente das orga-
nizações sociais que se propõem a 
representar os trabalhadores e que 
são cooptadas, integradas, domes-
ticadas e se tornam cúmplices da 
dominação, se tornam a “esquerda 
da ordem” a que o Plínio se refe-
ria. Isso ocorreu com o PS francês, 
com o PS chileno e com uma série 
de organizações que se tornaram 
gestoras do capitalismo, levando 
ao descrédito as suas promessas de 
transformação social.

Esse processo tem um momento 
que é uma verdadeira baliza, que 
é o da ocorrência da maior onda 
de mobilizações sociais da história 
brasileira das últimas décadas, uma 
enorme convulsão social absoluta-
mente imprevisível. É impossível 
falar da conjuntura atual, da as-

censão do bolsonarismo e da crise 
do lulismo sem nos referirmos aos 
eventos de junho de 2013.

O processo de 2013 se seguiu não 
apenas ao pacto político-oligárqui-
co com todos os setores da direi-
ta tradicional sob o pretexto de se 
obter maioria para a manutenção 
da governabilidade, mas se deu em 
função de um programa comum. A 
direita se aliou ao PT para garantir 
a reforma da Previdência, que co-
meçou com o lulismo; para garantir 
a manutenção de uma política fiscal 
e uma política financeira voltada ao 
crescimento do rentismo; e também 
um processo de eleição de grupos 
da burguesia nacional para serem 
considerados aliados preferenciais, 
na condição de “campeões nacio-
nais”, com linhas de crédito no BN-
DES [Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social] que 
nunca antes haviam sido concedi-

das nesse volume, o que beneficiou 
os setores mais predatórios da bur-
guesia exportadora de commodities. 
Isso representa a manutenção do 
velho arcabouço agroexportador 
dos países periféricos.

Esse processo todo privilegiou o 
agronegócio, a devastação ambien-
tal, os megaprojetos, tanto aqueles 
predatórios ligados ao agronegó-
cio, como a usina de Belo Monte, 
como os megaprojetos puramente 
de espetacularização, como os “ele-
fantes brancos” que são os estádios 
da Copa do Mundo de 2014.

Esse modelo entrou em ques-
tionamento em 2013. Seria interes-
sante fazermos o paralelo entre o 
que ocorre hoje no Chile [e o que 
ocorre no Brasil]. Lá, a esquerda 
tradicional se aliou aos movimen-
tos sociais diante da irrupção dessa 
rebelião espontânea. Talvez a figu-
ra mais destacada hoje da esquerda 

Daniel Garcia

Intervenção de Henrique Carneiro, entre Valter Pomar e Plí nio de Arruda Sampaio Filho
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chilena, o prefeito de Valparaíso, 
Jorge Sharp, inequivocamente se 
colocou ao lado dos manifestantes. 
E nós tivemos a principal figura 
política do PT, que era o prefeito 
da maior cidade do país, Fernando 
Haddad, nosso colega de departa-
mento, na posição de se abraçar 
com o então governador de São 
Paulo [Geraldo Alckmin], numa 
malfadada viagem a Paris, enquan-
to havia a irrupção do movimento 
pelo passe livre. Naquele momento 
começou a haver repressão da PM, 
e o prefeito falou na repressão da 
ação violenta que se considerava 
que provinha dos manifestantes. 
Não posso me esquecer da malfa-
dada capa da Folha de S. Paulo com 
a foto de um policial sangrando de-
pois de uma pedrada na frente do 
Tribunal de Justiça, o que justificou 
a truculência que a polícia adotou 
a partir de então.

Essa questão é fundamental por-
que o movimento de 2013 não é um 
relâmpago em céu claro. Ele é a ex-
pressão, no Brasil, de toda a reação 
internacional que passou a ocorrer 
nas camadas do precariado mundial 
contra as consequências de 2008. 
Não é à toa que ocorre a onda de 
mobilizações a partir de 2011, co-
mo a Primavera Árabe, a ocupação 
da praça Tahrir [no Egito], depois 
o movimento da Puerta del Sol em 
Madri, o Occupy Wall Street em No-
va Iorque e uma sequência de mo-
vimentos que irrompem numa es-
pécie de contágio epidêmico inter-
nacional. Se o movimento de 2011 e 
2013 foi contido, hoje ele está sendo 
retomado no mundo árabe, na Eu-
ropa e na América Latina, com ma-
nifestações em vários países.

“Qual é a grande 
saída da esquerda? 
É retomar as nossas 
raízes de ruptura 
com as oligarquias, 
de ruptura com a 
institucionalidade e 
de uma perspectiva 
de transformações 
sociais efetivas. Essas 
só vão ocorrer com o 
protagonismo autônomo 
de mobilizações que não 
estão sendo promovidas 
pela esquerda oficial” 
(Henrique)

O PT não apenas teve esse pro-
cesso de adaptação que o levou a 
se tornar um partido da ordem, 
se opondo inclusive à irrupção 
social de 2013, como continua a 
ter essa mesma política agravada 
depois do bolsonarismo. Infeliz-
mente, a proporção das votações 
da esquerda petista vem dimi-
nuindo nos congressos do parti-
do. O vice do Rui Costa na Bahia é 
o João Leão, do PP [Progressistas], 
o partido em que o Bolsonaro es-
teve por maior tempo, o parti-
do do Paulo Maluf. Essa aliança 
foi realizada em 2018, depois de 
o PP ter votado unanimemente 
pelo impeachment da Dilma. Se o 
PT continua tendo essa política, 
não existe possibilidade de a gen-
te contar com a perspectiva do 
protagonismo petista na via da 
ruptura.

A discussão do tipo de alian-
ça que precisa ser feita hoje pa-
ra bloquear o bolsonarismo passa, 
em primeiro lugar, por um tipo de 
iniciativa que é a da frente úni-
ca, pontual em relação a todas as 
questões nas quais haja oposição 
ao governo. Essa frente única pode 
contar não apenas com o PT, mas 
com qualquer setor democrático 
que se coloque numa perspectiva 
progressiva. Seja nas votações par-
lamentares, nas iniciativas de cam-
panhas populares ou na realização 
de manifestações, sou favorável à 
integração de todos os setores que 
estão pela mesma bandeira. Mas is-
so não significa estabelecer a pers-
pectiva estratégica de um governo 
comum com os mesmos setores 
que já fracassaram ao longo de do-
ze, treze, quatorze anos de gover-
no petista, e que aprofundam a sua 
capitulação não apenas aos setores 
da burguesia campeã nacional elei-
ta para receber os financiamentos 
do BNDES, mas agora em relação 
até mesmo ao bolsonarismo. As 
iniciativas dos governadores petis-
tas têm sido condescendentes com 
o bolsonarismo, em alguns casos 
até cúmplices, como em relação 
à aprovação da reforma da Pre-
vidência ou ao projeto anticrime 
do [ex-ministro Sergio] Moro, que 
está recebendo apoio também dos 
governadores petistas.

Temos que pensar numa pers-
pectiva que não é a da reedição do 
que foi chamado de Frente Popu-
lar. Inevitavelmente, Frente Popu-
lar continua sendo aquela mesma 
formulação de aliança política re-
alizada em 1935 no VII Congresso 
da Internacional Comunista, que 
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defendeu que os partidos repre-
sentantes da classe trabalhadora — 
que eram na época os partidos co-
munistas — deveriam subordinar o 
seu programa estratégico a uma 
aliança com setores da burguesia, e 
portanto limitar qualquer perspec-
tiva de ruptura social.

A grande questão para a esquer-
da hoje não é pensar exclusiva-
mente em uma frente eleitoral ou 
mesmo numa frente pontual única 
em relação a pontos comuns, que 
inevitavelmente temos que ter co-
mo procedimento tático. A grande 
questão é ter a estratégia da ruptu-
ra — e a estratégia da ruptura está 
não apenas distante da cúpula ma-
joritária do PT de hoje, como essa 
cúpula se opõe a essa perspectiva.

A perspectiva da esquerda que o 
Valter chamou de “se normalizar” 
significou — e eu gostei das suas pa-
lavras — não uma mudança da atitu-
de do PT em relação ao grande capi-
tal, mas o contrário. Mesmo quando 
o grande capital mudou sua atitude 
em relação ao PT, e já começou a 
conspirar abertamente por iniciati-
vas golpistas e que violavam a insti-
tucionalidade do próprio calendário 
eleitoral, o PT não mudou a sua rela-
ção com o grande capital. E o pior de 
tudo é que não irá mudar.

A cooptação que a centro-direi-
ta realizou de setores da esquerda 
precisa ser nomeada. Essa coopta-
ção é da maioria da direção do PT 
e de todos os atuais governadores. 
São os freios que o Valter apontou 
como sendo, sobretudo, a capilari-
zação da direita, em grande parte 
ajudada pelas políticas de favore-
cimento do tele-evangelismo, e a 
institucionalidade da esquerda.

Qual é, digamos assim, a grande 
saída da esquerda? É retomar as 
nossas raízes. As nossas raízes são 
de ruptura com as oligarquias, de 
ruptura com a institucionalidade e 
de apresentar uma perspectiva de 
transformações sociais efetivas. Es-
sas transformações só vão ocorrer 
com o protagonismo autônomo e 
independente de mobilizações que 
não estão sendo promovidas pela 
esquerda oficial.

O cenário em relação à extre-
ma-direita também está incerto. A 
própria definição da natureza do 
que é o bolsonarismo ainda está 
inacabada, porque o projeto que 
está em germe, na perspectiva da 
família Bolsonaro e dos seus alia-
dos mais íntimos, que incluem o 
astrólogo Olavo de Carvalho e as 
correntes evangélicas mais fun-
damentalistas, é neofascista. Ou 
seja: é um projeto de constituição 
de uma mobilização social para a 
destruição física da esquerda e das 
organizações populares. As decla-
rações do Bolsonaro de que é pre-
ciso ter 30 mil mortos, de que é 
preciso fazer uma ditadura ou de 
que o Pinochet é a única saída não 
são mera retórica. Esse projeto 
não vai ser combatido com a pers-
pectiva de uma frente ampla para 
retomar o mesmo tipo de governo 
que existiu na fase final do petis-
mo e que levou à desmoralização 
da esquerda e à ruptura da pró-
pria base histórica, inclusive elei-
toral, do petismo. É preciso que se 
note que o eleitorado que votou 
no Bolsonaro, em grande parte, ti-
nha votado no PT anteriormente.

Não é por uma radicalização 
do PT que esses setores se afas-

taram do PT. Ao contrário, é pe-
la domesticação do PT como um 
partido da ordem. Houve também 
a busca desesperada por setores, 
muitas vezes, “plebeus” na socie-
dade, mas extremamente ignoran-
tes, mal-informados, que procura-
ram na perspectiva de ruptura da 
extrema-direita aquilo que não era 
colocado pela esquerda.

Há uma espécie de clamor por 
uma iniciativa que retome aquela 
velha estratégia central da esquer-
da brasileira — desde a origem do 
PCB em 1922, e depois na origem 
do próprio PT — que é a agenda 
da revolução brasileira. A agenda 
da revolução brasileira é algo que 
tem que ser feito na perspectiva 
de ruptura com os pactos com a 
burguesia nacional que caracte-
rizaram esse presidencialismo de 
coligação, que na verdade é uma 
frente popular na qual o PT, en-
tão o nome da classe trabalhadora, 
abdica do seu programa e se torna 
um agente da gestão do sistema 
capitalista na sua fase mais tardia e 
na fase pós-2008, em que os ajustes 
fiscais vêm como forma de garan-
tir o enorme impacto que a crise 
bancária internacional teve sobre 
a acumulação de capitais, o que 
levou o Estado a salvar os bancos 
com o dinheiro que é resultado da 
produção social. E alguém tem que 
pagar essa conta.

Há uma hipótese teórica evi-
dentemente de que o PT pudesse 
se reformar, como de certa manei-
ra vem ocorrendo com o Partido 
Trabalhista ou os Democratas nos 
Estados Unidos. Mas quem é o Cor-
byn no Brasil? Quem é o Corbyn no 
PT? Quem é o Sanders no PT?
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Revista Adusp. Vamos abrir pa-
ra algumas intervenções do plená-
rio. Intervenções rápidas de quem 
quiser fazer algum comentário ou 
alguma pergunta. Então primeiro o 
Adrián, depois Thomaz.

Adrián Fanjul. Obrigado. Luis 
Felipe, talvez você seja com quem 
mais concordei. [Para Valter] No 
percurso que você fez sobre dife-
rentes fatores senti falta de uma 
avaliação do papel que poderia ter o 
sindicalismo, que ainda existe, mes-
mo que se mobilize pouco. Sobre a 
questão do “Lula Livre”, Luiz Feli-
pe, concordo com você. Me custa 
entender por que o reconhecimen-
to como preso político causa tanto 
debate na esquerda, quando é uma 
coisa tão clara. Há toda uma história 
que se poderia ver da esquerda de-
fendendo presos políticos que não 
necessariamente são de esquerda, 
quando são presos de um regime de 
exceção. Já vi colegas dizerem “Ah, 
bom, sim, mas divide”, ou coisas 
como “mas Lula defendeu a burgue-
sia”. Muitas dessas correntes, aqui 
se mencionou Perón, defendiam, 
quando Perón estava proscrito, que 
tivesse direito de ser candidato, ou 
quando Isabel Perón estava presa 
— e se quiserem conto para vocês 
quem eram essas pessoas. Eram 
muito piores que Lula, né? Não havia 
nenhuma vacilação. Depois, é claro, 
que sejam julgados.

Thomaz.  Queria fazer uma 
pergunta para Isabela: como é que 
o tema da desigualdade aparece 
entre os apoiadores do Bolsona-

ro, entre os diferentes perfis, e se 
você acha que com esse tema ga-
nhando relevância no debate na-
cional — como parece estar acon-
tecendo no Chile e no Equador de 
uma maneira mais explícita — ele 
pode desanimar a militância ou 
favorecer que surjam convertidos 
nesse processo. Se é um tema re-
levante para se contrapor à mili-
tância bolsonarista.

Alex. Minha pergunta é dire-
cionada ao Henrique e ao Valter. 
Isabela tangenciou essa questão, 
que é pensar Bolsonaro e o bolso-
narismo a partir das articulações 
ou desarticulações internacionais, 
ou pensar também, em cenário hi-
potético, em estratégias de desar-
ticulação. Ou seja: como a esquerda 
pode se desarticular a partir do 
próximo ano, [e] principalmente 
como o bolsonarismo também po-
de ser desarticulado, pensando co-
mo principal ator a [re]eleição de 

Donald Trump ou a não eleição, 
num cenário hipotético em que 
ele perca as eleições para os de-
mocratas. Se vocês veem também 
esse novo levante, essas recentes 
eclosões na América Latina desses 
movimentos como uma força de 
desarticulação de governos autori-
tários. E pensando qual o papel da 
China se de repente tiver uma de-
sarticulação do Trump e entrarem 
os democratas no lugar, visando 
que ainda o imperialismo continua 
com democratas ou republicanos.

Mário Balanco. Queria fazer 
uma pergunta para Isabela. Pelo 
que entendi você falou assim: “Eu 
acredito que a saída ainda é ins-
titucional”. O que seria essa saída 
institucional? A outra [pergunta] 
eu vou ser mais caseiro. Partici-
po de um movimento de saúde 
da região Oeste, Coletivo Butantã 
na Luta. Muitas vezes a gente fica 
muito no macro e acaba esque-

breVe Contribuição do plenário

Daniel Garcia

Isabela Kalil, Luis Felipe Miguel e Adrián Fanjul
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cendo o cotidiano, o dia a dia da 
população e dos trabalhadores. 
Sou da época [em] que a gente or-
ganizava os desempregados. Ti-
nha movimento de luta contra o 
desemprego, movimento contra a 
carestia. E hoje a gente não con-
segue ou não tem nenhuma possi-
bilidade ou nenhuma vontade, me 
parece, de fazer algum tipo de or-
ganização desse tipo. Queria saber 
se vocês acham que nas direções é 
possível levar esse tipo de campa-
nha, esse tipo de discussão. O Bol-
sonaro solta uma coisa e a gente 
fica lá atrás e esquece de que no 
cotidiano as pessoas estão preo-
cupadas com coisas concretas, so-
brevivência, e a gente não conse-
gue dialogar com esse pessoal. Sei 

que é muito difícil, mas a gente 
deveria apostar nisso. É abando-
nar de vez o institucional e ir para 
a rua, ir para esses movimentos 
e ajudar e tentar a partir da base 
organizar uma frente, na verdade. 
Eu acredito nisso: ir à população, 
ir à comunidade e começar a criar 
mecanismos, uma frente de outras 
bandeiras: educação, saúde, mo-
radia, taxar os ricos, estatizar o 
sistema bancário.

Ângela. A prisão do Lula foi um 
“murro”, um acinte. Como é que 
vocês pensam que a gente pode 
lutar contra a capilarização da di-
reita? Porque para mim foi isso, 
não houve uma politização. Eu sou 
professora, sempre lutei no meu 
trabalho cotidianamente com a 

questão da politização. Gente bota 
fogo na Amazônia, não acontece 
nada, tem o Intercept e nada. Então 
como é que a gente no cotidiano 
vai conseguir uma capilarização? 
Como é que vamos resgatar — para 
mim é através da luta popular — 
a questão da saúde, a questão de 
educação, essas questões que são 
mais caras e mais próximas das 
pessoas? Também não acredito nas 
instituições. Que papel os partidos 
podem ter no sentido dessa capila-
rização de esquerda? Obrigada por 
vocês estarem aqui.

Revista Adusp. Vamos iniciar a 
segunda rodada com os nossos de-
batedores, que nas suas interven-
ções vão responder às perguntas 
feitas aqui, aos comentários. 

Daniel Garcia

Mário Balanco, do Coletivo Butantã na Luta, apresenta questionamentos aos debatedores
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“O PT se tornou não 
apenas cúmplice de um 
pacto oligárquico como 
adotou os mesmos 
métodos. O grande 
debate é: vai haver um 
novo partido ou uma 
nova frente de partidos 
que substitua o PT, ou 
vai ocorrer o terceiro 
ciclo petista?”

Dentre as muitas incógnitas que 
a gente tem sobre o desenvolvi-
mento da situação politica, talvez 
uma das mais angustiantes para 
quem vem de décadas de militân-
cia, de ativismo etc. é em relação à 
recomposição, à reorganização, à 
rearticulação da esquerda. Desde o 
processo da industrialização bra-
sileira no início do século 20, nós 
tivemos apenas dois partidos que 
conseguiram representar a classe 
trabalhadora de forma orgânica: o 
Partido Comunista [PCB] e o Partido 
dos Trabalhadores. Ambos tiveram 
um processo de questionamento 
que foi um momento de inflexão na 
sua trajetória, talvez o do PCB tenha 
sido no início dos anos 1960 com o 
golpe que representou a falência da 
política de confiança do bloco na-
cionalista vinculado ao varguismo, 
ao janguismo — e por outro lado 
a emergência da Revolução Cuba-
na, que colocou uma perspectiva de 

radicalização, a influência chinesa 
etc. Mas isso faz com que a partir de 
1964 o PCB deixe de ser um parti-
do com perspectivas de capitanear, 
digamos assim, ou de coordenar a 
rearticulação da esquerda.

Ao contrário, o papel do Partido 
Comunista Brasileiro ao longo de 
todo o período da chamada rede-
mocratização vai ser o de obstacu-
lizar o movimento social, de se aliar 
com Joaquinzão [Joaquim Santos 
Andrade, histórico dirigente sindi-
cal “pelego”] para tentar impedir a 
emergência de um sindicalismo in-
dependente, de tentar manter todo 
o programa atrelado ao MDB etc. O 
PCB foi de tal forma se corrompen-
do que se tornou um dos partidos 
mais reacionários da ordem, na ver-
tente do PPS [atual Cidadania] que 
continua sendo hoje um partido 
reacionário do bloco vindo da cen-
tro-direita. O PCdoB, que resistiu 
de alguma maneira, continua sendo 
também um partido extremamente 
contraditório, que é capaz de apro-
var a concessão da Base de Alcân-
tara ou governar em aliança com o 
PSDB. O vice do [governador] Flávio 
Dino é do PSDB. Então a grande per-
gunta é: o PT também está repetin-
do o processo de degeneração do 
Partido Comunista Brasileiro e aca-
bou o seu papel histórico de pivô da 
coordenação das lutas sociais e da 
rearticulação da esquerda? Eu acho 
que sim!

 O maior desafio hoje da esquer-
da é superar o PT, superar o lu-
lismo, sobretudo o lulismo que é 

mais reacionário que o PT porque 
é caudilhista e baseado numa espé-
cie de personalização, de um indi-
víduo que tem os seus méritos, ob-
viamente, mas que no final da sua 
trajetória foi responsável pela des-
moralização da esquerda. Sabemos 
que as acusações do sítio de Atibaia 
ou do apartamento do Guarujá são 
montagens, mas que existiu parti-
cipação nos esquemas de corrup-
ção vinculados à Petrobras, que 
destinaram à Odebrecht uma série 
de concessões, ou à JBS etc., existiu 
evidentemente. O PT se tornou não 
apenas cúmplice de um pacto oli-
gárquico como adotou os mesmos 
métodos. Neste sentido, o grande 
debate é: vai haver um novo parti-
do ou uma nova frente de partidos 
que substitua o PT, ou vai ocorrer 
o terceiro ciclo petista? Quer dizer: 
[os dois primeiros foram] um ciclo 
do PT fora do governo, quando ele 
era um partido popular; [e] o perí-
odo de domesticação que levou ao 
fracasso que hoje todos vivemos. 
Vai haver o renascimento do PT? 
Independente de uma vitória elei-
toral, eventual ou não.

O PT no Brasil vai fazer alguma 
coisa em relação ao Chile? Aliás, 
não há uma menção a Chile ou a 
Equador, nas palavras do Haddad, 
do Flávio Dino, de todos esses pró-
ceres da esquerda oficial que pa-
rece que têm mais medo da rebe-
lião popular do que do pacto com 
setor da burguesia para manter o 
status quo nacional. Então o gran-
de desafio é a superação.

Henrique Carneiro
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O PSOL vai cumprir esse papel? 
Sou militante do PSOL, tenho espe-
ranças no PSOL. Há enormes insu-
ficiências, mas não se pode compa-
rar uma declaração do Freixo — in-
feliz, da qual eu discordo — com os 
elementos que o PT teve no curso 
de sua história que levaram à des-
moralização da esquerda. O PSOL 
ainda não fez esse tipo de traição. 
Podemos usar a palavra, para mim 
não é indevida em relação inclu-
sive aos seus conteúdos morais. 
O PSOL não fez ainda a prova da 
realidade, no sentido de frustrar 
as expectativas, as esperanças po-
pulares. O PT não só frustrou essas 
expectativas como se colocou fron-
talmente contra elas quando houve 
a implosão de 2013, num momento 
em que a própria Dilma dizia para 
o Haddad “Pô, baixa essa tarifa” e 
o Haddad, enfim, confessou de uma 
forma desavergonhada num pom-
poso artigo na revista piauí que 
ele vai lá, conversa e fala: “Não, o 
equilíbrio fiscal da Prefeitura está 
acima de qualquer cálculo político 
nesse momento”. Imaginemos se 
o Haddad tivesse na primeira as-
sembleia dos estudantes descido à 
rua e falado: “Eu fui do movimento 
estudantil, estou aqui com vocês, 
vou baixar a passagem”, e vão lá 
na porta do Alckmin. Imagina se o 
Haddad tivesse feito isso naquele 
momento e o movimento de 2013 
tivesse um inimigo central que fos-
se o Alckmin! Infelizmente não foi 
assim. Ele, como ex-líder estudan-
til, tinha o dever político, moral, 
existencial de ficar do lado do mo-
vimento popular.

Na próxima explosão social 
quem vai estar encabeçando? Eu 

aposto muito mais no Movimen-
to dos Trabalhadores Sem-Teto, 
vinculado ao Guilherme Boulos, eu 
aposto muito mais no sindicalismo 
independente, vinculado à Conlu-
tas, que está agora realizando uma 
série de greves vitoriosas no Vale 
do Paraíba. Então a grande ques-
tão é a irrupção das massas. Nós 
tivemos três episódios no último 
período de levantes de multidões 
de centenas de milhares de pessoas 
que foram às ruas contra a direi-
ta, contra o Bolsonaro. Nenhuma 
delas foi chamada pela esquerda 
tradicional, pelos sindicatos ou pe-
lo PT. Foi o “EleNão!”, que o mo-
vimento feminista chamou nas 
vésperas das eleições, depois foi o 
movimento contra a destruição da 
educação que ocorreu no início do 
ano — que teve a participação dos 
sindicatos etc., mas não foi esse o 
setor que caracterizou aquela ir-
rupção popular — e finalmente o 
movimento contra as queimadas, 
que também foi uma espécie de 
explosão espontânea. Nós temos 
que preparar a explosão popular 
no Brasil e a frente para isso, que 
tem que ser feita com quem estiver 
a favor dessa explosão. Quem esti-
ver contra, obviamente, vai estar 
se perfilando com a ordem e pro-
vavelmente justificando a repres-
são da polícia, como o PT justificou 
nos atos anti-Copa — havia uma 
espécie de frente única da PM de 
São Paulo com a direção do Partido 
dos Trabalhadores, apesar de que 
obviamente há setores no partido, 
que são minoria, que se opuseram 
a isso. Mas a tendência da esquerda 
do PT é tomar o poder no partido? 
Infelizmente não! Hoje o PSOL e 

a articulação de uma frente real 
de esquerda em torno do PSOL é a 
grande esperança. E se o PT puder 
vir, melhor, mas infelizmente por 
realismo de análise não é a pers-
pectiva mais favorável.

“Vamos constituir uma 
assembleia dos povos, 
constituir uma central 
não apenas sindical 
mas popular, que 
agrupe os sem-teto, 
os desempregados, o 
movimento estudantil e 
faça da mesma forma que, 
de certa maneira, a Conae 
do Equador tem feito” 
(Henrique)

É obvio que não sou contra par-
ticipar das eleições. A gente tem 
que ter propostas também unifica-
das em relação às eleições. Eventu-
almente essas frentes devem con-
tar, obviamente, com o PT também. 
Infelizmente a tendência do PT vai 
ser de apontar coisas como já se an-
dou sondando por aí, de Marta Su-
plicy para a Prefeitura de São Paulo. 
Marta é uma representante da bur-
guesia, do MDB, dos golpistas. Não 
tem o menor sentido uma frente 
em torno de uma figura como essa. 
Mas se o PT se inclinar por uma 
perspectiva de uma frente de es-
querda, se apoiar o Freixo no Rio de 
Janeiro, se tiver aqui em São Paulo 
um debate que coloque uma prévia 
geral de todos os membros dessa 
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frente, façamos uma eleição interna 
de todas as correntes pra escolher o 
candidato. Se houver isso, excelen-
te! Mas o grande segredo não é ficar 
depositando todas as expectativas 
nessa institucionalidade ou numa 
transformação eleitoral, mas cons-
tituir uma institucionalidade alter-
nativa. E esse é outro elemento que 
faltou na realidade brasileira que 
agora no Chile é o debate central. 
Eles fizeram dois dias de greve ge-
ral, o segundo foi dedicado a fazer 
cabildos abertos, em que a popula-
ção realiza assembleias populares 
e está se reunindo para constituir 
órgãos que são efetivamente um 
contrapoder.

Na origem o PT defendia isso, 
me lembro até na época da primei-
ra eleição para a Prefeitura de São 
Paulo [1988], quando a Erundina 
ganhou do saudoso Plínio [de Arru-
da Sampaio] e naquele momento o 
Plínio se opunha a uma política que 
elegeu Erundina, que era dizer “não 
vamos governar com a Câmara 
[Municipal], vamos governar com 
a Câmara cercada de multidões e 
conselhos populares”. Infelizmente 
a Erundina não cumpriu o prome-
tido e logo em seguida, na primeira 
greve, ela demitiu os grevistas da 
CMTC [Companhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos], passou a 
se aliar com a Camargo Corrêa para 
fazer a reforma do Anhangabaú e se 
converteu numa Prefeitura da or-
dem, vinculada, inclusive, à repres-
são contra os movimentos grevistas 
que ocorriam naquele momento.  
Mas a esperança que se delinea-
va naquele momento da proposta 
da Erundina tem que ser retomada 
hoje: conselhos populares. Vamos 

constituir uma assembleia dos po-
vos, vamos constituir uma central 
não apenas sindical mas popular 
no país, que agrupe os sem-teto, 
que agrupe os desempregados, que 
agrupe o movimento estudantil e 
faça da mesma forma que, de certa 
maneira, a Conae, a Confederação 
das Nacionalidades Indígenas do 
Equador, tem feito, se constituindo 
como um efetivo contrapoder. Mas 
essa nunca foi a estratégia do PT. 
Muito pelo contrário: foi cooptar os 
movimentos autônomos, indepen-
dentes, para virarem base eleitoral 
e a cada quatro ou a cada dois anos 
irem lá depositar o seu voto e o res-
to do tempo ficarem em casa espe-
rando os deputados agirem. A ideia 
de um movimento de pressão social 
contínua, no qual você faz perma-
nentemente uma sublevação das 
bases, de alguma maneira carac-
terizou mesmo os projetos ultrar-
reformistas, como o venezuelano, 
equatoriano ou boliviano, nesses 
pelo menos houve a manutenção 
desse poder de pressão das orga-
nizações populares. E no Brasil, o 
mais indignante, mais humilhante é 
que nós não conseguimos mobilizar 
sequer para defender o Lula, quem 
mobilizou para defender o Lula foi 
o PSOL. Quem estava lá como ba-
se social, no Sindicato [dos Meta-
lúrgicos] de São Bernardo naquele 
momento, foi a base do MTST, que 
engrossou aquele ato de míseros 10 
mil no entorno do sindicato quan-
do Lula foi preso. Não houve um 
ato de massas que ultrapassasse as 
dezenas de milhares em nenhum 
dos estados que o PT governa.

Fosse o Brizola, o Brizola de 
1961 que, com todos os seus pro-

blemas, pelo menos se dispunha a 
colocar uma mobilização social e, 
eventualmente, até expropriar as 
empresas de armas, como a Rossi, 
para distribuir armamento a milí-
cias civis... E o PT nós vimos o que 
foi: uma queda indigna durante o 
processo do impeachment. Não por 
parte da Dilma que, pessoalmente, 
não tem nenhuma acusação que 
possa ser feita, foi absolutamente 
indevido o impeachment, com to-
dos os seus defeitos ela se manteve 
dignamente, mas o PT foi incapaz 
sequer de se autodefender desse 
processo. E continua optando pela 
via da conciliação de classes, do 
colaboracionismo com a institucio-
nalidade burguesa, tudo em nome 
de uma suposta governabilidade 
dos governos estaduais. Então acho 
muito difícil ter uma perspectiva 
que aponte para as décadas futuras 
uma reabilitação do PT como um 
partido que vai cumprir um tercei-
ro ciclo na história brasileira.

O ciclo do petismo se esgotou, 
não apenas porque o Lula já é idoso 
— não há sucessor do petismo, por-
que ele próprio fez questão de não 
criar — e, nesse sentido, a grande 
questão colocada para toda a es-
querda é se rearticular, talvez, sob 
uma nova sigla. Não que a sigla do 
PSOL seja algo sagrado, que não 
possa ser alterado, é possível criar 
novos partidos de reunificação da 
esquerda, talvez até mesmo o PT 
venha a romper no futuro e a es-
querda do PT tenha que encontrar 
uma perspectiva fora, porque ca-
da vez mais o PT vem sendo uma 
camisa de força da conciliação de 
classes e da completa desmobiliza-
ção popular. Obrigado.
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“Temos que disputar o 
conteúdo da palavra de 
ordem ‘Fora Bolsonaro’, 
porque só tirar Bolsonaro 
não resolve. Por isso tem 
que ser ‘Fora Bolsonaro, 
fora Mourão, fora o 
governo como um todo’ 
(porque é ilegítimo), 
eleições gerais”

Primeiro sobre o “Fora Bolso-
naro”. Eu sou a favor de usar essa 
palavra de ordem. O que eu disse é 
que nós temos disputar o conteúdo 
da palavra de ordem, porque só 
tirar o Bolsonaro não nos resolve. 
Por isso tem que ser “Fora Bolso-
naro, fora Mourão, fora o governo 
como um todo”, porque é ilegíti-
mo, “eleições gerais”.

Sindicalismo brasileiro: vai ter 
que se reorganizar completamen-
te, porque é um sindicalismo que 
perdeu o pé em relação a uma parte 
da sua base. [Requer] um esforço de 
organizar os desempregados, os ter-
ceirizados, os setores populares — 
como em certa medida ocorreu com 
o novo sindicalismo nos anos 1970.

Em relação ao que vai ser do PT, 
perdão, o que vai ser das direções 
das esquerdas, não só do PT, [a] 
primeira hipótese é uma mudança 
que até agora não ocorreu, e não 
apenas no PT. O que está ocorren-
do com o PSOL é um filme que eu 

já vi. Então mudança até agora não 
houve. Segunda possibilidade é ser 
empurrado, se houver uma mobi-
lização de massa que empurre. E a 
terceira hipótese é ser atropelado. 
E aí só quero fazer uma observação. 
O Partido Comunista Brasileiro não 
perdeu o pé em 1959, ou nos anos 
1950 e 1960: perdeu o pé porque foi 
massacrado pela Ditadura. Nós não 
sabemos o que aconteceria com 
a esquerda brasileira se o PCB e o 
PCdoB não tivessem sido massacra-
dos. O PCdoB teria sido outro não 
fosse a Queda da Lapa [1976], o PCB 
teria sido outro não fossem os onze 
assassinados na Ditadura. Então 
não é assim. Houve um massacre, 
uma destruição dessas organizações 
e se criou um terreno livre onde 
foi mais fácil construir uma ou-
tra coisa. Não sei o que teria sido 
não tivesse ocorrido o massacre 
que a Ditadura fez. Estou falando 
isso porque o processo que você 
[Henrique] fala, de superação do 
PT, parece que vai ser uma coisa 
inevitável, que você diz que é uma 
hipótese e no final diz que é segura 
e líquida, [e] parece que vai ocorrer 
a frio num laboratório.

O PT só vai ser substituído se, en-
tre outras coisas, ele for massacrado. 
Por isso eu fico muito incomodado 
com essa discussão em tese. Tem uma 
operação da direita para destruir o 
PT — não é para destruir o PSOL, não 
é para destruir o PCdoB: é para des-
truir o PT. Algum motivo tem, né? 
Eu aprendi na luta de classes a levar 
em consideração o que a gente quer, 

o que a gente gosta, mas também o 
que o inimigo pensa. Alguma coisa 
no PT é incômoda a tal ponto que 
Lula, o conciliador, tem que estar 
preso. Falta uma peça nessa expli-
cação.

A esquerda para se recapilari-
zar tem que voltar ao trabalho de 
base, no sentido mais amplo dessa 
palavra. A capilarização da direita 
não começou agora, né? Nós vive-
mos num período que é um hiato 
na história do Brasil. Vamos lem-
brar que na história republicana 
brasileira tem mais tempo de di-
tadura do que [de] liberdades de-
mocráticas formais. Então não dá 
para olhar a história do Brasil com 
óculos dos últimos quinze anos. 
Em relação ao debate que o Hen-
rique propôs aqui, eu me lembro 
dos anos 1990, em que estava ten-
do uma ofensiva neoliberal com-
binada com a crise do socialismo 
soviético e a gente dizia: “Pessoal, 
vamos olhar a ofensiva neoliberal”, 
e o centro do debate da esquerda 
era a crise do socialismo soviético. 
Agora tem uma ofensiva ultralibe-
ral de extrema-direita, mas o cen-
tro do debate é o PT?

A fala do Henrique aqui é um 
paradigma disso. Ele gastou a maior 
parte da fala inicial e a maior parte 
da segunda falando coisas que po-
dem estar certas ou erradas sobre o 
PT. Esse não é o centro do problema, 
mas a batalha seguinte, na opinião 
dele, é a reorganização da esquerda. 
Mas e a batalha que está em curso 
agora? Eu temo esse tipo de aborda-

Valter pomar
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gem porque ele no fundo se resume 
à ideia de que “a culpa é do PT”. “A 
culpa é do PT” é Ciro [Gomes]. Isso 
explica por que, no Rio de Janeiro, 
o candidato a governador do PSOL 
teve muito mais votos que o Boulos 
[candidato do partido a Presiden-
te, em 2018]. Uma parte da base do 
PSOL no Rio, acostumada com esse 
discurso “a culpa é do PT”, votou no 
Ciro. Certo? Provado! Verifiquem os 
números, é provado. Aqui não é um 
debate sobre o PT, então eu vou me 
limitar às coisas que têm a ver com 
esse debate.

Primeiro: a esquerda brasileira, 
hegemonicamente, durante toda 
a República adotou uma estraté-
gia de aliança com a burguesia na-
cional. Isso não foi inventado nos 
últimos anos pelo PT. Era política 
hegemônica do Partido Comunista 
e em amplos setores da esquerda. 
Uma minoria, em todos os parti-
dos de esquerda, durante o perío-
do republicano recusou essa alian-
ça, que eu acho errada. Mas não é 
uma invenção desses últimos anos. 
Segundo: tem diferenças imensas 
dentro do PT. Foi dito aqui e é ver-
dade: onde o PT tem governos es-
taduais as manifestações pró-Lula 
Livre não correspondem à força do 
PT nos estados. Isso é por quê? Por-
que tem divergência, e veja: não é 
divergência comigo, é divergên-
cia com o Lula. Com o Lula. Outro 
exemplo: por tudo que você [Hen-
rique] falou, o Lula deveria estar 
aplaudindo o movimento “Direitos 
Já”. O que é que o Lula disse? “Esse 
movimento ‘Direitos Já’ tem lá den-
tro o pessoal que deu o golpe, impe-
achment, reforma da Previdência”, 
fez um ataque geral, é público, isso 

está nas entrevistas que ele deu. 
Atacou, deixou inclusive constran-
gidos setores do PT que queriam 
ir ou até foram lá, aplaudiram e aí 
tomaram um susto. Então vejam: 
são diferenças dentro do PT que às 
vezes a gente coloca em tábula ra-
sa e acha que a diferença é entre a 
esquerda e o resto. Não é assim.

Frente única versus PT: Henrique 
defende frente única com o PT ou 
com qualquer um. No fundo está a 
ideia de que é possível derrotar o 
Bolsonaro sem o PT ou contra o PT. 
Não dá, pessoal! Ou o PT participa 
da luta contra o governo Bolsonaro, 
ou não vamos ter êxito nessa luta. 
Então não dá para fazer um cálculo 
que é “se quiser vir, vem”.

Eu fui durante muitos anos se-
cretário de Relações Internacionais 
do PT e secretário-executivo do 
Foro de São Paulo, a besta-fera que 
o Bolsonaro e outros adoram falar. 
Não acho que o PT seja comparável 
ao PS chileno, tive muito contato 
com o PS chileno e simplesmente 
isso não é fato. Basta dizer que o 
PS chileno, em reunião oficial com 
o PT, dizia: “Vocês erram ao dizer 
que movimento social tem status 
na estratégia política. Tem que ser 
só instituição”. Tem uma diferença 
profunda, para ficar nisso, certo? 
Segundo: os governos de esquerda 
na América Latina, todos eles, do 
[Hugo] Chávez ao governo chileno, 
compartilharam uma estratégia 
comum, que era fazer a transição 
através da ação institucional-go-
vernamental e aproveitando-se do 
modelo herdado: da renda petro-
leira na Venezuela, da exportação 
de agronegócio no Uruguai e na 
Argentina, da exploração do lítio 

na Bolívia. E todos estão enfrentan-
do os mesmos problemas. Mesmo 
aqueles que aos olhos da esquerda 
às vezes parecem hiper-radicais 
têm uma estratégia comum, que 
está enfrentando problemas co-
muns em toda a América Latina.

“A institucionalização é 
parte de uma estratégia, 
que é a aliança com os 
capitalistas para construir 
no Brasil um capitalismo 
com democracia  e 
bem-estar social. Sou 
contra uma estratégia 
institucional, mas o 
problema de origem é 
abandonar o socialismo 
como perspectiva 
histórica e se aliar ao 
grande capital” 
(Valter)

Indo para o final, não concor-
do com [a afirmação] “o Lula des-
moralizou a esquerda”. Isso tem 
o mesmo status do ataque a Erun-
dina. Veja, a Erundina saiu do PT. 
O fato concreto é: ela foi a melhor 
prefeita da cidade de São Paulo pa-
ra as condições da época. Não dá 
para a gente analisar a história à 
luz das nossas paixões, não dá! O 
Lula desmoralizou a esquerda? Mas 
então por que cargas d’água todas 
as pesquisas de opinião indicavam 
que ele seria eleito presidente com 
apoio amplo, geral e irrestrito, e a 
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direita teve que prendê-lo? Então, 
uma coisa é eu achar que a estra-
tégia dele foi equivocada, estava 
errada, provocou uma derrota. Ou-
tra coisa é usar expressões que — 
tirando a parte moral, não é um 
julgamento moral — politicamente 
levam a interpretações que não ex-
plicam o que aconteceu. Se tudo is-
so fosse verdade, insisto, por que é 
que teve impeachment, prisão? Falta 
uma peça na explicação.

Em relação à ideia de “preparar 
a explosão”: a explosão preparada 
não é bem explosão. Pode ocorrer, 
não é o mais provável, mas pode 
ocorrer no Brasil um cenário de 
explosão social. E a esquerda, nesse 
sentido, tem que se preparar para 
este cenário, estou de acordo. O 
que vai fazer a direção do Partido 
dos Trabalhadores? Já tem aqui um 
vaticínio. O meu vaticínio é muito 
simples. Neste período histórico — 
estou falando dos próximos meses 
e anos — não vejo possibilidade de 
a gente vencer sem o PT ou contra 
o PT. Então meu esforço principal é 
garantir que o PT adote uma linha 
política que permita uma unidade 
da esquerda, radical, contra o go-
verno Bolsonaro. A notícia ruim é 
que se essa estratégia for derrota-
da também o conjunto da esquerda 
será por muitos anos. Então não 
quero me render a essa ideia de 
que não tem jeito.

Esse raciocínio que é “vamos 
construir a alternativa” não é fac-
tível do ponto de vista político no 
curto prazo. O que é factível, em-
bora muito difícil, pouco provável, 
é você construir uma frente de es-
querda onde o PT tenha um alto 
nível de protagonismo. Isso pode 

barrar e derrotar o Bolsonaro. A 
outra alternativa não barrará. Não 
barrará porque não tem tempo há-
bil para se construir uma alterna-
tiva desse tipo, se é que será possí-
vel. Então, esse é o sentido.

Penúltima coisa: o problema da 
institucionalização. O problema 
da institucionalização não é a ins-
titucionalização. A institucionali-
zação é parte de uma estratégia, 
que é a aliança com os capitalistas 
para construir no Brasil um capi-
talismo com democracia e bem-
estar social. Como é para isso, o 
caminho é participar no Estado, 
nas instituições etc. — uma coisa 
decorre da outra. Então sou to-
talmente contra uma estratégia 
institucional, mas quero apontar o 
dedo para o problema de origem. 
O problema de origem é abando-
nar o socialismo como perspectiva 
histórica e se aliar ao grande ca-
pital na hipótese de construir um 
capitalismo com bem-estar social, 
liberdades democráticas e sobera-
nia nacional. Desde os anos 1970, 
há muita literatura mostrando 
que isso é uma quimera.

Não dá para ter soberania na-
cional, liberdades democráticas e 
bem-estar social num capitalismo 
com as características do brasileiro 
ou do latino-americano. Ou você 
tem um desenlace socialista, ou 
você tem periodicamente retroces-
sos. Melhora um pouco, piora mui-
to; melhora um pouco, piora mui-
to. Que é o que estamos vivendo 
agora. Então o problema de fundo 
que precisa ser posto é: a esquer-
da brasileira precisa recuperar o 
socialismo como objetivo estraté-
gico, como objetivo programático: 

que sociedade a gente quer cons-
truir, recuperar o anticapitalismo, 
porque recuperado isso o resto é 
colocado no seu lugar. Se você não 
recupera isso, você não recoloca as 
coisas no lugar.

Henrique fez uma brincadeira 
aqui sobre Jeremy Corbyn. Quem 
aqui já tinha ouvido falar do Je-
remy Corbyn, antes de ele virar 
líder do Partido Trabalhista? Eu 
não conhecia, confesso a minha 
ignorância. E apareceu, no local 
mais improvável. Então, eu com-
preendo e respeito completamente 
aqueles que acham que a aposta 
do PT é uma perda de tempo, mas 
quem vai decidir sobre isso não é 
uma mesa desse tipo — quem vai 
decidir é a luta de classes no país. 
A burguesia brasileira, os capitalis-
tas da extrema-direita têm uma tal 
sanha contra o PT que na minha 
opinião há a possibilidade forte de 
acontecer com o PT a mesma coi-
sa que acontece com o peronismo 
na Argentina. Continua sendo na 
prática, na prática, o veio principal 
através do qual amplas camadas 
do povo enfrentam a oligarquia. 
Eu sou peronista? Não sou. Eu sou 
lulista? Não sou. Mas eu reconheço 
esse dado da realidade. Tem a ver 
com a maneira como a luta de clas-
se se organiza lá, como se organiza 
aqui. Não é um problema de debate 
teórico ou de desejo.

Enquanto o PT tiver vínculos 
com amplos setores da classe tra-
balhadora e enquanto ele for o 
adversário principal da extrema-
direita e do grande capital, exis-
te possibilidade, sim, de o PT se 
reciclar e ter um papel protago-
nista. Aliás, é bom dizer que foi 
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a Comissão Executiva Nacional 
do PT, da qual eu fazia parte, que 
se reuniu com Haddad e disse: 
“Abaixe essa tarifa imediatamen-
te”. Não foi a Dilma, foi a direção 
do PT comandada pelo Rui Falcão, 
e o resto da história infelizmente 
é conhecido. A resposta foi: “Não, 
porque eu tenho um contrato 
com o povo através das urnas, 
tenho um programa a cumprir e 
esse programa não é possível de 
cumprir se eu gastar uma parte 
do orçamento para subsidiar o 

transporte, e se eu rebaixar as ta-
rifas vou ser obrigado a abrir mão 
desse meu programa”.

Ato contínuo, teve a reunião 
com Geraldo Alckmin na qual Al-
ckmin informou que ia rebaixar as 
tarifas. E uma cena divertida, que 
foi o secretário do Alckmin dizen-
do “Mas governador, tem problema 
orçamentário”. O governador disse: 
“É uma decisão política”, e acabou 
o assunto. Então, a segunda parte 
da tua informação [para Henrique] 
é perfeitamente correta. Ou seja: 

houve um equívoco gravíssimo em 
2013, compatível com uma visão es-
tratégica equivocada. Isso tem que 
ser dito publicamente. Essas coisas 
têm que ser postas em cima da me-
sa. Do jeito que eu falo do Haddad 
publicamente para ele, por escrito 
etc., a esquerda tem que ser impla-
cável consigo mesma, tem que ser 
implacável! Não pode passar o pano. 
Outra coisa é o papel que a esquerda 
cumpre nos partidos, nas lideran-
ças, na grande disputa política do 
país. Muito obrigado!

“Se não fosse o ‘EleNão!’, 
movimento de mulheres, 
talvez Bolsonaro tivesse 
sido eleito no 1º turno. 
Mas a narrativa que se 
construiu é de que o 
‘EleNão!’ foi um tiro no 
pé — é absurdo!”

O que eu quero dizer com vias 
institucionais? Na verdade minha 
posição é a seguinte — pegando o 
gancho da fala do Valter, da ques-
tão do desejo. O meu desejo é uma 
posição anticapitalista e, claro, 
também de enfrentamento à crise 
ambiental, que a gente faça uma 
oposição anticapitalista conside-
rando isso e várias outras coisas. 
Agora, olhando para o cenário, a 

gente está correndo o risco de par-
tidos políticos de centro-esquerda 
ou de esquerda serem criminaliza-
dos, eu não estou pensando só no 
sentido de perseguição, de algo no 
papel. Há um claro movimento da 
sociedade, crescente, de as pessoas 
terem vergonha de se dizer de es-
querda. As pessoas têm medo, têm 
vergonha, mesmo num contexto 
que não tem “Escola sem Partido”, 
por exemplo, as pessoas estão re-
colhendo as suas posições porque 
estão com medo de perder o em-
prego. E há um processo muito for-
te, que não começa agora, claro, 
recupera questões históricas mais 
amplas, mas dá a ideia de que parti-
do de esquerda é criminoso. Então, 
olhando para esse cenário, quando 
eu falo no institucional estou pen-
sando nesse sentido. A gente pre-
cisa defender, sim, a Constituição, 
ainda que seja um projeto liberal, 

estrategicamente precisa defen-
der isso. Defender a existência de 
partidos, a existência de eleições, 
a manutenção das eleições de for-
ma minimamente democrática e a 
existência de partidos de esquerda. 
A gente tem uma urgência — talvez 
a nossa luta tenha que ser pensa-
da em diferentes temporalidades. 
Uma de urgência, no sentido de 
defender algo que se fosse alguns 
anos atrás a gente não defenderia, 
porque estaria fazendo a crítica a 
esse Estado democrático e neolibe-
ral. Mas a gente tem uma urgência 
em relação a isso. Há uma certa ca-
ricatura de que cientistas políticos 
são bons em pensar instituições e 
antropólogos são bons para pensar 
povo, ou contextos que não têm 
Estado ou institucionalidade. Eu 
gostaria que a gente pudesse pen-
sar assim: povo, e quando apelasse 
para uma mobilização pública ou 

isabela Kalil
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mobilização de rua as pessoas vies-
sem. Mas o problema é que, no ca-
so brasileiro, quando a gente teve 
algo assim, em 2013, isso acabou 
sendo capturado pela direita.

Então, tendo acontecido tantas 
mudanças na sociedade brasileira, 
do ponto de vista da população, 
inclusive dentro do projeto neo-
liberal, dentro de um projeto de 
hiperindividualismo, de consumo, 
eu fico me lembrando dos casos 
de campo que a gente viu e entre-
vistou. O exemplo muito paradig-
mático é o motorista de Uber que 
foi beneficiado pelas políticas do 
Partido dos Trabalhadores, conse-
guiu comprar um carro, e aí não 
consegue pagar. Quando ele não 
consegue pagar, ele passa a dirigir 
Uber e aí quem ele culpa? O Parti-
do dos Trabalhadores. Ou seja, es-
perar que esse personagem vá para 
a rua, que vá de uma certa maneira 
sustentar uma mobilização públi-
ca, uma mobilização política, uma 
mobilização de massa que seja de 
esquerda, não me parece muito re-
alista. Seria o ideal, mas não me 
parece realista.

Henrique citou o “EleNão !”. 
Acontece uma coisa parecida que 
foi a seguinte: a gente teve um mo-
vimento importante, que começou 
de uma maneira orgânica — ainda 
se tivesse sido puxado por partidos 
também não vejo problema, por-
que agora parece haver um certo 
pavor em dizer quando as mobi-
lizações são puxadas por institui-
ções, por partidos, grupos políticos 
específicos ou movimentos sociais 
—, as mulheres foram para a rua, 
não só mulheres, foi enorme. E, 
logo na sequência, o dia da mobi-

lização do “EleNão!” coincide com 
a saída do Bolsonaro do hospital, é 
exatamente nesse final de semana 
o apoio público do Edir Macedo ao 
Bolsonaro e há toda uma mobiliza-
ção entre diferentes igrejas, não só 
a IURD [Igreja Universal do Reino 
de Deus], e uma proliferação de 
fake news e de materiais criminali-
zando o “EleNão!”

Ou seja: na sequência, a opinião 
pública em diferentes posições, de 
diferentes contextos, dizendo: “O 
‘EleNão!’ estava errado, foi um tiro 
no pé”. Ou seja, a gente quando 
tem mobilização também não está 
conseguindo acolher essa mobiliza-
ção e fazer com que seja creditada 
uma relevância. Ao invés de pensar 
que se não fosse o “EleNão!”, movi-
mento de mulheres, talvez Bolso-
naro teria sido eleito no primeiro 
turno, a narrativa que se construiu 
é de que o “EleNão!” foi um tiro 
no pé. “Talvez se não fosse o ‘Ele-
Não!’...” — é absurdo! Quando tem 
uma mobilização política impor-
tante como essa, historicamente 
relevante, de mulheres que estão 
na rua, a gente vai dizer que o “Ele-
Não!” está errado, ou que não fez 
da maneira correta? Não estou di-
zendo que vocês tenham feito isso, 
mas que é preciso pensar do ponto 
de vista de construção que é, para 
resumir a história, quando a gente 
quer a participação popular às ve-
zes a participação popular não é do 
jeito que a gente queria. 2013 foi 
exatamente isso. Começou de uma 
maneira, e era uma posição anti-
capitalista, que pedia a questão do 
passe livre, e depois foi se mesclan-
do e virando uma outra coisa.

Então não significa excluir a 

possibilidade da rua, mas as mobi-
lizações que acontecem, das duas 
uma: ou são progressistas e depois 
viram bode expiatório, de coisas 
que nem teriam como estar na 
conta do “EleNão!”, ou é uma mo-
bilização forte conservadora, da 
direita. Por isso, falar da questão 
institucional, porque esperar que 
vá haver uma movimentação da 
rua e usar essa oportunidade, acho 
muito pouco provável... É preciso 
ter muita coisa acontecendo pa-
ra que a gente consiga fazer isso. 
Então tem que pensar o seguinte: 
do ponto de vista estratégico, ins-
titucional, o que a gente consegue 
num curtíssimo espaço de tempo, 
nesse desmonte todo, o que conse-
gue manter minimamente.

Se a gente vai pensar nos juí-
zes da Suprema Corte, que estão 
se reunindo para discutir se têm 
que seguir ou não a Constituição, 
é uma loucura! Porque o STF é o 
guardião da Constituição. É para 
isso que o STF serve. E aí o STF 
está se reunindo para saber se vai 
ou não cumprir a Constituição! A 
gente está num estágio tão mais 
problemático do que talvez a gente 
imagine, e dado o caráter de ur-
gência que, ainda que a Constitui-
ção pode não ser a nossa melhor 
moldura, a gente tem que defen-
der! Tem que defender que o Par-
tido dos Trabalhadores não entre 
no movimento de criminalização, 
ou até coisas piores. Não signifi-
ca também, claro, fazer alianças 
com grupos que no final das contas 
não são minimamente de esquer-
da, obviamente, mas de qualquer 
maneira a gente tem que pensar a 
defesa institucional, e essa defesa 
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de determinadas posições, porque 
se não a gente não vai ter nem isso. 
Corre o risco de ter um projeto que 
é muito mais ambicioso — e deve 
ser — do ponto de vista do desejo, 
mas ficar sem nada, do ponto de 
vista da operação.

Ângela perguntou sobre a ques-
tão do óleo, do vazamento. Tem 
um discurso que aparece agora, 
fomentado pelo [Ricardo] Salles, 
que diz o seguinte: “Se o Greenpe-
ace jogou óleo em Brasília, então 
provavelmente foi o Greenpeace 
que jogou óleo no Nordeste”. Isso 
é absurdo? É, mas as pessoas acre-
ditam nisso. Para mim, a inspira-
ção para dizer isso é pesquisa com 
terraplanista, que corresponde a 
7% dos brasileiros. Talvez o núme-
ro vá aumentar. A gente não vive 
mais no mesmo mundo que deter-
minadas pessoas. Então a defesa 
de determinadas coisas, determi-
nados desejos faz muito sentido, 
mas a gente está numa situação 

tão grave que as pessoas não par-
tilham mais do mesmo mundo. 
Se existem pessoas que de fato 
acreditam, e as pessoas acreditam 
nisso, que foi o Greenpeace que 
jogou óleo no Nordeste para im-
possibilitar que o Bolsonaro pos-
sa encaminhar uma agenda, tem 
uma questão que não é só política: 
é uma questão cognitiva.

“Um jovem negro 
dizendo: ‘Eu gosto da 
ideia de cotas, só que eu 
quero estar vivo, se não 
estiver vivo não tenho 
como aproveitar a cota’, 
indica que a esquerda tem 
falhado em dar respostas 
à questão do extermínio 
da juventude negra” 
(Isabela)

Para responder às perguntas: 
como o tema da desigualdade 
aparece entre os apoiadores. Na 
nossa pesquisa etnográfica, pri-
meiro que as pessoas não conse-
guem enunciar, pessoas comuns 
que não estão num debate co-
mo a gente está, não conseguem 
enunciar desigualdade na mesma 
maneira, então ela não apare-
ce dessa forma. Agora, uma das 
coisas que apareceram e que a 
gente tem falhado para dar res-
posta como projeto de esquer-
da é a questão da segurança pú-
blica. Isso é unânime entre os 
entrevistados. E uma das frases 
que sintetizam isso é a seguin-
te — um jovem me dizendo, um 
jovem negro: “Eu gosto da ideia 
de cotas, eu acho cotas muito 
bom, a possibilidade das polí-
ticas educacionais do Haddad”, 
referindo-se a diferentes proje-
tos, “só que eu quero estar vivo, 
se não estiver vivo eu não tenho 

Daniel Garcia

A exposição de Luis Felipe Miguel abriu o debate
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como aproveitar a cota”. Ou seja: 
a questão dessa pessoa era tão 
urgente em relação à violência 
urbana, em relação ao extermí-
nio da juventude negra e em se 
manter vivo, que a questão da 
segurança pública gritava muito 
mais que a questão da desigual-
dade. Porque é melhor estar vi-
vo, mesmo que numa situação de 
desigualdade ou de pobreza.

E isso tem a ver também com 
uma questão que aparece na pes-
quisa, que é o fato de que há uma 
percepção, também, um pouco 
fantasiosa da segurança pública: 
as pessoas veem no noticiário um 
contexto, por exemplo, que fala 
sobre o Rio de Janeiro, específico 
sobre a violência urbana, e isso vi-
ra uma metonímia, como se fosse 
o Brasil inteiro. Quando você vai 
comparar, do ponto de vista de on-
de você fez pesquisa e, de fato, ín-
dices de criminalidade, homicídio 
etc. não batem, a pessoa tem uma 
percepção a respeito da violência 
que muitas vezes é mediada pela 
mídia e não diz respeito à violên-
cia de fato que essa pessoa está 
vivendo. Em outros contextos, diz 
respeito, sim, ao tipo de violência 
que essa pessoa está vivendo, prin-
cipalmente em relação à diferença, 
por exemplo, entre pessoas mais 
velhas e mais jovens, entre brancos 
e negros e mulheres.

Então a capilarização da di-
reita, pensando essas diferentes 
temporalidades, me parece que 

a gente precisa ter uma respos-
ta urgente e de, minimamente, 
manter determinadas conquis-
tas ainda que sejam conquistas 
liberais. E ao mesmo tempo ter 
um trabalho que não é nem de 
convencimento, um trabalho de 
fato de movimentos sociais, e que 
seja corpo a corpo. Henrique fez 
uma observação de que as pesso-
as deixaram de votar no PT pe-
la domesticação do partido, que 
virou um partido da ordem. Isso 
aparece para a gente em campo. 
Então não é como se fosse “Ah, 
o PT se tornou muito revolucio-
nário, muito socialista, muito de 
esquerda, então é por isso que 
eu vou deixar de votar”. É exa-
tamente o contrário: “O Lula se 
tornou establishment”, “o PT se 
tornou establishment, ficou todo 
mundo igual”, e o Bolsonaro se 
vale de um discurso antiestablish-
ment, ainda que não seja verdade. 
A gente precisa ter um trabalho 
de mobilização social, só que esse 
trabalho de mobilização social 
vai demorar anos. Para conse-
guir recuperar e fazer frente a 
essa capilarização da direita, es-
se avanço da direita, principal-
mente entre os pobres, as pessoas 
mais pobres pedindo Estado mí-
nimo, vai demorar muito tem-
po. Então não sei quanto tempo 
a gente tem do ponto de vista de 
ação, para esperar que a popula-
ção consiga se mobilizar a partir 
dessas pautas, se convencer [de] 

que não é o Greenpeace que está 
sujando o oceano... Não sei se a 
gente tem esse tempo. Então fico 
imaginando que, talvez, a gen-
te tenha que pensar estratégias 
que sejam diversas, estratégias 
de curto, médio e longo prazo, e a 
de curto prazo me parece, sim, a 
defesa de instituições. Defesa da 
Constituição, defesa de partidos 
políticos, nesse sentido.

Tenho uma questão, a última, 
que é a seguinte: não sou apenas 
a única mulher da mesa, mas sou 
a mais jovem, e não sou também 
tão mais jovem assim — a gente 
entrevista pessoas que têm vinte 
e poucos anos, eu tenho 39. Mas 
além dessa dificuldade da gente 
de entender o que é povo, há um 
abismo cognitivo — do ponto de 
vista de visão de mundo — com 
a juventude, e uma juventude 
que está dizendo exatamente is-
so: “Ah, partidos? Tanto faz, não 
tem que ter partidos”. “Consti-
tuição? Ah, bobagem”. Então, vo-
cê tem que voltar para uma posi-
ção dizendo assim: “Não, olha, 
é preciso ter partidos”. É uma 
situação de completo hiperindi-
vidualismo, desse antissistema e 
dessa lógica de “não precisamos 
de partido, a gente não preci-
sa de Constituição, a gente não 
precisa de nada, porque o meu 
partido sou eu”. “Então eu posso 
ter uma arma, vou resolver sozi-
nho”. Esse ponto me parece ser 
bem urgente de respostas.

Houve uma inversão nas duas últimas falas. Por problemas de 
horário, Luis Felipe pediu para falar antes, e Plínio concordou.
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“Na verdade, a 
transformação começa 
no PT com as eleições 
de 1989, quando Lula 
chega ao 2º turno e 
a Presidência está ao 
alcance da mão. Parece 
indicar que a luta 
eleitoral pode permitir 
um caminho para o 
poder mais rápido que a 
mobilização social”

Quando a gente está numa situ-
ação dessas, a esquerda, discutindo 
o que fazer, e aí fala da conjuntura, 
fala da construção de novas institu-
cionalidades, da pressão social per-
manente... Às vezes me vem aqui a 
ideia de que está tudo certo, só falta 
“combinar com os russos”. Quer di-
zer: existe um descompasso entre a 
enormidade das tarefas que a gente 
tem que levar a cabo e os recursos 
com que a gente conta. Existe um 
problema entre as urgências com 
as quais estamos nos defrontando 
e os projetos, nossos horizontes de 
longo prazo. Sim, a gente tem que 
recompor a nossa capacidade de 
pressão, de mobilização, que sem-
pre teve problemas e que foi mui-
to reduzida no período longo de 
acomodação, mas isso a gente não 
faz da noite para o dia, não é algo 
que a gente possa estalar os dedos 
e resolver. Às vezes parece que a 

gente está, na verdade, à espera de 
uma convulsão espontânea levada 
pelas inconformidades e insatisfa-
ções que existem na sociedade mas, 
então, a gente está com um papel 
muito reduzido, uma expectativa 
muito reduzida. Isso é uma questão 
central e permanente: como é que a 
gente é capaz de manter o horizon-
te de transformação social radical 
e ao mesmo tempo fazer frente às 
urgências do momento. Porque nós 
temos uma série de premências que 
não podem esperar até que a gente 
tenha força para levar a cabo essa 
transformação social radical.

Se a gente pensar, na verdade, 
na própria experiência do lulis-
mo como projeto de poder, pode 
ter no lulismo uma resposta a essa 
questão baseada na ideia de que se 
a transformação profunda não virá 
até onde a gente possa alcançar, 
então a gente opta pelo mínimo 
que é resolver premências urgen-
tes — por exemplo, a necessida-
de de retirar milhões de pessoas 
da pobreza mais abjeta. Eu posso 
julgar que isso tem problemas, eu 
posso julgar que isso deu errado, 
eu posso ver vários problemas na 
forma como isso foi levado a cabo. 
Agora, quem sou eu para dizer que 
essa urgência não merece ser tra-
tada com o grau de premência que 
ela de fato possui? Porque é fácil 
para nós ficarmos aqui na contem-
plação narcísica da nossa própria 
radicalidade, enquanto o mundo 
vai passando e as questões não são 
resolvidas e são questões gravís-
simas. Então é isso que é o nosso 

drama, tem que procurar respon-
der: como é que a gente é capaz de 
incidir com alguma efetividade na 
luta política, como dar resposta às 
questões urgentes, sem com isso 
estar diminuindo o horizonte da 
transformação radical pela qual a 
gente luta? Não tenho nenhuma 
resposta para dar a nenhuma des-
sas questões, mas a gente tem que 
levar isso centralmente em consi-
deração quando pensa nos desafios 
do momento.

O fato é que temos uma fraca 
capacidade de mobilização no Bra-
sil hoje. Nós estamos enfrentan-
do retrocessos que têm tido como 
resposta uma mobilização muito 
menor e essa mobilização, além 
de ser fraca em comparação aos 
desafios que estamos enfrentando, 
se dá de uma maneira muito episó-
dica. Temos alguns momentos de 
explosão de insatisfação, mas uma 
enorme dificuldade de manter no 
nível necessário uma mobilização 
organizada, permanente, que é ne-
cessária para levar adiante a luta.

Essa fraca capacidade de mobi-
lização se deve também — vou to-
car aqui uma questão que várias 
pessoas já tocaram — ao apego às 
formas de luta institucional que se 
tornaram as formas prioritárias, fo-
co da ação política de boa parte da 
esquerda brasileira. Foi falado aqui 
da “Carta aos Brasileiros” como mo-
mento de inflexão, mas na verda-
de, na minha leitura, essa transfor-
mação começa no PT com as elei-
ções de 1989, quando Lula chega ao 
segundo turno e a Presidência da 

luis felipe miguel
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República está ao alcance da mão, 
surpreendentemente, para um par-
tido que era um partido pequeno do 
ponto de vista eleitoral até aquele 
momento. Então parece que se dá 
uma indicação de que a luta eleito-
ral pode resolver as questões, pode 
permitir um caminho para o poder 
muito mais rápido do que o proces-
so de mobilização social no qual o 
PT apostava nos seus primórdios.

Só que isso tem um preço, a luta 
eleitoral tem um preço, ela leva a aco-
modações, ela busca uma maioria que 
é mais facilmente alcançada enquan-
to você não disputa determinados 
sentidos, quando você se acomoda a 
determinadas agendas e determina-
dos enquadramentos, quando você se 
abre para um esforço de aliança, por-
que afinal “é só um pouquinho mais 
de aliança ao centro”, e nisso a gente 
acaba abraçando todo mundo como o 
PT abraçou, de Jader Barbalho a Paulo 
Maluf, passando pela família Sarney, 
e assim por diante.

“Nós temos uma 
pluralização da agenda 
emancipatória, pela 
presença de grupos com 
protagonismos, com 
hierarquias de agendas 
muito diversas, e tudo 
isso exige da esquerda 
novas práticas, novos 
discursos e novas formas 
organizativas” 
(Luis Felipe)

Então cobra esse preço — e é 
sedutor, quer dizer, essa institu-
cionalidade está produzida dessa 
maneira não é por acaso, ela favo-
rece objetivamente a expressão de 
determinados interesses e dificul-
ta a expressão de outros, certo? 
Essa democracia liberal, as regras 
do jogo que estamos vendo que 
estão sendo violadas agora, como 
em qualquer jogo essas regras fa-
vorecem uns e desfavorecem ou-
tros. É bom ter regra do jogo fun-
cionando? É, porque permite que 
você planeje as suas estratégias 
com uma certa previsibilidade. 
É melhor do que um vale-tudo. 
Agora, as regras do basquete fa-
vorecem os altos e prejudicam 
os baixinhos. As regras do jogo 
eleitoral na democracia liberal fa-
vorecem a burguesia e desfavo-
recem a classe trabalhadora pelo 
tipo de recurso que é capaz de se 
mobilizar para gerar resultados 
eleitorais. Não estou querendo 
dizer que a eleição é irrelevan-
te, mas que existe esse viés. Para 
usar uma palavra forte: a eleição 
é um mecanismo de cooptação e 
de domesticação de fato, é da luta 
política. O PT se rendeu a isso e 
para falar a verdade eu não vejo 
no PSOL um esforço de resistência 
a isso muito forte. O PSOL na ver-
dade herda boa parte dessa visão 
eleitoral da política que marcou o 
PT a partir do segundo decênio da 
sua história.

Uma questão que é importante 
estar na nossa reflexão também é 
que nas últimas décadas a gente 
tem vivido um ciclo de mudan-

ças muito importantes e muito 
rápidas. Mudanças no mundo do 
trabalho que são muito signifi-
cativas, mudanças nos fluxos co-
municativos na sociedade, mu-
danças vinculadas a esses dois 
elementos anteriores nos proces-
sos de produção da subjetividade 
no mundo social. Nós temos uma 
pluralização da agenda emanci-
patória, pela presença de grupos 
com protagonismos, com hierar-
quias de agendas muito diver-
sas e tudo isso exige da esquerda 
novas práticas, novos discursos 
e novas formas organizativas. A 
gente está atrasado também em 
enfrentar isso. A gente vê muitas 
vezes uma nostalgia da esquer-
da da primeira metade do século 
passado como se fosse isso que 
nos faltasse, mas aqueles ins-
trumentos — [com] que a gente 
tem que, evidentemente, apren-
der — não são os instrumentos 
que vão permitir a nossa ação no 
mundo do século 21, por causa 
de todas essas mudanças. Então, 
isso tem que ser levado em conta.  
Enfim, evidentemente são muito 
mais perguntas do que respostas, 
na verdade são muitas perguntas 
e zero respostas, mas é importan-
te neste momento a gente fazer 
esses questionamentos e pensar 
nisso, quer dizer: pensar em co-
mo a gente será capaz de com-
binar sentimento de urgência e 
radicalidade na nossa agenda. Eu 
peço desculpa porque eu vou ter 
que sair para não perder o meu 
voo. Obrigado por me trazerem 
até aqui.
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“Sanders e Corbyn 
acham que vão sair do 
neoliberalismo voltando 
ao Welfare State. 
Não há volta para o 
Welfare State, acabou! 
Não há base material. 
A industrialização 
capitalista nacional 
acabou, é um outro 
mundo, de grandes 
mudanças”

O ponto de partida é a gente 
entender em que época nós esta-
mos e qual é a tendência da luta de 
classes na nossa época. Teve a épo-
ca da revolução burguesa, veio a 
revolução burguesa; depois teve a 
época das guerras imperialistas; o 
ciclo das ditaduras. Nós temos que 
entender qual é a nossa época e 
qual é a situação do capitalismo. Eu 
vou pegar uma ideia do Mészáros: 
nós vivemos o capitalismo da crise 
estrutural do capital. É um capita-
lismo que tampa um buraco cavan-
do um buraco maior ainda. Não há 
nenhuma possibilidade de domes-
ticar esse capitalismo. Este é o ca-
pitalismo da catástrofe e da barbá-
rie. Ele caracteriza isto com a ideia 
de uma crise da totalidade, não é 
uma crise que você resolve recom-
pondo a totalidade, é uma crise da 
totalidade. Isso não quer dizer o 
fim do capitalismo, quer dizer só 

que o capitalismo leva à potência 
máxima todas as suas tendências 
destrutivas. Então, essa é a nossa 
época. Como é que esta época bate 
na periferia latino-americana? Pro-
voca um processo de reversão neo-
colonial. Nós somos sociedades de 
origem colonial que não consegui-
ram se organizar como um Estado 
nacional minimamente autônomo 
dentro do contexto civilizatório. 
Dentro da América Latina, o Brasil 
é um dos países que mais sofrem 
isso, porque o Brasil foi quem mais 
longe levou a industrialização, ur-
banizou todo mundo e agora es-
tamos sofrendo um processo de 
desindustrialização. Então, é uma 
situação dramática.

Qual é a palavra de ordem do 
capital para resolver esta crise no 
mundo inteiro? Ofensiva sobre o 
trabalho. Então é rebaixar o nível 
tradicional de vida dos trabalha-
dores em todo o mundo. Então es-
ta é a situação objetiva. Como é 
que a luta de classes polariza aí? 
É contrarrevolução permanente 
do capital e o outro lado tem que 
se organizar, tem que organizar 
a revolução potencial, que seria a 
resposta civilizada, inscrita na his-
tória, à barbárie capitalista. Qual é 
a discussão da esquerda mundial? 
Isto não é um problema do Brasil, 
é um problema mundial. Como sair 
da encalacrada? Eu acompanho 
os debates do Partido Democrata 
americano. Qual é a discussão do 
Partido Democrata americano, pe-
lo menos do Bernie Sanders e da 
ala mais à esquerda? “Como sair do 

neoliberalismo”. Qual é a discussão 
do Corbyn? “Como sair do neolibe-
ralismo”. Como é que eles acham 
que vão sair do neoliberalismo? 
Voltando ao Welfare State. Não há 
volta para o Welfare State, acabou! 
Não há base material. Quando o 
Trump diz: “Eu vou trazer a indús-
tria de volta”, ele não vai trazer! 
“Mas nós vamos”. Não: nem ele, 
nem nós. Acabou! A industrializa-
ção capitalista nacional acabou, é 
um outro mundo. É um mundo de 
grandes mudanças, que provoca 
grandes mudanças. 

Bom, e aqui nós, como é que a 
gente sai da encalacrada? Porque 
essa foi a discussão da urgência e 
tal. Por exemplo, quem defende 
a democracia? O povo defende a 
democracia. Se o povo não esti-
ver na rua não vai ter democracia. 
Aqui teve democracia quando o 
povo foi para a rua e não vai ter 
se o povo sair da rua. O povo saiu 
da rua, o Lula chamou, ninguém 
foi. A burguesia falou: “Oba! Va-
mos avançar”. Agora, como é que 
o povo vai para a rua? O povo foi 
para a rua no Chile, e quando ele 
vai para a rua a burguesia escuta. 
Aqui o partido das ruas fala forte. 
Em junho escutaram; depois na to-
mada, quer escola, toma a escola; 
quer tarifa mais barata, toma a rua; 
ou se está na rua ou não tem. Mas 
qual foi a lição das jornadas de ju-
nho? Eu tenho pleno acordo com o 
Henrique, foi o fato histórico mais 
importante da história moderna do 
Brasil. Uma primeira fumaça das 
contradições acumuladas em 500 

plínio de arruda sampaio filHo
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anos de história. É uma primeira 
fumaça destas contradições, esta 
que é a importância!

Lembro que o Florestan [Fer-
nandes] falava que depois do gol-
pe de 1964 a revolução operária 
avançava silenciosamente. Não foi 
silenciosa, saiu. Ou seja: tem sim 
uma energia, e saiu agora no Chile 
com mais densidade histórica, com 
mais politização, porque o Chile 
é um país mais politizado. Sai, e 
não sai cru. Sai com a memória do 
Allende, com a memória das lutas 
operárias do início do século 20, 
é um negócio forte. Quais são as 
lições da nossa jornada de junho? 
Que fez a burguesia? Bateu. E aí? 
Bateu mais, com apoio do doutor 
Haddad, esse que o PT quer agora 
pôr de aliado nosso. E o que é que 
aconteceu com o movimento? Ele 
foi subindo que nem suspiro. E o 
que a burguesia fez? Abriu o dique, 
abriu as comportas. Falou: “Nós va-
mos operar dentro das jornadas”, 
e operaram, e transformaram um 
movimento que vinha pela esquer-
da num movimento reacionário. 
Mas como é que eles operaram? 
Sem bandeira, sem partido. Mas 
tinha bandeira, a deles, a verde e 
amarela da FIFA, e tinha partido, 
que era a Rede Globo.

Isso diz mais ou menos o que 
nós precisamos. Nós precisamos de 
bandeira e nós precisamos de par-
tido. Isso não é fácil, é uma luta! 
A burguesia luta para que o povo 
fique a zero. Porque a burguesia 
sabe que o povo está insatisfeito. 
A burguesia tem instinto de so-
brevivência. O Piñera, o que é que 
ele falou? “Estamos em guerra”. 
Guerra contra o povo dele. E eles 

estão em guerra, eles precisam nos 
deixar completamente desarma-
dos. Eles operam na reorganização 
da esquerda, na impossibilidade 
de construir uma esquerda, e é por 
isso que a gente tem que discutir o 
PT. Não para massacrar o PT. O que 
faz a burguesia? A burguesia quer 
massacrar o PT enquanto partido 
da mudança. Se não for partido da 
mudança, a burguesia se dá muito 
bem com o PT, tem aliança no Bra-
sil inteiro, o PT se dá muito bem 
com a burguesia, não tem proble-
ma. Mas o PT como esperança de 
vencer o medo tem que ser morto. 
Bem, nós não temos que massacrar 
nada, nós temos que superar o PT. 
Nós temos que entender por que 
deu errado e ir além, enterrar o PT, 
porque o PT se transformou num 
partido da ordem.

O PT é um partido da ordem, que 
desperta muitas paixões, porque ele 
faz a impostura à esquerda e a usur-
pação à direita, então todos ficam 
furiosos com o PT. Porque ele finge 
que é de esquerda e usurpa a bandei-
ra da direita. O PT queria polarizar 
com Bolsonaro. Mas Bolsonaro e Lula 
são extremamente funcionais para a 
ordem. Tanto são que a ordem nun-
ca galopou tanto. Ela está tranquila, 
a burguesia está tranquila porque o 
PT faz a ilusão, a cooptação e a legi-
timação. E o Bolsonaro faz o medo, a 
violência e os negócios. Então, é bebé 
com tomé, estão juntos!

“O PT está sendo massacrado 
pela ordem”. Não é verdade! O PT 
é um partido da ordem e o parti-
do mais forte da ordem. Quem foi 
muito mais massacrado pela Lava 
Jato e não só pela Lava Jato, mas 
por este sentimento contra partido 

foi o PSDB. O Aécio, por exemplo, 
virou pó, né? Virou pó. Está solto! 
Agora, por que uns recebem trata-
mento diferenciado, porque não há 
dúvida que o PT recebe tratamen-
to diferenciado! Apanha dobrado 
porque é mais forte, porque é mais 
organizado. Exatamente por isso 
foi o que mais apanhou e o que me-
nos perdeu, porque ele é mais or-
ganizado. Por que é que tiraram a 
Dilma? Porque na ordem cada um 
tem o seu papel. O papel do PT é 
basicamente desmobilizar o povo! 
O PT entra na política contra tudo 
e contra todos, nós sabemos como, 
porque pôs o povo na rua. Chega 
ao poder na década de 1990 porque 
tira o povo da rua. Entra em crise 
na jornada de junho porque nem 
pôs nem tirou. Volta ao jogo por-
que tirou o povo da rua na greve 
de 2017. Porque falou, pôs e “oh, 
se quiser eu ponho um pouquinho, 
mas se vocês forem bonzinhos eu 
tiro”, não tem uma segunda greve, 
não precisamos derrubar o Temer. 
A mesma coisa agora este ano. Des-
mobiliza o povo, se credencia a es-
tar dentro da ordem.

Porque esse é o jogo político. A 
burguesia está reorganizando a po-
lítica profundamente. Não tem es-
sa que agora eu ganho, eu derroto, 
faço uma frente eleitoral, derroto o 
Bolsonaro e voltamos então, a 2006, 
a 2014. Não tem volta. Acabou! O 
nosso sistema político hoje é um 
sistema político híbrido. Nem exa-
tamente uma ditadura, nem exa-
tamente a Nova República. Não é 
nem um nem outro. E a burguesia 
opera para redefinir o papel da es-
querda da ordem. E nisso o PT tem 
um papel crucial, porque é ele que 
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controla este espaço da política e 
neste papel ele atua sobre o PSOL. E 
atua pela figura do Boulos, que nem 
esconde que antes de cumprimen-
tar o povo brasileiro cumprimentou 
o presidente Lula, [e] que não colo-
cou um debate relevante no pleito 
eleitoral [de 2018], nenhum debate, 
nenhuma questão relevante. Dívida 
pública, problemas da segurança 
pública a fundo, não. Ele se dedicou 
a servir de ventríloquo do Haddad. 
Então ele atua sobre o partido, o 
nosso partido.

“Dentro da ordem você 
discute o ritmo e a 
intensidade da barbárie, 
o que eu chamo de 
miséria do possível. Mas 
como é que sai disso? 
Revolução socialista. Só 
sai desse jeito, porque 
se o capitalismo é tanto 
buraco cavando buraco 
maior ainda, só tem um 
jeito. Isto tem que entrar 
na ordem do dia” 
(Plínio)

O primeiro passo para falar com 
o povão é ter o que falar. E para ter 
o que falar, nós temos que propor o 
novo. E o que o PT está brigando é 
para fazer uma massagem cardíaca 
para ressuscitar o velho, que não 
vai ressuscitar. O nome disso aqui 
tem que ser “refundado”! A bur-
guesia sabe disso, está refundando 

do jeito dela. Agora nós estamos 
em pleno “acordão”. Estamos as-
sistindo a um acordão. O PT votou 
entusiasmado no novo Procura-
dor-Geral porque está se fazendo 
um acordão. Porque a Lava Jato já 
cumpriu o papel dela. O papel dela 
era destruir, digamos tirar o PT do 
poder e desmoralizar, o que é mais 
forte, todo o sistema partidário. 
Por quê? Porque assim o capital 
controla o Estado de maneira mais 
ágil, de maneira mais eficaz, mais 
adequada às novas exigências des-
ta selvageria que está sendo feita 
na periferia do capitalismo.

Então é contra isto que a es-
querda tem que brigar. E, para isto, 
nós temos que ter um programa, 
porque o capital tem programa. O 
capital está organizado em escala 
internacional. Qual é o problema 
do capital? A crise capitalista. Qual 
é a solução? Nós vamos reciclar 
a sociabilidade capitalista, doa a 
quem doer. Se acabar o mundo não 
tem importância, é o que nós va-
mos fazer. Qual é a política econô-
mica? Ajuste em cima do povão, 
em cima do trabalho. Qual é a solu-
ção para a crise social? Guerra aos 
pobres no mundo inteiro. Qual é a 
solução para a crise política? Um 
governo autoritário, no Brasil é a 
solução autoritária, a intervenção 
militar. A solução é o Bolsonaro? 
Não sei, acho até que não. O Brasil 
historicamente não escolhe tira-
nos. O Bolsonaro tem uma voca-
ção pessoal, ele pessoalmente é um 
tirano. Mas a tradição brasileira 
é golpe militar, é só ver na nossa 
história. Todas as crises políticas 
profundas foram resolvidas com 
golpe militar. Então não sei se Bol-

sonaro é a solução ou é uma passa-
gem. Mas a questão não é derrotar 
o Bolsonaro, isso quem falou foi o 
Valter e eu concordo. A questão é 
derrotar o modelo, o projeto, mo-
delo econômico e modelo político.

De que é que adianta tirar o 
Bolsonaro para pôr o Haddad re-
baixado? A Laura Carvalho, que foi 
guru econômica do Boulos, faz um 
balanço da reforma da Previdência 
que é: “dadas as circunstâncias até 
que foi bem razoável”. Não! Está 
péssimo. Desmontaram o sistema 
previdenciário. Não é que nós en-
ganamos o Guedes, [ou que] Guedes 
negociou nos nossos termos. Não! 
Nós enganamos o povo, porque ne-
gociamos nos termos do Guedes, 
que era o mesmo [projeto] da Dil-
ma. Então derrotar o modelo não 
é derrotar o Bolsonaro. É derrotar 
o Bolsonaro e derrotar o PT. Ho-
je está difícil isso. Agora, tem que 
ter um programa. A burguesia tem 
método: é o terrorismo, é desem-
prego e é a violência política; tem 
organização: é o uso pelo Estado 
da legalidade e da ilegalidade para 
disciplinar todo mundo; tem valo-
res: individualismo, todo mundo 
sabe; tem ideologia: é liberalismo. 
Então, estão completos.

E o nosso time? Qual é o proble-
ma nosso? É o Lula preso? Isso po-
de ser um problema. É óbvio que o 
Lula tem que ter um juízo justo. O 
Lula e qualquer um. E a gente tem 
que ter uma reivindicação muito 
além do “Lula Livre”. Todos os 340 
mil presos encarcerados sem con-
denação têm também que estar li-
vres. Não é só Lula, porque Lula 
não é um imperador. São todos os 
brasileiros, e o Lula também, sem 
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dúvida nenhuma. Qual é o nosso 
problema? É a barbárie: a barbárie 
social, a barbárie ambiental — é um 
negócio brutal. Isto aqui não é obra 
do Bolsonaro, nem do Temer e nem 
também da Dilma e do Lula. É um 
processo histórico profundo que se 
não for detido vai trucidando. Den-
tro da ordem você discute o ritmo 
e a intensidade da barbárie, o que 
eu chamo de miséria do possível. 
Mas como é que sai disso? Revo-
lução socialista. Só sai desse jeito, 
porque se o capitalismo é tanto 
buraco cavando buraco maior ain-
da, só tem um jeito. Isto tem que 
entrar na ordem do dia, tem que 
ser discutido. A burguesia não quer 
que isso seja discutido.

Nós temos que ter uma política 
econômica. Qual é a política econô-
mica? Eu vi qual era a do Haddad. 
Era a mesma do PSOL: administrar 
o Plano Real. A nossa política tem 
quer como sair do Plano Real. Uma 
política de ruptura. Tem que sair, 
como é que sai? Tem que discu-
tir como é que sai. Mas tem que 
explicar para o povo isso para ele 
bancar, porque se ele não estiver 
na rua não vai sair. Como é que 
resolve a crise política que a gente 
está discutindo aqui? Faz frente 
com Lula, sai com o Haddad, no Rio 
[de Janeiro] é Freixo, então como 

é que sai? “Intervenção popular”! 
O Bolsonaro teve a ousadia de fa-
lar “intervenção militar”, que é o 
que disputa o novo. Mas nós não 
temos a ousadia de falar “interven-
ção popular”, que é o único jeito de 
sair dessa encalacrada. É o único! 
E nós só vamos sair um dia com 
uma profunda intervenção popu-
lar. Mas não falamos isso. Qual é 
o método? O deles é o terrorismo, 
e o nosso? É o poder popular, é o 
povo no poder. Se a gente não se 
organizar para isso não acontece 
nada, porque as coisas não vão cair 
de podres, a história tem que ser 
construída.

Para isso a gente tem que ter 
uma organização, tem que ter um 
partido revolucionário. O PSOL é 
um partido revolucionário? Eu sou 
do PSOL! Não é o partido. Mas tem 
lá algumas organizações, inclusive 
dentro do PT. Mas isso tudo tem 
que ter uma outra aglutinação, 
uma outra forma, senão nós esta-
mos a zero. O jogo está a zero, que 
é o jeito que a burguesia controla. 
Deixa o povo sempre a zero. Nós 
temos que ter os valores da solida-
riedade, da cooperação, da igualda-
de substantiva — e ideologia. Nós 
temos que colocar o comunismo 
para a população. Sabe quem acre-
dita no comunismo? A burguesia, 

porque ela tem pânico de que a 
gente fale nesse assunto, não abre 
o espaço para a gente falar disso. 
Então vamos falar disso. Porque, se 
a gente tiver a conversa séria, este 
é o primeiro passo para ser escuta-
do, porque se não a gente não dis-
puta o futuro. A gente quer reciclar 
uma Nova República que morreu. 
Acabou! Não vai reciclar. “Ah, mas 
o Lula pode ganhar”. Com certeza 
ele pode ganhar. E se ele ganhar 
não será nem o Lula de 2013. Será 
outra coisa, porque a ordem mu-
dou, mudou o capitalismo, mudou 
a divisão internacional do trabalho, 
as forças produtivas, as relações de 
produção, o papel de intervenção 
do Estado na economia, a cultura, a 
organização da direita, só não mu-
dou o PT. E o PSOL pior, porque vai 
no vácuo do PT servindo de linha 
auxiliar, que fica ali no rabo do PT 
sendo alinhado.

Então nós temos que disputar o 
novo e o novo passa por mudanças 
profundas. É o primeiro passo para 
poder conversar com a população, 
porque a população sabe que vive 
uma situação gravíssima, está de-
sesperada, ao votar no Bolsonaro 
fez um voto desesperado, e é essa 
tarefa que a gente tem: colocar mi-
nhoca na cabeça dos trabalhadores. 
Obrigado!
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sete textos sobre o brasil 
em tempos de bolsonarismo 
e de reformas ultraliberais
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o bolsonarismo e as 
uniVersidades1

Rodrigo Patto Sá Motta2

Se precisasse resumir a política 
universitária do novo governo, 
uma palavra bastaria: destruição. 
As instituições acadêmicas são 
principalmente um alvo para o 
novo governo, embora existam 
ali movimentos minoritários 
de apoio a Bolsonaro, nos quais 
ele recruta certos quadros. 
O enfraquecimento das 
universidades públicas beneficia 
instituições de ensino privadas, 
algumas das quais têm defensores 
no governo. Porém, a convicção 
ideológica e a estratégia 
política são os elementos mais 
fortes a impulsionar as ações 
bolsonaristas

Fidelidade ao bolsonarismo: único atributo intelectual do hoje ex-ministro 
Abraham Weintraub
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O objetivo é analisar as ações 
do atual governo brasileiro 
voltadas para as universida-

des. Porém, antes é necessário analisar 
sinteticamente o bolsonarismo para 
entender suas visões (e obsessões) so-
bre o mundo acadêmico e científico. 
Entendo por bolsonarismo as ideias 
e práticas associadas à figura de Jair 
Bolsonaro, assim como o movimento 
político criado em torno dele, o “mito” 
na expressão dos seguidores fanáticos.

O bolsonarismo foi favorecido 
por uma conjuntura de crescimento 
de propostas de direita radical, que 
convergiram para transformar em 
liderança nacional um político que 
durante cerca de 30 anos teve pre-
sença menor no cenário público. O 
ponto central da atuação parlamen-
tar do ex-capitão Bolsonaro, desde 
quando começou a carreira política 
como simples vereador na cidade 
do Rio de Janeiro, sempre foi o an-
tiesquerdismo, conectado à defesa 
da memória da ditadura militar e de 
seus heróis. Significativamente, seus 
heróis foram mais os militares que 
combateram a esquerda (com armas 
e instrumentos de tortura) e menos 
os generais à frente do governo entre 
1964 e 1985. Bolsonaro nunca mediu 
palavras na defesa da violência da 
ditadura, falando abertamente — e 
de modo elogioso — sobre a tortura e 
afirmando que os militares deveriam 
ter matado mais pessoas (“30.000”).

Ele foi um dos disseminadores da 
visão direitista radical de que após 
o fim do regime militar as elites 
civis permitiram o retorno da es-
querda à cena pública e ao poder, o 

que marcou o caráter progressista 
da Constituição de 1988 e estimulou 
o ativismo dos movimentos sociais 
(agitadores comunistas, na sua lin-
guagem). Tais discursos se agudiza-
ram nos anos 1990, quando o Estado 
começou investigações oficiais sobre 
os assassinatos e desaparecimentos 
da ditadura e foram criadas as pri-
meiras políticas de reparação. Nesse 
contexto organizaram-se grupos de 
militares fora da ativa para defender 
uma memória positiva da ditadura — 
como Ternuma (Terrorismo Nunca 
Mais) — que passaram a denunciar a 
influência da esquerda sobre os go-
vernos pós-regime militar e as ações 
violentas cometidas por grupos re-
volucionários dos anos 1960-70.

Nos anos iniciais da “Nova Repú-
blica” outros grupos de direita es-
tavam em ação, como os ruralistas 
contrários à reforma agrária, os re-
ligiosos conservadores em batalha 
contra comportamentos “imorais”, 
ou os grupos neoliberais críticos do 
intervencionismo estatal e do au-
mento de gastos sociais implicados 
na Constituição de 1988. Mas, além 
de atuarem separadamente, essas 
outras forças de direita não recusa-
vam integralmente o regime demo-
crático em construção e tampouco 
faziam a defesa da ditadura.

A ascensão do Partido dos Traba-
lhadores ao poder, em 2003, mudou 
esse cenário e aguçou o ativismo da 
direita radical. Nesse contexto desta-
cou-se Olavo de Carvalho, jornalista 
e filósofo sem diploma que se tornou 
intelectual público da direita radical 
com discurso talhado para atrair os 

religiosos conservadores e os mili-
tares anticomunistas. Sua estraté-
gia para atrair atenção baseou-se em 
ataques virulentos e degradantes 
contra intelectuais célebres da es-
querda acadêmica, na expectativa de 
que os alvos respondessem e lhe des-
sem oportunidade de criar celeuma 
pública. A intenção não era debater 
ideias, mas ridicularizar e manchar 
reputações, com base em artifícios 
retóricos e sofismas. O ‘negócio’ fun-
cionou, pois aos poucos Carvalho se 
tornou liderança reconhecida nos 
círculos da direita radical, ao mesmo 
tempo em que ampliou esse público 
e criou estratégia discursiva de luta 
contra os valores esquerdistas nos 
meios culturais e acadêmicos. Carva-
lho tornou-se uma espécie de guru da 
direita radical (inclusive da família 
Bolsonaro), atuando principalmente 
nas redes sociais (Orkut, Facebook 
etc.) e também como professor em 
cursinhos de formação. Seu sucesso 
estimulou o surgimento de outras fi-
guras disputando o mesmo mercado, 
em cooperação ou em rivalidade com 
ele, logo igualmente célebres. Eles 
se reapropriaram do anticomunis-
mo tradicional para forjar um mo-
vimento antipetista, o que levou à 
criação do termo comuno-petismo.3 
Carvalho colocou em circulação no 
Brasil, no início dos anos 1990, um 
argumento central nos discursos di-
reitistas recentes: a esquerda teria 
adotado estratégia gramsciana nos 
anos 1970, após a derrota da luta ar-
mada, visando conquistar posições 
nos meios acadêmicos e de imprensa 
para impor suas ideias ao país.4
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Com a crise dos governos 
petistas a partir de 2013, 
provocada tanto por seus 
erros como pela ação dos 
adversários insatisfeitos 
com políticas orientadas à 
esquerda, a direita radical 
ampliou seu raio de ação e 
começou a convergir com 
setores da direita moderada

A fermentação direitista durante 
os anos de governo do PT tinha cone-
xões internacionais, o que é perceptível 
nos textos desses intelectuais públi-
cos. Ademais, sabe-se que a extrema 
direita dos EUA criou canais de finan-
ciamento para grupos congêneres em 
todo o mundo. Não é à toa que Car-
valho se mudou para aquele país em 
2005, desde então comandando seus 
liderados à distância. Outro aspecto da 
conexão norte-americana implica as 
religiões evangélicas, profundamente 
ligadas a matrizes do norte e cada vez 
mais influentes no Brasil (cerca de 30% 
da população), constituindo segmento 
particularmente sensível a discursos 
conservadores sobre comportamentos. 
No entanto, o discurso da direita radical 
é bem enraizado na história brasileira, 
especialmente no que toca ao legado da 
ditadura militar e à tradição anticomu-
nista que tem como pilares os eventos 
de 1935-37, 1946-48, 1961-64 e 1968-72.

Portanto, um conjunto de lideran-
ças e movimentos de direita de várias 
tonalidades se constituiu ao longo dos 
governos do PT, crescendo principal-

mente nas mídias sociais e por fora das 
instituições centrais no debate público 
tradicional (partidos, imprensa, sistema 
educacional). Com a crise dos gover-
nos petistas a partir de 2013, provo-
cada tanto por seus erros como pela 
ação dos adversários insatisfeitos com 
as políticas orientadas à esquerda, a 
direita radical ampliou seu raio de ação 
e começou a convergir com segmentos 
da direita moderada. O antipetismo tor-
nou-se muito influente. Ele não impe-
diu a vitória apertada de Dilma Rousseff 
em outubro de 2014, mas, revigorado 
pelo impacto da Operação Lava Jato e 
o fortalecimento do discurso anticor-
rupção, foi capaz de abrir caminho ao 
impeachment fraudulento de 2016.

Nesse contexto despontou a figura 
de Jair Bolsonaro, que passou a circu-
lar em outras regiões do país (princi-
palmente nas grandes passeatas anti-
petistas de São Paulo em 2015-16) para 
tornar-se conhecido nacionalmente. 
Seu perfil se adequava bem à sensi-
bilidade antipetista e antiesquerdista 
em ascensão, em que se destacavam 
anticomunismo, ataques a países so-
cialistas ou assim considerados (Cuba, 
China, Venezuela, Bolívia), patriotismo 
verde-amarelo representando rejei-
ção ao “vermelho”, conservadorismo 
moral (machismo, homofobia) escuda-
do em discursos religiosos, defesa de 
ações violentas para lidar com a cri-
minalidade (defesa do direito ao arma-
mento) e acusações de que a esquerda 
era responsável por aumento da cor-
rupção. A mobilização direitista e a 
crescente popularidade de Bolsonaro 
contribuíram para valorizar a memória 
da ditadura, vista como campeã na lu-
ta antiesquerdista e como período em 
que os ‘bandidos’ eram punidos. Além 
disso, ele tinha o perfil de político an-

tissistema, embora fosse parlamentar 
por muitos anos, pois sua condição de 
marginalidade política o excluiu dos 
esquemas anteriores de governo. Para 
ampliar sua aceitação no campo da 
direita e aproximar-se mais do centro, 
Bolsonaro fez uma jogada oportunista: 
aderiu ao liberalismo econômico, que 
era estranho à sua trajetória, e passou 
a ser um defensor do empresariado 
contra o “peso” representado pelo Es-
tado (os liberais que o aceitaram foram 
igualmente oportunistas). Some-se a 
tudo isso a utilização de eficiente apa-
rato para explorar as mídias sociais e 
mais a crise dos partidos tradicionais 
de centro e direita, e fica claro que se 
formou uma ‘tempestade perfeita’ em 
favor de Bolsonaro.

Ele construiu seu projeto de poder 
apoiado em forças poderosas, como 
mercado, empresariado (urbano e ru-
ral), lideranças religiosas e parcelas do 
judiciário. Mas atuou por fora e contra 
instituições muito influentes até então, 
como a mídia tradicional (com nuan-
ças), os meios culturais, as universida-
des e os partidos políticos. Não é surpre-
endente que, após vitorioso, Bolsonaro 
usasse o Estado para golpear algumas 
dessas instituições, que ele considera 
implicadas com o petismo, o comunis-
mo e a esquerda em geral, inimigos que 
em discursos de campanha e de posse 
ele jurou derrotar (ou destruir).

Após essa síntese sobre a ascensão 
da direita e do bolsonarismo podemos 
analisar a situação das universidades 
e dos meios acadêmicos. Se precisas-
se resumir a política universitária do 
novo governo, uma palavra bastaria: 
destruição. As instituições acadêmicas 
são principalmente um alvo para o 
novo governo, embora existam ali mo-
vimentos minoritários de apoio a Bol-
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sonaro, em que têm sido recrutados, 
aliás, certos quadros para a adminis-
tração. Há razões também econômicas 
para tal estratégia, pois o enfraqueci-
mento das universidades públicas be-
neficia instituições de ensino privadas, 
algumas das quais têm defensores no 
governo. Porém, creio que a convicção 
ideológica e a estratégia política são os 
elementos mais fortes a impulsionar as 
ações bolsonaristas.

As ações bolsonaristas 
no campo das políticas 
universitárias constituem 
uma crítica à maneira como 
a Ditadura Militar lidou com 
intelectuais e universidades, 
pois ela combinou 
autoritarismo e repressão 
com certa acomodação 
quanto a universidades  
e docentes

De início, vale constatar uma situ-
ação curiosa. Embora grande admira-
dor da ditadura, Bolsonaro não lhe está 
sendo inteiramente fiel no campo das 
políticas universitárias. As ações bolso-
naristas nessa área representam uma 
crítica à maneira como a ditadura lidou 
com intelectuais e universidades. Como 
mostrei em livro publicado em 2014, a 
ditadura militar implantou ações au-
toritárias e repressivas no ensino su-
perior, mas também modernizadoras.5 
Inimigos ideológicos foram perseguidos 
(muitos estudantes e professores assas-
sinados) e algumas centenas de profes-

sores e alguns milhares de estudantes 
foram “expurgados” das universidades. 
No entanto, e com auxílio de segmentos 
da elite acadêmica (que oscilou entre 
aderir, resistir e/ou acomodar-se à di-
tadura), planos modernizadores foram 
implantados. O sistema universitário foi 
ampliado (o público e, principalmente, 
o privado), com mais vagas para alunos 
e docentes; criou-se um plano nacional 
de pós-graduação; aumentaram-se as 
bolsas e verbas para pesquisa. As uni-
versidades foram integradas aos planos 
de crescimento econômico, pedra de 
toque da estratégia para atrair apoio 
para a ditadura. Nesse quadro, ocorreu 
uma acomodação entre o impulso auto-
ritário-conservador de limpeza ideoló-
gica e o interesse em preservar alguns 
docentes e intelectuais com orientação 
de esquerda, por razões pragmáticas, 
culturais e devido a mediações de cará-
ter pessoal.

A flexibilidade da ditadura em re-
lação a algumas universidades e inte-
lectuais (simultânea à repressão) im-
plicou também as ciências humanas 
e sociais (CHS), embora elas fossem 
menos estratégicas (e muitas vezes 
incômodas) para os planos de cresci-
mento. As verbas para pesquisa e pós-
graduação beneficiaram também as 
CHS, para desagrado de direitistas mais 
radicais no aparelho do Estado. O con-
trole ideológico tinha momentos de 
ineficiência, e/ou de flexibilidade, que 
permitiram a circulação de conceitos 
contrários aos fundamentos da dita-
dura, como o marxismo. Os seguidores 
revolucionários de Marx eram puni-
dos, propagandear a luta de classes 
era crime contra a segurança nacional 
e livros de marxistas como Lenin e 
Mao foram censurados. No entanto, 
textos do próprio Marx não eram proi-

bidos oficialmente e chegaram a ser 
vendidos em bancas a partir de 1974, 
mesmo momento em que o aparato 
repressivo lançou campanha de caça a 
líderes comunistas que matou dezenas 
deles. Em suma, apesar do medo, da 
censura e da repressão, a ditadura não 
conseguiu impedir que certos temas e 
conceitos “indesejáveis” circulassem 
nas universidades e marcassem a for-
mação intelectual dos universitários, 
especialmente nas CHS.

Alonguei-me no tema da política 
universitária da ditadura para explo-
rar suas conexões e desencontros com 
as visões e ações da direita radical re-
cente e dos bolsonaristas. Em tom de 
denúncia, eles afirmam que a esquerda 
começou a desenvolver um projeto 
de hegemonia cultural nos anos finais 
da ditadura. O argumento, em parte 
influenciado pela direita norte-ameri-
cana, é que a esquerda teria passado a 
adotar estratégia gramsciana em busca 
de hegemonia, colocando em primeiro 
plano a “guerra cultural”. Curiosamen-
te, esses discursos contêm queixa à di-
tadura por não ter sido inflexível nos 
expurgos ideológicos, o que se conecta 
com a fala de Bolsonaro sobre terem 
matado número insuficiente de inimi-
gos. Esse discurso ecoa a visão de parte 
do aparato de repressão dos anos 1970, 
que lamentava a disposição de parte da 
ditadura em tolerar alguns intelectuais 
esquerdistas no aparato educacional 
e cultural.6 De acordo com tal visão, 
permitiu-se que intelectuais e militan-
tes de esquerda ocupassem espaços 
estratégicos nas instituições culturais 
e educacionais. Ideólogos recentes, co-
mo Olavo de Carvalho, retomaram as 
mesmas críticas feitas pelos “porões da 
ditadura”, acrescentando agora o tema 
da estratégia gramsciana não conside-
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rada pelos líderes do regime militar.7 
As críticas da direita atual dirigem-se 
principalmente ao “cérebro” político 
da abertura política, Golbery do Cou-
to e Silva, em termos semelhantes às 
acusações da direita radical dos anos 
1970-80 (que o considerava implicado 
em alguma trama comunista), como 
se ele fosse o único responsável pelas 
estratégias da ditadura em relação aos 
intelectuais e ao mundo da cultura.

Segundo os ideólogos recentes da 
direita radical, com base nas posições 
conquistadas nas instituições culturais 
e acadêmicas a esquerda empreendeu 
uma “guerra cultural” para disseminar 
imagens negativas sobre a ditadura e 
sobre os valores de direita em geral, 
estabelecendo uma hegemonia que 
abriu caminho ao poder nos anos 1990 
e 2000. O argumento é questionável 
em vários pontos: há fortes razões pa-
ra duvidar se a esquerda alcançou tal 
hegemonia; ele supõe um plano per-
feito e uma inexistente unidade entre 
grupos de esquerda rivais; e ele con-
sidera de esquerda mesmo o governo 
FHC e seu partido (PSDB). Além disso, 
essa leitura gramsciana com viés direi-
tista ignora que a vitória eleitoral da 
esquerda em 2002 deveu-se também a 
fatores conjunturais (o esgotamento 
do Plano Real, por exemplo). No en-
tanto, se a tese sobre hegemonia da 
esquerda é questionável, valores ge-
nericamente progressistas assumiram 
de fato lugar importante no debate 
público entre os anos 1980 e 2010, a 
exemplo da disposição favorável a mu-
danças sociais como a reforma agrária 
e o reconhecimento de direitos indíge-
nas. Na mesma linha, outro fenômeno 
incomodou muito a direita radical: a 
grande imprensa que havia apoiado 
o regime militar, chamando-o respei-

tosamente de “Revolução”, passou a 
criticar a agora chamada ditadura e a 
escamotear seu anterior apoio.

De qualquer forma, a visão sobre 
a “hegemonia” da esquerda explica a 
atitude do bolsonarismo frente às uni-
versidades, que contrasta com a da 
ditadura. Enquanto aquela combinou 
repressão violenta com aumento de 
verbas e alguma acomodação com parte 
da intelectualidade de esquerda, o atual 
governo adotou apenas a estratégia re-
pressiva. Ele pressupõe que para derro-
tar efetivamente as esquerdas é neces-
sário golpear fundo as instituições em 
que são mais fortes, principalmente as 
universidades. Elas são consideradas o 
centro formador e irradiador das ideias 
esquerdistas que impactam o cenário 
público. De certo modo, é como se o 
bolsonarismo quisesse completar o tra-
balho iniciado na ditadura. Além disso, 
no liberalismo econômico de Bolsonaro, 
ao contrário do desenvolvimentismo da 
ditadura, não há lugar para investimen-
tos públicos, muito menos nas universi-
dades. Ademais, interessa enfraquecer 
os meios acadêmico-científicos para 
que não representem obstáculo a certos 
projetos econômicos, por exemplo a 
intensificação da destruição ambiental 
e o desrespeito a direitos e terras indí-
genas. Acrescente-se a esse quadro a 
ampliação dos discursos anticientíficos 
em circulação nos últimos anos, que 
convergem com as visões e estratégias 
do atual governo.

Por isso têm sido adotadas apenas 
políticas para enfraquecer ou, no limite, 
destruir as universidades federais, em 
benefício do setor privado. Daí, tam-
bém, a escolha de figuras ligadas à di-
reita radical para comandar a Educação. 
Particularmente no caso de Abraham 
Weintraub, está claro que seu único 

atributo intelectual era a fidelidade ao 
bolsonarismo e à sua sanha destrutiva. 
A nova gestão logo mostrou a que veio, 
pois no início de maio de 2019 bloqueou 
30% das verbas destinadas a institui-
ções federais de ensino, uma grande 
redução do orçamento de universida-
des e agências federais de pesquisa. Nos 
meses seguintes novos cortes foram 
acontecendo, especialmente atingindo 
as CHS, como em março de 2020, quan-
do o ministro Weintraub determinou 
à Capes a redução de verbas para essa 
área na distribuição de bolsas de pós-
graduação. Portarias do Ministério da 
Ciência e Tecnologia e do CNPq, em 
linha convergente, excluíram as CHS de 
certos programas de financiamento.

Além disso, Weintraub se notabili-
zou por ataques verbais às universida-
des públicas, que ele acusou de serem 
antros de ‘balbúrdia’, mais especifica-
mente, locais de produção e consumo 
de drogas, além de ninhos de proseli-
tismo ideológico esquerdista. Tratava-
se de criar imagem negativa para as 
universidades públicas e justificar os 
cortes, emulando declarações (menti-
rosas) anteriores do presidente de que 
as instituições privadas produzem mais 
pesquisas. Além disso, aparentemen-
te também para pressionar pelo corte 
de verbas, figuras ligadas ao governo 

Olavo de Carvalho
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circularam listas de pesquisadores e 
pesquisas inconvenientes a seus olhos, 
especialmente temas relacionados à 
história da ditadura e dos movimentos 
LGBT. Houve também iniciativas para 
golpear instituições de pesquisa fede-
rais na área de CHS, como a Fundação 
Rui Barbosa, e têm sido nomeados di-
rigentes de instituições educacionais e 
culturais (alinhados à direita radical) à 
revelia dos especialistas das respectivas 
áreas (por exemplo, no Instituto Brasi-
leiro de Museus e no Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional), 
para não falar dos casos de instituições 
culturais sem verbas (Cinemateca).

Para além das ações destrutivas, 
outro eixo das políticas do bolsonaris-
mo envolve projetos para disseminar 
as suas convicções ideológicas — nota-
damente patriotismo autoritário, mo-
ralismo conservador e anticomunismo. 
Nessa linha, o MEC criou um programa 
de escolas cívico-militares em parceria 
com o Ministério da Defesa e apoio 
da Capes, que implica contratação de 
militares aposentados para atuarem 
em escolas públicas visando aproximá-
las dos “padrões de ensino adotados 
pelos colégios militares”. Há também 
projetos de intervenção na produção 
de material didático, com consequ-
ências previsíveis. Para aumentar o 
controle sobre as instituições educa-

cionais federais — retirando parte de 
sua autonomia — foi editado primei-
ramente (12/2019) um projeto de lei 
para mudar o processo de escolha de 
reitores e diretores, e posteriormente 
(10/6/2020) uma medida provisória 
que permitiria ao governo nomear os 
reitores sem consulta à comunidade 
durante a pandemia. Mas, mesmo em 
eleições realizadas pelo sistema regu-
lar, o governo tem escolhido os can-
didatos mais à direita nas listas trípli-
ces, independentemente da votação e 
apoio obtido na respectiva comunida-
de universitária.

Está claro que essas iniciativas se 
combinam à estratégia da guerra cul-
tural, que, embora seja atribuída aos 
inimigos, é praticada intensamente 
pelo bolsonarismo. De um lado, o go-
verno procura enfraquecer as insti-
tuições públicas de ensino/pesquisa e 
amedrontar especialmente os pesqui-
sadores da área de CHS, que acredita 
serem os vetores da ameaça esquer-
dista. Espera que eles se calem ou tal-
vez emigrem, como muitos fizeram 
na ditadura. De outro lado, toma ini-
ciativas visando utilizar o aparelho de 
Estado para difundir suas convicções 
ideológicas através do sistema esco-
lar, do material didático e das mídias 
oficiais (como a televisão educativa).

Porém, em que pesem suas inten-
ções autoritárias, o bolsonarismo tem 
encontrado limites para implementar 
suas ações, por causa da resistência nas 
ruas, mas também de algumas institui-
ções. O corte de verbas em maio de 2019 
gerou o maior protesto visto até agora, 
com um dia de luta convocado por en-
tidades de professores e estudantes le-
vando às ruas centenas de milhares de 
pessoas (em cerca de 200 cidades) em 
defesa da educação e da pesquisa. As 

medidas inspiradas no movimento an-
tiesquerdista Escola sem Partido foram 
consideradas inconstitucionais pelas 
cortes superiores, assim como algumas 
causas judiciais têm sido vencidas por 
docentes processados por tais grupos. 
Além disso, certos dirigentes e servi-
dores de agências públicas de financia-
mento à pesquisa têm contornado al-
gumas pressões do governo, enquanto 
o Congresso Nacional tem bloqueado 
algumas medidas autoritárias (como 
as iniciativas para mudar a escolha de 
dirigentes universitários).

Assim, o bolsonarismo não tem con-
seguido implantar todos seus projetos e 
fazer o expurgo ideológico que deseja. 
Seu ataque mais eficiente é o corte de 
recursos para enfraquecer as institui-
ções de pesquisa e de ensino superior. 
Porém, a calamidade pública provocada 
pela pandemia do coronavírus gerou 
pressões pela valorização da pesquisa 
científica e pela liberação de verbas, o 
que pode impor mais limites às políti-
cas destrutivas.

Conclusão 
O projeto bolsonarista pode 
consolidar-se? Os ideólogos 
da direita radical não 
ignoram que só a repressão 
é insuficiente, por isso falam 
tanto em guerra cultural. 
Sabem que é preciso vencê-
la para construir um projeto 
de poder duradouro. Essa 
espécie de gramscianismo 
de direita pode dar certo?

Milton Ribeiro, ministro da Educação
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As universidades e o mundo aca-
dêmico-científico ocupam lugar im-
portante no projeto de poder do bol-
sonarismo. Como alvo a ser abatido! 
Mas a resistência de alguns segmen-
tos gerou obstáculos aos planos ofi-
ciais, o que em parte explica a radi-
calização (e as ameaças) do discurso 
bolsonarista contra as instituições, 
que estariam atrapalhando a sua luta 
contra o “comunismo”.

O projeto bolsonarista tem chan-
ces de dar certo, ou seja: pode con-
solidar-se e permanecer? Os ideólo-
gos da direita radical, embora mal 
educados e afeitos a palavrões, não 
ignoram que apenas a repressão é 
insuficiente, por isso mesmo falam 
tanto em guerra cultural. Sabem que 
é preciso vencê-la para construir um 
projeto de poder sólido e duradouro, 
que implique realmente mudanças 
culturais e nos valores sociais. Então, 
essa espécie de gramscianismo de 
direita pode dar certo?

Primeiro, suas lideranças so bem 
mais rústicas do que parece necessá-
rio em uma luta por hegemonia. Se é 
certo que a vitória na guerra cultural 
implica sempre a ocupação de posi-
ções de poder, a simples eliminação 
dos adversários da esfera pública po-
de não bastar. A direita tem cursos 
de formação e intelectuais jovens, 

mas o grosso do seu ativismo é inspi-
rado no estilo olavista, que funciona 
mais à base de pontapés do que pela 
sedução das ideias. Além disso, é um 
tipo de guerra cultural travado mais 
nas mídias sociais, que fazem comu-
nicação de ideias de forma superfi-
cial e ligeira. Será possível uma he-
gemonia efetiva e duradoura à base 
apenas de memes e palavrões?

A busca por hegemonia com mé-
todos trogloditas pode acabar mal, 
enterrando o sonho de um domínio 
liberal (na economia) e conservador 
(na moralidade e na política) dura-
douro. Os liberais têm razões para 
temer, pois sua coabitação ou adesão 
ao bolsonarismo pode trazer grande 
desprestígio ao liberalismo.

Post-scriptum
Após a redação deste texto, o go-

verno Bolsonaro passou por um mo-
mento de inflexão em decorrência 
da prisão de Fabrício Queiroz e do 
risco que os processos de investiga-
ção envolvendo seus familiares ter-
minassem em julgamento e conde-
nação. Pressionado, o governo reagiu 
demitindo o ministro Weintraub e 
aproximando-se do “Centrão”, em 
busca de estabilidade. Aparentemen-
te, começou a funcionar um jogo de 
acomodação envolvendo Bolsonaro e 

os poderes legislativo e judiciário, que 
talvez aceitem “blindá-lo” em troca 
de uma mudança de atitude. O gover-
no é pressionado a moderar suas pai-
xões ideológicas em quadro de perda 
de apoio e tensões com os outros po-
deres da República, enquanto sua ala 
“ideológica” batalha por manter o 
controle sobre o setor educacional.

Após longo período de indefini-
ção, em que os diferentes segmentos 
do governo disputaram a indicação 
do novo titular do MEC, o ministério 
acabou entregue a um pastor pro-
testante ligado ao ensino superior 
privado (confessional). Embora ele 
agrade à direita conservadora com 
declarações polêmicas sobre a mora-
lidade nas escolas, tem se mostrado 
um ministro pouco ativo. Veremos 
se a nova gestão vai manter ou não a 
linha da “guerra cultural” empreen-
dida pelos antecessores à frente do 
MEC. O futuro é incerto, tanto mais 
após os resultados eleitorais nos Es-
tados Unidos e no Brasil, que signifi-
caram derrota para o bolsonarismo. 
A ver como ele reagirá.

De qualquer modo, o cenário per-
manece sombrio para quem defende a 
educação pública e laica, e acredita que 
o papel das universidades é produzir 
conhecimento e formar profissionais 
com base em valores democráticos.

Notas
1  Este texto foi apresentado originalmente como conferência virtual (15-08-2020) na série Lire le Brésil da Association pour la Recherche sur le Brésil 

en Europe.
2  Professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
3  MOTTA, Rodrigo Patto Sá. “Anticomunismo, antipetismo e o giro direitista no Brasil”. In: Motta, Rodrigo P.S; Bohoslavsky, E; Boisard, S. (org.). Pen-

sar as direitas na América Latina. São Paulo: Alameda, 2019, p. 75-98.
4  PUGLIA, Leonardo Seabra.  “Gramsci e os Intelectuais de Direita no Brasil Contemporâneo”. Teoria e Cultura. UFJF, v. 13 n. 2 dezembro. 2018, p.43.
5  MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar. Cultura política brasileira e modernização autoritária. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 

2014.
6  MOTTA, Op.cit., 2014, p.235-236; 300.
7   PUGLIA, op.cit., p.49-50.
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teCnologias de goVerno no 
pós-ditadura no brasil

Edson Teles1

Três artefatos tecnológicos de governo adotados no processo de transição entre a Ditadura (1964-1985) e o 
regime democrático liberal posterior — a lógica da governabilidade, o estado de exceção e a produção do 
inimigo — indicam caminhos percorridos nos últimos 30 anos e elementos constituintes do atual governo. 
Porém, os mecanismos da exceção e da produção do inimigo nunca foram tão usados como em 2020. 
Bolsonaro não é algo novo. Antes, o atual governo é a atualização das práticas, estratégias e estruturas 
autoritárias e violentas em evolução no país

Cerimônia de entrega do relatório final da CNV à presidenta Dilma Rousseff, em dezembro de 2014, no Palácio do Planalto
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Eu gostaria de comentar, neste 
texto, a possibilidade de exis-
tência de três artefatos tec-

nológicos de governo. Eles teriam 
sido criados e desenvolvidos a partir 
do processo de transição entre a Di-
tadura (1964-1985) e a democracia. 
Trata-se, por meio desses artefatos, 
de procurar entender os trinta anos 
de estado democrático de direito en-
tre 1985 e 2015, assim como lançar 
alguns elementos analíticos sobre o 
que ocorre hoje no país.

Antes de argumentar sobre os ar-
tefatos gostaria de salientar que com-
preendo a transição entre o regime 
civil-militar e o estado de direito como 
um momento determinante da demo-
cracia pós-Ditadura. Tal transição se 
caracterizou por uma ambiguidade: foi 
um processo que representou ruptura 
entre dois regimes, mas que também 
foi marcado pela continuidade. A tran-
sição, por mais contraditório que pa-
reça, marcou o forte investimento na 
sofisticação de estratégias e estruturas 
violentas e autoritárias. Todo o proces-
so, conhecido no país como “abertura 
lenta, gradual e segura”, foi ampla-
mente controlado pelos militares, mas 
com acordos aceitos pelas principais 
forças de oposição. Tanto a continui-
dade quanto a sofisticação da violência 
política teriam nos artefatos seus prin-
cipais elementos de efetivação.

Ainda devo salientar que a demo-
cracia brasileira pós-Ditadura nasceu 
com a promessa de se desfazer das in-
justiças do passado. Logo após a volta 
dos civis ao governo foi aprovada uma 
nova Constituição, em 1988. Nela fo-
ram inseridos vários direitos, como os 
das mulheres, dos idosos, das crianças 
e dos adolescentes, das comunidades 
afro-brasileiras, dos povos indígenas, 

dos trabalhadores, entre outros. Jun-
tamente às tímidas mudanças insti-
tucionais, se modificou o discurso da 
guerra existente na Ditadura. Segun-
do tal discurso haveria um inimigo 
interno à pátria que deveria ser elimi-
nado (discurso este formulado dentro 
do contexto da Guerra Fria e com ba-
se na ideologia da Doutrina de Segu-
rança Nacional). Um outro discurso 
surgiu com a transição: o da paz e da 
reconciliação, visando instituir um 
caráter cordial, ordeiro e trabalhador 
ao indivíduo brasileiro.

Pois bem, feita esta breve intro-
dução passarei à apresentação dos 
três artefatos mencionados.

“A lógica da governabilidade 
produziu um discurso nacional 
do consenso, uma gramática 
da paz e reconciliação, que 
criariam a ideia de que houve 
uma ditadura, mas não tão 
violenta como se dizia. Tal 
consenso resultou das normas 
estabelecidas e impostas pelo 
processo de transição”

Os três artefatos tecnológicos de 
governo correspondem a três passos 
conceituais analíticos. São eles: pri-
meiro, a lógica da governabilidade; 
segundo, o estado de exceção; e, ter-
ceiro, a produção do inimigo.

Primeiro, o da lógica da governa-
bilidade. Sua fundamentação filosófi-
ca se encontra no conceito de gover-
namentalidade de Michel Foucault2. 

Assim, penso na ideia de cálculos e 
estatísticas cujas principais funções 
seriam a de evitar o risco e conduzir 
as populações segundo uma ordem 
desigual e autoritária. No caso brasi-
leiro, o risco que produzia o bloqueio 
e o controle da política era o perigo 
de uma volta ao regime militar, um 
novo golpe de Estado.

A estratégia central dessa lógica 
se efetivaria em torno de uma po-
lítica de memória. Ela elaboraria o 
discurso de que há duas memórias, 
ou modos de entender o país, que se 
encontram em lados extremamente 
opostos. Seria, de um lado, a memória 
dos militares, ou da direita, que quer 
o esquecimento de toda a violência e 
dos crimes da Ditadura. Do outro lado, 
a memória das vítimas, ou da esquer-
da, que deseja lembrar tudo sobre a 
Ditadura. A saída seria produzir um 
discurso nacional do consenso, com 
base na gramática da paz e da recon-
ciliação, e que criaria a ideia de que 
houve uma ditadura, mas que ela não 
teria sido tão violenta como se dizia. 
Dessa forma, se rompe com a Ditadu-
ra, mas apenas parcialmente. 

O consenso criado não foi aquele 
que poderia resultar da busca por 
um comum. Antes, foi o consenso 
das normas estabelecidas e impostas 
pelo processo de transição. De modo 
que tudo aquilo que não correspon-
desse à memória e à prática da paz 
e da reconciliação seria visto como 
um risco à nova ordem. O resto em 
relação ao que foi estabelecido pelas 
normas do consenso foram as pa-
tologias sociais, as anormalidades. 
Notadamente nesse grupo foram en-
quadrados os movimentos e as lutas 
sociais. Junto com eles, os elementos 
descartáveis das estruturas políticas 
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e econômicas do país: os corpos ne-
gros, pobres e de espaços periféricos 
das grandes cidades. Além de toda 
uma série de subjetividades (mate-
rializadas em corpos) indesejáveis.

A política democrática nasceria 
sob o signo de uma razão de governo. 
Contra os extremos e com o objetivo 
de fazer avançar o processo de re-
democratização, sempre que o novo 
regime se encontrasse diante de um 
dilema, a opção seria por uma políti-
ca do possível. Assim, se necessário 
fosse, os passos próprios a uma demo-
cracia poderiam ser descartados para 
se evitar o risco de quebra da ordem.

O consenso foi uma estratégia 
amplamente utilizada. Para se ter 
uma ideia, nas eleições presidenciais 
de 2010, os dois principais candida-
tos, José Serra, da direita, e Dilma 
Rousseff, da esquerda, mobilizaram 
discursos em que traziam a memória 
das perseguições que haviam sofrido 
na Ditadura. A lembrança do passado 
violento trazia votos.

Por outro lado, quando os mo-
vimentos de vítimas da Ditadura e 

dos direitos humanos reivindicaram 
a responsabilização do Estado, ne-
nhum governo se comprometeu se-
riamente com a questão. Até hoje, 
apenas um agente do Estado ditato-
rial foi julgado e condenado. Ainda 
assim, em ação civil e não penal.

“O estado de exceção refere-
se a mecanismos legais 
contidos na Constituição 
de 1988 e que suspendem 
a própria lei em favor de 
algum risco à ordem. Um 
exemplo é o artigo 142. Nele 
consta que são as Forças 
Armadas as garantidoras 
da ordem democrática. Isso 
pode dar a entender que os 
militares podem intervir na 
vida pública”

O segundo artefato tecnológico 
de governo, o estado de exceção, tem 
fundamentação filosófica no concei-
to de mesmo nome mobilizado por 
Giorgio Agamben3. O estado de ex-
ceção não se refere ao regime ditato-
rial, mas a mecanismos legais conti-
dos na Constituição democrática de 
1988 que autorizam o acionamento 
de medidas autoritárias ou de força.

Trata-se de uma gestão jurídico-
política do que escapa à norma. São 
instrumentos legais que suspendem 
a própria lei em favor da resolução 
de alguma emergência ou de algum 
risco à ordem. A exceção produz uma 
indistinção entre o autoritário e o de-
mocrático ao liberar a violência legíti-
ma do Estado. E quanto mais violência 
maior será o risco à ordem e, mais e 
mais, se investirá no extra-legal.

Um exemplo é o artigo 142 da 
Constituição. Nele consta que são as 
Forças Armadas as garantidoras da 
ordem democrática. Isso pode dar a 
entender, a depender do governante 
de plantão no Palácio do Planalto, 
que em caso de perigo à ordem os 
militares podem intervir na vida pú-
blica, nas suas mais variadas esferas.

Lembremos também do ano de 
2018: a região brasileira do Rio de Ja-
neiro ficou por mais de dez meses sob 
a intervenção dos militares. A justifi-
cativa foi a guerra ao tráfico de dro-
gas e o combate à violência urbana. A 
ação, além de obrigar a suspensão de 
parte do funcionamento do Congresso 
Nacional, se deu contra os territórios 
pretos e pobres da cidade, as favelas.

São territórios que têm sido preca-
rizados pela própria ausência de polí-
ticas públicas de distribuição de ren-
da e de diminuição da desigualdade 
social. Dessa forma, esses espaços que 

Em janeiro de 2018, uma intervenção 
federal colocou a segurança do Estado 
do RJ sob controle direto dos militares
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sofreram a intervenção violenta do 
Estado foram justamente aqueles que 
o mesmo Estado vem historicamente 
produzindo como “áreas de risco”. 

Se a lógica da governabilidade 
visava evitar o risco, o estado de ex-
ceção, com seu ciclo de violência, 
produziu o território do risco, justifi-
cando, assim, a adoção da política de 
governabilidade.

“O artefato da produção 
do inimigo cria, por um 
lado, a subjetivação de um 
novo sujeito universal do 
país, pacífico, multirracial 
e ordeiro. Os inimigos do 
Estado, e por consequência 
também da sociedade, 
são os negros, pobres e 
moradores das periferias”

O terceiro artefato tecnológico 
de governo seria o da produção do 
inimigo. A fundamentação filosófica 
vem do filósofo camaronês Achille 
Mbembe4. Trata-se de um regime de 
produção de subjetividades.

O artefato cria, por um lado, a 
subjetivação de um novo sujeito uni-
versal do país, aquele pacífico, mul-
tirracial e ordeiro. Subjetividade que 
não é mais da guerra, mas que libera 
a violência contra as patologias so-
ciais. Os inimigos do Estado, e por 
consequência também da sociedade, 
são os negros, pobres e moradores 
das periferias, sujeitos e espaços que 
constituíram o oposto do sujeito uni-

versal e que seriam propensos ao cri-
me e à produção da violência urbana. 
Mas é também um artefato contra 
todas as subjetividades supostamen-
te responsáveis pela corrupção dos 
bons costumes da família, da religião 
e dos valores da tradição.

Esse processo de subjetivação tem 
na matriz colonial sua inspiração. 
Configura-se a partir da combinação 
de tecnologias de produção do Outro 
somadas à tradição racista e patriar-
cal do país.

No Brasil ocorrem cerca de 65 mil 
homicídios por ano. Setenta e dois 
por cento desses indivíduos são ne-
gros. Um jovem negro morre a cada 
vinte e três minutos. Uma mulher 
é morta a cada duas horas. É o país 
que mais mata pessoas transexuais 
no mundo. Quarenta e dois por cento 
dos cerca de 800 mil presos do país 
não foram julgados e condenados. 
Encontram-se em situação de deten-
ção provisória. A sua imensa maioria 
é composta por pessoas negras. Milí-
cias formadas pelos grandes proprie-
tários de terra atacam e promovem o 
genocídio dos povos indígenas.

A ideia de sermos um único su-
jeito, universal, brasileiro, alegre e 
complacente, habita e, mais do que 
isto, somente existe em sintonia, 
choque e aliança com a subjetivida-
de do ódio, da diferença não tolera-
da, da consideração do Outro, estra-
nho, como aquele que não é “nós”. É 
como se esse Outro fosse um corpo 
contaminado, contagioso, estranho 
às sociabilidades da norma. 

“Os vivas à democracia, 
à Constituição, às leis e à 

ordem conviveram com o 
ódio ao Outro via o racismo 
agressivo, as homo/trans/ 
lesbo-fobias, o machismo, 
o genocídio dos indígenas, 
a desqualificação do pobre. 
Tudo isso emerge no 
governo Bolsonaro”

Se a lógica da governabilidade se 
justifica pela necessidade de evitar o 
risco e, se o estado de exceção acaba 
por produzir o risco, o artefato da 
produção do inimigo cria a subjetivi-
dade do risco.

Dessa forma temos, primeiro, a 
institucionalização de mecanismos 
para produzir, calcular e minimizar 
os riscos à ordem, na lógica da go-
vernabilidade. Segundo, a fabricação 
da militarização, via mecanismos do 
medo e da proteção, como preço a 
ser pago para se ter cidadania, via 
estado de exceção. E, por fim, ocorre 
a sofisticação da ideologia de segu-
rança com a produção do inimigo.

A narrativa de construção do es-
tado de direito, soberano, centrali-
zado, formado pelos “brasileiros”, 
manteve franco e atuante, ainda que 
silencioso e rasteiro, o discurso do 
conflito, do inimigo. Os vivas à de-
mocracia, à Constituição, às leis e à 
ordem conviveram com o ódio ao 
Outro via o racismo agressivo, o pre-
conceito contra o nordestino, as ho-
mo/trans/lesbo-fobias, o machismo, 
o genocídio dos indígenas, a desqua-
lificação do pobre. Esse terreno sub-
merso emerge no atual governo do 
presidente Jair Bolsonaro.
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Bolsonaro não é algo novo, nem 
mesmo a volta do passado. Antes, 
o atual governo é a atualização das 
práticas, estratégias e estruturas au-
toritárias e violentas permanentes e 
em evolução no país.

“A lógica da governabilidade, 
ao silenciar e tornar invisível 
a memória da Ditadura, 
criou o ressentimento e a 
potência de mobilização 
da extrema-direita. O atual 
governo faz o elogio da 
Ditadura, violência policial e 
do ódio ao Outro. Retoma, 
assim, o discurso da guerra 
que estava submerso” 

Os artefatos apresentados indi-
cam caminhos percorridos nos úl-
timos trinta anos de democracia e 
apontam para elementos constituin-
tes do atual governo. Os mecanismos 
da exceção e da produção do inimigo 
nunca, nas últimas décadas, foram 
tão usados como nos últimos oito 
meses. Já a lógica da governabilida-
de, ao silenciar e tornar invisível a 

memória da Ditadura, criou o ressen-
timento, e, de certo modo, a potência 
de mobilização da extrema-direita. O 
atual governo faz o elogio da Ditadu-
ra, da violência policial e do ódio ao 
Outro. É crítico dos pactos realizados 
na transição, pois teriam feito acor-
dos com a esquerda. Retoma, assim, 
o discurso da guerra que estava sub-
merso frente aos discursos de paz e 
de reconciliação da democracia. 

A partir das estruturas e estraté-
gias autoritárias e violentas, as quais 
foram instituídas na Ditadura e vêm 
se sofisticando nas últimas décadas, 
emerge a extrema-direita via um go-
verno ultraconservador, neoliberal 
radical e extremamente militarizado. 
A burguesia, as corporações, o agro-
negócio e o mercado financeiro são 
beneficiados pelas reformas econô-
micas e pelas privatizações. As Forças 
Armadas, articuladas em torno de al-
guns generais mentores e organizado-
res do governo, mantêm seu apoio. As 
oposições institucionais, à esquerda, à 
direita, ao centro, continuam tentan-
do articular a velha governabilidade 
dos últimos trinta anos.

Em paralelo ao instituído pe-
los artefatos de governo, pudemos 
observar nas últimas décadas uma 
transformação nos modos da ação 
política. O modelo do representante, 
da instituição portadora do progra-

ma político, entrou em crise e deixou 
de ser o formato hegemônico. Surgi-
ram novas formas, mais autônomas e 
horizontais, cujo suporte são saberes 
específicos oriundos das experimen-
tações cotidianas. Pode-se dizer que 
é na temática dos direitos humanos 
e das lutas pela vida a esfera em que 
mais proliferaram organizações po-
líticas e movimentos com novas ca-
racterísticas. 

Elemento fundamental das novas 
resistências parece ser a disputa por 
territórios nos quais as fronteiras 
não se encontram claramente deli-
mitadas. São criados novos reper-
tórios e tecnologias políticas, dina-
mizando e ampliando o alcance das 
lutas. Ao ocupar as vias ou as escolas, 
ao quebrar os bloqueios e se dirigi-
rem aos territórios interditados, ao 
estabelecer outras formas de rela-
cionamento que não as das normas 
sociais, os coletivos se abrem para 
potências de transformação dos ter-
ritórios que habitam. 

A experiência política fundamen-
tal dos últimos anos não é a ascensão 
de um governo de extrema-direita, 
mas justamente o surgimento de 
uma infinidade de coletivos anti-ra-
cistas, feministas e de gênero. Não 
há esfera pública hoje no país que 
não leve em conta as questões raciais 
e de gênero. 

Notas:
1 Professor de Filosofia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
2 FOUCAULT, M. Segurança, território, população: Curso no Collège de France (1977-1978). Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
3 AGAMBEN, G. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
4 MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. Tradução de Marta Lança. Lisboa: Antí gona, 2017.
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o modelo CHileno e a 
batalHa ideológiCa sobre 

os rumos do brasil
Joana Salém Vasconcelos e Rejane Carolina Hoeveler1

“Um estado de choque não é só o que nos 
acontece quando vivemos algo ruim. É 
o que nos acontece quando perdemos 
nossa narrativa, perdemos nosso enredo 
e ficamos desorientados. O que nos man-
tém orientados, alertas e não em choque 
é a nossa história.” 

Naomi Klein (The Shock Doctrine)
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Nos últimos anos, o Chile se 
tornou um assunto frequen-
te nos debates brasileiros. 

Comparações entre crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) e renda 
per capita, entre sistemas de previ-
dência, saúde e educação, encheram 
jornais e redes sociais. A conjuntu-
ra polarizada deu origem a visões 
antagônicas a respeito do chamado 
“modelo chileno”. Tal como já ocor-
ria com Cuba e Venezuela, mas em 
sentido inverso, o Chile passou a re-
presentar um avatar no interior das 
tensões políticas brasileiras.

Como muitos já perceberam, o 
pacto entre o militarismo de Jair Bol-
sonaro e o neoliberalismo extremis-
ta de Paulo Guedes possui paralelos 
com a ditadura chilena (1973-1990)2. 
No Chile, a aliança entre Pinochet e 
os “Chicago Boys” resultou em uma 
política do terror atrelada ao maior 
processo de privatizações já ocorri-
do na América Latina. Foram 3.216 
opositores assassinados, 38.254 pes-
soas torturadas, cinco milhões de 
hectares espoliados de camponeses/
indígenas, 230 mil demitidos, 200 mil 
exilados, ao mesmo tempo que se fez 
terra arrasada dos direitos laborais, 
dinamitados pelo Plan Laboral (1979), 
e uma das maiores operações de ca-
pitalização dos salários da história, 

com o Nuevo Sistema de Pensiones das 
AFP (1980)3.

Pelo menos desde 2018, as direi-
tas brasileiras emulam o “modelo 
chileno” com frequência, de duas 
maneiras. Os mais apaixonados da 
nova extrema-direita admiram a vio-
lência pinochetista como necessida-
de histórica e defendem abertamen-
te regimes de extermínio. Já os mais 
cínicos fabricam a higienização dos 
“Chicago Boys”, separando seu lega-
do econômico da péssima imagem 
internacional de Pinochet, argumen-
tando que existe harmonia entre pri-
vatização total e democracia. Para os 
segundos, a incompetência de Paulo 
Guedes e a baixeza de Bolsonaro des-
moralizam as supostas virtudes do 
neoliberalismo. Em ambos os casos, o 
Chile é acionado como bom exemplo 
para o Brasil. 

E o que precisamos saber sobre 
isso? Conhecer o modelo chileno nos 
ajuda a antecipar procedimentos e 
objetivos da aliança Bolsonaro-Gue-
des em diversas áreas. E embora esta 
dupla pareça abalada pelos recentes 
acordos do presidente com o “Cen-
trão”, este encontro está longe de 
ser casual. Representa um impor-
tante horizonte programático para a 
direita brasileira, mais duradouro do 
que alguns imaginam.

A exaltação do “modelo 
chileno” 
“Chegou a vez de o Brasil 
ter os seus ‘Chicago Boys’ 
comandando a economia”, 
disse Eduardo Bolsonaro 
ao visitar o Chile em 2018. 
Nenhum constrangimento 
em confessar a cópia de um 
modelo em profunda crise

O bolsonarismo adotou o neolibe-
ralismo chileno como modelo quan-
do Guedes embarcou na campanha. 
A trajetória do banqueiro, da Uni-
versidade de Chicago à Universidade 
do Chile durante a ditadura, junto 
com sua experiência no mercado fi-
nanceiro, dava pistas sobre o tipo de 
choque neoliberal que se anunciava4. 
Já a adoração de Jair Bolsonaro por 
Pinochet não era nenhuma novida-
de. Com a morte do ditador, em 2006, 
o homenageou como “saudoso gene-
ral” num telegrama5. No programa 
de João Kleber, Você na TV, em março 
de 2015, insistiu: “Pinochet fez o que 
tinha que ser feito”. 

O pacto entre bolsonarismo e neoliberalismo extremista possui paralelos 
com a ditadura chilena (1973-1990). No Chile, a aliança entre Pinochet e os 
“Chicago Boys” resultou em uma política do terror atrelada ao maior processo 
de privatizações já ocorrido na América Latina. Conhecer o modelo chileno nos 
ajuda a antecipar procedimentos e objetivos da aliança Jair Bolsonaro-Paulo 
Guedes em diversas áreas. Embora pareça abalada pelos recentes acordos do 
presidente com o “Centrão”, a aliança entre extrema-direita e ultraliberalismo 
representa um importante horizonte programático para a direita brasileira
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Em dezembro de 2018, Eduardo 
Bolsonaro viajou ao Chile e se encon-
trou com líderes da extrema-direita, 
como José Antonio Kast. No Twitter, 
se orgulhou da possibilidade de co-
piar o vizinho: “Chegou a vez de o 
Brasil ter os seus ‘Chicago Boys’ co-
mandando a economia. O Brasil é tão 
abençoado que por vezes nem precisa 
desenvolver ou criar uma nova polí-
tica, com risco de falhar, basta copiar 
(sic) as que já dão certo no exterior”. 
Nenhum constrangimento em con-
fessar a cópia de um modelo que, fla-
grantemente, já estava em profunda 
crise desde a virada do século.

Quando Jair fez viagem oficial ao 
Chile em março de 2019, não por aca-
so o primeiro país latino-americano a 
visitar, enfrentou protestos nas ruas 
contra o fascismo e o neoliberalismo, 
incluindo um beijaço convocado pela 
comunidade LGBT+ chilena6. Até o 
presidente direitista Sebastián Piñe-
ra, envergonhado, mandou um re-
cado: “As frases de Bolsonaro sobre 
a ditadura são infelizes”. Entre elas, 
exemplificou: Quem procura osso é ca-
chorro7, placa do gabinete do então 
deputado em referência às famílias 
das vítimas da ditadura.

Piñera, que gosta de lembrar que 
votou contra a ditadura no plebisci-
to de 1988 que derrubou Pinochet, 
foi responsável pela maior crise de 
violação de direitos humanos em de-
mocracia, quando reprimiu o estallido 
social de outubro de 2019 com Exér-
cito, tortura, estupros, assassinatos e 
atentados. Em 31 de janeiro de 2020, 
o Instituto Nacional de Direitos Hu-
manos do Chile contabilizou mais de 
22.000 presos; 3.746 feridos em pro-
testos, sendo 282 crianças; 879 de-
núncias de tortura; 427 pessoas com 

traumas oculares; 183 denúncias de 
violência sexual; e 27 mortes8. Par-
lamentares da esquerda ainda traba-
lham por uma denúncia constitucio-
nal contra Piñera por tais violações.

Durante a visita de Bolsonaro ao 
Chile em março de 2019, Onyx Lo-
renzoni, à época ministro da Casa Ci-
vil, aproveitou também para elogiar 
Pinochet: “O sangue lavou as ruas do 
Chile, mas [vejam] as bases macroe-
conômicas fixadas naquele governo 
[...]. A gente está propondo um ca-
minho muito similar ao do Chile”9. 
Junto com Guedes, repetiu a falácia 
dos “oito governos de esquerda” no 
Brasil — todos desde a Ditadura.

Em setembro de 2019, Bolsonaro 
voltou a elogiar a ditadura chilena 
em revide contra Michelle Bache-
let, comissária da ONU sobre direi-
tos humanos, quando esta reportou 
uma “redução do espaço democrático” 
no Brasil. Ele atacou a ex-mandatá-
ria: “[Bachelet] se esquece que seu 
país só não é uma Cuba graças aos 
que tiveram coragem de dar um bas-
ta à esquerda em 1973, entre esses 
comunistas o seu pai, brigadeiro à 
época”10. O pai de Michelle, Alber-
to Bachelet, foi general constitucio-
nalista da Força Aérea, assassinado 
pelo regime militar em 1974. Mais 
uma vez, em nome das aparências 
Piñera se viu forçado a responder: 
“Não compartilho em absoluto com 
a menção de Bolsonaro em respeito 
à ex-presidente do Chile, especial-
mente um tema tão doloroso como a 
morte de seu pai”.

O exemplo mais caricato da ado-
ração da direita brasileira por Pi-
nochet foi a tentativa do deputado 
estadual Frederico D’Ávila (PSL) de 
homenagear o tirano chileno na As-

sembleia Legislativa de São Paulo, 
em 10 de dezembro de 2019, que 
coincidentemente é dia mundial dos 
direitos humanos e aniversário da 
morte do ditador. A comunidade de 
imigrantes chilenos em São Paulo, 
que desde outubro se organizava em 
apoio aos protestos por mais direitos 
em seu país, já preparava um ato de 
desagravo quando o presidente da 
Alesp, Cauê Macris (PSDB), proibiu a 
homenagem e chamou Pinochet de 
ditador. Até a direita se constrange 
com o bolsonarismo11.

A previdência à la chilena 
e os interesses de Paulo 
Guedes, ex-sócio do BTG 
Circulou a informação de 
que o banco BTG Pactual, 
fundado por ele em 1983, 
era um dos receptáculos de 
capitais das AFP no Chile — 
em 2019, controlava US$ 
1,13 bilhão dessas empresas

Em fevereiro de 2019, na ofensiva 
da reforma da previdência, Paulo Gue-
des repetia seu clichê na Globo News: 
“Não tem novidade nenhuma, isso foi 
feito lá trás, há 30 anos no Chile e o 
Chile virou a Suíça latino-americana”. 
Não era difícil se informar no Brasil 
sobre a crise do sistema previdenciá-
rio chileno. Desde 2015, o movimento 
NO+AFP organizava milhões de pesso-
as nas ruas, denunciando a falácia da 
capitalização12. O empobrecimento 
dos aposentados chilenos, a explora-
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ção do trabalho de idosos e o efeito 
nefasto da mercantilização da saú-
de na velhice eram fatos evidentes e 
comprováveis.

Mas a grande imprensa brasilei-
ra, entusiasta da agenda privatista, 
relativizou o problema chileno para 
tornar palatável a “capitalização” de 
Paulo Guedes. Durante a votação da 
reforma da Previdência, as esquerdas 
se apropriaram dos argumentos chi-
lenos contra as AFP para combater o 
disparate: as pensões menores que o 
salário mínimo, o alto índice de sui-
cídio entre idosos, os lucros bilioná-
rios das AFP, as mentiras propagadas 
desde os anos 1980 sobre os benefí-
cios do sistema passaram a compor o 
“repertório chileno” de pressupostos 
da esquerda brasileira.

Na batalha ideológica, as resis-
tências também se retroalimenta-
ram. Viralizou em ambos os países a 
manchete do El Mercurio do ano 2000 
que dizia: “Chilenos se aposentarão 
com 100% de seu salário em 2020”13. 
Naquele mês, metade dos recém-
aposentados no Chile obtiveram me-

nos de 15% do salário mínimo como 
pensão, segundo a Fundação Sol.

As interações Brasil-Chile no 
mercado de capitais começaram a 
ser investigadas. Circulou a infor-
mação de que o banco BTG Pactual, 
fundado por Guedes em 1983, era um 
dos receptáculos de capitais das AFP, 
que capturam 12% dos salários de to-
dos os trabalhadores do Chile. Embo-
ra Guedes já não fosse mais sócio do 
banco, era evidente que a privatiza-
ção da Previdência no Brasil alimen-
tava seus interesses financeiros.

Em 2019, o grupo BTG Pactual 
controlava US$ 1,13 bilhão das AFP 
chilenas, com destaque para o capi-
tal de risco, entre as quais ocupava 
a 3ª posição14. O maior acionista do 
banco, André Esteves, oitavo homem 
mais rico do Brasil (Forbes), havia 
sido preso em 2015, acusado de obs-
trução de justiça pela Operação Lava 
Jato, mas foi absolvido em 2017.

Enquanto isso, na pouco televi-
sionada Operação Greenfield, o pró-
prio Guedes passou à condição de 
investigado por fraudes financeiras 

com fundos de pensão do funciona-
lismo público (criados pela reforma 
da Previdência de Lula, em 2003). A 
empresa BR Educacional Gestora, da 
qual Guedes era sócio até tornar-se 
ministro, foi responsável por cap-
tar e gerir mais de R$ 1 bilhão dos 
fundos de pensão Previ (Banco do 
Brasil), Petros (Petrobras), Funcef 
(Caixa), Postalis (Correios) e do BN-
DESPar — setor de investimentos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, BNDES.

A investigação, que ainda se de-
senrola na Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) e no Tribunal de Contas 
da União (TCU), sinaliza que Guedes 
pode ter recebido “benefícios econô-
micos ilícitos” entre 2009 e 201315. 
Em janeiro de 2020, Esteves Colango, 
assessor de Guedes no ministério, foi 
oficialmente denunciado por gestão 
fraudulenta e prejuízos de R$ 5,5 bi-
lhões aos fundos de pensão da Caixa, 
Vale, Banco do Brasil e Petrobras. A 
fraude consistiu no investimento te-
merário das contribuições dos fun-
cionários públicos no Fundo Sondas, 
da empresa Sete Brasil, propriedade 
do mesmo André Esteves16, que em 
dezembro de 2019 foi autorizado pelo 
Banco Central a retornar ao grupo de 
controle do BTG Pactual17.

Em agosto de 2020, o PDT entrou 
com uma Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental 
(ADPF) no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), pedindo afastamento de 
Guedes do Ministério, por interfe-
rência nas investigações da Opera-
ção Greenfield. A defesa de Guedes 
contra-atacou com uma petição ao 
STF, acusando os procuradores do 
Ministério Público Federal de oculta-
ção de provas18.

Manifestação contra a ditadura de Pinochet e as torturas
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Durante a votação da reforma da 
Previdência Social, a auditora fiscal 
Maria Lúcia Fatorelli alertava que 
os custos de transição para um sis-
tema de capitalização no Brasil se-
riam muito maiores que no Chile, 
onde chegaram a US$ 10 trilhões. 
A capitalização não era apenas um 
meio para a fraude — era, em si mes-
ma, a própria fraude19. Sua derrota 
no Congresso, diluindo o choque pi-
nochetista de Guedes na agenda de 
deterioração do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), repre-
sentou uma relativa desconfiança 
da própria direita no “modelo chi-
leno” — bem como o temor de que 
num futuro próximo os efeitos de 
um modelo de previdência radical-
mente desigual e empobrecedor co-
mo o chileno levassem à irrupção de 
protestos sociais.

O modelo chileno da 
educação como plataforma 
financeira 
Desde 1980, a ditadura de 
Pinochet havia eliminado a 
gratuidade no ensino superior 
público. Em 2006 e 2011 os 
massivos protestos estudantis 
atacaram precisamente a 
financeirização da educação e 
o endividamento dos alunos

No mesmo mês da aprovação da 
reforma da Previdência no Senado, 
em julho de 2019, o então ministro 
da educação, Abraham Weintraub, 

anunciou o Futu-
re-se, um projeto 
de “autofinan-
c iamento”  das 
universidades pú-
blicas, que passa-
riam a depender 
parcialmente de 
recursos privados 
de empresas e dos 
próprios alunos. 
Isso depois  de 
contingenciar R$ 
1,9 bilhão da ver-
ba pública univer-
sitária em maio. O 
programa abriria 
uma avenida pa-
ra confusão das 
fronteiras entre 
universidades pú-
blicas e privadas, 
f a v o r e c e n d o  a 
educação como negócio. Nunca é de-
mais lembrar que a presidente da As-
sociação Nacional de Universidades 
Particulares (ANUP), Elizabeth Gue-
des, irmã do ministro da Economia, 
tem longo histórico de lobby pelo 
ensino a distância (EaD) e pela des-
regulamentação do ensino privado, 
carro-chefe da Kroton, Anhanguera, 
Estácio e outros conglomerados20.

Com o Future-se, novamente 
o bolsonarismo imitava o modelo 
chileno. Desde 1980, a ditadura de 
Pinochet havia acabado com a gra-
tuidade no ensino superior público. 
Os massivos protestos estudantis no 
Chile de 2006 e 2011 atacavam pre-
cisamente a financeirização da edu-
cação e o gravíssimo endividamento 
dos estudantes, reivindicando gra-
tuidade e criação de fronteiras mais 
nítidas entre o público e o privado. 

O modelo educacional privatizado 
de Pinochet havia sido continuado e 
aprimorado na democracia21. A força 
do movimento chileno pela educação 
gratuita de 2011 permitiu que quatro 
jovens sub-30 fossem conduzidos das 
entidades estudantis às cadeiras de 
deputados nacionais nas eleições de 
2013, todos reeleitos em 201722.

Concretamente, a “diversificação 
de financiamento” do Future-se sig-
nifica que o setor privado comanda-
ria pesquisas e currículos via contra-
tos de “organizações sociais” (OS), 
despedaçando o tripé universitário 
em grupos empresariais; e que os in-
teresses do mercado financeiro atua-
riam através de um “Fundo de Inves-
timento”, criado com patrimônio pú-
blico para capitalizar a educação. Isso 
sem falar na pavimentação do cami-
nho para cobrança de mensalidades, 

Pinochet: nomeado comandante pelo próprio Allende
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violando o princípio constitucional 
da gratuidade, que foi reforçado na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (LDB) de 1996. Além da sua irmã, 
Guedes também investe no setor: foi 
sócio da BR Educacional e da HSM 
Educacional, ambas investigadas na 
Operação Greenfield23. Enquanto is-
so, os efeitos deletérios da educação 
pinochetista – que Zero Três quer 
“copiar” — continuam endividando 
famílias e gerando protestos no Chi-
le. A gratuidade conquistada em 2017 
no governo Bachelet era parcial e 
insuficiente. Logo, a demanda por di-
reito universal à educação gratuita e 
fim do lucro se espalhou novamente 
pelos cartazes e slogans da “revolta 
total” no Chile de 201924.

No Brasil, o modelo chileno de 
“diversificação de financiamentos” 
das universidades rapidamente re-
cebeu apelidos como “Fature-se” ou 
“Atrase-se” e encontrou obstáculos 
nos movimentos sociais da educação 
e nas reitorias, que temeram a per-
da da autonomia universitária. Em 
setembro de 2019, 43 reitorias das 
69 universidades federais já tinham 
manifestado críticas ao projeto e 29 
conselhos universitários deliberado 
pela rejeição25. Em 3 de janeiro de 
2020, uma nova rodada-relâmpago 
de consulta pública foi aberta pelo 
MEC, após modificações na minuta. 
Entre as principais novidades havia 
duas novas chantagens nada meri-
tocráticas: para as instituições que 
aderirem ao programa haveria prio-
rização da entrega de bolsas da Coor-
denação de Aperfeiçoamento do Pes-
soal de Nível Superior (Capes) e do 
aporte do tal Fundo de Investimento, 
violando preceitos constitucionais 
da isonomia, ignorando os critérios 

de avaliação do sistema de pós-gra-
duação nacional e atrelando o finan-
ciamento universitário a obediências 
políticas e bolhas especulativas.

Por fim, uma das formas previs-
tas pelo Future-se para autofinancia-
mento das universidades é o aluguel 
de prédios públicos, configurando 
um arranjo tipicamente chileno, no 
qual a especulação imobiliária en-
contra uma nova fronteira de ex-
pansão. Em 2011, o “Chicago boy” 
Joaquim Lavín, então ministro da 
educação de Piñera (primeiro gover-
no), foi derrubado pelo movimento 
estudantil devido à denúncia de uma 
manobra imobiliária ilegal. Lavín era 
acionista majoritário da sociedade 
Estudios Económicos Ltda., que deti-
nha títulos da imobiliária Ainavillo, 
responsável pelo aluguel dos espaços 
da Universidad del Desarrollo, ins-
tituição privada presidida pelo pró-
prio Lavín, junto de Cristián Larrou-
et e Hernán Buchi (todos “Chicago 
Boys”). “A Universidad del Desarrollo 
serve de núcleo a ex-funcionário da 
ditadura”, alertava El Ciudadano em 
201026. Como ministro, Lavín sone-
gou seus negócios educacionais e 
apresentou um projeto de ampliação 
do Crédito com Aval do Estado (CAE) 
para as universidades privadas. O 
CAE é uma forma de endividamento 
estudantil em que o Estado atua co-
mo fiador. Lavín foi acusado de usar 
a imobiliária como fachada para des-
vio de recurso públicos, manobran-
do o preço do aluguel. Ele é um dos 
candidatos favoritos da direita nas 
eleições presidenciais de 2021.

O aparente naufrágio do Future-
se, entretanto, não significa que a 
importação do modelo chileno, cuja 
espinha dorsal é o trato da educa-

ção como mercadoria em todas as 
dimensões, tenha sido abandonado 
pelo governo Bolsonaro. Em junho 
de 2020, o Future-se foi entregue 
à Câmara de Deputados como PL 
3.076 e deve tramitar ainda durante 
a pandemia27. O desfinanciamento 
da educação pública continua, com 
cortes de pelo menos R$ 4,2 bilhões 
do MEC para 202128. A estratégia é 
sufocar o sistema de educação pú-
blica até que, fragmentariamente, 
escolas e universidades se rendam 
aos fundos privados e à cobrança 
de mensalidades. De toda forma, lo-
bistas e governistas precisarão en-
frentar o obstáculo da autonomia 
universitária. Para isso, Bolsona-
ro já prepara o terreno, nomeando 
interventores em mais numerosas 
universidades e institutos federais 
desde 2019, à revelia do fracasso da 
MP 979 no senado e no STF29.

O estallido social chileno  e 
seus impactos no Brasil, à 
esquerda e à direita 
O estallido quis fazer 
do Chile a “tumba do 
neoliberalismo”, no país 
que fora seu berço. Os 
medos da extrema-direita 
se mostraram sensíveis 
à revolta social chilena. 
Eduardo Bolsonaro e Paulo 
Guedes ameaçaram um 
novo “AI-5”
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Em 2019, apesar da preservação 
da constituição chilena de 1980, o 
modelo pinochetista já estava des-
moralizado e combalido por diver-
sas ondas de protesto anteriores: os 
levantes mapuche, estudantis, dos 
aposentados, de feministas, contra o 
assassinato de lideranças indígenas e 
populares, entre muitos outros focos 
de revolta cultivados desde a virada 
do século. O estallido de outubro foi 
um grande terremoto social, cuja po-
tência veio da unificação das ondas 
anteriores em uma única revolta, 
como se os afluentes de um rio se 
juntassem em um processo caudalo-
so, totalizante e incessante.

O estallido quis fazer do Chile a 
“tumba do neoliberalismo”, no país 
que fora seu berço, fazendo estreme-
cer os defensores do modelo chileno 
no Brasil. É interessante como os me-
dos da extrema-direita se mostraram 
sensíveis à revolta social chilena. Te-
mendo que os ventos rebeldes atra-
vessassem a cordilheira e chegassem 
ao Brasil, em 31 de outubro Eduardo 
Bolsonaro ameaçou com um “AI-5”. 
Guedes não conseguiu esconder o pa-
vor perante a hipótese de uma explo-
são social parecida, sendo ele próprio 
o maior conhecedor da impopulari-
dade da sua agenda. Em novembro, 
depois da saída de Lula da prisão, re-
velou seus fantasmas: “Não se assustem 
se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu 
uma vez? Ou foi diferente? Levando o po-
vo para a rua para quebrar tudo. Isso é es-
túpido, é burro, não está à altura da nossa 
tradição democrática”30, rosnou.

Jair Bolsonaro também deixou 
transparecer seu medo, reprimindo 
uma revolta imaginária, como se as 
ruas brasileiras estivessem igualmen-
te conflagradas: “Vai tocar fogo em ôni-

bus, pode morrer inocente, vai incendiar 
bancos, vai invadir ministério, isso aí não 
é protesto. E se tiver GLO já sabe. Se o Con-
gresso nos der o que a gente está pedindo 
[excludente de ilicitude], esse protesto vai 
ser simplesmente impedido de ser feito”31, 
alucinou, falando sobre o Brasil en-
quanto imaginava as ruas do Chile.

Da parte da esquerda, o entusias-
mo com o estallido chileno inundou 
as redes, convocando Paulo Guedes 
a explicar por que sua “Suíça latino-
americana” estava em ebulição; ou 
ainda, provocando o bolsonarismo 
com “agora sim, sejamos como o Chi-
le”. Em diversas capitais, foram orga-
nizados atos de apoio aos protestos 
pela comunidade chilena no Brasil, 
junto com setores da esquerda. A 
performance Um estuprador em seu 
caminho, do coletivo Las Tesis, de Val-
paraíso, foi reproduzida pelas mulhe-
res brasileiras, em uma reverberação 
mundial das lutas feministas.

Ao mesmo tempo, no início houve 
um setor da esquerda que demons-
trou desconfiança em relação ao le-
vante chileno: os mesmos que costu-
mam ver em junho de 2013 as causas 
do fortalecimento da direita. Esse se-
tor questionou quem seriam futuros 
beneficiários das “jornadas de outu-
bro” no país. Foi uma interpretação 
minoritária que rapidamente caiu 
por terra, conforme as manifestações 
demonstraram nítida hegemonia an-
tineoliberal, cujo primeiro passo foi 
a conquista de um itinerário para 
uma Assembleia Constituinte. Os se-
tores sociais que desafiaram as elites 
políticas chilenas são diversos, mas 
convergem para necessidade de en-
terrar a Carta Constitucional de 1980 
— primeira no mundo a constitucio-
nalizar os princípios neoliberais.

Em 2020, enquanto a população 
chilena luta para contornar as ar-
madilhas da institucionalidade pi-
nochetista, bem como a conciliação 
costurada pela esquerda institu-
cionalista (dentro da qual atuam a 
centro-esquerda neoliberal e a no-
va esquerda), o governo Bolsonaro 
batalha para criar sua rota para o 
modelo chileno. Avança na desca-
racterização da estrutura de direitos 
sociais impressa na Constituição de 
1988. Além da Previdência Social, da 
educação e da destruição do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a MP da Liber-
dade Econômica, a securitização dos 
créditos públicos e a reforma do Es-
tado expressam um teste de procedi-
mentos para “pinochetizar” o Brasil.

Pandemia, autoritarismo e 
exploração 
As favelas e periferias 
brasileiras, as comunidades 
indígenas e as poblaciones 
da região metropolitana 
de Santiago enfrentam o 
mesmíssimo problema: 
é impossível realizar o 
isolamento social

Numa de suas tradicionais lives às 
quintas-feiras, no dia 4 de junho de 
2020, em plena escalada da pandemia 
do novo coronavírus no Brasil e na 
América Latina, Jair Bolsonaro evo-
cou novamente os protestos no Chile 
que o assombravam, insinuando dessa 
vez que haveria brasileiros que teriam 
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ido ao país andino para fazer supostos 
“cursos de agitador profissional”. Fez 
questão de reforçar que se houver no 
Brasil algo parecido, será mera impor-
tação artificial de um sentimento de 
insatisfação inexistente por aqui. Em 
suas palavras, protesto contrário a seu 
governo: “Não é liberdade de expres-
são, o cara vai para o quebra-quebra. E 
vai ter muito garoto desse usado como 
massa de manobra, idiota útil. Vai es-
tar lá a comando de um agitador pro-
fissional. Fez curso fora do Brasil. Olha 
o que fizeram no Chile”.32

Menos de um mês antes, revelara-
se o conteúdo da reunião ministerial 
de 22 de abril, na qual Paulo Guedes 
afirmou, taxativamente: “vamos con-
tinuar aprofundando as reformas [...]. 
Conheço todas as histórias de recons-
trução. A reconstrução da economia 
do Chile com os caras de Chicago [...]. 
Conheço profundamente, no detalhe, 
não é de ouvir falar.”33 A repetição de 
sua experiência no Chile pinochetista, 
não ao público, mas a portas fechadas 
para os membros do alto escalão do 
governo, serve como uma validação 

curricular, uma medalha na lapela os-
tentada por um ex-trader inseguro.

A pandemia pôs a nu, mais uma 
vez, a profunda desigualdade social 
do capitalismo na América Latina, 
seus abismos sociais aviltantes. As 
favelas e periferias brasileiras, as co-
munidades indígenas e as poblaciones 
da região metropolitana de Santiago 
enfrentam o mesmíssimo problema: 
é impossível realizar o isolamento 
social, única ferramenta disponível 
para que os sistemas de saúde ab-
sorvam o monstruoso impacto da 
pandemia. Nas periferias latino-ame-
ricanas, as condições sanitárias são 
impraticáveis e as classes trabalha-
doras enfrentam o mesmo dilema: 
morrer de vírus ou morrer de fome.

Se Sebastián Piñera não chega às 
raias do negacionismo, da sabotagem 
ao combate ao vírus ou do surrea-
lismo da cloroquina, não deixa de se 
aproveitar do isolamento social para 
preservar o que for possível do “mo-
delo” pinochetista. Com credibilidade 
política no chão, impôs uma quaren-
tena militarizada e determinou um 
toque de recolher nacional, não por 
coincidência um dia após a realização 
do maior ato de 8 de março da histó-
ria no país, com 3 milhões de pessoas 
em marcha pela luta das mulheres. 
Assim como no caso da revolta de 
outubro, diante da pandemia Piñera 
parece não ter muito mais a oferecer 
do que vigilância e repressão.

As medidas econômicas tomadas 
por Piñera são similares às realiza-
das no Brasil de Bolsonaro. Estabe-
leceu-se um “bônus Covid” no valor 
de 60 dólares (algo em torno de R$ 
360), e um complemento, de mesmo 
valor, àquelas pessoas que recebem 
mensalmente menos de um salário 

Guedes: inspiração no desastroso modelo imposto por Pinochet

Piñera recebe Bolsonaro: muitas semelhanças e poucas divergências

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/10/congresso-no-chile-e-esvaziado-em-meio-a-manifestacoes.shtml
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mínimo. Aprovou-se a lei do teletra-
balho, que ao invés de prover maio-
res proteções através de uma regu-
lamentação autorizou as empresas a 
aumentarem as jornadas de trabalho 
sem proporcional aumento salarial. 
E no meio da “boiada”, aprovou-se 
também a “lei de proteção ao em-
prego”, em muitos aspectos similar 
à MP 936 de Bolsonaro, permitindo a 
suspensão de contrato por seis meses 
com redução salarial de até 50%.

A quarentena militarizada 
não é efetiva quando os 
trabalhadores não têm 
condições de ficar em casa. 
Em maio, houve marchas 
contra a fome na periferia 
de Santiago. Com cerca de 
2.500 presos políticos da 
revolta de outubro, Piñera 
e seus ministros falavam de 
“volta à normalidade”

Como o Chile parte de um pata-
mar de proteção social muito inferior 
ao brasileiro, os trabalhadores tive-
ram que recorrer aos seus próprios 
fundos, o chamado “seguro cesantía” 
— equivalente ao nosso FGTS, porém 
sem a participação do Estado ou das 
empresas, ou seja: composto somente 
por parte de seus próprios salários, 
gerido por empresas privadas e joga-
do na roleta financeira global.

A crise na saúde no Chile é um ca-
so à parte. O país parte de um patamar 
muito inferior ao Brasil em termos de 
cobertura: como não existe um siste-
ma único de saúde, a população se di-
vide entre quem possui algum tipo de 
plano de saúde privado, por meio das 
Instituciones de Salud Previsional-
Isapres, e quem depende do Fondo 
Nacional de Salud (Fonasa), rede mais 
precária e que atende à maior parte 
da população — em meio à pandemia, 
entretanto, ambas rapidamente che-
garam à beira do colapso.

A equação é simples: a quarentena 
militarizada não possui efeitos signifi-
cativos para o controle do alastramen-
to do vírus quando os trabalhadores 
não têm condições de ficar em casa. 

Em 18 de maio, na comunidade El Bos-
que, periferia de Santiago, explodiram 
marchas contra a fome. As manifestações 
se multiplicaram, trazendo à tona o 
sentimento de indignação de outubro. 
Piñera convenientemente omite esta 
parte da questão e joga a responsa-
bilidade em relação ao contágio nas 
famílias e indivíduos. As campanhas 
do Ministério da Saúde chileno indivi-
dualizam a responsabilidade pelo con-
tágio: se você ficou doente, é porque 
não se cuidou. Ou como diz Bolsonaro: 
se morreu é “bundão”34. Em meados 
de maio, o ministro da Saúde chileno, 
Jaime Mañalich, foi demitido depois 
de evidenciar o quanto desconhecia a 
realidade das periferias chilenas.

Neste cenário, com cerca de 2.500 
presos políticos da revolta de outu-
bro, Piñera e seus ministros falavam 
de “volta à normalidade” e “retorno 
seguro”. Enquanto isso, diversas ini-
ciativas de solidariedade ativa, como 
as ollas comunes (cozinhas comuns), 
voltaram a surgir nas ruas das cidades 
chilenas, algumas indo além da pre-
paração da comida gratuita, mas tam-
bém realizando a coleta dos alimentos 
junto a pequenos produtores. “Solo el 

Choque entre manifestantes e carabineros durante o estallido
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pueblo ayuda el pueblo”. Recentemente, 
em uma derrota no Senado, pressiona-
do pelo que já vem sendo classificado 
como um “segundo estallido”, Piñera 
teve que engolir a aprovação do sa-
que de até 10% dos fundos de pensão 
individuais dos trabalhadores deposi-

tados nas AFP, medida emergencial e 
insuficiente, que ainda assim passou a 
contragosto do governo.

A despeito das relações abaladas en-
tre Guedes e Bolsonaro, a emulação do 
“modelo chileno” segue vigente como 
projeto de longo prazo para a direita e 

os mercados no Brasil. Enquanto isso, 
a população chilena trata de construir 
uma sociedade de direitos e dignidade 
que confronta as ruínas do pinochetis-
mo, lutando para enterrar seu legado. O 
futuro desse confronto, de alguma ma-
neira, também diz respeito ao nosso.
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2020: Há ainda  
demoCraCia e estado  
de direito no brasil?

Ester Gammardella Rizzi (ester.rizzi@usp.br)1

No Brasil de 2020, estamos muito longe da realização plena da democracia. A nossa tentativa institucional 
recente de vivê-la começou em 1988. Mas, assim como Estado de Direito, também democracia admite graus. 
E, se é verdade que há muito a ser denunciado, muitos avanços foram feitos. Tanto é assim que sentimos 
e lamentamos os retrocessos. Apesar de identificar, com tristeza, as continuidades, os autoritarismos que 
nunca deixaram de ser. Ventos e notícias de outros países nos mostram que nossa crise de legitimidade da 
democracia e de boa parte das instituições do Estado de Direito não é um privilégio do país do Carnaval

Eleitores aguardam para votar nas eleições gerais de 2018
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Em uma conversa entre profes-
sores em 2019, discutíamos a 
conjuntura política brasileira. 

Reclamei daqueles que, desde 2016 
— desde o impeachment da Dilma —, 
diziam que a Constituição de 1988 
havia sido rasgada. Que já não havia 
Estado de Direito ou instituições a se-
rem defendidos no Brasil. Argumentei 
neste ponto que a nossa Constituição 
deveria ser considerada trincheira de 
resistência neste momento difícil da 
nossa história, no que era o início do 
governo Bolsonaro. Fui interrompida 
por um colega professor: “Mas, Es-
ter, você acha que vivemos ainda 
um Estado de Direito e uma demo-
cracia no Brasil?”. A pergunta foi 
feita com desejo sincero de ouvir a 
opinião da única professora de direito 
presente, de pensar junto o que esta-
va acontecendo com as instituições 
no Brasil. Às vezes as perguntas mais 

simples são as mais difíceis. Respirei 
fundo e senti aquele prazer de encon-
trar um pensamento novo a partir da 
troca. Respondi convicta: “André, es-
sa sua pergunta não admite, na maior 
parte das vezes, resposta ‘sim’ e ‘não’. 
Estado de Direito e democracia admi-
tem graus e a maioria dos países não 
está nos extremos. Sem dúvidas esta-
mos em um momento de retrocessos. 
Mas… não podemos, discursivamente, 
diminuir ou ajudar a enfraquecer o 
que ainda temos de democracia e de 
Estado de Direito. A tarefa agora, me 
parece, é defender o que ainda temos 
(sem ignorar as inúmeras fragilida-
des) e lutar pela sua ampliação”.

Repeti o diagnóstico em inúme-
ras conversas e em algumas mesas 
de que participei desde então. Nessa 
trajetória, encontrei uma pesquisa 
internacional chamada “Projeto Jus-
tiça Mundial” (World Justice Pro-

ject). Esse projeto desenvolveu um 
Índice sobre os níveis de Estado 
de Direito2 (Rule of Law index) em 
diferentes países do mundo. O índice 
é composto por oito grandes áreas 
de verificação, subdivididas em 42 
indicadores. Para conferir uma nota 
entre 0 e 1 em todos os indicadores 
— em que 0 (zero) significa baixa 
realização do fator que compõe o 
Estado de Direito e 1 (um) significa 
completa realização — a pesquisa re-
alizou centenas de entrevistas em to-
dos os 126 países pesquisados. Foram 
elaborados e aplicados cinco diferen-
tes questionários3. Um questionário 
foi aplicado para o público geral, vi-
sando a medir a percepção dos mo-
radores do país aos diferentes indi-
cadores. Outros quatro questionários 
mais específicos foram respondidos 
por especialistas em diferentes áre-
as. As oito áreas verificadas são:

Áreas Alguns indicadores

1) Restrições aos poderes 
do governo

1.1) Os poderes do governo são efetivamente restringidos pelo Poder Legislativo? 
1.2) Os poderes do governo são efetivamente restringidos pelo Poder Judiciário? 
1.3) Os poderes do governo são efetivamente limitados por auditorias independentes e seus atos revistos? 
1.4) Os representantes do governo são punidos em caso de má conduta? 
1.5) Os poderes do governo estão sujeitos a controles não governamentais? 
1.6) A transição do poder é realizada nos limites da legalidade?

2) Ausência de Corrupção Os membros do (2.1) Poder Executivo/ (2.2) do Poder Legislativo/ (2.3) do Poder Judiciário/ (2.4) das 
Forças Policiais não usam sua função pública para ganho pessoal? 

3) Governo aberto

3.1) Publicidade das leis e dos dados do governo
3.2) Direito à informação
3.3) Participação civil
3.4) Mecanismos de apresentação de reclamações

4) Direitos Fundamentais

4.1) Tratamento igualitário e ausência de discriminação
4.2) Direito à vida e à segurança
4.3) Direito ao devido processo legal e direitos do acusado
4.4) Liberdade de expressão e de opinião
4.5) Liberdade de crença e religião
4.6)Ausência de interferência arbitrária na privacidade
4.7) Liberdade de reunião e de associação
4.8) Direitos fundamentais das/os trabalhadores
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A partir das respostas aos 
questionários, foram estabe-
lecidas notas para cada indi-
cador nos diferentes países 
pesquisados. Uma série de 
procedimentos de checagem 
e normalização são realiza-
dos para que os dados sejam 
confiáveis e possibilitem a 
comparação entre os países. 
Quanto mais perto de 1 e, nos 
gráficos abaixo, mais perto da 
borda do círculo, mais satis-
fatórias são as instituições e 
as garantias do Estado de Di-
reito. Quanto mais perto de 0, 
e, nos gráficos, mais perto do 
centro do círculo, menos sa-
tisfatórias são as instituições 
e as garantias do Estado de 
Direito. A partir das respostas 
à pesquisa, eles construíram 
gráficos para os países, bas-
tante ilustrativos da ideia de 
graus:

5) Ordem e segurança
5.1) O crime é eficazmente controlado? 
5.2) Os conflitos civis são efetivamente limitados? 
5.3) As pessoas não recorrem à violência para reparar agravos/injustiças pessoais? 

6) Regulação eficaz

6.1) As regulações feitas pelo governo são efetivas, produzem efeitos práticos? 
6.2) As regulações feitas pelo governo são efetivas sem influências impróprias (irregulares)? 
6.3) Os procedimentos administrativos são conduzidos sem atrasos não razoáveis? 
6.4) Há o respeito ao devido processo legal nos procedimentos administrativos? 
6.5) O governo não realiza desapropriação sem o devido processo legal e indenização adequada?

7) Justiça Civil

7.1) As pessoas conseguem efetivamente acessar a justiça civil e dispor de recursos para isso? 
7.2, 7.3 e 7.4) A justiça civil é livre de discriminações, corrupção e influência governamental imprópria? 
7.5) A justiça civil não está sujeita a atrasos não razoáveis? 
7.6) As decisões da Justiça Civil são efetivas, produzem efeitos práticos? 
7.7) Formas alternativas de resolução de conflitos estão disponíveis, são imparciais e efetivas? 

8) Justiça Criminal

8.1) O sistema de investigação criminal é eficiente
8.2) O sistema de acusação penal é efetivo e tempestivo
8.3) O sistema correcional de aplicação de penas é efetivo para reduzir o comportamento criminoso
8.4) O sistema criminal é imparcial
8.5) O sistema criminal é livre de corrupção
8.6) O sistema criminal é livre de influência governamental imprópria
8.7) São garantidos o devido processo legal e os direitos dos acusados
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Dinamarca é o país em que o Es-
tado de Direito está mais próximo 
de se realizar plenamente. Cambo-
ja, por outro lado, é um dos últimos 
colocados. Já o Brasil está em uma 
posição intermediária – 58º entre os 
126 países pesquisados. O índice vem 
sendo construído apenas desde 2015, 
e ainda é pouco tempo para perce-
ber processos amplos de avanços e 
retrocessos. De qualquer forma, um 
dos “achados de pesquisa” de 2019 
é que nos últimos dois anos o Esta-
do de Direito está se enfraquecendo 
em mais países do mundo do que se 
fortalecendo. No Brasil não é dife-
rente. Se pensarmos nos indicadores 
“tratamento igualitário e livre de 
discriminações” por parte de todos 
os agentes públicos, ou ainda “direi-
to ao devido processo legal e direitos 
do acusado”, “Os representantes do 
governo são punidos em caso de má 
conduta” e também “liberdade de 
reunião e manifestação” percebemos 
que há ainda longos caminhos a se-
rem percorridos para que possamos 
nos considerar um Estado de Direito 
pleno. Por outro lado, não é como se 
vivêssemos em uma arbitrariedade 
completa e absoluta. Tanto é assim, 
que os retrocessos são sentidos e la-
mentados.

Como em todos os índices, seria 
possível tecer críticas aos indicado-
res escolhidos. Por exemplo, aqueles 
que falam sobre controle e transpa-
rência estão muito focados no Poder 
Executivo, além de serem muito su-
cintos. Outra: entre os direitos fun-
damentais, há apenas um indicador 
de direitos sociais (regulação do tra-
balho). Como bem sabem aqueles que 
levam a sério a interdependência dos 
direitos humanos, os direitos sociais 



72   Revista Adusp   dezembro 2020 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

— como o direito à saúde, à educa-
ção, ao transporte público, à alimen-
tação saudável, à moradia, à assis-
tência social — são absolutamente 
centrais na realização da democracia 
e do próprio Estado de Direito. De 
qualquer forma, o índice tem o mé-
rito de dissecar algumas caracterís-
ticas relacionadas aos direitos huma-
nos, à organização institucional do 
Estado, à separação de poderes e de 
entender que os diferentes Estados 
nacionais têm diferentes graus de re-
alização de cada um dos indicadores. 
Mais: afirma que os diferentes graus 
dos diferentes indicadores signifi-
cam diferentes graus de realização 
do próprio Estado de Direito.

Até agora, o conceito central foi 
Estado de Direito. No índice apresen-
tado acima, a participação social 
é apenas um pequeno indicador 
da grande área “Governo Aberto”. 
Acontece que a legitimidade dos esta-
dos nacionais está também bastante 
associada, pelo menos desde a Revo-
lução Francesa, à ideia de democra-
cia. Não me atreverei a elaborar um 
conceito de democracia. Seria pre-
ciso também um índice — tão com-
plexo e com múltiplos indicadores, 
como o apresentado acima para o 
Estado de Direito. Ou então, capa-
cidade de elaboração e síntese teó-
ricas grandes. Não é necessário. Na 
história moderna, democracia está 
associada a liberdades públicas; vo-
to direto, universal, secreto e perió-
dico, além de outros canais de parti-
cipação política. Há tipos e graus de 
democracia. Mas talvez seja impor-
tante lembrar que o voto popular 
masculino na França, sem restrições 
em razão de renda ou propriedade, 
data de 1793. Já o feminino — ou 

seja, quando o voto passou a ser 
verdadeiramente universal — foi 
implementado pela primeira vez em 
1893 na Nova Zelândia e em 1919 na 
Alemanha pós-Primeira Guerra.

“E se jovens negros continuam 
morrendo violentamente? 
Faço a revisão deste texto em 
julho de 2020, ano em que 
o número de mortos pela 
Polícia Militar bateu recorde 
em São Paulo, ano em que os 
negros e pobres e periféricos 
morreram mais por Covid-19”

Assim, o que é conhecido como 
democracia liberal, organizada em 
torno das liberdades públicas e do 
voto direto, universal, secreto e pe-
riódico como forma de escolha de 
representantes a desempenhar o 
poder, é bastante recente na histó-
ria da humanidade. Aparentemente, 
porém, essa forma de legitimação 
vem dando sinais de esgarçamento. 
Apenas para citar alguns: altos ín-
dices de descrença ou insatisfação 
com a democracia4; crescente abs-
tenção nos países em que o voto não 
é obrigatório; eleições em que a vi-
tória é dada àquele que se apresenta 
como antissistema, como capaz de 
implodir toda a ordem institucio-
nalizada vigente. Um voto “contra 
tudo isso que está aí”, incluindo o 
que se percebe como a “farsa da de-
mocracia liberal”.

Talvez valha a pena investigar as 

razões dessa descrença. A pergunta 
do primeiro parágrafo dizia respeito 
à existência, no Brasil, de um Estado 
de Direito e de uma democracia. Tal 
como no Estado de Direito, na maior 
parte das vezes não é muito fácil 
identificar um ponto, uma linha, 
um momento em que se deixa de 
ser democracia e passa-se a ser di-
tadura ou regime autoritário. A his-
tória às vezes nos dá sinais claros, 
como um parlamento queimado, a 
suspensão de processos eleitorais, 
os tanques e as forças armadas nas 
ruas para garantir a “ordem” — que, 
caso contrário, não existiria por in-
dignação em relação aos poderes 
instituídos. Mas… e quando vários 
conselhos participativos são extin-
tos? E quando são cortadas verbas 
de financiamento de produções ar-
tísticas críticas ao governo? E se as 
universidades são atacadas simbó-
lica e economicamente exatamente 
por representarem e organizarem 
boa parte do pensamento crítico do 
país? E se os jovens negros conti-
nuam morrendo violentamente por 
ações arbitrárias e desmedidas das 
forças policiais; continuam sendo 
encarcerados sem direito de defe-
sa, muitas vezes sem prova, apenas 
por serem negros, pobres e perifé-
ricos? Vou repetir (até porque faço 
a revisão deste texto em novembro 
de 2020, ano em que o número de 
mortos pela Polícia Militar bateu 
recorde em São Paulo, ano ainda em 
que os negros e pobres e periféri-
cos morreram mais por Covid-19)5: 
e se os jovens negros continuam 
morrendo violentamente por ações 
arbitrárias e desmedidas das forças 
policiais; continuam sendo encarce-
rados sem direito de defesa, muitas 
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vezes sem prova, apenas por serem 
negros, pobres e periféricos? Aqui 
não há autoritarismo? Esse autori-
tarismo difuso não pode configurar 
todo um regime autoritário? Onde 
está a linha no chão para definir 
quando deixamos de ser uma demo-
cracia e passamos a ser um regime 
autoritário com A maiúsculo?

Garantias do Estado de Direito 
e da democracia se misturam, são 
conceitos que, de alguma forma, ca-
minham frequentemente juntos. Não 
cabe aqui teorizar ou tentar analisar 
as imbricações entre esses dois con-
ceitos, mas é importante notar: no 
mínimo, a institucionalidade prote-
tora das liberdades públicas é condi-
ção para a realização da democracia.

Estamos, no Brasil de 2020, mui-
to longe da realização plena da de-
mocracia. A nossa tentativa institu-
cional recente de vivê-la começou 
em 1988. Mas, assim como Estado de 
Direito, também democracia admite 
graus. E, se é verdade que há muito 
a ser denunciado, muitos avanços 
foram feitos. Tanto é assim — e aqui 
repito o argumento — que sentimos 
e lamentamos os retrocessos. Ape-
sar de identificar, com tristeza, as 
continuidades. Os nossos autorita-
rismos que nunca deixaram de ser, 
em nenhum momento de nosso voo 
democrático.

Ventos e notícias de outros paí-
ses, de outros continentes, nos mos-
tram que nossa crise de legitimidade 
da democracia e de boa parte das 
instituições do Estado de Direito não 
é um privilégio do país do Carnaval. 
Nesse contexto, muitos autores têm 
se dedicado ao tema recentemente. 
Livros sobre como as democracias 
morrem, o fim das democracias e sua 

crise de legitimidade inundaram o 
mercado editorial nos últimos anos. 
Não tenho pretensão de fazer re-
senhas ou organizar o argumento 
de cada um deles. De tudo que li e 
ouvi, gosto, incorporei em minhas 
análises dois desses textos: Nancy 
Fraser e Rahel Jaeggi em Capitalismo: 
um diálogo na teoria crítica6, de 2018 e 
Claus Offe em “A Democracia Parti-
dária Competitiva e o Welfare State 
Keynesiano”7, de 1981.

“Desigualdades múltiplas 
são uma característica da 
forma de organização do 
capitalismo. Sendo o Brasil 
um dos países mais desiguais 
do mundo, economicamente 
e também no tocante à 
qualidade de vida, seria 
surpreendente  se isso não 
afetasse o exercício do poder”

Ambos concordam em um diag-
nóstico inicial. A distribuição da pos-
sibilidade de participação na vida 
política é necessariamente desigual no 
capitalismo. Por quê? Porque desi-
gualdades múltiplas são uma carac-
terística da forma de organização 
desse sistema. Sendo o Brasil um dos 
países mais desiguais do mundo, eco-
nomicamente e também no tocante 
à qualidade de vida8, seria surpreen-
dente se isso não afetasse o exercício 
do poder. Afeta a possibilidade de 
participação na tomada de decisões, 
das grandes decisões sobre os rumos 

da sociedade brasileira. Claus Offe 
começa seu texto assim:

“A teoria política liberal do 
século XIX e o marxismo clás-
sico concordaram plenamen-
te em um ponto básico: tanto 
Marx como seus contemporâ-
neos liberais, como Mill e Toc-
queville, estavam convencidos 
de que o capitalismo e a demo-
cracia plena (baseada no sufrá-
gio universal e igualitário) não 
podiam se misturar. É óbvio que 
chegaram a essa convergência 
analítica a partir de pontos de 
vista diametralmente opostos”.
Offe segue o texto explicitando o 

que conhecemos: a história provou 
que marxistas e liberais estavam 
errados. A democracia de massas, 
baseada no sufrágio universal, se 
estabeleceu como forma majoritária 
em quase todo o mundo, e princi-
palmente nos países de capitalismo 
avançado. É verdade que de forma 
intermitente, não contínua. É ver-
dade que sempre ameaçada por as-
censões autoritárias. Mas se esta-
beleceu como regime majoritário. 
Pois bem, o autor tenta explicar co-
mo certa forma de democracia foi 
possível em meio ao capitalismo. 
Muito em linhas gerais, Offe chega 
à conclusão de que a democracia 
partidária competitiva introduz na 
democracia mecanismos típicos do 
mercado. Candidatos e partidos são 
apresentados como se produtos fos-
sem. A escolha política permitida 
aos cidadãos, principalmente em 
eleições majoritárias, ocorre dentro 
de um mercado específico, no qual 
se vendem projetos políticos. Ao 
tentar ganhar a maioria, os partidos 
e os candidatos de massa têm que 
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se aproximar do centro do espectro 
político. Tornam-se cada vez mais 
parecidos. Suas semelhanças, por 
sua vez, fazem com que cada vez 
menos as pessoas sintam-se reali-
zando uma escolha real, capazes de 
mudar os rumos de uma sociedade 
ou promover transformações.

O jogo das eleições periódicas 
parece uma paródia malfeita quan-
do comparado ao discurso laudató-
rio da democracia ideal. E mesmo 
quando há canais de participação 
direta, a adesão é muito baixa. Em 
regra, as pessoas não participam da 
política. As pessoas não participam 
da política porque estão na linha 
da pobreza tentando sobreviver; as 
pessoas não participam da política 
porque ela não é uma atividade so-
cialmente valorizada; as pessoas não 
participam da política porque seus 
regimes de trabalho e seus tempos 
de deslocamento no transporte pú-
blico para chegar até seus trabalhos 
não deixa tempo para mais nada; as 
pessoas não participam da política 
porque estão cada vez mais empe-
nhadas em promover uma autoima-
gem positiva, em serem empreende-
doras de si mesmas, a competir, não 
lhes resta tempo ou energia para 
participarem de projetos coletivos; 
as pessoas não participam da polí-
tica porque aqueles que participam 
da política são os profissionais da 
política e estão muito mais prepara-
dos e dispõem de tempo e recursos 
para isso; as pessoas não partici-
pam da política porque ela deman-
da muito tempo e o tempo é muito 
escasso; as pessoas não participam 
da política porque as instituições 
de participação são, muitas vezes, 
hostis a quem não está plenamente 

imerso naquele ambiente; as pesso-
as não participam da política por-
que, quando tentaram, não viram 
resultados de seus esforços.

Assim, meramente por meio do 
voto, as pessoas não são participan-
tes e não se sentem participantes. 
Voto que, se seguirmos a análise de 
Offe, permite uma escolha muito 
limitada no espectro político. Co-
meçam, assim, a duvidar da “frau-
de” das eleições periódicas. Nada 
parece fazer sentido, a frustração, o 
sentimento de “tanto faz”, de “não 
faz diferença mesmo” começa a se 
espraiar e… bingo! Aparentemente 
tanto faz mesmo viver em uma de-
mocracia ou em uma ditadura. “Que 
importam os políticos e os regimes 
políticos, se nada vai mudar mesmo, 
se eu não consigo fazer valer mi-
nhas vontades, se o povo não con-
segue nunca ter suas necessidades 
respeitadas?”.

Obviamente a importância que 
se atribui ao Estado de Direito e à 
democracia variam no tempo. As 
próprias instituições, a realização ou 
violação de direitos, os discursos, a 
disputa pela hegemonia dos valores, 
as condições materiais de vida estão 
subjacentes às oscilações valorativas 
que essas ideias organizadoras (como 
a democracia) sofrem. Seria necessá-
rio mergulhar a fundo na história re-
cente do Brasil para entender as ra-
zões de nosso atual cenário político 
desolador. Apenas como exercício, 
vale mencionar alguns momentos e 
análises dos últimos anos. Como o 
Partido dos Trabalhadores, que neste 
2020 completa 40 anos, foi o último 
grande partido a ficar um longo pe-
ríodo no poder, parece justificável 
analisar sua trajetória.

“O texto de Offe, do 
início da década de 1980, 
praticamente no mesmo ano 
de fundação do PT, antecipa 
a tragédia possível. Apesar 
de toda a mobilização, 
para se tornar viável 
eleitoralmente em uma 
democracia competitiva, o 
partido de massas teria que 
caminhar para o centro”

O PT foi um grande partido de mas-
sas, mobilizou muita energia política. 
O texto de Offe, do início da década de 
1980, praticamente no mesmo ano de 
fundação do PT, antecipa a tragédia 
possível. Apesar de toda a mobilização, 
para se tornar viável eleitoralmente 
em uma democracia competitiva, o 
partido de massas teria que caminhar 
para o centro. O diagnóstico do parti-
do, de que a sociedade brasileira teria 
que se transformar profundamente 
para se tornar menos desigual e injus-
ta, perde radicalidade. Fez isso e, mais, 
tornou-se um partido de cúpula, cada 
vez menos preocupado com a forma-
ção política e a mobilização social que 
estiveram em sua fundação. Distancia-
mento das pessoas militantes, mode-
ração extrema ao centro do espectro 
político, aliança com partidos fisioló-
gicos, opção firme pela via eleitoral 
institucional, 13 anos de governo fede-
ral e de realpolitik parecem ser alguns 
dos pecados deste partido de 40 anos9. 
Certamente há muitas decisões políti-
cas tomadas ao longo do caminho para 
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que essas características se consoli-
dassem. Por outro lado, há constran-
gimentos e limitações dados a partir 
do próprio desenho institucional da 
democracia liberal em funcionamento 
no capitalismo.

As limitações para as possibilida-
des políticas alternativas não estão 
apenas em âmbito nacional. A tal 
da economia globalizada e a possi-
bilidade da divisão internacional da 
produção — com a permanente som-
bra da competitividade dos produ-
tos internacionais — fazem com que 
a margem de decisão daqueles que 
ocupam o poder no Estado nacional 
também seja bastante reduzida. A 
democracia é limitada de dentro, a 
partir de sua própria lógica de fun-

cionamento, e também de fora, com 
as inúmeras restrições que a parti-
cipação de um mercado internacio-
nal, com diferentes preços de mão 
de obra, impostos, mercadorias e va-
lores, impõe do ponto de vista da 
possibilidade de tomada de decisões 
divergentes do pensamento hegemô-
nico econômico internacional.

Assim, quando em meio a um pe-
ríodo de bonança econômica surgem 
em 2013 descontentamentos profun-
dos com a democracia, não é à toa. A 
democracia que, no mais, nunca se 
realiza plenamente em meio a tantas 
desigualdades, é mesmo muito insa-
tisfatória. E o discurso sobre a demo-
cracia muito idealizado e presente 
para legitimar os poderes instituídos. 

Nesse espaço intermediário surge a 
insatisfação crônica, que emerge de 
tempos em tempos.

Como uma das consequências da 
insatisfação, surgem os votos que fo-
gem do centro, que fogem da lógica 
majoritária moderada, votos antissis-
tema. Os eleitos e seus eleitores são 
muitas vezes radicais, representam 
um polo muito definido da socieda-
de, se definem muitas vezes por opo-
sição a outro polo, escolhido como 
inimigo. Eleitos e eleitores são tudo 
menos moderados, ao menos em al-
gumas pautas. O governo Bolsonaro, 
por exemplo, radical e antissistema 
em relação aos costumes e às insti-
tuições políticas, é absolutamente 
alinhado ao pensamento econômico 

Jovens protestam contra o assassinato de Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, na capital paulista



76   Revista Adusp   dezembro 2020 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

hegemônico pró-austeridade. Pola-
rização, fuga do centro, fuga da mo-
deração da mediação institucional, 
populismo são efeitos desses tempos 
de diminuição da legitimidade do Es-
tado de Direito e da democracia.

Especificamente no Brasil, esse 
cenário geral de crise deve ser ana-
lisado com outros elementos que 
aumentam ainda mais sua comple-
xidade. Apenas para citar alguns 
outros fatores que estão associados 
à crise política identificada acima, 
segue a seguinte lista: 1) ao menos 
desde 2015, ela está associada a uma 
crise econômica profunda, cujas 
causas são objeto de inúmeras con-
trovérsias acadêmicas e políticas, 
mas que parece ter íntima relação 
com a adesão e implementação do 
pensamento hegemônico pró-auste-
ridade e contra a atuação do Estado 
na redução das desigualdades e na 
promoção do bem-estar; 2) existên-
cia de uma insatisfação das elites 
com um projeto que lhes retirou 
parte de seus privilégios históricos 
no curto e moderado processo de 
desconcentração ocorrido duran-
te os governos petistas; 3) existên-
cia de uma insatisfação das classes 
médias com sua relativa perda de 
participação na renda nacional e re-
lativa massificação de seu modo de 
vida; 4) aumento das demandas por 
bem-estar social das camadas mais 
pobres, já que uma parte delas saiu 
da extrema pobreza e da pobreza, e 
passou a exigir o aprofundamento 
dos direitos recém-conquistados; 5) 
perda de legitimidade de institui-
ções de controle (notadamente do 
Poder Judiciário), que muito expli-
citamente deixaram de cumprir seu 
papel institucional; 6) insatisfação 

com o funcionamento das instân-
cias intermediárias de participação 
(partidos, sindicatos, entidades re-
presentativas, ONGs e de sua capaci-
dade de articular um projeto para o 
país), entre tantos outros elementos 
de nosso período histórico.

“Nesse contexto, qual a 
tarefa histórica daqueles 
comprometidos com uma 
sociedade mais justa e 
garantidora de liberdades? 
Tal como vejo, Estado de 
Direito, Constituição de 
1988 e Democracia são 
trincheiras que não podem 
ser abandonadas”

“Many forms of Government have 
been tried, and will be tried in this world 
of sin and woe. No one pretends that 
democracy is perfect or all-wise. Indeed 
it has been said that democracy is the 
worst form of Government except for all 
those other forms that have been tried 
from time to time.…”. Churchill, 1947.

“Muitas formas de governo foram 
tentadas e serão tentadas neste mundo 
de pecado e aflição. Ninguém finge que 
a democracia é perfeita ou onisciente. De 
fato, foi dito que a democracia é a pior 
forma de governo, exceto todas as outras 
formas que foram tentadas de tempos em 
tempos.” Churchill, 1947.

A democracia e o Estado de Direi-
to no Brasil são imperfeitos. Muito, 
muito aquém do que seria desejável. 
Aqueles que mais são privados de 

direitos e da possibilidade de parti-
cipação são também aqueles exclu-
ídos e marginalizados econômica e 
socialmente. Desigualdade social, de 
um lado, e ausência da proteção do 
Estado de Direito e não realização da 
democracia, do outro, andam juntos.

Nancy Fraser e Rahel Jaeggi, em 
seus diálogos críticos sobre o capi-
talismo, elaboraram um conceito 
chamado “lutas de fronteira”. Iden-
tificaram analiticamente grandes 
cisões típicas do capitalismo e afir-
mam que essas cisões geram pos-
sibilidade de luta política. Como se 
a divisão criada — ou aprofunda-
da — a partir do surgimento do ca-
pitalismo pudesse gerar o próprio 
tensionamento que impulsionaria a 
superação do capitalismo. São qua-
tro grandes cisões: entre natureza e 
sociedade; entre trabalho produtivo 
e trabalho reprodutivo; entre ex-
ploração e expropriação e, por fim, 
entre política e economia.

A última cisão, entre política e 
economia, está intimamente ligada 
— tal como eu vejo — à crise de legi-
timidade por que passamos. Em tese, 
em uma sociedade democrática, a 
desigualdade econômica não deveria 
interferir na capacidade de parti-
cipação política de seus membros. 
Como todos os cidadãos são iguais 
(deveriam ser iguais) para participar 
da democracia, como essa igualda-
de em relação à participação é afir-
mada, independentemente de seus 
recursos econômicos — que não de-
veriam ser considerados um valor ou 
desvalor no jogo político —, política 
e economia passam a ser encarados 
como campos, sistemas separados. 
Obviamente sabemos que não é is-
so que acontece na prática. Mas, ao 
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contrário de quando havia o voto 
censitário — em que se defendia, por 
exemplo, que somente aqueles que 
possuem terra deveriam participar 
da democracia de um país, porque 
os proprietários teriam um vínculo 
diferente com o território —, no dis-
curso democrático legitimador não 
há nenhuma razão para, em uma de-
mocracia, os ricos terem mais direito 
à participação política do que os po-
bres. Essa cisão simbólica prometida 
entre poder político e poder econô-
mico abre espaço para a luta política. 
Para que essa distribuição de poder 
se amplie na prática, tensionando as 
próprias desigualdades econômicas. 
E nessa disputa, sem esperança de 

ser alcançada plenamente, mas ca-
paz de empurrar as transformações 
em um determinado sentido, o pró-
prio capitalismo seria questionado.

Churchill, na citação acima, afirma 
que a democracia é a pior forma de 
governo exceto todas as outras que 
já foram testadas. De alguma forma, 
a promessa discursiva de proteção 
contra abusos do exercício do poder, 
contida na expressão Estado de Di-
reito; a promessa discursiva de pos-
sibilidade de participação na política 
independentemente de capacidade 
econômica; a luta constante para que 
essas promessas se realizem são um 
caminho para que elas expandam sua 
efetividade na realidade. Por outro la-

do, a descrença nessas ideias organi-
zadoras, “contra tudo o que está aí”, 
“desmonte das instituições”, “tanto 
faz”, o enfraquecimento simbólico de 
deixar de tê-las como objetivo, já que 
elas não se realizam plenamente — 
ou se realizam muito desigualmente 
na sociedade brasileira — enfraquece 
também a possibilidade de realização. 
Permite, sem resistência argumenta-
tiva, o retrocesso.  “Já que a Constitui-
ção é mesmo uma obra de ficção que 
já foi rasgada, não há nada mais para 
defender”, para retomar o parágrafo 
inicial deste texto. Tal como vejo, Es-
tado de Direito, Constituição de 1988 
e Democracia são trincheiras que não 
podem ser abandonadas.
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breVe análise do raCismo e 
das ações antirraCistas no 
brasil em meio à pandemia

Ana Carolina Lima, Celso Eduardo Lins de Oliveira e Clarissa Lima1

A conjuntura do primeiro 
semestre de 2020 se formou a 
partir dos impactos da pandemia 
e teve como ponto de inflexão 
as manifestações antirracismo 
iniciadas nos Estados Unidos 
após o assassinato de George 
Floyd pela polícia de Minneapolis 
— e que se espalharam por outros 
países. Neste artigo pretendemos 
analisar as variáveis que levaram 
a esses protestos e seus impactos 
na forma de abordagem da luta 
antirracista no Brasil, com ênfase 
ao acesso à Educação, ao Direito e 
à Justiça
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Precisamos iniciar esta análise 
a partir dos governos de Ba-
rack Obama nos EUA (2009-

2016) e Lula no Brasil (2003-2011). 
Quando Barack Obama venceu e as-
sumiu como primeiro negro presi-
dente do país com a maior economia 
ativa do mundo, o mote de sua cam-
panha era “Yes, We Can” — sim, nós 
podemos. E o que podiam os eleitores 
dos democratas naquele período da 
história? Ou o que queriam poder?

As expectativas eram enormes, 
mas vamos aqui ressaltar duas que 
mais representaram avanços ao final 
do mandato dele, a primeira era pers-
pectiva de acesso à Educação de nível 
superior: como sabemos, lá as uni-
versidades são pagas e caras, embora 
existam algumas bolsas, a movimen-
tação social propiciada pela qualifi-
cação no ensino superior não é uma 
regra nos EUA, a classe dominante se 
perpetua nas melhores escolas, en-
quanto que os pobres, quando ascen-
dem, se endividam, como comprova o 
estudo de Raj et all (2017). No início do 
governo Obama essa situação chegou 
a um limite tal que havia uma pressão 
popular muito forte por uma solução 
do endividamento devido ao finan-
ciamento estudantil — cerca de 5 mi-
lhões de estudantes se encontravam 
nesta situação, quando, eleito para 
o segundo mandato, Obama alterou 

dispositivos legais para melhorar as 
condições dos financiamentos, a fim 
de que as pessoas pudessem pagar os 
empréstimos contraídos para estudar. 

E no Brasil? Lula iniciou um pro-
grama de expansão das universida-
des públicas e de bolsas em insti-
tuições privadas que praticamente 
dobrou o número de vagas, incluin-
do um programa de cotas e linhas de 
financiamento acessíveis.

O outro logro ansiado pela po-
pulação pobre e de classe média dos 
EUA era o acesso a um sistema de 
saúde, que, como sabemos, lá é com-
pletamente privado. Obama lançou 
um grande programa de acesso à 
saúde através da Lei de Proteção e 
Cuidado Acessível ao Paciente (PPA-
CA, na sigla em inglês) que foi cha-
mado “Obamacare” (2010). O que era 
este programa? Resumidamente po-
de-se dizer que o programa facilitou 
o acesso da população pobre — em 
sua maioria negros e latinos — a pla-
nos populares de saúde: segundo o 
portal G1, o pacote poderia atender 
até 50 milhões de pessoas.

No Brasil, ocorre a ampliação do 
programa Médicos de Família e, já no 
governo Dilma, do “Mais Médicos”, 
chegando-se no final do governo Dilma 
a um investimento de R$ 120,4 bilhões.

Logo após é eleito Donald Trump, 
que, por meio de decretos, vai mi-

nando o “Obamacare”, fazendo com 
que o programa deixe de ser acessí-
vel à população pobre e em particu-
lar à população negra.

Aqui Bolsonaro vence as eleições 
e o “Mais Médicos” chega ao fim. E 
assume o Ministério da Saúde o de-
putado federal Luiz Henrique Man-
detta (DEM-MS). Sua linha de traba-
lho já conta com o efeito da PEC-95 e 
o resultado é o enfraquecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Então lá e aqui chega a pandemia 
Covid-19. Lá e aqui uma parte signi-
ficativa da população sofre por difi-
culdades de acesso à rede de saúde 
básica, lá como aqui o desemprego 
cresce e o governo oferece respostas 
insuficientes à população.

É muito importante relacionar este 
breve e incompleto histórico com os 
conflitos pela morte de George Floyd 
que atingiram boa parte do Ocidente. 
Duas constatações podem ser deriva-
das deste ponto. A primeira e mais im-
portante é que os EUA não são a utopia 
a ser procurada, temos aqui uma série 
de conquistas sociais que nunca exis-
tiram lá e que foram alcançadas aqui 
num longo processo de nossa ances-
tralidade, lutas duras que culminaram 
com a Constituição de 1988. A segunda, 
as manifestações atuais tiveram como 
gatilho o assassinato de George Floyd, 
mas no seu bojo trazem a insatisfação 
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por um retrocesso nas políticas sociais 
dos EUA, e por mais que o racismo seja 
a questão mais evidente, essas lutas 
são uma expressão maior da luta social 
norte-americana.

O racismo estrutural nas socie-
dades brasileira e norte-americana é 
uma herança perversa da escravidão 
e seus reflexos estão nas totalidades 
dos fatores de composição de nossa 
vida social, política e econômica. Des-
te modo, podemos destacar ao menos 
dois aspectos fundamentais nos quais 
o racismo na estrutura do sistema po-
lítico e social opera de maneira eficaz 
no Brasil: no acesso à Educação e no 
acesso ao Direito e à Justiça.

“A falta de acesso à 
Educação, e principalmente 
à Educação de qualidade, 
pode contribuir para a ‘rota 
do extermínio’ da juventude 
negra no Brasil, apontada 
por Deise Benedito. As 
políticas educacionais do 
país corroboram os conceitos 
de racismo estrutural e de 
necropolítica”

No que compete à Educação, po-
demos dialogar com Deise Benedito2, 
quando aponta a “Rota de Extermí-
nio da Juventude Negra no Brasil”3 
ao longo das últimas décadas. Neste 
sentido, a falta de acesso à Educação 
e principalmente à Educação de qua-
lidade pode contribuir para esta rota 
do extermínio.

Se analisarmos as diferentes pers-
pectivas que são atribuídas às políti-
cas educacionais no Brasil podemos 
ver que corroboram os conceitos de 
racismo estrutural4 trazido por Sílvio 
Almeida5 e de necropolítica6 trazi-
do por Achille Mbembe7, quando as-
sociamos estes às desigualdades que 
permeiam o extermínio da juventude 
negra apontado por Deise Benedito.

É certo que a Educação abran-
ge demasiada amplitude temática. 
Assim, para o fim destinado neste 
artigo, nos reportaremos apenas 
ao aspecto do acesso à educação e 
à educação de qualidade durante a 
pandemia da Covid-19 em 2020.

A modalidade de ensino não presen-
cial em caráter emergencial em razão 
do isolamento social e quarentena pa-
ra a proteção sanitária contra Covid-
19 deve ampliar ainda mais o abismo 
preexistente entre a escola pública e a 
escola particular. E é neste abismo que 
poderemos observar que a estrutura 
estabelecida pelo poder público via de-
cretos possibilita o acesso da população 
à educação remota em meio à pande-
mia, porém, ao possibilitar tal acesso, 
o poder público não oferta os subsídios 
necessários para que o alcance à educa-
ção de maneira remota seja vislumbra-
do por todos os alunos, professores e 
escolas públicas e particulares.

É certo que inúmeros debates acer-
ca da Educação Básica, em meio aos de-
safios de realizá-la remotamente, apon-
tam que a discrepância entre público e 
particular sempre existiu na educação, 
conforme revela o release da Síntese 
dos Indicadores Sociais do IBGE8 (2018):

“Dos alunos que completaram 
o ensino médio na rede pública, 
apenas 36% entraram numa fa-
culdade. Para os da rede privada, 

esse percentual mais que dobrou: 
ficou em 79,2%. Os números fo-
ram divulgados hoje pelo IBGE 
na Síntese de Indicadores Sociais 
2018, que destaca as desigualda-
des de acesso ao ensino na pré-
escola e no nível superior.

[...] Em 2017, 51,5% dos bran-
cos com ensino médio completo 
ingressaram no ensino superior. Já 
entre pretos e pardos essa propor-
ção era de 33,4%. Ter concluído o 
ensino médio em uma escola pri-
vada atenuou as diferenças segun-
do cor ou raça: a taxa de ingresso 
dos brancos provenientes do ensi-
no médio privado foi de 81,9% e a 
dos pretos ou pardos, de 71,6%.”
Os olhares mais atentos aponta-

rão, inclusive, discrepâncias signifi-
cativas entre os diversos sistemas pú-
blicos de ensino (municipal, estadual 
e federal), bem como entre as escolas 
particulares (grupos educacionais, es-
colas de bairro, capitais e interiores).

A escola pode ser compreendida co-
mo espaço institucional para a intera-
ção, questionamentos, experimentação, 
trocas e partilhas. Para GADOTTI (2007, 
p.11), em diálogo com Paulo Freire,

“A escola é um espaço de re-
lações. Neste sentido, cada escola 
é única, fruto de sua história par-
ticular, de seu projeto e de seus 
agentes. Como lugar de pessoas e 
de relações, é também um lugar 
de representações sociais. Como 
instituição social ela tem contri-
buído tanto para a manutenção 
quanto para a transformação so-
cial. Numa visão transformadora 
ela tem um papel essencialmente 
crítico e criativo”.
A compreensão social da escola 

como espaço de convivência em prol 
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do desenvolvimento educacional do 
sujeito em sua integralidade — física, 
emocional, cultural, social e intelec-
tual — pode ser um desafio para mui-
tos professores, pois para muitos res-
ponsáveis9 a escola pode representar 
o espaço seguro para a permanência 
das crianças das famílias trabalhado-
ras, sobretudo na Educação Infantil, 
porque “ao ser uma alternativa para 
o cuidado dos filhos, a creche po-
de influenciar de forma significativa 
a decisão da entrada da mulher no 
mercado de trabalho” (BARBOSA e 
COSTA, 2017, p.24).

Reconhecer o espaço escolar co-
mo agregador de grupos diversifica-
dos significa que a escola está prepa-
rada para dialogar com a diversidade 
existente? É na escola que grandes 
tensões também acontecem: racis-
mo, homofobia e inúmeras formas 
de preconceitos.

Tal desafio sobre a real função da 
escola, especialmente, a função do 
segmento da Educação Infantil, torna 
necessário compreender a definição 
de criança. Deste modo, concorda-

mos com as DCNEI10 (2010, p.12), as 
quais definem a criança como

“Sujeito histórico e de direitos que, 
nas interações, relações e práticas coti-
dianas que vivencia, constrói sua identi-
dade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, ex-
perimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.”

Esta definição de criança nos traz 
à reflexão se a escola tem a função 
de abrigar crianças das famílias tra-
balhadoras ou se seria um espaço 
institucional que garante à criança o 
direito de desenvolver-se.

No entanto, reconhecer o espaço 
escolar como agregador de grupos 
diversificados à luz da sociedade 
significa que a escola está prepa-
rada para relacionar-se e dialogar 
com a diversidade existente? As-
sim, podemos visualizar que é na 
escola que grandes tensões também 
acontecem: racismo, homofobia e 
inúmeras formas de preconceitos 
de classe, credo, deficiências. A es-
cola que, como meio de reprodução 

social da estrutura,  “é constituída 
de inúmeros conflitos — de classe, 
raciais, sexuais etc. —, o que signi-
fica que as instituições também po-
dem atuar de maneira conflituosa, 
posicionando-se dentro do conflito” 
(ALMEIDA, 2019, p.48).

É possível supor que, em momen-
tos de crises sociais, as mazelas ten-
dem a ficar mais explícitas: o desem-
prego, a fome, a violência doméstica, 
o racismo, o machismo, a homofobia, 
a exclusão de maneira geral. Assim, 
não é supresa que neste momento da 
maior crise sanitária desde a gripe es-
panhola as mazelas no campo educa-
cional também extravasem no Brasil.

Deste modo, no que compete à 
Educação no Brasil neste período da 
pandemia, podemos avaliar a discre-
pância tanto nos aspectos pedagógi-
cos quanto no acesso aos conteúdos 
escolares.

Há inúmeros debates acerca da 
Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Ocorre que, de 
acordo com os documentos oficiais 
— tanto DCNEI quanto BNCC11 — a 
Educação Infantil tem como pilar de 
aprendizagem a interação e as brin-
cadeiras. Além do mais, a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, por meio do 
artigo “Uso saudável de telas, tecno-
logias e mídias nas creches, berçários 
e escolas”12, recomenda tempo zero 
de exposição de mídias para crianças 
menores de dois anos; para as crian-
ças na faixa entre dois anos comple-
tos e cinco anos a recomendação é 
de uma hora por dia ao todo — ou se-
ja: somando-se o período diário que 
a criança permanece na TV, celular, 
tablets e videogames; e acima desta 
idade é recomendável o tempo de 
até duas horas.

Sérgio Silva

Ato em memória das vítimas do massacre em Paraisópolis (1/12/2020)
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É importante refletir se — no que 
compete a tais faixas etárias aponta-
das pela Sociedade Brasileira de Pe-
diatria e, ainda, considerando os do-
cumentos educacionais oficiais para a 
qualidade da aprendizagem — o aces-
so às aulas remotas online é benéfico e 
traz a qualidade educacional necessá-
ria. Ou se as crianças que estão longe 
das telas, porém apropriando-se dos 
saberes familiares e culturais a partir 
de interações e brincadeiras elabora-
das em casa, estariam melhor neste 
período de pandemia.

O Ensino Médio, enquanto anos 
finais da escolarização, é marcado 
pela perspectiva de um futuro pro-
fissional e de iniciação científica 
através das provas que avaliam este 
segmento. Os vestibulares e o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
objetivam avaliar o aluno relativa-
mente aos conteúdos apresentados 
no Ensino Médio. No entanto, nem 
todos os alunos têm acesso e ferra-
mentas tecnológicas.

É possível presumir, no diálogo 
com Deise Benedito, que tal discre-
pância poderá desencadear mais um 
percurso para a “Rota do Extermínio 
da Juventude Negra” se considerar-
mos a evasão escolar diante da falta 
das ferramentas necessárias para o 
acompanhamento das aulas remotas, 
a precariedade das condições de tra-
balho para os jovens estudantes dian-
te da grave crise econômica vigente e, 
ainda, a falta de acesso à saúde públi-
ca de qualidade para professores, alu-
nos e comunidade escolar13 de ma-
neira geral sobre as diferentes formas 
de extermínio da juventude negra, 
quando reconhecemos o abismo no 
acesso à educação de qualidade nas 
diferentes abordagens destacadas. É 

possível presumir que tal abismo de-
monstra racismo estrutural.

“No tocante ao acesso ao 
Direito e à Justiça, sabe-se 
que o sistema judiciário 
brasileiro mantém o quadro 
de injustiça histórica em 
face do povo negro. O Poder 
Judiciário é formado por 
uma maioria branca que 
se perpetua neste lugar 
e determina os rumos da 
população negra”

A Covid-19 também segue revelan-
do as violações de direitos humanos. 
Sabemos que a população negra é o 
segmento que mais adoece e morre, 
que amplia as filas de desempregados 
e que sente na pele o desmantela-
mento das políticas públicas sociais. 
Em meio à pandemia, o debate racial 
não pode mais ser ignorado.

Qualquer reflexão crítica da reali-
dade brasileira tem que passar neces-
sariamente pela centralidade da agen-
da antirracista. E isto significa pensar a 
criticidade do racismo estrutural.

Pensar o racismo estrutural é ter 
a dimensão de que as estruturas so-
ciais brasileiras que implementam 
essa tipologia específica de relação 
de classes objetivam a manutenção 
do poder. A nossa democracia é frá-
gil e com todos os seus problemas 
decorre justamente da permanência 
do racismo enquanto dimensão es-
truturante das relações sociais.

O sistema de Justiça brasileiro 
continua perpetuando o quadro de 
injustiça histórica em face do po-
vo negro. O racismo estrutural se 
remodela através das instituições 
estabelecendo um parâmetro de se-
letividade, decidindo para quem e 
quando se devem preservar as ga-
rantias constitucionais.

No Brasil a população negra tem 
sido frequentemente excluída da es-
trutura de poder social, político e 
econômico. O Perfil Social, Racial e 
de Gênero dos 200 Principais Forne-
cedores da Prefeitura de São Pau-
lo, realizado pelo Instituto Ethos em 
2016, apontou que pessoas negras 
ocupam apenas 4,7% dos cargos de 
alto nível nas maiores empresas bra-
sileiras, enquanto dentre os brancos 
o percentual é de 94,2% (INSTITUTO 
ETHOS, 2016).

O Poder Judiciário brasileiro é for-
mado por uma maioria branca que se 
perpetua neste lugar e determina os 
rumos da população negra. O Perfil 
Sociodemográfico dos Magistrados 
Brasileiros publicado pelo Conselho 
Nacional de Justiça em 2018 (CNJ, 
2018) apresenta que, historicamente, 
aproximadamente apenas 15% de mu-
lheres e no máximo 22% de homens 
negros ocupam cargos na magistra-
tura. É fundamental e urgente que 
haja no Brasil um sistema processual 
antirracista, para garantir que juízes 
racistas que contribuem para a manu-
tenção do racismo estrutural brasilei-
ro não violem as garantias constitu-
cionais da população negra.

Em que pese a luta antirracista 
ser protagonizada por mulheres e 
homens negros, é fundamental que 
ela esteja presente em toda pauta 
social e progressista do País.
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“Uma sociedade antirracista 
implica presença negra 
nos partidos políticos, 
apresentar candidaturas 
para concorrer às eleições, e 
mecanismos de concorrência 
realmente justa, para que 
negros e negras possam 
disputar e buscar a vitória 
eleitoral em condições de 
igualdade com os demais”

Vidas negras importam o tempo 
todo: importam para a educação de 

qualidade, importam para a garantia 
de direitos no sistema de justiça e no 
sistema de saúde, importam para o 
trabalho e principalmente importam 
para as famílias e para uma socieda-
de que acredite na paz.

Isto passa então pela opção de 
comprar de, contratar, educar, forta-
lecer coletivos antirracistas e empo-
derar sempre as mulheres, pois como 
disse  Angela Davis:  “Quando a mulher 
negra se movimenta a sociedade toda se 
movimenta junto com ela.”

Uma sociedade antirracista impli-
ca presença negra nos partidos polí-
ticos, apresentar candidaturas para 
concorrer às eleições, e mecanismos 
de concorrência realmente justa, pa-
ra que negros e negras candidatas 
possam disputar e buscar a vitória 

eleitoral em condições de igualdade 
com os demais. Que tais candidaturas 
apresentem propostas da comunida-
de, num projeto coletivo. Considera-
mos necessária a formação e o forta-
lecimento de coletivos de ação local já 
existentes, para discutir os problemas 
locais e organizar os grupos de discus-
são, compra e consumo, numa econo-
mia marcada pela solidariedade e pe-
lo respeito. Exemplos há na economia 
solidária14, no Projeto da Economia 
de Francisco e Clara da Igreja Católi-
ca15. Proposta diferente da opção do 
capitalismo branco concentrador de 
renda, que é excludente.

É necessária, sobretudo, a re-
al compreensão da escola para uma 
educação libertadora, antirracista, 
decolonial que permita vislumbrar a 

Sérgio Silva

Em São Paulo, manifestante protesta contra assassinato de Alberto Freitas no Carrefour de Porto Alegre
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verdadeira justiça social, a partir da 
garantia dos direitos, sobretudo os 
fundamentais à vida e à identidade 
integral do sujeito, pois não há ou-
tra alternativa para vivenciarmos de 
maneira fiel a democracia.
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que a doença nos Cure: 
Há esperança?

Jorge Luiz Souto Maior1

“Nos deram um espelho e 
vimos um mundo doente”

(Renato Russo)
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A Covid-19 provocada pelo no-
vo coronavírus e que se alas-
tra pelo mundo no grau de 

uma pandemia tem exigido muito 
esforço da inteligência humana, não 
apenas no que se refere à busca da 
cura (o que fica restrito a poucos 
cientistas), como também na formu-
lação de estratégias de enfrentamen-
to dos problemas sociais e econômi-
cos decorrentes.

No primeiro aspecto, por mais 
que cada um de nós queira dar algum 
palpite quanto ao que representa a 
pandemia e como se deve agir diante 
dela, não há como, concretamente, 
fugir das orientações daqueles que 
dedicaram suas vidas aos estudos 
epidemiológicos e que, certamente, 
estão verificando os dados concretos 
e as experiências relativas ao novo 
coronavírus.

O conhecimento acumulado pe-
los especialistas indica que evitar ao 
máximo a propagação do vírus é o 
melhor remédio que se tem até ago-
ra e que a melhor forma de se atingir 
esse objetivo é pelo distanciamento 
social.

Essa solução, no entanto, gera im-
plicações econômicas que têm atra-
ído grande diversidade de análises. 
Em muitos debates, a preocupação 
econômica se sobrepõe à raciona-
lidade médica e alguns (poucos, é 
verdade) vão até o ponto de questio-
narem a própria premissa da neces-
sidade do afastamento social.

Não são esses, no entanto, os 
pontos que me impulsionam nesta 
reflexão.

Queria pôr em destaque duas pre-
ocupações que aparecem, com certa 
carga de unanimidade, nas diversas 
falas, mas que trazem consigo uma 
contradição insuperável:

a) o que fazer com a situação de 
milhões de pessoas que, dado seu es-
tado de miserabilidade, de exclusão 
ou informalidade, não têm condições 
de sobreviver com o isolamento de-
cretado;

b) como voltar o mais rápido pos-
sível à normalidade.

Ao se reconhecer que existem mi-
lhões de pessoas que não têm condi-
ções de sobreviver no isolamento, a 
questão que se coloca não é se o iso-

lamento é devido ou não, ainda mais 
chegando ao ponto de afirmar que 
o fim do isolamento é a única forma 
de salvar essas pessoas, ou que quem 
é a favor do isolamento é egoísta, 
ou, ainda, que “isolamento só vale 
para classe média que tem geladeira 
cheia”.

O que se deve questionar é o que 
foi feito historicamente para que 
tantas pessoas em nossa realidade 
estejam nessa situação, sendo que ao 
se realizar essa análise fica excluída, 
necessariamente, a preocupação em 
torno da volta à normalidade.

A pandemia da Covid-19 trouxe 
complicações econômicas emergen-
ciais graves, mas, em outros aspec-
tos, apenas acelerou processos de 
deterioração social, política, econô-
mica e até humana que estavam dis-
seminados em nossa realidade e que 
muitos se recusavam a ver.

Assim, se por um lado a pandemia 
representa, em si, um grave proble-
ma, que nos desafia de forma emer-
gencial, por outro nos obriga a visu-
alizar a realidade em que vivíamos, 
para que possamos buscar soluções 

A pandemia de Covid-19 trouxe complicações econômicas emergenciais 
graves, mas, em outros aspectos, apenas acelerou processos de 
deterioração social, política, econômica e até humana que estavam 
disseminados em nossa realidade. No fundo, está em questão a própria 
concepção de condição humana — nossa capacidade de apreensão dos 
valores essenciais à convivência humana a partir do postulado da razão. 
Assim, seguem considerações quanto à votação do STF sobre as MPs 927 e 
936 e a iminência da institucionalização do Contrato Verde e Amarelo
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que projetem para um futuro bem 
diverso da “normalidade” do passa-
do.

A mudança brusca das práticas 
diárias fez com que situações do con-
vívio social que estavam em estado 
de invisibilidade passassem a ser vi-
sualizadas.

Mas, no fundo, o que está em 
questão é a própria concepção de 
condição humana. Dito de outro mo-
do, diante de uma situação de crise 
existencial tão profunda, o que se co-
loca em questão é a nossa capacidade 
de apreensão dos valores essenciais à 
convivência humana a partir do pos-
tulado da razão.

As tragédias nos colocam dian-
te de nós mesmos, desafiando-nos a 
responder à indagação fundamental: 
quem somos nós?

Do ponto de vista da organiza-
ção sócio-político-econômica, o que 
se perquire é, então: qual sociedade 
queremos, para quais seres huma-
nos?

Falemos de forma mais concreta 
sobre isso, tratando de uma questão 
central: o trabalho, ou a divisão so-
cial do trabalho.

“Sem o trabalho a economia 
não subsiste. Não há tino 
para os negócios, não há 
competência gerencial, não 
há inteligência e astúcia em 
investimentos e comércio 
que, de forma generalizada, 
façam a economia girar sem 
envolver o trabalho”

O isolamento social implemen-
tado mundialmente como modo de 
contenção do contágio da doença 
Covid-19 permitiu que se percebesse:

1) a centralidade do trabalho: sem 
o trabalho a economia não subsiste. 
Não há tino para os negócios, não há 
competência gerencial, não há in-
teligência empreendedora e não há 
astúcia em investimentos e comércio 
que, de forma generalizada, façam a 
economia girar sem envolver o tra-
balho;

2) que o trabalho é uma atividade 
humana: por mais que tantos, duran-
te muito tempo, tenham tentado, co-
mo forma de desvalorização da for-
ça de trabalho, dizer que o trabalho 
acabou ou que o trabalho humano 
foi suprimido pelas novas tecnolo-
gias, resta agora evidente que o tra-
balho continua central na economia 
capitalista e que o trabalho é uma 
atividade dos seres humanos, dos 
trabalhadores e trabalhadoras;

3) que a riqueza advém essen-
cial e estruturalmente do trabalho: o 
empobrecimento generalizado pela 
supressão do trabalho é a demons-
tração cabal de que a riqueza social 
provém do trabalho;

4) que o trabalho não é mera for-
ça de trabalho ou mercadoria de co-
mércio: quando pessoas aplaudem 
trabalhadores e trabalhadoras que, 
durante a pandemia, continuam em 
atividade para salvar vidas, fica visí-
vel que o trabalho é uma ação huma-
na e não mera força de trabalho, no 
sentido de uma peça de engrenagem. 
Com a contratualização das relações 
de trabalho que estruturou o modo 
de produção capitalista, o trabalho 
foi reduzido a força de trabalho e o 
seu valor determinado pelas regras 

econômicas da comercialização de 
mercadorias. Essa prática, apesar do 
alerta feito no Tratado de Versalhes, 
nos impeliu a ver apenas o resultado 
do trabalho, sem compreender que 
há seres humanos por trás do traba-
lho e que a quantificação econômica 
do trabalho, seguindo padrões de 
mercado, podem conduzir quem vive 
da venda da força de trabalho a con-
dições subumanas, como verificado, 
historicamente, sobretudo, nos paí-
ses periféricos e, de forma bastante 
evidenciada, no Brasil, desde as al-
terações legislativas e jurispruden-
ciais introduzidas desde meados da 
década de 1990, atingindo o ponto 
profundo da “reforma” promovida 
em 2017;

5) que a riqueza socialmente pro-
duzida não tem sido devidamente 
distribuída: a visualização do alto 
risco de disseminação incontrolável 
da pandemia em razão do enorme 
número de cidadãos e cidadãs viven-
do em condições subumanas, apesar 
de serem trabalhadores e trabalha-
doras (com emprego ou na informa-
lidade), atesta o quanto a riqueza 
historicamente produzida pelo tra-
balho humano beneficiou, prioritária 
e desproporcionalmente, os deten-
tores dos meios de produção, que, 
contratualmente, compraram no co-
mércio, atendendo a lei da oferta e 
da procura, a “força de trabalho”;

6) que a divisão sexual do tra-
balho revela a lógica de opressão: a 
visibilidade dada ao trabalho domés-
tico e a compreensão, agora, enfim, 
possível, de que historicamente es-
se trabalho tão importante e fun-
damental à sobrevivência humana 
foi direcionado às mulheres — que 
cumpriram, então, o papel de reali-
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zar, sem qualquer contraprestação, 
o trabalho essencial à reprodução da 
“força de trabalho” —  permite com-
preender que toda a lógica da venda 
mercantilizada do trabalho, destina-
da à acumulação de capital e que ge-
ra a pauperização da classe trabalha-
dora, não é mero resultado de algum 
tipo natural de ajuste de vontades, 
mas de submissão no contexto de 
estado de necessidade determinado 
por relações sociais historicamente 
construídas a partir de muita força 
e opressão, sendo que, no ambiente 
doméstico, a cultura do machismo se 
introjeta no seio da classe trabalha-
dora e retroalimenta a lógica produ-
tiva do capital;

“A redução de salários não 
salva o empreendedor da 
dificuldade econômica, 
podendo, quando muito, 
adiar a falência, pois a mera 
redução do custo não é 
capaz de gerar capital. Posta 
de forma generalizada, a 
redução de salários reduz (e 
até elimina) o consumo”

7) que as relações humanas não 
devem ser determinadas pelas mer-
cadorias: com o afastamento do co-
tidiano e a visualização das pessoas 
e, sobretudo, diante da compreensão 
de que o que ocorre com uma pes-
soa acomete todas as demais, tem-
se a oportunidade de compreender 
que a condição de vida do(a) outro(a) 

precisa ser vista como uma exten-
são existencial do próprio eu. Dentro 
dessa perspectiva, não são os bens 
mercantilizados, o status, os interes-
ses individuais, que desconsideram 
a(o) outra(o) ou a(o) tomam apenas 
como uma espécie de escada para 
o sucesso individual e, na sequên-
cia, como interlocutor(a) para de-
monstração de superioridade. Como 
já se disse, não cabe conceber uma 
sociedade em que somos impelidos 
ao consumo desenfreado de bens de 
que não precisamos, para mostrar 
para pessoas com as quais não nos 
preocupamos;

8) que o capital é o dinheiro que 
se valoriza do processo de produção 
e que só se concretiza com a circu-
lação: essa percepção está posta na 
própria “solução” trazida por muitos 
para o enfrentamento da crise eco-
nômica gerada pela redução da pro-
dução advinda da política de saúde 
pública no contexto da pandemia: a 
redução de salários. Ora, a redução 
de salários não salva o empreende-
dor da dificuldade econômica, po-
dendo, quando muito, adiar a falên-
cia, dependendo do quanto possua 
de capital acumulado, pois a mera 
redução do custo não é capaz de ge-
rar capital. Com essa visualização 
concreta é fácil compreender que a 
redução de salários, posta de forma 
generalizada, reduz — e até elimi-
na, em muitos casos — o consumo, 
fazendo com que a vantagem da di-
minuição do custo (que só benefi-
cia  grandes detentores de capital 
e produção em massa diversificada 
– que são muito poucos) se perca no 
mesmo momento da implementa-
ção da providência e se alongue no 
tempo de forma indeterminada, sem 

perspectiva, portanto, de retomada 
do processo de valorização do in-
vestimento feito na produção, a não 
ser para muito poucos, favorecendo, 
pois, a formação dos monopólios, 
o empobrecimento da classe média 
e a miserabilidade plena da classe 
trabalhadora (nela considerados os 
excluídos, discriminados e oprimidos 
de toda espécie).

Pois bem, se quisermos, efetiva-
mente, sair da situação trágica em 
que nos encontramos para uma rea-
lidade melhor, superando os modos 
de convívio que geram os problemas 
sociais e humanos que agora conse-
guimos perceber, teremos que ser 
capazes de admitir o diagnóstico. Do 
contrário, corremos o risco de, supe-
rada a comoção social, voltarmos à 
“normalidade” de uma sociedade do-
ente, onde todas essas constatações 
restam submersas e com elas nossa 
própria condição humana.

Aliás, é exatamente a explicitação 
do modo de ser social determina-
do pelo processo de produção que o 
isolamento social proporciona que 
explica a pressa que muitos têm para 
que as coisas voltem ao “normal”. 
Há, portanto, no fundo dessas inicia-
tivas uma raiz ideológica.

O problema, para o conjunto dos 
seres humanos, é que as “soluções” 
buscadas para acelerar o processo 
da volta à normalidade: a) potencia-
lizam os riscos à vida; b) desprezam 
a razão, como elemento constituin-
te da condição humana; c) agravam 
os problemas sociais e econômicos, 
prolongando-os para além da crise; 
d) promovem, pelo modo como que 
têm sido implementadas, instabilida-
de política e democrática.

Mas os elementos concretos da 
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crise nos permitem enxergar, com 
extrema clareza, tudo isso, sobretu-
do quando analisamos o tema cen-
tral, que é o trabalho humano.

Cumpre perceber, inicialmente, 
que o argumento de defesa da sobre-
vivência das pessoas (na informali-
dade) que não podem viver sem tra-
balho, para justificar a aceleração do 
processo de retorno à “normalidade”, 
ou seja, para rejeitar o isolamento so-
cial, embora possa parecer, à primeira 
vista, altruísta, de fato desconsidera 
a importância da vida dessas pesso-
as, que por conta da sua necessidade 
podem ser conduzidas ao risco, para 
salvar uma economia que, como ve-
rificado historicamente, beneficiou 
muito poucos e as excluiu. A origem 
da pauperização e da dependência 
da venda da força de trabalho (sem 
sequer respeito a direitos mínimos) 
resta, assim, esquecida, naturalizada 
e, por fim, apresentada como justifi-
cativa não só para manter o processo 
de exploração, como também para 
transformar a exploração em uma 
grande benesse.

“Em vez de proteger quem 
trabalha, até como forma 
de agradecimento real e 
efetivo, as MPs 927 e 936 
agravam as condições de 
trabalho, permitindo reduzir 
salários, aumentar jornada 
de trabalho, ausência de 
EPIs e tudo isso por acordo 
individual”

Em seguida, importante conside-
rar que a acelerada volta à “normali-
dade”, sem elementos científicos que 
garantam a preservação da vida, po-
tencializa os riscos para aqueles(as) 
que voltam ao trabalho, mas tam-
bém para todas as demais pessoas, 
independentemente de sua condição 
social e econômica, uma vez que os 
contatos se multiplicam automatica-
mente. Não há eficácia em isolar uns 
se os que não estão isolados mantêm 
contato com aqueles.

A pressa, decorrente de uma preo-
cupação estritamente ideológica, ou de 
ordem econômica, ou para satisfação 
de interesses pessoais, tende a aumen-
tar e prolongar o sofrimento coletivo, 
ainda que aparente minimizar os dile-
mas financeiros de forma imediata.

Porém, o mais grave de tudo isso 
é a disseminação (e a assimilação, fa-
vorecida pelo estado de necessidade) 
de modos de equacionamento que 
constituem um desprezo ao pensa-
mento lógico e à razão. No momento 
em que nos colocamos de frente com 
a precariedade da existência, o efeito 
mais humano e esperado é o do ape-
go à razão e ao conhecimento, para 
tratar do que realmente importa, a 
preservação da vida, o que requer a 
formação de uma sociedade compa-
tível com essa apreensão.

Se mesmo nesses momentos não 
conseguimos recobrar a relevância 
da razão e do conhecimento, não há 
muito o que se possa esperar de nós 
mesmos como sujeitos da construção 
de um futuro melhor. A forma como 
lidamos com a pandemia diz mais so-
bre nós mesmos do que sobre o vírus.

Isso nos conduz, mais uma vez, 
às questões postas inicialmente: Que 
seres humanos somos? Que valores 

humanos consideramos essenciais? 
Quais as práticas que preconizamos 
e nas quais nos engajamos para con-
cretizar esses valores? Que sociedade 
queremos, para quais seres humanos?

Olhando esses questionamentos 
do ponto de vista das relações de tra-
balho, o pessimismo se impõe.

Ora, as soluções institucionali-
zadas até aqui correm ao largo dos 
efeitos mais visíveis da pandemia: 
essencialidade da solidariedade; cen-
tralidade do trabalho; e indispensa-
bilidade e visibilidade de quem exe-
cuta o trabalho.

Isto porque, em vez de proteger 
quem trabalha, até como forma de 
agradecimento real e efetivo, as Me-
didas Provisórias (MPs) 927 e 936 
agravam as condições de trabalho, 
permitindo redução de salários, au-
mento da jornada de trabalho, au-
sência de equipamentos de proteção 
etc., como já enunciado exaustiva-
mente em outros dois textos2.

Além disso, ao apresentarem, pa-
ra as empresas em dificuldade eco-
nômica, a solução da redução de sa-
lários (o que, como já demonstrado, 
não resolve o problema), as MPs es-
tabelecem o acordo individual como 
método de se atingir esse resultado. 
Ocorre que o acordo individual em 
relações de trabalho, sem um pata-
mar mínimo, conduz a uma supe-
rexploração do trabalho destrutiva 
de toda a organização produtiva, ao 
mesmo tempo em que afronta todos 
os padrões da ordem jurídica consti-
tucional, trabalhista e mesmo cível.

A Constituição não estabelece a 
redução de salários como objetivo 
da República, muito pelo contrário. 
E, em situações excepcionais (que 
não se encaixariam no contexto de 
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uma pandemia, que exige saídas co-
letivas, dirigidas e financiadas pelo 
Estado), para se chegar a esse resul-
tado seria necessária a presença dos 
sindicatos.

Do ponto de vista do Direito do 
Trabalho, o contrato individual só 
tem sentido para ampliação das con-
dições legalmente estabelecidas, até 
porque, segundo os próprios parâ-
metros do Direito Civil, não há con-
trato entre pessoas desiguais, cuja 
vontade expressa, em estado de ne-
cessidade, compreende-se viciada.

O problema, portanto, de tentar 
impor essa saída da redução de salá-
rios é que ela só pode se instituciona-
lizar com desprezo direto e expresso 
dos preceitos jurídicos e da própria 
lógica humana.

Então, quando se a tenta justificar 
a redução de direitos, o espetáculo a 
que se assiste é o da redução do pata-
mar da condição humana expressa na 
perda de coerência argumentativa.

No julgamento sobre a constitu-
cionalidade do rebaixamento de sa-
lários por acordo individual, previsto 
nas MPs, o que se disse foi que não 
há sindicatos suficientes para aten-
der à urgente demanda de negocia-
ção (e houve até quem dissesse, ex-
pressamente, que os sindicatos não 
são probos o bastante para o cum-
primento de tal tarefa). No entan-
to, meses atrás, quando a “reforma” 
trabalhista buscava impor o “nego-
ciado sobre o legislado”, para assim 
favorecer a redução de direitos, o 
que se disse foi que os sindicatos, 
por estarem bastante fortalecidos e 
estruturados, seriam interlocutores 
maduros e ideais para formalizarem 
negociações coletivas fora dos parâ-
metros legais.

“Assiste-se a um movimento 
contraditório da grande 
mídia e da classe dominante 
que, diante de arroubos 
autoritários, se colocam 
em defesa da Constituição 
e da democracia, mas 
admitem (e até incentivam) 
a desconsideração plena 
da Constituição quando o 
tema é redução de direitos 
trabalhistas”

Nesse contexto do paradoxo esta-
belecido entre o reconhecimento da 
importância do trabalho e o aprofun-
damento oportunístico da política de 
rebaixamento jurídico e econômico 
do trabalho, o que se avizinha é a 
generalização da precarização das 
relações de trabalho por meio da fi-
gura do denominado Contrato Verde 
e Amarelo, que seria uma fórmula 
paralela de emprego, com nova re-
dução de direitos.

E diante de tudo isso, assiste-se a 
um movimento contraditório de boa 
parte da grande mídia e da classe do-
minante, que, diante de arroubos au-
toritários, se colocam em defesa da 
Constituição e da democracia, mas 
que admitem (e até aprovam e incen-
tivam, expressamente), a desconsi-
deração plena da Constituição quan-
do o tema é a redução de direitos 
trabalhistas, o que os faz integrantes 
de uma “parceria” complexa com 
aqueles a quem dizem combater, tor-

nando-os, de certa forma, cúmplices 
do efeito mais amplo da destruição 
plena da Constituição e do próprio 
regime democrático. Alianças cir-
cunstanciais e parciais conduzem a 
uma relação promíscua que fortale-
ce, no todo, o pretenso opositor.

Fato é que a Constituição e a de-
mocracia se veem gravemente ame-
açadas quando o poder midiático e 
econômico, por interesse localizado, 
faz aliança com as forças antidemo-
cráticas, ainda mais porque não é 
possível vislumbrar um movimento 
popular de defesa da Constituição 
e da democracia quando essas ins-
tituições já foram desconsideradas 
na perspectiva dos direitos popu-
lares. Além disso, é inconcebível a 
formação de uma aliança das classes 
populares com a grande mídia e as 
classes sociais que desconsideraram 
a necessidade do respeito aos direi-
tos sociais.

Em suma, o jogo posto de afron-
tas à Constituição e à democracia 
combinado com afagos de redução de 
direitos trabalhistas, a que se chega 
desconsiderando a Constituição e o 
regime democrático, deixa os apoia-
dores da destruição de direitos sem 
argumentos eficientes para a defe-
sa da Constituição e da democracia. 
Trata-se, pois, de um jogo em que 
quem aceita as regras impostas por 
quem as estabeleceu não tem como 
sair ganhando.

Assim, diante das respostas da-
das àqueles(as) cuja relevância do 
trabalho ressaltamos, a indagação 
inevitável é: que espécie de condição 
humana estamos exercitando?

A mesma indagação se impõe, 
quando, tratando das condições de 
quem está trabalhando, com aumen-
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to de risco, para salvar vidas, se ve-
rificam as proposições das MPs 927 
e 936, tais como: trabalho em horas 
extras (sem sequer ser remunera-
das, já que integradas a um banco de 
horas); ausência de garantia de em-
prego; afastamento da configuração 
do acidente do trabalho em caso de 
acometimento pela Covid-19; exclu-
são da responsabilidade do Estado 
na fiscalização da entrega efetiva de 
equipamentos de proteção etc.

Vejo muitas pessoas projetando 
análises sobre o pós-pandemia, mas 
se não formos capazes de produzir 
pensamentos lógicos, sinceros e ra-
cionais sobre a realidade que está à 
nossa frente, no presente, não temos 
possibilidade alguma de elaborar 
equacionamentos sobre o futuro.

Se, enfim, visualizamos a relevân-
cia e as dificuldades do cuidado e do 
trabalho doméstico e se enxergamos 
a sobrecarga de trabalho das traba-
lhadoras (inclusive no teletrabalho) 
que decorre do acúmulo de tarefas do-
mésticas que lhes foram impostas his-
toricamente, mas não admitimos, já, 
que se confira a esse trabalho, ao me-
nos, uma igualdade plena de direitos 
e não alteramos (sobretudo homens) 
as condutas no trabalho, em casa e 
nas relações sociais, estamos condena-
dos a continuar reproduzindo a lógica 
opressiva da divisão sexual do traba-

lho, como necessária advertência feita 
por Helena Pontes dos Santos3.

Se, enfim, estamos vendo os(as) 
entregadores(as) que estão por trás 
da mercadoria entregue e até os 
aplaudimos, reconhecendo a impor-
tância do trabalho que realizam, mas 
não somos capazes de dizer o óbvio, 
qual seja, que tais pessoas prestam 
serviços nos moldes clássicos de uma 
relação de emprego (ainda que com 
inovadoras formas de dissimulação), 
sendo, por conseguinte, possuidoras 
dos direitos trabalhistas (e humanos) 
constitucionalmente garantidos, não 
temos como vislumbrar uma organi-
zação futura do mundo do trabalho 
dentro do plano de seguridade social.

Se exaltamos o trabalho das(os) 
enfermeiras(os) nos hospitais, mas 
consideramos perfeitamente normal 
(sem qualquer implicação em termos 
de ilicitude) que essas pessoas tra-
balhem 15 horas por dia, não temos 
como projetar qualquer modelo de 
sociedade baseado na centralidade 
do ser humano.

Fato é que, por ora, estamos ne-
gligenciando a nossa capacidade de 
sermos humanos, e essa constatação 
obsta a consideração de que sere-
mos capazes de conceber uma so-
ciedade futura na qual os problemas 
descortinados pela pandemia sejam 
enfrentados, valendo destacar que 

onde a razão é desprezada o ódio e a 
intolerância encontram campo fértil 
para proliferar.

A esperança é a de que se antes 
toda essa desumanidade se escora-
va em argumentos supostamente 
técnico-econômicos e na necessária 
adaptação aos comandos de uma tal 
modernidade, apontando-se os con-
trários como “ideológicos” e retró-
grados, agora as explicitações fáticas 
que atingem de forma concreta o 
convívio social permitem deixar às 
claras os personagens, as suas ideias, 
os seus métodos e os seus propósitos.

Resta evidenciado que não esta-
mos diante de nenhum tipo de ine-
xorabilidade determinada por for-
ças econômicas superiores alheias 
à vontade humana. Fica nítido que 
estamos diante de opções e estas não 
serão mais ocultas no argumento da 
imposição das leis do mercado.

Queiramos ou não, estamos no 
momento da consciência, em que 
serão medidas as responsabilidades 
por atos e ideais.

O momento em que se perde o per-
dão da alienação, da falta de compre-
ensão e da impossibilidade de reagir.

Por vias tortas, por conta de in-
tenso sofrimento e por mais para-
doxal que pareça, a esperança que 
emerge neste momento é que a do-
ença nos cure!

Notas
1  Professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Desembargador do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região.
2  . https://www.jorgesoutomaior.com/blog/mp-927-da-pandemia-ao-pandemonio
      https://www.jorgesoutomaior.com/blog/mp-936-do-pandemonio-a-razao
3  . https://www.jorgesoutomaior.com/blog/agora-falando-serio-ou-apenas-o-obvio

https://www.jorgesoutomaior.com/blog/mp-927-da-pandemia-ao-pandemonio
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o sistema da díVida e a 
reforma da preVidênCia 

nos estados e muniCípios
Maria Lúcia Fattorelli, José Menezes Gomes e Rodrigo Ávila1

A dívida dos estados com a União tem sido um instrumento de imposição 
de medidas nefastas aos entes federados: corte de investimentos sociais e 
implementação de reformas, como as da Previdência. Apesar de já terem pago 
várias vezes a mesma dívida, os estados viram o estoque desta se multiplicar. 
Todos os pagamentos de juros e amortizações dos estados são utilizados pela 
União para o pagamento da também questionável Dívida Pública federal, 
alimentando duplamente o sistema da dívida às custas de imenso sacrifício 
social e travamento completo do desenvolvimento socioeconômico do país

Governo do Estado
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Para entendermos o processo 
atual de reforma da Previdên-
cia dos estados e municípios 

precisamos compreender o proces-
so de endividamento dos estados e 
dentro disso o fim do regime de re-
partição simples e a introdução dos 
regimes próprios de previdência, ba-
seados no sistema de capitalização. 
No sistema de repartição simples 
uma geração financiava a outra, não 
exigindo a constituição de um fun-
do que garantisse as aposentadorias 
e pensões. Da mesma forma preci-
samos ver quais são os fatores que 
podem comprometer as receitas de 
cada estado, como a renúncia fiscal, 
a Lei Kandir2, o pagamento do servi-
ço da dívida e a sonegação.

Num primeiro momento, vamos 
tratar do processo de endividamento 
público dos estados e das etapas de 
renegociação. Praticamente todos os 
estados brasileiros estão endividados 
com a União, assim como diversos 
municípios. Esse processo vem se 
arrastando desde o final do século 
passado, quando a União, em vez de 
auditar e negociar as condições de 
questionáveis dívidas de estados e 
municípios, as refinanciou em con-
dições abusivas, de tal forma que os 
entes federados já pagaram suas dí-
vidas mais de três vezes, porém ain-
da devem cerca de cinco vezes, em 
média!

A análise sistêmica desse proces-
so permite determinar claramente o 
seu objetivo, que vem se implantan-
do ao longo das três últimas décadas, 
como se comprova a seguir. A gênese 
do refinanciamento feito pela União 
consta de acordo com o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), confor-
me Carta de Intenções de dezembro 

de 1991, itens 24 e 26:
26. Para facilitar um maior fortaleci-

mento das finanças públicas, em outu-
bro o Executivo submeteu ao Congresso 
propostas de mudanças institucionais 
que procuram fazer modificações na dis-
tribuição de receitas tributárias entre os 
governos federal, estadual e municipal 
para 1992 e 1993, a proibição de novas 
emissões de títulos de dívida pelos es-
tados3 e um programa de reestrutura-
ção de dívida no qual o governo federal 
vai assumir as dívidas dos estados em 
troca de um programa de ajuste de 2 
anos que vai facilitar a reestrutura-
ção dos gastos dos estados;

Na época, havia sido aprovada a 
Lei 8.388/1991, que tratava do refi-
nanciamento das dívidas de estados 
e municípios, vencidas e vincendas. 
Ou seja, até mesmo dívidas futuras 
entrariam no pacote, em troca de 
rigoroso programa de ajuste fiscal. 
A referida lei proibiu todos os entes 
federados de emitir títulos, sob pena 
de antecipação do vencimento de to-
das as suas obrigações!

Posteriormente, foi editada a Lei 
8.727/1993, que refinanciou parcelas 
vencidas e vincendas de dívida ex-
terna altamente questionável, decor-
rente de acordo denominado Brazil 
Investment Bond Exchange Agreement-
BIBs, que a CPI da Dívida realizada na 
Câmara dos Deputados comprovou 
que sequer havia sido assinado, en-
tre inúmeras outras ilegalidades!

Pois bem, todo esse pacote de 
“dívidas” foi inflado exponencial-
mente pelas elevadíssimas taxas 
de juros (de quase 50% no início do 
Plano Real) aplicadas pela política 
monetária federal4. Em 1997, veio a 
Lei 9.496/1997, que refinanciou es-
sas dívidas espúrias infladas e, ainda 

por cima, somou a elas o passivo dos 
bancos estaduais que seriam priva-
tizados. As condições foram as mais 
onerosas do planeta: correção auto-
mática pelo IGP-DI mais juros reais 
de 6 a 9% e a prática do anatocismo5! 
Insustentável! 

“É importante lembrar que, 
durante o governo FHC, 
tivemos a implementação 
do Proer, auxílio econômico 
aos bancos privados que 
quebraram com o processo 
de controle inflacionário 
do início dos anos 1990. Tal 
iniciativa custou muito caro 
aos cofres da União”

Além desse enorme dano finan-
ceiro, esse refinanciamento veio 
acompanhado de um pacote de pro-
gramas que incluíam a privatiza-
ção dos bancos estaduais (PROES) 
e a transformação de seus passivos 
em dívida pública dos estados; a pri-
vatização de empresas públicas, em 
especial as de telefonia, siderurgia, 
transportes etc. (PED) e um tercei-
ro programa (PAF) que determinava 
ajuste fiscal com demissões, cortes 
e reformas, em especial a da Previ-
dência!

Ao mesmo tempo, é importan-
te lembrar que, durante o governo 
FHC, tivemos a implementação do 
Programa de Estímulo à Reestrutu-
ração e ao Fortalecimento do Sis-
tema Financeiro Nacional (Proer), 
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auxílio econômico aos bancos priva-
dos brasileiros que quebraram com 
o processo de controle inflacionário 
do início dos anos 1990. Tal iniciati-
va custou muito caro aos cofres da 
União. Tudo isso ocorreu enquanto 
o ajuste fiscal passou a exigência 
para cada etapa de renegociação. 
Todavia, em seguida foi criada a Lei 
Complementar 101, de 4 de maio de 
2000, conhecida como Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), que es-
tabeleceu limites para os gastos so-
ciais mas sem limites para os gastos 
financeiros.

Em segundo lugar, temos que 
destacar que a ocorrência da Lei 
Kandir provocou perdas líquidas de 

recursos para os estados não repas-
sados pela União. Neste período de 
1996 a 2018, o montante de recursos 
chegou a R$ 637 bilhões, já que de 
um total de R$ 812 bilhões apenas 
R$ 175 bilhões foram repassados 
pela União. Entre os estados que 
mais perderam podemos destacar 
São Paulo com R$ 115 bilhões, Mi-
nas Gerais R$ 100,7 bilhões, Mato 
Grosso R$ 63,5 bilhões, Rio Grande 
do Sul R$ 58,7 bilhões, Paraná R$ 
54,5 bilhões, Pará R$ 38 bilhões, Es-
pirito Santo R$ 35 bilhões, Rio de 
Janeiro R$ 34 bilhões, Goiás R$ 26 
bilhões, Bahia R$ 22 bilhões, Santa 
Catarina R$ 18 bilhões, Mato Grosso 
do Sul  R$ 13 bilhões, Maranhão R$ 

11 bilhões, Ceará R$ 7 bilhões, Per-
nambuco R$ 5,9 bilhões, Alagoas R$ 
5,5 bilhões etc.

Em terceiro lugar, temos a re-
núncia fiscal praticada pelos estados 
dentro da chamada “guerra fiscal” 
para atrair investimentos com a jus-
tificativa de gerar empregos. Pinto 
(2019), ao analisar uma amostra de 
19 estados, que concentram cerca 
de 92% do total que é arrecadado 
via ICMS, observou que as renúncias 
tributárias do  ICMS alcançaram, em 
2018, o valor total de R$ 85,2 bilhões, 
valor superior aos R$ 72 bilhões de 
2017. Na tabela abaixo podemos ver 
a renúncia fiscal de 2012 e 2018 por 
região e por estados:
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As exigências para a realização da 
reforma da Previdência constaram 
de diversos documentos do FMI e do 
Banco Mundial. Chegamos a localizar 
um empréstimo do Banco Mundial 
para prestar assessoria para fundos de 
pensão nacional e subregionais:

• Projeto: BR State Pension Reform 
TAL II (P089793)

• Valor: US$ 5 milhões
• Objetivo: “Significativas reduções 

dos custos das aposentadorias”
• Estados que manifestaram inte-

resse em participar: 23.6

• Recursos liberados para 18 esta-
dos: RN, AP, RS, DF, RR, PE, SE, 
MG, ES, AC, PB, SP, MS, BA, CE, 
SC, GO e TO
As finanças dos Estados foram 

deteriorando-se aceleradamente em 
decorrência da enorme subtração 
de recursos para o pagamento de 
uma dívida que se multiplicava em 
razão dos mecanismos aplicados, 
principalmente os juros exorbitan-
tes e o ônus assumidos com o PRO-
ES7. Nesse processo de deterioração 
das contas públicas temos três cau-
sas importantes. A primeira resulta 
dos efeitos da Lei Kandir que, ao 
desonerar as exportações, somada 
ao não repasse da União aos estados 
desses valores, provocou uma bru-
tal queda da arrecadação, especial-
mente nos estados exportadores. A 
segunda vem da crescente renúncia 
fiscal como instrumento de atração 
de grandes empresas com a justi-
ficativa de geração de empregos, 
dentro da “guerra fiscal”. A terceira 
deriva do histórico processo de so-
negação fiscal.

As tentativas de revisão do pro-
cesso de endividamento têm sido 
uma longa novela, mas desde o iní-

cio ficou evidente a relação entre 
refinanciamentos onerosos e a im-
posição de ajuste fiscal e reformas. 
A própria lei 9.496/19978 já previa 
em seu artigo 2º o “Programa de 
Reestruturação e de Ajuste Fiscal”, 
com metas ou compromissos no 
sentido de se limitar as despesas 
com pessoal. Posteriormente, a Lei 
Complementar 156/2016 (em seu 
artigo 4º) prolongou o prazo de pa-
gamento das dívidas exigindo, em 
contrapartida, o congelamento por 
dois anos das “despesas primárias 
correntes”, ou seja, todos os gastos 
sociais, inclusive a Previdência — 
estando fora deste teto, obviamente, 
os gastos com a dívida com a União. 
No gráfico abaixo podemos ver o 
efeito do Plano Real na trajetória da 
dívida do Rio Grande do Sul.

Já a Lei Complementar 159/2017 
em seu artigo 2º prevê, como con-
trapartida para uma moratória nos 
pagamentos dos Estados à União, o 
chamado “Plano de Recuperação”, 
onde constará o “detalhamento das 
medidas de ajuste, com os impactos 
esperados e os prazos para a sua 

adoção”. Dentre os itens a serem 
incluídos nesse ajuste está, no in-
ciso V, “a instituição, se cabível, do 
regime de previdência complemen-
tar a que se referem os §§ 14, 15 e 
16 do art. 40 da Constituição Fede-
ral”. A cada etapa de rolagem da 
dívida dos estados tivemos um pro-
cesso de privatização de empresas 
estatais e de ataques aos serviços e 
servidores públicos.

Nesses incisos, a Constituição 
(com a Reforma da Previdência de 
2003) determina que o regime seja 
de “contribuição definida”9, segundo 
o qual o valor da contribuição é es-
tabelecido em norma legal, porém o 
valor do benefício dependerá do in-
certo mercado financeiro, dominado 
pelos grandes bancos e investidores, 
podendo ser zero ou até negativo, 
pois são inúmeros os casos em que 
os participantes são chamados a co-
brir rombos gerados por comporta-
mentos fraudulentos de gestores ou 
“crises”. Até o momento já pediram 
para aderir a tais planos de recupe-
ração os Estados do Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul.
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“O governo alega que a 
Seguridade Social possui 
déficit, o que vai totalmente 
contra o artigo 195 da 
CF: ‘A Seguridade Social 
será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da 
lei’, por recursos da União, 
estados, DF, municípios e 
contribuições sociais”

Já a Reforma da Previdência de 
2019 (Emenda Constitucional nº 103) 
alterou o parágrafo 14 do artigo 40 
da Constituição, tornando obrigató-
ria a instituição, por lei de iniciativa 
do respectivo Poder Executivo de ca-
da ente federado, de regime de pre-
vidência complementar para os ser-
vidores públicos ocupantes de cargo 
efetivo, observado o limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social para o valor das 
aposentadorias e das pensões em re-
gime próprio de previdência social. 
No momento, a chamada “PEC Para-
lela” (PEC 133/2019), aprovada pelo 
Senado em novembro de 2019, tra-
mita na Câmara dos Deputados, e po-
de aplicar aos estados e municípios 
as demais disposições da Reforma da 
Previdência do ano passado.

Todas estas reformas são justifica-
das pelos governos sob o argumento 
de que haveria um “déficit”, tanto 
em nível federal como nos estados 
e municípios. O governo alega que a 
Seguridade Social possui déficit, o que 

vai totalmente contra a Constituição, 
em seu artigo 195, segundo o qual “a 
seguridade social será financiada por 
toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante 
recursos provenientes dos orçamen-
tos da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, e das se-
guintes contribuições sociais:” etc. Ou 
seja, mesmo na hipótese em que as 
contribuições sociais fossem insufi-
cientes para garantir o financiamento 
dos benefícios, está previsto o aporte 
de recursos dos orçamentos dos en-
tes federados e não há que se falar 
em “déficit”. Ademais, a arrecada-
ção de contribuições previdenciárias 
e sociais poderia ser infinitamente 
maior caso o Banco Central não ti-
vesse fabricado a crise atual, que le-
vou milhões de empresas à falência e 
empurrou milhões de pessoas para o 

desemprego e a informalidade!
Neste sentido, é curioso que os 

governos não façam nenhuma crítica 
ao fato de que os estados já tenham 
pago centenas de bilhões de reais à 
União por conta de suas dívidas, e 
ainda assim tais dívidas tenham se 
multiplicado. Além do mais, o grá-
fico acima mostra que o problema 
não é falta de recursos, mas a desti-
nação de mais de 40% do orçamento 
federal para juros e amortizações 
da questionável dívida pública, va-
lor esse várias vezes superior a di-
versas áreas sociais importantes, e 
mais de 4 vezes superior a todas as 
transferências para todos os Estados 
e municípios brasileiros. Destacamos 
que entre os governadores temos 
as mais variadas correntes políticas, 
mas quando se trata dos temas da 
dívida pública e da Reforma da Pre-
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vidência encontramos uma quase 
unanimidade.

Mesmo com apenas 11 estados 
tendo aprovado suas respectivas 
reformas, no  início de 2020, o De-
partamento Intersindical de Esta-
tísticas e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese), por meio de uma nota 
técnica, aponta as possíveis con-
sequências, para os Regimes Pró-
prios, dos dispositivos constantes 
da Emenda da Constituição Federal 
aprovada. A seguir, são relaciona-
das e comentadas as principais me-
didas examinadas:

a) A necessária adequação das regras 
previdenciárias dos servidores do cargo 
efetivo do ente federativo, por meio de 
emendas nas Constituições dos Estados (e 
do Distrito Federal) e nas Leis Orgânicas 
dos Municípios, bem como de leis comple-
mentares e leis ordinárias. Essa adequa-
ção, com toda probabilidade, seguirá o 
espírito das reformas do RGPS e do RPPS 
federal, limitando o acesso aos benefícios 
previdenciários e reduzindo seu valor. 
Existe, contudo, a possibilidade de que 
seja negociada a manutenção de alguns 
dispositivos atuais e/ou de regras menos 
duras para o RPPS local.

b) A possível adoção de novas regras 
de contribuição dos servidores, com a 
introdução das alíquotas progressivas; o 
aumento da arrecadação junto aos ser-
vidores de remuneração mais elevada; a 
possibilidade de que as contribuições dos 
aposentados pensionistas para o RPPS 
passem a incidir sobre a parcela do pro-
vento previdenciário que exceder o sa-
lário mínimo; e a possível cobrança de 
contribuições extraordinárias dos servi-
dores para o equacionamento do deficit 
do RPPS10. As novas regras tendem a 
tornar as contribuições mais pesadas 
para o servidor. E o custeio do RPPS po-

derá deixar de ser tripartite, pois o en-
te federativo poderá ser desonerado da 
obrigação de ser o garantidor de última 
instância do equilíbrio financeiro e atua-
rial de seu RPPS.

c) O enquadramento dos RPPS locais 
em novas normas gerais de organização, 
funcionamento e responsabilidade na 
gestão, definidas por meio de futura lei 
complementar federal, disposta no novo 
parágrafo 22 do art. 40 da CF.

d) A obrigatoriedade de criação do 
Regime de Previdência Complementar 
– RPC, no prazo máximo de dois anos, 
que poderá, inclusive, ser executado por 
entidade aberta de previdência comple-
mentar. Trata-se de uma medida que 
reforça o projeto de parcial privatização 
da Previdência do servidor público de 
cargo efetivo, ao torná-lo compulsório. 
E ainda, autoriza a entrega de um seg-
mento expressivo da Previdência ao setor 
financeiro nacional, medida até ontem 
proibida pela legislação.

Conclusão 
“Os estados têm praticado 
uma nova etapa de 
endividamento público 
interno e externo somado à 
prática de crescente renúncia 
fiscal, acompanhada pelos 
efeitos devastadores da Lei 
Kandir, que desonerou as 
exportações. Tal processo tem 
comprometido as finanças 
estaduais e a execução de 
políticas públicas”

A dívida dos estados com a 
União tem sido um instrumento 
de imposição de medidas nefastas 
aos entes federados, tais como o 
corte de investimentos sociais e 
implementação de reformas, co-
mo as da Previdência. Apesar de já 
terem pago várias vezes a mesma 
dívida, os estados viram o estoque 
desta última se multiplicar. Todos 
os pagamentos de juros e amorti-
zações dos estados para a União 
são utilizados por esta para o pa-
gamento da também questionável 
dívida pública federal, alimentando 
duplamente o Sistema da Dívida às 
custas de imenso sacrifício social e 
travamento completo do desenvol-
vimento socioeconômico do país.

Esses estados, por outro lado, 
têm praticado uma nova etapa de 
endividamento público interno e 
externo, somado à prática de uma 
crescente renúncia fiscal acompa-
nhada pelos efeitos devastadores 
da Lei Kandir, que desonerou as ex-
portações. Tal processo tem com-
prometido as finanças estaduais e 
a execução de políticas públicas. O 
processo de privatização dos servi-
ços públicos e das estatais que ainda 
restam é acompanhado pela política 
de terceirização, “Organizações So-
ciais” (OS), Parcerias Público-Pri-
vadas (PPP). Isto, combinado à não 
realização de concurso público, ao 
achatamento salarial e desconstru-
ção das carreiras, poderá represen-
tar uma redução crescente da arre-
cadação previdenciária nos estados. 
Tal processo pode levar à extinção 
dos servidores públicos concursados 
nas três esferas do Estado.

Ao mesmo tempo, vimos um cres-
cente ataque aos servidores públicos 
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nas três esferas, conduzido pela gran-
de mídia controlada pelos agentes en-
volvidos pelo Sistema da Dívida. En-
quanto isso, o setor financeiro, que 
sempre eleva sua taxa de rentabilida-
de, seja pelas tarifas cobradas, seja pela 
taxa de juros praticada, seja pela inter-
mediação de grande parte da dívida 

pública, seja pela automação bancária, 
continua no processo de aquisição de 
patrimônio de empresas ex-estatais.

Os estados também têm aprovado 
leis que estabelecem tetos de gas-
tos sociais semelhantes à Emenda 
Constitucional 95, que congelou gas-
tos sociais por 20 anos. Com isso o 

Estado tem se afastado cada vez do 
que se chama de função social para 
constitucionalizar os interesses dos 
rentistas. Curiosamente, os servido-
res militares não só continuam a ter 
aposentadoria pública e integral co-
mo tiveram uma elevação salarial 
fruto da mudança na carreira.
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dívida pública.

5  Segundo a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, é vedada a cobrança de juros sobre juros entre entes estatais.
6  Extraído de http://www.sindifisco-ms.org.br/noticias/os-elevados-e-descoordenados-beneficios-fiscais-do-icms/1843
7  Dentro disso podemos destacar que os estados assumiram a chamada parte podre desses bancos e privatizaram a parte considerada boa. Tal processo 

acelerou a concentração bancária e até mesmo a desnacionalização bancária.
8  Esta lei permitiu a federalização das dívidas dos estados e sua rolagem por 30 anos. Todavia, vinte anos após, teve início uma nova etapa de renego-

ciação por mais 20 anos. O que foi comum nos dois momentos foi a política de ajuste fiscal como condição necessária para a adoção.
9  Na etapa inicial de adoção dos fundos de pensão, tínhamos o regime de benefício definido.
10  Nota do Editor. No caso de São Paulo, tudo isso se confirmou com a EC 49/2020.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi0p7vmnsznAhUuHLkGHS8dDPwQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cnte.org.br%2Fimages%2Fstories%2F2019%2F2019_11_08_dieese_nota_especial.pdf&usg=AOvVaw3SEkBTEgi31md3rkN0q3ps
https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=334826
https://www.amazon.com.br/AUDITORIA-CIDAD�-D�VIDA-DOS-ESTADOS-ebook/dp/B07HYFKLV6/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1544462545&sr=1-2&keywords=Auditoria+da+D�vida
https://www.amazon.com.br/AUDITORIA-CIDAD�-D�VIDA-DOS-ESTADOS-ebook/dp/B07HYFKLV6/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1544462545&sr=1-2&keywords=Auditoria+da+D�vida
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/novela-da-divida-dos-estados-demanda-urgentemente-uma-completa-auditoria/
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/novela-da-divida-dos-estados-demanda-urgentemente-uma-completa-auditoria/
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/crise-fabricada-expande-o-poder-do-mercado-financeiro-e-suprime-direitos-sociais/
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/crise-fabricada-expande-o-poder-do-mercado-financeiro-e-suprime-direitos-sociais/
http://www.sindifisco-ms.org.br/noticias/os-elevados-e-descoordenados-beneficios-fiscais-do-icms/1843
http://www.sindifisco-ms.org.br/noticias/os-elevados-e-descoordenados-beneficios-fiscais-do-icms/1843
http://www.sindifisco-ms.org.br/noticias/os-elevados-e-descoordenados-beneficios-fiscais-do-icms/1843


www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp Revista Adusp   dezembro 2020   99

pandemia, distanCiamento 
soCial e ensino remoto

reflexões sob pressão
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toritama digital,  
ou para quando o 

CoronaVírus passar1

Manoel Fernandes de Sousa Neto2

O ensino a distância, conhecido como EaD, foi esse novo vírus que infectou, de 
maneira definitiva, os protocolos das práticas docentes e estabeleceu o trabalho 
online a qualquer hora do dia ou da noite. A partir da existência desses meios 
quase mágicos de levar educação a milhões por intermédio de uma câmera, ficou 
fácil imaginar pacotes escolares inteligentes, exercícios que coubessem em formato 
digital, conhecimento acessível em larga escala no modo “sirva-se você mesmo”. A 
experiência da docência a distância pode resultar numa imensa pobreza
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O trabalho docente mudou de modo muito rele-
vante após os anos finais do século passado e 
transformou o tempo lento, da reflexão longa, em 

um tempo curto de resposta às demandas de um mercado 
educacional ávido por novos produtos e consumidores 
que habitassem os mais dilatados rincões do planeta. 
O ensino a distância, conhecido como EaD, foi esse novo 
vírus que infectou, de maneira definitiva, os protocolos 
das práticas docentes e estabeleceu o trabalho online a 
qualquer hora do dia ou da noite.

A partir daí, da existência desses meios quase mágicos 
de levar educação a milhões por intermédio de uma câ-
mera, ficou fácil imaginar pacotes escolares inteligentes, 
exercícios que coubessem em formato digital, certifica-
dos virtuais, conhecimento acessível em larga escala pela 
rede no modo “sirva-se você mesmo”.

A experiência da docência a distância pode resultar 
numa imensa pobreza, tal como relatara Walter Benja-
mim acerca dos soldados que voltaram da Primeira Guer-
ra Mundial, em que vigoraram as trincheiras e a partir 
de onde não havia muito o que contar. A nossa guerra 
de trincheiras tornou-se agora a exigência de ensinar os 
outros por intermédio de uma tela e uma série de ferra-
mentas maravilhosamente inteligentes, que deveríamos 
adotar como se adota um manual de sobrevivência.

A docência em plug é como uma Matrix em que seu 
corpo está vinculado, ligado, conectado. As respostas que 
os docentes devem oferecer são imediatas, sob o risco de 
serem desligados de seus empregos cada vez mais preca-
rizados ou de sofrerem punições por não se adaptarem 
à estratégia stand-by de colocarem todo o tempo de suas 
vidas à disposição dos estímulos de conexão imediatos à 
máquina, à Matrix.

“A docência que alguns concebem como 
démodé também exigia trabalho diuturno, 
inclusive em casa. A diferença é que 
tinha como princípio certa artesania e 
estava integrada à autonomia de trabalho 
intelectual com relativa liberdade”

A docência que alguns concebem como démodé também 
exigia trabalho diuturno, inclusive em casa, com estudos 
demorados, investigações que podiam exigir muitas horas 
sem dormir, processos de escrita que se estendiam por 
meses, preparação de aulas com certo grau de erudição. A 
diferença é que essa docência tinha como princípio certa 
artesania e estava integrada à autonomia de realizar o 
trabalho intelectual com relativa liberdade, liberdade que 
pressupunha uma outra experiência espaço-temporal.

Em todo esse conjunto de mudanças na atividade docen-
te, houve aquelas que tornaram os docentes responsáveis 
não apenas pelas atividades-fim de ensino, pesquisa e exten-
são, mas também pelas atividades-meio, tendo que cuidar 
agora de preencher incontáveis relatórios burocráticos, que 
antes eram preenchidos por funcionários que foram sendo 
demitidos das instituições universitárias. Mas os docentes 
também foram sendo obrigados a aprender a ser espécies 
de analistas de bolsas de valores, disputar editais, realizar a 
parte contábil de seus projetos, administrar complexos pro-
cessos burocráticos de gestão de pessoas e recursos.

Em certa medida, desviados de função, os docentes 
passaram a realizar uma enormidade de tarefas, ativida-
des e funções que podem ser consideradas tudo, menos 
docência.

Agora que uma pandemia se encontra em curso, dei-
xando um rastro de mortos por onde passa, parece que 
se abriu em definitivo uma “janela de oportunidades”, 
como disseram cinicamente alguns corretores de bolsas 
de valores quando o vírus explodiu na China, para que a 
docência se torne uma espécie de atendimento home care 
via home office.

A exemplo de Toritama o trabalho docente não pode pa-
rar, os calendários escolares não podem ser suspensos para 
que enfrentemos a pandemia, sejamos solidários ou contri-
buamos para que o pior não aconteça. Devemos esperar o 
Coronavírus passar como se fora uma alegoria carnavalesca 
enquanto vestimos nossa fantasia docente a distância.

Nota
1  Nota do Editor. Artigo publicado originalmente pelo Informativo Adusp 

digital em 23/3/2020. Consultado pelo editor, o professor Sousa Neto 
optou por não atualizar o texto. O tí tulo faz referência à  “capital do je-
ans”, a pequena cidade de Toritama (PE), onde a vida social submete-se 
à frenética produção desse tipo de roupa, objeto do documentário Estou 
me guardando para quando o Carnaval chegar, do diretor Marcelo Gomes.

2  Professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP)
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quando as aulas  
Voltarem não quero  
que tenHa “aula”1

Tatiana Lebedeff2
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Recebi, semana passada, um convite para publicar 
na Revista Adusp um texto meu, originalmente 
publicado no Facebook. Junto com o convite veio 

a pergunta/possibilidade de editar ou revisar o texto. Em 
um primeiro momento quase respondi que não precisava 
editá-lo. E não precisa mesmo, não mudaria nem uma 
vírgula nele. Mas quis adicionar estes parágrafos iniciais, 
com a finalidade de contextualizar, explicitar as condi-
ções nas quais o texto foi escrito.

A suspensão das aulas na minha instituição, e na es-
cola de meu filho, iniciou-se no dia 16 de março. Duas 
semanas após a suspensão e ainda sem termos previsão 
de volta, algumas mães estavam questionando a escola 
com relação à recuperação das aulas, o que seria feito no 
contraturno, quais os dias de recuperação etc. Eu estava 
preocupada com a saúde mental do meu filho e das outras 
crianças e não acreditei no que li e ouvi no WhatsApp. Es-
távamos mais de 15 dias isolados, com rotinas totalmente 
diferentes, afetos distantes, totalmente inseguros com re-
lação aos dias que estavam por vir. As pessoas na minha 
bolha estavam preocupadas com conteúdos e nota. Eu 
chorei muito quando escrevi o texto e, ainda choro quan-
do o releio, porque ele ainda reflete nosso dia a dia.

Quatro meses depois da publicação percebo que não 
aprendemos muita coisa com tudo o que está aconte-
cendo. Professores tiveram as salas de aula e suas inti-
midades domiciliares devassadas por inúmeros olhos e 
ouvidos, ninguém pede permissão para entrar. Na minha 
bolha, que é muito estranha, uma mãe reclamou que a 
professora de inglês não tem sotaque britânico. Outra es-
tava indignada que a professora não sabia que o correto é 
“um grama”, não “uma grama”. Enquanto isso, o vírus as-

sume, no gráfico, uma silhueta de “chapadão”, não é mais 
pico. Festas e chás clandestinos são realizados sem pudor, 
fotos desses eventos compartilhados no WhatsApp evi-
denciam a arrogância e empáfia de grupos sociais que se 
acreditam imunes ao que acontece do lado de fora.

Incomodada com a minha bolha, fui buscar refúgio 
no coletivo Educação e Insubmissão, que reúne toda 
segunda-feira à tarde professores de todo o país para dis-
cutir educação durante a pandemia. Lá consigo me sentir 
gente: discute-se a segurança alimentar das crianças, não 
o sotaque a ser ensinado. Discutem-se a saúde mental dos 
professores e os desatinos dos governos e gestores que 
exigem preparação de aulas e desempenho escolar de 
professores e estudantes que não possuem nem Internet 
nem dispositivos que permitam dar conta das atividades 
remotas.

Nosso país foi tecido em cima de muita desigualdade, 
de muita exclusão, escancaradas com a pandemia. A ex-
clusão digital é o menor dos problemas perto das outras 
exclusões às quais muitas crianças e jovens estão expos-
tos. Quando as aulas voltarem nossas crianças e jovens 
precisarão de colo, muito colo, e os professores também.

É com muita dor que não modifico meu texto, é com 
muita dor que vejo que ele segue atual. É com muita dor 
que o compartilho com vocês.

v   v   v

Tenho recebido e compartilhado vários “memes” 
que falam da incompatibilidade do home office com 
o homeschooling. São várias as mães, eu entre elas, 
conhecidas e amigas, assoberbadas com o isolamento 

A suspensão das aulas na minha instituição, e na escola de meu filho, 
iniciou-se no dia 16 de março. Duas semanas após a suspensão e ainda 
sem termos previsão de volta, algumas mães estavam questionando 
a escola com relação à recuperação das aulas, o que seria feito no 
contraturno, quais os dias de recuperação etc. Eu estava preocupada com 
a saúde mental do meu filho e das outras crianças e não acreditei no que 
li e ouvi no WhatsApp. Quatro meses depois da publicação percebo que 
não aprendemos muita coisa com tudo o que está acontecendo
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social, tendo que dar conta das compras, comida den-
tro de casa, demandas do trabalho remoto, lidar com as 
notícias diárias de infectados e mortos e ser tutora EaD 
dos filhos. Ninguém estava preparado para a educação 
domiciliar: nem escolas, nem crianças, nem famílias.

As escolas não são mágicas para tirarem das carto-
las aulas e atividades EaD para todos os anos em todas 
as disciplinas. As mães não são professoras experts em 
todos os conteúdos de todas as disciplinas. As crianças, 
também estressadas pelo isolamento, não possuem 
experiência com aulas EaD e não compreendem que 
estar em casa não significa férias. Óbvio que tem muita 
gente irritada, ansiosa, frustrada com a sua “incompe-
tência pedagógica”, questionando como os conteúdos 
serão recuperados, discutindo a necessidade de tur-
nos inversos para dar conta do que está “atrasado”, 
enviando e-mails e telefonemas para as escolas per-
guntando quais serão as estratégias de “recuperação”. 
A instituição onde trabalho prorrogou por mais duas 
semanas o isolamento. As crianças voltarão para as es-
colas dia 5? Dúvida no ar, talvez tenhamos mais tempo 
de crianças em casa.

“Que as escolas mandem na agenda 
o seguinte bilhete: venham com 
roupa que possa ser rasgada, para 
que possam ralar os joelhos e 
cotovelos de tanto rolar na terra; 
que tomem banho de mangueira 
e muito, muito sol; que façam 
penteados malucos; que joguem 
bola até caírem exaustas no chão”

Ontem, quando li um monte de mensagens angustia-
das sobre as aulas EaD e o que e como deve ser recupe-
rado, fiquei pensando o que é “atrasado” no currículo de 
crianças que estão fazendo 10 anos, que estão no 4º ano 
do Ensino Fundamental. O que é conteúdo “atrasado” 

em qualquer segmento escolar? O que eu espero, quan-
do as crianças voltem para as escolas, é que tenha uma 
semana “sem aula”, que elas fiquem correndo e gritando 
nos pátios como os hamsters do capiroto até perderem a 
voz! Que as escolas mandem na agenda o seguinte bilhe-
te: venham com roupa que possa ser rasgada, para que 
elas possam ralar os joelhos e cotovelos de tanto rolar 
na terra; que comam tatu-bolinha; que tomem banho 
de mangueira e muito, muito sol; que façam penteados 
malucos; que dancem muito e joguem bola até caírem 
exaustas no chão.

Depois disso, gostaria que as escolas refletissem 
com as crianças o que significou essa experiência pa-
ra elas, para as famílias. Que falem sobre resiliência, 
enfrentamento de frustrações, sobre solidariedade. 
Temos que levar alguma lição do que estamos vivendo, 
temos que fortalecer nossas relações como famílias 
e como sociedade. As escolas precisam falar sobre a 
necropolítica, que resolve quem vale a pena viver ou 
morrer. Não quero ver crianças confinadas, novamen-
te, nas escolas em turno inverso para “recuperar” 
locuções adverbiais. Se é que elas terão que ficar no 
turno inverso, é para que aprendam a ser mais huma-
nas, menos egoístas, mais sensíveis. Em vinte e poucos 
anos serão os amiguinhos ranhentos do meu filho que 
poderão estar “selecionando” os com mais de 80 anos 
para serem mortos, eu estarei na fila.

Uma psicóloga conhecida comentou que ninguém 
imagina o impacto que essa pandemia terá, em longo 
prazo, nas subjetividades das crianças e jovens que a 
estão enfrentando. Que a gente possa, agora, pensar 
nesses efeitos e repensar o papel da escola na volta às 
aulas... nesse momento, acredito, é mais importante 
preocupar-se com a saúde mental das crianças e jovens 
do que com o conteúdo a ser “vencido”. Abraços virtu-
ais e que sigamos nos apoiando mutuamente.

Notas

1  Nota do Editor. O presente artigo foi publicado originalmente no 
Facebook e depois reproduzido pelo Informativo Adusp digital em 
30/3/2020. A versão atual conta com um preâmbulo acrescentado pela 
professora Tatiana. 

2  Professora do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel)
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a usp preCisa parar1

Artur Rozestraten2

As universidades precisam assumir e difundir uma posição condizente com as recomendações científicas e os 
procedimentos sanitários adotados nos locais que enfrentam outros estágios da pandemia. Na contramão do 
anticientificismo, a postura das universidades deve ser inequívoca e referencial. As universidades públicas têm 
sim o dever de orientar o país inteiro. O objetivo de proteger e salvar vidas deveria levá-las a suspenderem todas 
as atividades presenciais para preservar sua comunidade e a sociedade em geral. A continuidade das atividades 
de pesquisa deve se dar apenas em caráter excepcional e sob todos os cuidados sanitários 

As universidades produzem pesquisa científica na 
longa duração. Os resultados das pesquisas, que 
podem nos ajudar no enfrentamento dessa pan-

demia, hoje ou amanhã, começaram a ser produzidos há 
algum tempo e sofreram o impacto do corte de verbas 
destinadas à Educação, à Ciência e à Tecnologia no Brasil. 

Antes de terem o dever de prosseguir com suas ativida-
des, as universidades têm compromisso com a Ciência, bem 
como com todos os que anseiam que o conhecimento cien-
tífico ajude a minimizar injustiças, desigualdades e outras 
tantas mazelas que afligem especialmente os mais pobres.

Esse compromisso fundamental e o objetivo de proteger e 

salvar vidas deveria levar as universidades a suspenderem to-
das as atividades presenciais para preservar sua comunidade 
— incluindo os “terceirizados” — e a sociedade em geral. 

A continuidade das atividades de pesquisa nas universi-
dades deve se dar como exceção a essa suspensão geral, ou 
seja, apenas em caráter excepcional, e sob todos os cuida-
dos sanitários.

A USP precisa parar agora para poder continuar com 
suas atividades assim que for possível.

É certo que há pesquisas em andamento que deman-
dam acompanhamento e cuidados diários que não podem 
ser interrompidos, nem postergados. Tais pesquisas espe-

Protesto de trabalhadoras e trabalhadores do Hospital Universitário da USP por condições laborais seguras

Sintusp
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cíficas, identificadas e monitoradas por um comitê especí-
fico Covid-19, devem ser tratadas como atividades excep-
cionais, que não se submeterão à suspensão geral.

As atividades nos Hospitais Universitários, diretamen-
te relacionadas à pandemia e à assistência pública médica 
e odontológica, também não podem ser interrompidas.

A formação de pessoas prosseguirá, certamente, mas na 
medida do possível, a distância, sem atividades presenciais, 
o que é perfeitamente razoável em algumas áreas de conhe-
cimento, e dificílimo, quando não impraticável, em outras.

A suspensão de atividades não significa que as uni-
versidades, seus docentes-pesquisadores, seus pós-gra-
duandos, seus estudantes e seus funcionários técnico-ad-
ministrativos não estarão empenhados diariamente nas 
campanhas de conscientização da população e nas ações 
solidárias de apoio e esclarecimento. 

Suspender atividades não significa omissão nem alie-
nação frente à pandemia provocada pela Covid-19 e suas 
inúmeras consequências.

O grande esforço institucional que é preciso fazer diz 
respeito ao entendimento da excepcionalidade das circuns-
tâncias atuais, que demanda alterações de procedimentos, 
rotinas, calendários e prazos para preservar pessoas, salvar 
vidas, para que em momento futuro — próximo, esperamos 
— possamos voltar aos campi, às unidades, às salas de aula.

“É fundamental distinguir quais são 
as atividades da área da saúde nas 
universidades que não podem ser 
interrompidas ou contingenciadas, pois há 
outras que devem ser suspensas, justamente 
para preservar a saúde de todos”

Em todas as áreas será imprescindível efetuar adapta-
ções. Os procedimentos presenciais de acompanhamento 
e cuidado de pesquisas em andamento nos campi e o aten-
dimento hospitalar à população devem ser realizados sob 
outros protocolos especiais de enfrentamento da Covid-19.

Há, portanto, a necessidade de adoção de outras formas 
de proteção individual, outro tipo de transição entre a vida 
privada e os laboratórios e hospitais, outros gestos, cuidados 
e práticas cotidianas. O atendimento hospitalar, por exem-

plo, não se restringe à Covid-19, mas se dá conjuntamente 
com o cuidado de outras doenças, procedimentos, partos, 
aplicações de medicações e socorro a acidentes que continu-
arão a ocorrer e demandam intervenções sem interrupção.

É fundamental, então, distinguir quais são as atividades 
da área da saúde nas universidades que não podem ser in-
terrompidas ou contingenciadas, pois há outras que devem 
ser suspensas, justamente para preservar a saúde de todos.

Assim como é importante distinguir quais serviços de 
apoio aos laboratórios e técnicos, de apoio aos hospitais e 
funcionários da saúde são imprescindíveis, para que to-
dos os demais serviços possam ser suspensos. 

Não há dúvida de que será necessário adaptar a rotina de 
alimentação nas universidades, para aqueles que prosseguirão 
trabalhando nessas frentes excepcionais e para os estudantes 
carentes que habitam tais locais. Cabe, no entanto, refletir se 
o melhor é que os RUs (Restaurantes Universitários) tenham 
suas atividades reduzidas ao apoio mínimo indispensável, e 
nada além, ou se há outras formas mais seguras para garantir 
a alimentação de tais funcionários e estudantes.

Vale a mesma reflexão para a segurança e a limpeza: a 
redução ao mínimo indispensável.

É nítido que há um esforço coletivo, enorme, dentro 
e fora das universidades, para tomar decisões acertadas 
neste momento e colocá-las em prática de forma respon-
sável. Esse esforço deve ter uma prioridade clara: preser-
var pessoas e salvar vidas. O que leva a uma revisão da 
diretriz de que “a USP não vai parar”.

A USP precisa parar para poder continuar.
As universidades precisam assumir e difundir uma posição 

condizente com as recomendações científicas e os procedi-
mentos sanitários adotados nos locais que enfrentam outros 
estágios da pandemia. Na contramão do anticientificismo, a 
postura das universidades, neste momento, deve ser inequí-
voca e referencial. Afinal, as universidades públicas têm, sim, 
o dever de orientar o país inteiro. Várias outras instituições de 
ensino e a sociedade em geral esperam esse referencial para 
tomarem decisões. Cada dia importa e faz muita diferença. Há 
urgência. É melhor que essa revisão seja feita ainda hoje.

Nota
1  Nota do Editor. Artigo finalizado pelo autor em 21/3 e publicado em 

24/3/2020. Consultado pelo editor, o professor Rozestraten preferiu 
não atualizar o texto, para que ele cumpra um papel de memória 
daquele período.

2  Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP)
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a normalização  
do anormal1

José Luis Terrón Blanco2

Tradução: Paulo Hebmüller
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Considero, em primeiro lugar, que devemos levar 
em conta que somos Pessoal Docente e Pesquisa-
dor (PDI, na sigla em espanhol). Por razões óbvias 

(número de pessoas afetadas, repercussões nas famílias 
e nos próprios estudantes etc.), a ênfase está sendo colo-
cada no aspecto docente, mas não deveríamos esquecer 
as repercussões que pode haver na pesquisa. A elas me 
referirei mais adiante.

Em segundo lugar, é preciso levar em conta que o con-
finamento não tem as mesmas consequências nos dife-
rentes campos da ciência e que dentro do mesmo campo 
os efeitos não são iguais.

Na docência, por exemplo, depende-se da atividade 
experimental da disciplina e do suporte tecnológico neces-
sário. No meu caso, as ciências da comunicação, e mais dire-
tamente o jornalismo, não são a mesma coisa uma disciplina 
na qual o trabalho se realiza num estúdio e outra que pode 
ser tocada com um computador e uma série de programas.

O mesmo ocorre com a pesquisa, ainda que no mesmo 
campo. E, nas ciências sociais, estamos vendo que as me-
todologias e técnicas qualitativas são as que começam a 
se ressentir. Se nas universidades já existem uma prepon-
derância e um melhor conceito dos estudos quantitativos, 
assistiremos a uma diminuição palpável dos minguados 
estudos qualitativos se a atual situação se prolongar.

No caso da Universidade Autônoma de Barcelona (UAB 
— que, recorde-se, tem uma forte autonomia político-
administrativa e está situada na Catalunha), o primeiro 
aviso que recebemos, no dia 11/3, veio da Generalidad da 
Catalunha [sistema que reúne o presidente, o parlamen-
to, o governo e outras instituições da região autônoma], 
e comunicava que todos os eventos massivos estavam 
suspensos. Curiosamente, isso ocorreu às vésperas da 
festa da faculdade, que foi cancelada. Pelos corredores 
comentávamos que não dava para entender: suspende-se 
uma festa ao ar livre, mas são permitidas aulas em salas 
abarrotadas e sem ventilação, dado o inverno.

Mas já então havia rumores de que as aulas seriam in-
terrompidas no dia 16/3 em todas as instituições de ensi-
no, em princípio por 15 dias, embora já se falasse também 
em estender esse período por mais uma semana e chegar 
assim até a Páscoa, proporcionando outra semana. Ou se-
ja, fechar as instituições durante um mês, embora corres-
pondendo, administrativamente, a três semanas.

Mas os fatos se precipitaram. Na quinta-feira seguinte che-
gou a ordem de que as instituições de ensino, universidades 
incluídas, interromperiam as suas aulas na sexta-feira 13.

“O volume de trabalho disparou. Ao mesmo 
tempo em que reconfiguramos as aulas, 
temos que interagir com os alunos. No meu 
caso, com cerca de 200 alunos de graduação 
e pós-graduação, isso é bastante difícil — 
e pressupõe abandonar  tarefas como a 
pesquisa ou a redação de papers”

Vamos nos deter nesse extremo: no nosso caso, a 
Reitoria comunicou que se interrompia a docência pre-
sencial, mas que a universidade seguia aberta. Fazia-se, 
isso sim, um tíbio chamado ao trabalho a distância — mas 
as instalações universitárias não estariam fechadas para 
professores, pesquisadores e pessoal administrativo.

Felizmente, o Estado de Alarme [decretado pelo gover-
no espanhol em 13/3] fez com que, em apenas 24 horas, 
essa decisão mudasse substancialmente e chegássemos à 
situação que vivemos hoje: universidade fechada. O que 
não quer dizer paralisada.

Como é esse fechamento atual? Apenas serviços essen-
ciais são realizados presencialmente (alguns serviços de 
informática e manutenção das fazendas do curso de Ve-

O tempo demonstrou a tendência de se procurar na tecnologia as soluções para a docência (incluindo a 
pesquisa), aproveitando-se ao mesmo tempo para se propor outro “modelo” de universidade. Mas as brechas 
tecnológicas foram postas em evidência, e elas não são sanadas unicamente com distribuição de equipamentos 
(outra forma de solucionismo tecnológico). Se a Covid-19 deixou alguma coisa patente, foram as grandes 
desigualdades sociais — por exemplo, de gênero ou de classe. Paralelamente, estes meses implicaram um 
aumento da atividade laboral (totalmente desregulada), até provocar entre os docentes estresse e ansiedade
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terinária, por exemplo), e o acesso a alguns laboratórios e 
outras instalações de pesquisa é feito com o mínimo pessoal 
necessário. Para poder entrar na universidade é necessário 
obter uma permissão especial justificando-se força maior.

Os efeitos na docência? Muitos. De um dia para o ou-
tro oferecer a nossos 30 mil alunos, em vez de aulas pre-
senciais, aulas online.

Como? Improvisando. Improvisando modificações no 
plano do curso e na forma de levá-lo a cabo.

Recebemos ajuda para essa transição? Foi disponibiliza-
da uma lista de ferramentas, e agora também há suporte de 
técnicos de informática para tirar dúvidas sobre o seu uso.

E nada mais.
Para as autoridades, a questão é que a docência siga 

com a máxima normalidade possível. O que entendem 
por normalidade?

De fato, podemos levar por algumas semanas uma situ-
ação como a que vivemos agora, mas nem os planos de au-
la e de estudo nem a nossa capacidade docente nem o uso 
adequado das ferramentas tecnológicas (não basta apenas 
que estejam disponíveis) nem a resposta dos estudantes 
etc., etc. aguentarão esse trânsito do presencial para o não 
presencial sem efeitos negativos ou perniciosos.

Porque já se fala na universidade em não retomar a 
docência presencial neste semestre e que alguns serviços 
seriam reabertos (sabe-se lá com quais restrições).

De fato a administração (ou as administrações) tem a 
tendência a normalizar o anormal, como se não estivesse 
acontecendo nada. Qual seria a normalidade no nosso 
caso? Que os alunos sejam avaliados e que o “fracasso 
escolar” seja semelhante ao dos anos e semestres anterio-
res. Se essa situação se prolongar, o que isso significa na 
prática? Aprovar rebaixando as exigências.

Outro aspecto a levar em conta é que os docentes, 
por meio do Campus Virtual da UAB, complementavam (e 
essa é a palavra-chave) a docência presencial com ações 
não presenciais.

Muito do trabalho da docência não presencial passou 
a ser veiculado por meio do Campus Virtual, o que acar-
retou aumento exponencial do tráfego de dados e, nos 
primeiros dias, quedas frequentes do sistema, que não 
suportava esse crescimento. Enquanto isso acontecia, 
éramos informados pontualmente do que estava aconte-
cendo e que se buscavam soluções para que as redes da 
universidade suportassem o maior tráfego de dados.

Agora o problema parece resolvido — por que “pare-
ce”? Porque, nesses primeiros dias, muitos professores e 
alunos ainda não estão fazendo um uso intenso do Campus 
Virtual. Se a situação se mantiver como está, é razoável 
pensar que o tráfego de dados continuará crescendo, o que 
levará a universidade a investir financeiramente em tentar 
dar resposta a esses fluxos crescentes. Devo confessar que 
estou seguro de que ela o fará até o limite do possível.

Voltemos à docência. Usar de forma complementar o 
Campus Virtual não converte automaticamente os docen-
tes que o faziam em professores de ensino não presencial. 
Não o somos — e não estamos preparados para isso.

Como contrabalançar esse quadro? Improvisando; 
com voluntarismo; compartilhando experiências com 
nossos colegas — sempre há os mais familiarizados com 
esses sistemas; errando...

O certo é que, neste momento, o volume de trabalho 
disparou e somos incapazes, se quisermos praticar uma 
docência com mínima qualidade, de chegar a tudo, ou a 
todos, ao mesmo tempo.

Ao mesmo tempo em que reconfiguramos as aulas 
e nos organizamos com os colegas, temos que interagir 
com nossos alunos, pedir-lhes que façam seus trabalhos 
e deem continuidade aos processos. No meu caso, com 
cerca de duzentos alunos de graduação e pós-graduação, 
incluindo doutorado, é fácil compreender que isso é bas-
tante difícil — e pressupõe abandonar no momento ou-
tras tarefas, como a pesquisa ou a redação de papers.

Mas é sempre assim? Da mesma forma como alguns 
alunos “se desligaram” da docência, há professores que 
também o fizeram e estão preferindo aproveitar esses 
dias, por exemplo, para avançar nos seus papers. Porque 
a vida segue, e essa produtividade dos papers é o que lhes 
permitirá continuar ou progredir no sistema universitá-
rio. Não esqueçamos, e esse dado é muito importante, o 
alto grau de precariedade do qual sofrem muitos dos pro-
fessores e pesquisadores da Espanha.

Evidentemente, há muitas coisas para resolver e, a 
permanecer a situação nos moldes atuais, teremos que 
lhes dar resposta. Um exemplo? As provas. Qual a sensa-
ção que temos? Que nossas autoridades nos transferirão a 
responsabilidade por solucionar esse e outros problemas.

E, se me permitem, adicionarei uma série de conside-
rações, ainda que brevemente, porque estamos na uni-
versidade, mas também no mundo.
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Creio que no momento o trabalho administrativo está 
sendo resolvido de forma apropriada. Porém, quais são 
as condições de trabalho do pessoal administrativo e dos 
professores em suas casas? São locais preparados para 
desenvolver o trabalho a distância? Contam com suporte 
tecnológico suficiente? Como são compartilhadas as fer-
ramentas disponíveis e a largura de banda nas casas com 
vários indivíduos, adultos e crianças ou jovens? Como são 
regidas as relações trabalhistas? Etc., etc.

A questão se assenta na manutenção da produtivida-
de, da forma que for, sem que se considerem as condições 
laborais. Atualmente, frente a todas essas demandas, as 
administrações desviam o olhar, esperando que a situa-
ção vá se normalizando, pelo menos em parte.

Ao mesmo tempo, é preciso levar em conta os estudan-
tes. Nossa maior dificuldade nestes momentos, para além 
da adaptação às aulas não presenciais, é dupla: de uma 
parte, quantificar, medir e avaliar adequadamente o que 
pedimos ao aluno, e como o fazemos. De outra, conforme 
já citado, como levar a cabo a docência para que eles não 
se sintam perdidos e nem deixem de nos dar atenção.

“Podemos perder os estudantes por nossa 
inexperiência como professores de ensino 
não presencial, mas eles também não 
escolheram ser alunos a distância, razão 
pela qual, em muitos casos, precisam 
mudar de atitude e alcançar uma 
disciplina interna que talvez lhes falte”

Nesse extremo, como eles mesmos confessam, temos 
problemas evidentes. Podemos perdê-los por nossa inex-
periência como professores de ensino não presencial, mas 
eles também não escolheram ser alunos a distância, razão 
pela qual, em muitos casos, precisam mudar de atitude e 
alcançar uma disciplina interna que talvez lhes falte.

Temos também uma situação da qual ainda se fala só 
nos bastidores. Quantos alunos gostariam de acompanhar 
as aulas mas não têm condições de fazê-lo? Deveríamos le-
var em conta as condicionantes sociais ou tecnológicas que 
esse salto brusco do presencial ao digital não considerou. 

Um exemplo: ainda na semana passada fazia uma tutoria 
com uma aluna que realiza seu trabalho de conclusão de 
curso. Decidimos conversar por Skype, mas na sua peque-
na cidade a largura de banda não é suficiente e, além disso, 
suponho que o tráfego digital tenha disparado. Conclusão: 
substituímos o Skype pelo simples telefonema.

É um caso que tinha solução pela disponibilidade e tam-
bém pela atitude da aluna, que  havia copiado todo o material 
e os arquivos do seu estudo antes do fechamento da universi-
dade e do confinamento. Se não o tivesse feito, a pesquisa se-
ria irrealizável. Esse não deixa de ser um caso identificado pa-
ra o qual se pôde encontrar uma solução fácil. Mas há outros 
em que isso não seria possível. São desconhecidos e, mesmo 
que os conhecêssemos, não poderíamos fazer nada.

Regresso então a uma das questões iniciais: o que 
acontece com a pesquisa? Ou melhor, o que acontecerá 
com ela?

Novamente vou usar um exemplo pessoal.
Como já disse, neste momento toda a minha atenção 

se concentra na docência. A pesquisa está posta de lado. 
Se a situação se prolongar, espero ir tomando as rédeas 
da modalidade não presencial e, apesar da quantidade e 
variedade dos alunos (não é necessário dedicar o mesmo 
tempo a todos), ter algumas horas para… Para o quê?

Iniciei com algumas colegas um projeto de pesquisa 
que concluímos no ano passado. Neste ano havíamos pla-
nejado apresentar resultados em congressos e publicar 
papers. Conseguimos ser selecionados para três congres-
sos. Dos três, já sabemos que dois não serão mais realiza-
dos, enquanto o terceiro talvez ainda ocorra.

O que nos leva a outra consideração. Atualmente, são 
poucos os congressos não presenciais. Talvez essa crise 
sanitária e social leve a se repensar como organizá-los em 
modalidades mais sustentáveis, incluindo a não presencial.

Ou seja, deveremos nos concentrar nos papers; isso, 
claro, daqui a algumas — muitas — semanas.

Mas e os outros projetos que dependem dos prazos fi-
xos estabelecidos pelas agências de fomento? Poderemos 
responder a tempo? As agências serão capazes de adaptar 
suas exigências às circunstâncias que estamos vivendo?

Por último, a crise anterior implicou um grande corte 
nos recursos destinados à pesquisa. Acontecerá o mesmo 
agora? Serão tão ineptos e egoístas a ponto de não se da-
rem conta de que sem a pesquisa colocamos muitas vezes 
nossa sorte nas mãos do destino?
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Como se pode ler no Júlio César, de Shakespeare: “Em 
certos momentos os homens são donos do seu próprio 
destino. A culpa, meu caro Brutus, não é das estrelas, mas 
de nós mesmos, que consentimos em ser inferiores”.

v   v   v

Passaram-se vários meses desde que escrevi os pará-
grafos que precedem este complemento. Os editores da 
revista, amavelmente, avisam que antes de publicá-los 
posso atualizá-los. Minha resposta foi o pedido de incluir 
esta coda, pois atualizar o texto, no meu caso, o dotaria de 
outro sentido, já que as linhas que você acaba de ler foram 
escritas poucas semanas depois de iniciado o confinamento 
em Barcelona. O que posso sim assegurar é que, em linhas 
gerais, não alteraria muita coisa do exposto à época. Não 
obstante, gostaria de destacar, de maneira muito esque-
mática, algumas das questões que abordei e que o tempo 
demonstrou serem tendências (temo que universais).

Em primeiro lugar, procurar as soluções para a docência 
(incluindo a pesquisa) no solucionismo tecnológico, com o que 
se aproveita, ao mesmo tempo, para se propor um outro 
“modelo” de universidade, ou seja: dar-lhe um sentido di-
ferente. De outra parte, como era previsível, as brechas tec-
nológicas foram postas em evidência, e elas não são sanadas 

unicamente com a distribuição de equi-
pamentos (outra forma de solucionismo 
tecnológico), pois geralmente não se leva 
em conta a situação, o entorno no qual 
vive a pessoa, seja estudante, docente ou 
da área administrativa e de serviços. Se 
a Covid-19 deixou alguma coisa patente, 
foram as grandes desigualdades sociais 
(por exemplo, de gênero ou de classe). 
Paralelamente, estes meses implicaram 
um aumento da atividade laboral (to-
talmente desregulada), até extremos de 
provocar entre os docentes, de maneira 
generalizada, estresse e mesmo ansieda-
de, fazendo do voluntarismo a espinha 
dorsal de nossas atividades.

Enquanto isso, nossas autoridades 
docentes têm insistido no intento de 
nos fazer crer que vivemos uma norma-
lidade um tanto alterada – mas só isso, 

sem reconhecer a crise na qual estamos imersos, com tal 
falta de empatia que faz com que docentes e alunos se sin-
tam sozinhos e desorientados. Em poucas semanas começa 
um novo semestre: novamente essa aparência de norma-
lidade na qual alunos não se matriculem e se observe uma 
impressionante falta de protocolos claros e rigorosos para 
a prevenção de contágios. Perdemos uma grande oportu-
nidade: a do diálogo, do pacto entre as partes que confor-
mam a universidade, partindo do princípio de reconhecer 
a crise que vivemos e buscando soluções compartilhadas 
que dessem resposta às dificuldades materiais e emocio-
nais que temos vivido e seguiremos vivendo.

Por último, porque já me estendo em demasia, ob-
servo com preocupação que a infodemia parece ter-se 
estendido também às publicações científicas: proliferam 
de maneira um tanto gratuita os estudos dos efeitos da 
pandemia — no meu caso, no campo da Comunicação, 
estudos que pouco aportam, escritos com demasiada pre-
cipitação e com pouco sossego, distância e reflexão.

Notas
1  Nota do Editor. Artigo escrito especialmente para o Informativo Adusp 

e publicado originalmente em 24/3/2020.  A nosso pedido, o profes-
sor Terrón Blanco atualizou o texto para a presente edição.

2  Professor da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade 
Autônoma de Barcelona (UAB)
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a usp que não Vai parar e 
a sabedoria do meu VizinHo

Elizabete Franco Cruz1

No meio da conversa João me disse: “Poxa, você trabalha tanto! Não é por aí. Se você ficar 
doente ou morrer a USP não vai se importar. A instituição não tem coração, ela tem CNPJ”. 
A sabedoria do meu vizinho pareceu se materializar quando não conseguimos, pela burocracia 
do CNPJ, auxiliar a família do colega funcionário Viola no pagamento do enterro. A USP deveria 
aproveitar a pandemia para comprometer-se com a democracia e os direitos humanos. Colocar o 
cuidado como prioritário na sua agenda. A USP que não vai parar precisa mudar, precisa cuidar
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Vou começar pelo fim. O fim da vida de milha-
res de pessoas em decorrência da infecção pelo 
SARS-Cov-2. O fim da vida de cinco pessoas da 

Universidade de São Paulo2:
Jair Alves de Souza, 63 anos, segurança no Museu de 

Arte Contemporânea da USP (MAC);
Manoel Nunes de Souza, 71 anos, segurança no MAC;
Verdy Luis Tibúrcio, 56 anos, estudante de Química;
Marcelo Bittencourt, 68 anos, produtor da Rádio USP;
Carlos Sérgio de Castro Silva (Viola), 43 anos, funcioná-

rio da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH).
Lamento profundamente a morte de todas estas pes-

soas e presto honras a todos os que partiram, a seus ami-
gos e familiares, deixando nossa gratidão como membros 
de uma comunidade que pôde contar com a colaboração 
de todos eles. Um minuto de silêncio. Sem a presença de 
Jair e Manoel na proteção do MAC, sem o sonho de for-
matura de Verdy, sem o programa “Biblioteca Sonora” 
do Marcelo Bittencourt, sem o riso e cantoria do Viola na 
organização dos materiais do ginásio.

A pandemia Covid-19 afetou o mundo e, como já es-
perado, ao chegar ao Brasil modificou nosso cotidiano de 
vida. Nacionalmente, nossos problemas são ampliados 
por um contexto político conturbado com mudanças de 
ministros (inclusive o ministro da Saúde) e um Presidente 
da República que abala a democracia com ideias como 
fechar o Congresso e o STF, nega a pandemia e não tem 
vergonha de pronunciar as palavras “e daí?” diante do 
aumento do número de pessoas que morrem.

Neste complexo cenário, a USP decidiu seguir o iso-
lamento social e adotou o lema “A USP não vai parar”. 
Dentre tantos desafios vivenciados neste processo um dos 
pontos nevrálgicos foi a manutenção dos cursos de gradu-
ação e pós-graduação, numa perspectiva inicial de simples 
transferência das aulas presenciais para aulas virtuais.  A 
partir deste momento alguns temas passaram a povoar a 
vida acadêmica: pandemia e EaD. A “USP que não vai pa-
rar” impôs uma busca de normalidade e muitos membros 
da comunidade tentaram se organizar para mantê-la.

A questão é que estamos numa pandemia de grande 
magnitude que não comporta a mesma normalidade, 
mas o “não vai parar” foi cumprido por muitas unidades 
e institutos nos quais as adaptações e programas passa-
ram a envolver docentes e estudantes de modo muito 
acelerado.

Pandemia, no dicionário, significa enfermidade epidê-
mica amplamente disseminada, mas a palavra é polissêmica, 
contextualizada, global e local, pode ser plural e singu-
lar. Pandemia do porte da Covid-19 é mais do que uma 
infecção que pode ser analisada estritamente no campo 
biomédico. Talvez seja melhor pensarmos em pandemia 
como um fenômeno psicossocial que fala de adoecimento, 
vida, morte, profundas reorganizações sociais, políticas, 
econômicas, afetivas e cotidianas. 

O arranjo inicial que fizemos nas aulas atende à reali-
dade de quem? De uma boa parte de estudantes e docen-
tes, sim, e de outra boa parte, não. Então fazemos qual 
escolha? As pessoas ficam doentes, cuidam de velhos e 
de crianças, enfrentam problemas sociais, econômicos, 
problemas de saúde física ou mental. Estão distantes de 
pontos de referência afetiva. Não têm computador, não 
têm Internet, não têm estrutura. As pessoas morrem. As 
pessoas ficam enlutadas.

Além destas questões, como está o tempo interno/ex-
terno de cada um, a produtividade, as condições afetivas 
para produzir? Como nossa subjetividade é afetada pelas 
inúmeras e angustiantes imagens e notícias veiculadas 
pela mídia? Pelo medo da perda de quem amamos, da 
perda da própria vida? Como somos afetados pelos visí-
veis limites do planeta e das sociedades, com o desampa-
ro cotidiano estampado à nossa frente?

“Contudo, a pergunta que deveríamos fazer 
é: por que não podemos parar se a vida está 
em jogo? ‘Porque temos como contribuir para 
a manutenção da vida’ seria a única resposta 
aceitável. Todo o resto poder-se-á perder e 
recuperar, noutro tempo, mas a vida não!”

Temos que sucumbir e nos entregar a este estado 
de coisas? Não. Não temos. Entretanto, arquitetar uma 
realidade inexistente e querer que no decorrer de uma 
pandemia todos se encaixem é algo muito violento. E os 
que seguem, deveriam parar?  Não, não precisam parar, 
vamos apoiá-los, se para eles é importante manterem um 
ritmo maior. Só não podemos deixar para trás ou não cui-
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dar dos que não estão seguindo, que são muitos também. 
Estudantes, funcionários(as) e professores(as) têm neste 
momento outra vida, outra rotina. Se queremos continu-
ar, isto tem que incluir acolhimento, muita flexibilidade, 
outro ritmo, muito mais lento, muito mais cuidadoso.

Contudo, se de fato entendêssemos que há uma pan-
demia, com a gravidade da pandemia que estamos viven-
ciando, a pergunta que deveríamos fazer é: por que não 
podemos parar se a vida está em jogo? “Porque temos como 
contribuir para a manutenção da vida” seria a única respos-
ta aceitável. Todo o resto poder-se-á perder e poder-se-á 
recuperar, em algum tempo, noutro tempo, mas a vida não!

Dar continuidade a pesquisas, especialmente àquelas 
que contribuem para o enfrentamento da pandemia, 
manter acesa a chama da vida acadêmica, pensar como 
colaborar com a comunidade. A questão talvez não seja 
binária (parar/não parar), mas, sim, como sustentar tra-
balhos e vínculos para superar a estiagem da existência. 

Nesta dimensão sigamos! Contudo, por que adotamos 
o “não vamos parar” como elemento discursivo norte-
ador? Quando me fiz esta pergunta encontrei algumas 
possíveis respostas e, talvez, todas elas e mais algumas 
possam estar engendradas na compreensão dos nossos 
movimentos institucionais.

A primeira resposta tem inspiração teórica na psi-
canálise: a busca pela normalidade é um mecanismo de 
defesa que utilizamos quando não damos conta de entrar 
em contato com a realidade. E a realidade atual é devas-
tadora. Talvez por isso, alguns adotaram a ideia de que 
estamos em casa mas tudo segue igual! Economia psíqui-
ca, legítima. Manter alguma normalidade para aguentar o 
desamparo. O problema é que a defesa de alguns passou 
a ser o ponto de desespero de outros que não conseguem 
seguir o acelerado ritmo mantido por aqueles que preci-
sam da antiga normalidade que não existe. 

Outra possível resposta é que a USP está preocupada 
com o olhar externo, as críticas que tentam desmerecer 
a universidade pública. Neste sentido seus atuais feitos 
na pandemia estão, felizmente, mostrando a relevância 
da ciência e da Universidade para a sociedade. Aliás, a 
pandemia de algum modo serviu, pelo menos para parte 
das pessoas, para repensar o papel do Estado, do Sistema 
Único de Saúde (SUS), da ciência e das universidades, que 
por todo o país têm tido um papel relevante no enfrenta-
mento do desastre coletivo. 

Uma terceira hipótese para compreendermos a im-
portância deste enunciado pode estar ligada aos apon-
tamentos de Filordi (2020) em artigo no qual analisa as 
instituições de educação de ensino superior privadas no 
contexto da pandemia, mostrando que as universidades 
particulares “não podem parar” porque se entendem co-
mo prestadoras de serviços. Contudo, tal perspectiva en-
tra em confronto com o papel da educação e do trabalho 
dos educadores, como sinaliza o autor:

Mas educadores não prestam serviço, tampouco 
são corretores mercantis. Educadores são cúmplices 
com a vida, com seus desafios, com suas transforma-
ções, sua história, ou seja, com as conquistas, os erros, 
os fracassos e os desafios da longa história humana 
(...). No privatismo, entretanto, a educação quase 
sempre se reduz a um propósito comercial, lucrativo, 
objetivado, logo, não se pode parar. (Filordi, 2020)

O autor comenta ainda que as universidades públicas 
adotaram posicionamento similar. Faz sentido, especialmen-
te se pensarmos nos argumentos apresentados por Chauí 
(2014), que aponta o percurso que torna a USP uma “univer-
sidade operacional”, que abandonou seu papel de instituição 
social e se aproximou de um funcionamento extremamente 
semelhante ao de grandes empresas capitalistas. 

A USP, com a mistura da sua porção empresa produti-
va, preocupada com a avaliação da sociedade, atuou com 
uma boa dose de negação da pandemia. Contudo, existem 
muitas “USPs” dentro da USP e várias unidades foram 
mais cuidadosas, pensando em um ritmo menos acele-
rado, buscando argumentos diferentes, observando os 
limites da realidade trazidos pela própria pandemia, que 
inviabilizaram a suposta normalidade.

No momento atual, enquanto todos e todas ainda ten-
tam se adaptar, sobreviver, buscar energia para seguir, 
confrontamo-nos com situações nas quais observamos 
uma falta de cuidado com a comunidade USP. Além de to-
das as questões pedagógicas, a “USP-empresa que não vai 
parar” enfrenta três graves problemas sanitários que po-
dem nos levar ao aumento da lista de mortos apresentada 
no início deste texto.

O primeiro deles é uma irresponsabilidade sanitária: a fal-
ta de equipamentos de proteção individual (EPIs) para funcio-
nários do Hospital Universitário (HU). O balanço atual indica 
que 40 funcionários já foram contaminados, 20 funcionários 
afastados e dois internados no Hospital das Clínicas.
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O segundo grande problema do âmbito da saúde é a 
não dispensa de trabalhadores terceirizados. Entendo que 
este ponto é complicadíssimo, pois implica questões con-
tratuais, mas sua relevância aparece pelos fatos. Perde-
mos dois trabalhadores, vigias do MAC, e ambos tinham 
mais de 60 anos. Por que estavam no trabalho? Informa-
ções do Sintusp mostram que a empresa não os liberou. 
Mas a questão é que eles prestavam serviços na USP, esta-
vam conosco — e o que temos a dizer sobre isso?

E o terceiro ponto é a fragilidade das respostas oferta-
das ao Conjunto Residencial da USP (Crusp) neste momen-
to. Reconheço a relevância das iniciativas realizadas pela 
Superintendência de Assistência Social da USP (SAS) como, 
por exemplo, entrega de kits para melhoria da Internet, 
testagem para coronavírus, isolamento de estudantes com 
resultado positivo, distribuição de produtos de limpeza e 
de máscaras (doadas pela família de uma estudante).

“Reconheço a relevância das iniciativas 
da SAS. Contudo, a situação do Crusp é 
preocupante. Estudantes capinaram o 
quintal do Bloco das Mães com medo de 
ratos e aranhas. Existem vários problemas de 
saúde física, mental e relacional”

Contudo, a situação do Crusp é muito preocupante. 
Marmitas estão sendo entregues no Restaurante Univer-
sitário (bandejão) da Química. Temos ao menos quatro 
pessoas infectadas que recebem as marmitas no Crusp, 
mas têm que buscá-las na portaria (o que implica circula-
ção local de pessoas doentes). Além das máscaras não há 
nenhuma ação educativa e monitoramento de medidas de 
prevenção. As pessoas estão com poucos recursos financei-
ros, não há sistemática na entrega dos produtos de limpe-
za, falta manutenção dos prédios (cozinhas sem gás, sem 
bicos nos fogões, sujeira). Estudantes capinaram o quintal 
do Bloco das Mães com medo de ratos e aranhas (que re-
centemente estiveram na moradia estudantil). Existem 
vários problemas de saúde física, mental e relacional. 

A fragilidade da Internet continua. O Crusp histo-
ricamente tem problemas de estrutura, de gestão e de 

relações interpessoais. No quadro atual, esses problemas 
emergem associados às necessidades de isolamento e cui-
dado em saúde.

 A precarização do trabalho terceirizado, do Hospital 
Universitário e do Crusp antecede este momento3. A tenta-
tiva de transformação da universidade nos moldes de uma 
empresa também. O que não conseguimos resolver volta 
à tona, e no momento da pandemia emerge de modo dra-
mático, por exemplo, com o risco de morte, especialmente 
dos trabalhadores do HU. Quais propostas seriam possíveis 
neste cenário? O que a USP poderia fazer de diferente?

Poderia começar criando um comitê de crise que fosse 
paritário (professores, estudantes, funcionários), pro-
posta já apresentada pelos sindicatos,  e desenvolver um  
Programa de Apoio à Comunidade no decorrer da pan-
demia do coronavírus. Este comitê poderia encaminhar 
soluções como, por exemplo, compra imediata de EPIs su-
ficientes para uso adequado e seguro de todos os profis-
sionais de saúde, todos os funcionários do HU, usuários e 
acompanhantes, e contratação em caráter de emergência 
de funcionários (para pelo menos cobrir ausências decor-
rentes da doença)

O argumento da inexistência de material no mercado 
não se sustenta diante do fato de que empresas começam 
a fabricar estes produtos. Não deixa de ser paradoxal que 
possamos contribuir para a invenção de EPIs e não tenha-
mos o básico para nossos colegas trabalhadores do HU. 
Além da compra de EPIs, oferecimento de suporte emo-
cional específico para profissionais de saúde, apoio para 
profissionais que precisem de isolamento familiar e que 
estejam doentes.

A segunda proposta seria realmente diminuir o nú-
mero de terceirizados em postos de trabalho ao mínimo 
possível e negociar com as empresas terceirizadas a não 
demissão dos funcionários que prestam serviço na USP 
e são do grupo de risco. Além disto, fazermos doações de 
máscara de pano para funcionários que usam transporte 
público e desenvolvermos uma contribuição para edu-
cação em saúde, para que as informações cheguem aos 
terceirizados.

O Crusp talvez seja o ponto mais desafiador tanto em 
termos de problemas como de possíveis soluções. Segun-
do informações de estudantes, no momento temos qua-
torze famílias (predominantemente mães com crianças) e 
aproximadamente 400 pessoas no Crusp. O que precisaria 
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ser feito é um plano integrado de cuidado e prevenção 
em tempos de pandemia, condições estruturais para que 
possam se manter em isolamento, incluindo mediação de 
conflitos e normas sanitárias, e uma proposta de reorga-
nização estrutural do Crusp pós-pandemia.

“No caso do falecimento do nosso 
colega Viola, observamos que 
a família não tinha recursos e 
buscamos a Universidade para 
tentarmos pagar o enterro. Eis que a 
desigualdade apareceu novamente. 
Familiares de docentes têm direito 
a auxílio-funeral, e familiares de 
funcionários não têm esse direito”

Este comitê também poderia pensar outras iniciati-
vas de apoio para estudantes, professores e funcionários 
de toda a Universidade que estivessem enfrentando pro-
blemas na pandemia. Quantas pessoas já tiveram Covid-
19 na USP? Estamos monitorando? Estamos cuidando? 
Também é importante pensar um fundo para auxiliar 
famílias que não têm dinheiro para o enterro.

No caso do falecimento do nosso colega Viola, ob-
servamos que a família não tinha recursos e buscamos 
a Universidade para tentarmos pagar o enterro. Eis que 
a desigualdade entre funcionários e docentes apareceu 
novamente.

Familiares de docentes têm direito a auxílio-funeral, 
e familiares de funcionários não têm direito a auxílio-
funeral. Além de situações objetivas como estas, várias 
ações da Universidade são vivenciadas por membros da 
comunidade envolvidos no contexto, como desigualdade, 
violência, descuido, descaso. 

Como estão se sentindo agora os trabalhadores 
do HU sem EPIs? O que pensam sobre a própria vida 
e a vida de suas famílias? Como estão se sentindo os 



www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp Revista Adusp   dezembro 2020  117

estudantes que vivem no Crusp? Qual medo habita a 
mulher que atende a criança pelo nome de mãe? (Que 
ela morra? Que seu filho morra?) Como se sentem os 
funcionários terceirizados que trabalham mesmo sen-
do grupo de risco, com medo de perder o emprego e de 
se contaminar?

Estas questões importam para a instituição? Estas 
questões nos importam? Deveriam nos importar? A USP 
quer fazer diferente? Poderia responder a esta pergunta 
com outra questão: o cuidado com a comunidade é parte 
estrutural das concepções de universidade que norteiam 
o modo de funcionamento da USP?

A USP avalia que cuidado está no âmbito de suas 
ações? A organização da universidade nos dá pistas de 
que não. Além de todo o descuido acima relatado, o nú-
mero de psicólogos e assistentes sociais é pequeno. Os 
poucos profissionais que temos estão se aposentando e 
não há reposição de claros. Não temos nem o curso de 
Serviço Social na Universidade.

Casos de saúde mental e violência de gênero implicam 
necessidade de cuidado. Qual a resposta institucional? 
Escritórios! Escritório de Saúde Mental e Escritório USP 
Mulheres. O lugar do cuidado na USP é o escritório! Am-
bos tentam resolver alguns casos, mas não desenvolvem 
nenhuma política institucional de direitos articulados 
com cuidados.

Na reorganização financeira da USP o que passou a ser 
considerado dispensável? Hospital Universitário e Creche 
Oeste! Lugares que em sua tessitura trazem a perspectiva 
do cuidado. 

Discutimos muito questões econômicas e de poder 
na instituição. São fundamentais, obviamente. Mas é 
importante que em um momento de pandemia como o 
que vivenciamos possamos aprender algo com a expe-
riência que abala a humanidade. No mundo, a depen-
dência entre os seres humanos, a partilha de cuidado 
mútuo e comunitário e os limites do capitalismo e da 
destruição do planeta emergem como uma reflexão 
importante.

Tais questões começaram a ser analisadas por vá-
rios pesquisadores(as) do campo das ciências sociais 
e humanas4, justamente estas ciências consideradas 
descartáveis pelo CNPq, e do mundo da fantasia pe-
la narrativa que descreve a torre do relógio da USP4 
(coincidentemente erguida em 1973).

“Judith Butler contesta que a 
pandemia venha a gerar uma vida 
mais solidária, pois a desigualdade 
social garante o inverso: ‘O vírus 
por si só não discrimina, mas nós 
humanos certamente o fazemos, 
movidos como somos pelos poderes 
casados do nacionalismo, racismo, 
xenofobia e do capitalismo’”

Judith Butler (2020) é uma destas autoras que apresen-
tam argumentos para desfazer a ideia de que a pandemia 
é democrática, gerou e gerará uma vida mais solidária 
dentre os humanos.

A desigualdade social e econômica garantirá a 
discriminação do vírus. O vírus por si só não dis-
crimina, mas nós humanos certamente o fazemos, 
moldados e movidos como somos pelos poderes 
casados do nacionalismo, do racismo, da xenofo-
bia e do capitalismo. Parece provável que passa-
remos a ver no próximo ano um cenário doloroso 
no qual algumas criaturas humanas afirmam seu 
direito de viver ao custo de outras, reinscreven-
do a distinção espúria entre vidas passíveis e não 
passíveis de luto, isto é, entre aqueles que devem ser 
protegidos contra a morte a qualquer custo e aqueles 
cujas vidas são consideradas não valerem o bastante 
para serem salvaguardadas contra a doença e a morte. 
(BUTLER, 2020, grifos meus) 

Nas experiências do HU, Crusp e trabalhadores tercei-
rizados não estamos protegendo a vida a qualquer custo. 
Não seriam estas vidas passíveis de luto?

Com a situação do enterro do Viola, funcionário da 
EACH, me lembrei de uma conversa que tive com o João, 
meu vizinho. Certa noite chegando do trabalho, cansada 
e com uma crise aguda de dor no nervo trigêmeo, eu o 
encontrei e começamos a conversar.

No meio da conversa ele me disse: “Poxa, eu vejo que 
você trabalha tanto! Muitas horas por dia, finais de sema-
na, trabalha doente. Não é por aí, você deveria repensar. 
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Se você ficar doente ou morrer a USP não vai se importar. 
A instituição não tem coração, ela tem CNPJ”.

A sabedoria do meu vizinho pareceu se materializar 
quando não conseguimos, pela burocracia do CNPJ, au-
xiliar a família do nosso colega Viola no pagamento do 
enterro. Óbvio que podemos fazer um rateio de despesas 
(apelidado de “vaquinha”) mas, enquanto iniciávamos o 
rateio, a família fez uso da gratuidade do sepultamento. 
Senti náuseas com o abandono. Este serviço implica um 
caixão bastante precário. Na realidade, o caixão pouco 
importa, talvez importe para quem pretende segurar o 
Lattes estrelado nas mãos cruzadas. Mas cuidado com 
quem partilhou conosco o trabalho e a vida seria funda-
mental. Para um CNPJ quais vidas são passíveis de luto?

Na oportunidade da conversa respondi para meu vizi-
nho que a maioria de nós trabalha muito, se desdobra, se 
envolve em várias lutas para aprimoramento da institui-
ção, porque muitos compartilham a visão da Universida-
de de São Paulo como um bem precioso da comunidade, 
um patrimônio material e imaterial da população, um lu-
gar capaz de formar pessoas e com pesquisas e extensão 
contribuir para a melhoria da sociedade, um projeto de 
direitos para o tempo presente e herança para o tempo 
futuro, um projeto de humanidade. Pode este lugar exis-
tir sem direitos e sem cuidados?

“Temos dever existencial de cuidar 
das pessoas do HU, das pessoas 
que trabalham como funcionários 
terceirizados, das pessoas que são 
estudantes  no Crusp, das pessoas 
que não conseguem seguir a USP 
que não para. O que vem depois 
da dor na travessia do campo dos 
mortos? Vem a tarefa de começar a 
tecer, a bordar novamente a vida”

A USP não é um bloco monolítico. Em outros momen-
tos e agora neste de pandemia observo que, apesar de 

não ser a perspectiva hegemônica, existem muitos que 
cuidam, que lutam pela garantia dos direitos humanos. O 
cuidado pode não ser a norma, mas existe nas brechas do 
instituído.

Faço um manifesto! A USP deveria aproveitar a pan-
demia para um momento de inflexão e um compromis-
so com a democracia, os direitos humanos e o cuidado. 
Para colocar o cuidado como prioritário na sua agenda. 
Não há mágica. As desigualdades permanecem e possi-
velmente permanecerão. Mas podemos e devemos fa-
zer diferente. A USP que não vai parar precisa mudar, 
precisa cuidar.

Podemos, como sugere Larrosa, nos permitir parar 
para sentir, parar para pensar e nos afetarmos com a 
experiência. “É experiência aquilo que ‘nos passa’, ou que 
nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma 
e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, 
portanto, aberto à sua própria transformação”  (Bondia-
Larrosa, 2002, p. 25, 26).

Temos dever existencial de cuidar das pessoas do 
HU, das pessoas que trabalham como funcionários ter-
ceirizados, das pessoas que são estudantes no Crusp, das 
pessoas que não conseguem seguir a USP que não para.

Vou terminar pelo começo. O que vem depois da 
morte? Da dor na travessia do campo dos mortos? Te-
nho a impressão de que vem uma tarefa de começar a 
tecer, a bordar novamente a vida. Depois de toda esta 
experiência, qual vida seremos capazes de tecer? Não 
sei. Parece que ainda temos que juntar o material que 
sobrar na sociedade pós Covid-19. O que sobrar de nós, 
o que sobrar em nós.

Procurar fios, agulhas, tecidos. Fazer o exercício de 
achá-los nos escombros, no lixo e no esgoto do capitalismo 
e fascismo neoliberal que destrói as pessoas e o planeta. 
Buscar as mãos que querem tecer o comum. Não sei o que 
sobrará nos governos, nos CNPJs, nas comunidades... mas 
nos corações haverá alguma resistência, alguma esperan-
ça, algum desejo de partilhar direitos humanos e cuidado. 
Tempos sombrios já nos mostraram esta capacidade.

Não sei o tempo histórico que será necessário para 
novas tessituras, mas parece-me que ainda podemos 
escolher seguir na urdidura da vida, fazendo o que nos 
sugere Toni Morrison (2017): “Dar continuidade ao projeto 
humano que é permanecer humano e impedir a desumanização 
e a exclusão de outros”.
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https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/por-que-a-educacao-deveria-parar-na-quarentena-por-alexandre-filordi/
https://www.adusp.org.br/index.php/opiniao/3676-a-usp-que-nao-vai-parar-e-a-sabedoria-do-meu-vizinho-por-elizabete-franco-cruz-each#_ftnref1
https://www.adusp.org.br/index.php/opiniao/3676-a-usp-que-nao-vai-parar-e-a-sabedoria-do-meu-vizinho-por-elizabete-franco-cruz-each#_ftnref2
https://www.adusp.org.br/index.php/opiniao/3676-a-usp-que-nao-vai-parar-e-a-sabedoria-do-meu-vizinho-por-elizabete-franco-cruz-each#_ftnref3
https://www.adusp.org.br/index.php/opiniao/3676-a-usp-que-nao-vai-parar-e-a-sabedoria-do-meu-vizinho-por-elizabete-franco-cruz-each#_ftnref4
https://jornal.usp.br/cultura/voce-sabe-o-significado-dos-desenhos-na-torre-do-relogio/
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que uniVersidade queremos 
no mundo pós-pandemia?1

Marcelo Zaiat2

Lamentavelmente o que presenciamos foi uma corrida nas unidades para cumprir com o lema “A USP não vai parar” 
a qualquer custo, com a justificativa de que o país precisará, ao final dessa pandemia, dos milhares de profissionais 
que se graduarão neste ano. Será mesmo? Será que esse mundo em transformação e que passa por uma situação 
nunca vivida estará ávido por receber os profissionais formados pela USP, com seus conteúdos intactos, ainda que 
oferecidos de forma atabalhoada com a adaptação às pressas de cursos presenciais em cursos a distância?
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Com a interrupção das aulas a partir de 17 de março 
de 2020 em virtude da pandemia, instaurou-se um 
ambiente de incertezas na comunidade discente e 

docente da Universidade de São Paulo. Desde o primeiro 
comunicado, a Reitoria da USP já sinalizou pela continui-
dade das aulas a distância com uso de ferramentas diver-
sas, algumas disponibilizadas pela própria Universidade. 
O que era, entretanto, uma diretriz, uma recomendação, 
com o passar do tempo tornou-se uma obrigação e, em 
pouquíssimo tempo, cursos presenciais tiveram que ser 
formatados para a modalidade a distância. Professores 
que nunca tinham usado ferramentas de EaD tiveram que 
buscar treinamento ou aprender sozinhos como manejar 
essas tecnologias e encontrar uma forma de aplicá-las a 
seus cursos planejados para serem ministrados presen-
cialmente. Ao corpo discente restava buscar, em suas 
casas, estrutura para acompanhar tais cursos.

Tudo isso aconteceu de forma expedita, sem planeja-
mentos, sem uma pausa para reflexão. Lamentavelmente o 
que presenciamos foi uma corrida nas unidades da Univer-
sidade para cumprir com o lema “A USP não vai parar” a 
qualquer custo, com a justificativa de que o país precisará, 
ao final dessa pandemia, dos milhares de profissionais que 
se graduarão neste ano. Será mesmo? Será que esse mundo 
em transformação e que passa por uma situação nunca 
vivida estará ávido por receber os profissionais formados 
pela USP, com seus conteúdos intactos, ainda que ofere-
cidos de forma atabalhoada com a adaptação às pressas 
de cursos presenciais em cursos a distância? Não consigo 
responder a essa questão, mas não a considero relevante 
de imediato, pois há outras questões mais importantes a 
serem respondidas e que me incomodam muito.

Que recado a USP quer passar aos seus alunos, aos seus 
servidores e à comunidade em geral com essa forma de 
ação? Também não tenho respostas claras, mas ouso buscá-
las à luz das ações tomadas desde que tudo começou. Inter-
namente vejo uma corrida entre dirigentes, muitos queren-
do mostrar eficiência e presteza em seguir à risca a diretriz 
estabelecida pela Reitoria. Dirigentes que, cada qual com 
sua motivação, tomaram diretrizes como regras e o que era 
recomendação virou obrigação. No espírito de competição 
que guia as relações dentro deste sistema em que vivemos, 
muitas unidades definiram suas ações para estar à frente de 
outras e não decepcionar o “poder central”, afinal há inte-
resses, sobretudo políticos, envolvidos nessas relações.

E qual o recado à comunidade? Em primeira leitura 
vejo que seria o de mostrar que a Universidade custeada 
por dinheiro público não pode parar, principalmente 
em momento de crise. No entanto, essa primeira leitura, 
ainda que tenha sentido, pode se mostrar equivocada se, 
com uma lupa, enxergarmos o pensamento hegemônico 
em nossa Universidade. Nessa perspectiva, ouso afirmar, 
não sem uma pontada no peito, que o recado quer atingir 
principalmente o “mercado”, aquele “ser” que absorverá 
a mão de obra despejada pela Universidade. Como citei a 
meus alunos logo no começo das aulas virtuais “mediadas 
por novas tecnologias”, considero que essa é uma estra-
tégia de marketing, com recado endereçado ao mercado 
e indicando que a USP forma operários-padrão para as 
empresas, aqueles que nunca param, nem nas piores ad-
versidades. O Proletário 4.0 para a nova base produtiva 
mundial.

Será mesmo que é esse recado que devemos dar aos 
nossos discentes? Em épocas de crises extremas como 
esta não seria muito mais importante pararmos para uma 
reflexão coletiva, com leituras que nos levem a repensar 
nossas ações como cidadãos e cidadãs? Isso não seria mais 
útil que a continuidade, a qualquer custo, das atividades 
“normais”, com apresentação dos mesmos conteúdos ofe-
recidos como se estivéssemos na mais absoluta normali-
dade? Num momento que muitos especialistas dizem que 
o mundo não será o mesmo após essa pandemia, não seria 
mais interessante que isso fosse discutido exaustivamen-
te com nossos estudantes? No entanto, me parece que a 
manutenção do calendário acadêmico é mais importante 
no momento.

“Entendo que minha função é auxiliar 
na formação de cidadãs e cidadãos 
engajados política e socialmente. 
Temo que com despejos de conteúdos 
a qualquer custo estejamos dando 
um recado muito ruim para nossa 
comunidade universitária e para 
nosso corpo discente”
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Obviamente nem todas as unidades da USP agiram 
dessa forma e citarei apenas um exemplo que para mim 
basta: a Faculdade de Educação (FE-USP). Sim, a Faculda-
de de Educação tomou medidas antagônicas às diretrizes 
da USP. Repito: a Faculdade de Educação! Por que tanta 
ênfase? Porque entendo que as maiores autoridades em 
educação de nossa Universidade pertencem a essa unida-
de. Porque, em minha opinião, essa deveria ser a unidade 
mais ouvida e consultada sobre o tema educação. Parece 
óbvio, não? Não é, infelizmente. De acordo com comuni-
cado do Conselho Técnico-Administrativo (CTA) da FE-
USP, as orientações a respeito das atividades acadêmicas 
explicitaram “uma posição contrária à transformação 
de disciplinas presenciais em disciplinas a distância, sob 
o risco de prejudicar os/as estudantes e docentes com 
dificuldades de acesso à Internet e a qualidade da expe-
riência formativa” (vide http://www4.fe.usp.br/comuni-
cado-da-direcao-deliberacao-do-cta-20-03-2020, acesso em 
6/4/2020). A Comissão de Pós-Graduação (CPG) da mesma 
unidade também lançou um comunicado com o seguinte 
teor: “A respeito da conversão de disciplinas presenciais 
na modalidade a distância, a CPG ponderou que os/as es-
tudantes se matricularam em disciplinas presenciais cuja 
natureza é bastante diversa de uma disciplina planejada 
para oferta a distância. Ademais, nem todos/as os/as do-
centes e discentes dispõem de condições e acesso adequa-
do à Internet para participação online, assim como a sala 
pró-aluno permanecerá fechada. Salienta-se, entretanto, 
a importância da manutenção do vínculo entre alunos/as 
e professores/as, o que pode acontecer pelo contato fre-
quente por e-mail, sugestões de leituras, atividades pro-
gramadas, etc., sem que isso represente a substituição da 
carga horária presencial” (vide http://www4.fe.usp.br/wp-
content/uploads/untitled-03192020-172241.pdf, acesso em 
6/4/2020). Mais claro impossível. Por que a USP não ouve 
a sua unidade que entende, ensina e pesquisa educação?3 
Essa, para mim, é a pergunta mais desconcertante e sin-
ceramente não encontro nenhuma resposta lógica.

Como docente da USP, comprometido com minhas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão na Universidade, 
me sinto bastante desconfortável com toda essa situação 
e com a condução que vem sendo dada em relação ao en-
sino, principalmente de graduação. Em ensino, especifica-
mente, entendo que minha função é auxiliar na formação 
de cidadãs e cidadãos engajados política e socialmente, 

conscientes de suas responsabilidades na sociedade, 
principalmente em um país com tamanha desigualdade 
social como o nosso. Temo que com essa ação, que preza 
por despejos de conteúdos a qualquer custo, sem refle-
xão profunda do momento crítico que nosso planeta tem 
vivenciado e que despreza minorias que não possuem 
ferramentas e condições de acompanhar o ensino a dis-
tância (planejado às pressas), estejamos dando um recado 
muito ruim para nossa comunidade universitária e para a 
sociedade, principalmente para nosso corpo discente.

A propósito, com a justificativa de proteção dos estu-
dantes que não conseguirem acompanhar, por qualquer 
motivo, as aulas virtuais, a Universidade estendeu o pra-
zo para trancamento da matrícula. Temo, entretanto — e 
é com muito pesar que me permito assim pensar —, que 
tal medida visa eliminar do processo aqueles e aquelas 
que se perderam no caminho do mundo do ensino vir-
tual, sem traumas, sem regimes excepcionais de recu-
peração, sem possíveis processos judiciais. Uma medida 
conveniente para o sistema implantado.

Como já citei antes, especialistas afirmam que, após a 
pandemia, o mundo será diferente. Como a USP contri-
buirá para essa construção? Olhará o velho mundo e se 
orgulhará de ter passado por essa transição sem ter per-
dido um dia sequer de aula, sem ter deixado de ministrar 
um único conteúdo a seus estudantes? Ou se orgulhará 
de ter usado a “oportunidade” para mostrar que apren-
deu novas técnicas de ensino virtual ou, como preferem, 
mediado por tecnologias? No novo mundo pós-pandemia 
caberá essa USP?

Notas
1  Nota do Editor. Texto publicado originalmente pelo Informativo Adusp 

digital em 16/4/2020. Consultado sobre a publicação na Revista 
Adusp, o professor Zaiat optou por não atualizar o texto.

2   Professor da Escola de Engenharia de São Carlos (USP)
3  Nota do Editor. Depois de dois meses, porém, a Faculdade de Educa-

ção passou a admitir o ensino não presencial ainda que com todas as 
cautelas, por considerar que “a mudança de cenário, com a prorro-
gação e possivelmente intensificação da necessidade de isolamento 
social e de sua forma, leva-nos a repensar o modo como conduzimos 
as atividades de formação”, e que “neste momento, a utilização de 
meios remotos é a única condição possível para interagir e promover 
atividades de ensino da graduação, sem colocar em risco os membros 
da comunidade; tal utilização não poderá ser dispensada numa even-
tual retomada das atividades presenciais”. Cf. “FFLCH decide adotar 
‘disciplinas ministradas remotamente’, e Faculdade de Educação pas-
sa a admitir meios remotos até mesmo durante a eventual retomada 
futura de atividades presenciais” (Informativo  Adusp, 26/5/2020).

http://www4.fe.usp.br/comunicado-da-direcao-deliberacao-do-cta-20-03-2020
http://www4.fe.usp.br/comunicado-da-direcao-deliberacao-do-cta-20-03-2020
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/untitled-03192020-172241.pdf
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/untitled-03192020-172241.pdf
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3678-fflch-fe-ead
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3678-fflch-fe-ead
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3678-fflch-fe-ead
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3678-fflch-fe-ead
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ensino de exCeção na usp1

Lincoln Secco

“A tribulação produz a paciência, 
e a paciência a experiência, e a 

experiência a esperança” (Rm., 5:3-4)

Qualquer que seja o nome, agora a “coisa” é a mesma: substituição da aula 
presencial. Por isso é imperioso declarar que adotamos o ensino remoto 
em caráter emergencial e sem a qualidade que uma Faculdade de Filosofia 
exige. E imagino que o mesmo valha para todas as unidades da USP. Para 
alguns, a normalização do ensino não presencial nas faculdades privadas 
exige que a USP tome a mesma saída, para não reforçar o estereótipo de 
que nossos campi são agregados de maconheiros e ociosos. Não acredito 
que possamos convencer fascistas nos igualando a eles
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A Epidemia que nos assola em 2020 tem potencial 
e duração incertos, entretanto é provável que a 
nossa geração e talvez as mais novas vivenciarão 

uma revolução profunda, diferente das revoluções políti-
cas que derrubam governos, mas semelhante àquelas que 
transformam o cotidiano, como as guerras mundiais ou o 
Maio de 1968.

A mudança não necessariamente será para um mundo 
melhor e desde já intelectuais públicos discutem se have-
rá um aprofundamento das políticas neoliberais para co-
brar os custos da recessão dos mais pobres; se na Europa 
o neofascismo vai liderar uma defesa regressiva do Esta-
do, a permanência das técnicas policiais de confinamento 
e a vigilância permanente; se a sociedade vai exigir um 
novo Welfare State; se teremos, como na época da gripe 
espanhola, uma onda de greves e lutas sociais etc. 

A única certeza que temos é que nenhum cenário es-
tá dado de antemão. O porvir depende das escolhas que 
faremos agora, embora elas sejam constrangidas pela 
correlação de forças sociais existente. É surpreendente 
ouvir de intelectuais admiráveis a expressão “inevitável” 
ou que estamos num momento excepcional que exige 
medidas de “exceção”.

Nas universidades públicas onde, malgré tout, as hierar-
quias são mais democráticas do que nas privadas, há uma 
profunda discussão sobre a substituição das aulas presen-
ciais. Dou o exemplo do Departamento de História da USP, 
onde a chefia e a coordenação do curso não aceitaram de 
afogadilho outras maneiras de ensino. Elas sabem que nos-
sos cursos são feitos com discussão conjunta de textos e 
livre troca de ideias. E isso extrapola a sala de aula, envolve 
reuniões, debates, grupos de estudos, vivência conjunta, o 
movimento estudantil e tantas outras coisas.

Ora, se tivéssemos que escolher uma única lição 
aprendida na nossa Faculdade de Filosofia é a de que a 
forma significa. E isto não é trivial. Um autor cuja citação 
se tornou condenável diria que a separação entre forma e 
conteúdo é meramente didática, “porque as forças mate-
riais não seriam concebíveis historicamente sem forma e 
as ideologias seriam caprichos individuais sem as forças 
materiais” (Gramsci, Caderno VII, &21). Por trás do fetiche 
das técnicas (funciona bem? não funciona?), o processo 
de ensino-aprendizagem continua a ser uma relação so-
cial. E a forma que essa relação vai assumir tem significa-
do em si mesma.

Não quero dizer com isso que não tenhamos que dar 
aulas remotas por uma determinação administrativa; que 
retomar, sob uma epidemia, aulas com 100 ou mais alu-
nos, em salas e anfiteatros sem janela, não seja insalubre 
(e era bom antes?); que orientar discentes em gabinetes 
minúsculos sem ventilação seja razoável. Mas até a tradi-
ção sindical, com todos os seus limites, nos ensina que é 
preciso resistir antes de negociar.

“Ao aderir individualmente ao 
ensino remoto para nos livrarmos 
de disciplinas e resolvermos nossos 
prazos pessoais, favorecemos a 
ideia de tornar a exceção uma regra. 
O Governo irá considerar que o 
aumento de produtividade tornará 
supérfluos muitos docentes” 

Uma vez que outras modalidades de ensino se impõem 
é imprescindível um compromisso oficial da USP com o 
caráter transitório delas. Nossas alunas e alunos devem ser 
informados que há perdas irreparáveis. Devemos também 
refletir sobre os meios e lembrar que eles modificam o con-
teúdo. A aula não é um pacote de informações transmitido 
e sim a escultura coletiva do conhecimento. Assim como as 
redes sociais e o WhatsApp modificaram o significado da 
política e substituíram o debate por uma disputa orientada 
por algoritmos e fake news, as aulas são profundamente al-
teradas sem a nossa convivência universitária.

Há uma diferença conceitual entre EaD e outras ma-
neiras de ensino online. O ensino remoto existiu antes da 
Revolução Informática, mas jamais substituiu os cursos 
tradicionais de maior densidade formativa. Além disso, a 
diferença não pode se reduzir a uma questão bizantina. 
Qualquer que seja o nome, agora a “coisa” é a mesma: 
substituição da aula presencial. Por isso, é imperioso 
declarar que adotamos o ensino remoto em caráter emer-
gencial e sem a qualidade que uma Faculdade de Filosofia 
exige. E imagino que o mesmo valha para todas as unida-
des da USP.
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Para alguns, a normalização do ensino não presencial 
nas faculdades privadas exige que a USP tome a mesma 
saída, para não reforçar o estereótipo de que nossos cam-
pi são agregados de maconheiros e ociosos. Não acredito 
que possamos convencer fascistas nos igualando a eles.

Aprendemos com a História que inovações surgidas 
em momentos excepcionais se rotinizaram: desde o zi-
pper, o nylon e a comida enlatada até os computadores e a 
bomba nuclear. Cada uma com suas virtudes e perigos. As 
medidas de exceção do Estado também podem se pereni-
zar, como advogava o jurista nazi Carl Schmitt.

Ao aderir individualmente ao ensino remoto para nos 
livrarmos de nossas disciplinas e resolver nossos prazos 
pessoais, favorecemos a ideia de tornar a exceção uma re-
gra. O Governo de São Paulo irá considerar que o aumento 
de produtividade (a palavra é essa mesma) tornará supér-
fluos muitos docentes; e que nosso regime de dedicação 

exclusiva poderá ser revisto. E se a opção for individua-
lista, tenhamos consciência de que sacrificaremos nossos 
colegas submetidos a contratos precários que dedicaram 
suas vidas à pesquisa e aguardam seus concursos.

A tarefa primordial agora é cuidar-se; sobreviver físi-
ca e psicologicamente; e esperar. Mas a nossa esperança 
não está num Deus ex machina. Muito menos num salve-se 
quem puder. Ela é aberta à mudança social e exige de nós 
o engajamento militante.

Notas
1  Nota da Redação. Artigo publicado originalmente no boletim Maria 

Antonia, do Grupo de História e Economia Política da USP (Gmarx), nº 
10, abril de 2020, e posteriormente (17/4/2020) no Informativo Adusp 
digital. O professor Secco atualizou o texto para a presente edição. 

2  Professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Le-
tras e Ciências Humanas (FFLCH-USP)
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