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Introdução

O desfecho polí=tico derivado da complexa conjuntura que envolve a
experie5ncia petista de governos de conciliaçaHo de classe, o golpe de 2016 e
a  ascensaHo  do  governo  Bolsonaro,  cimentou  um  conjunto  de
transformaçoH es estruturais que fez emergir significativas determinaçoH es na
composiçaHo  das  forças  sociais  em  luta  no  cena= rio  brasileiro.  O  novo
momento de renovaçaHo/restauraçaHo possui um ní=vel de eficie5ncia no plano
polí=tico e ideolo= gico que foi capaz de conformar importantes mecanismos
norteadores  de subalternidade polí=tica,  os  quais,  a  partir  de  uma forma
particular de articulaçaHo entre coerçaHo e consenso,  inseriram o conjunto
das classes subalternas no processo de instauraçaHo de uma nova fase de
hegemonia do capital. 

“Modernizando”  e  reestruturando o  modus operandi dos  regimes
repressivos e inconstitucionais, a contrapartida aN  atual acentuaçaHo da supe-
rexploraçaHo da força de trabalho e agudizaçaHo das expressoH es da questaHo
social e=  o bloqueio ou a eliminaçaHo de toda a luta polí=tica, onde qualquer
medida das age5ncias da sociedade que expressem as vontades coletivas e
projetos societa= rios alternativos passa a ser acusada de antiquada, inefici-
ente, subversiva e comunista. Os traços elitistas e antipopulares da trans-
formaçaHo polí=tica e da modernizaçaHo econo5 mica, e a necessidade de restri-
çaHo da participaçaHo do poder polí=tico aN s forças populares saHo elementos
que (em maior ou menor grau) sempre estiveram presentes na constituiçaHo
da nossa formaçaHo histo= rica, como parte constituinte das diferentes formas
de expressaHo dos processos que nos conduziram aN s especificidades da nos-
sa “via naHo cla= ssica” de revoluçaHo burguesa1.

*DOÍ- 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.395-332
1 Ou seja,  processos que naH o seguiram as formas de transiçaH o ocorridas nas revoluçoH es in-
glesas do se= culo XVÍÍ ou da Grande RevoluçaH o Francesa do se=culo XVÍÍÍ.
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No a5mbito da tradiçaHo marxista, Lenin e Gramsci nos forneceram
importantes  elementos  para  a  compreensaHo  dos  processos  de  transiçaHo
“naHo cla= ssica” para o capitalismo. A noçaHo lenineana de “via prussiana” (LE-
NÍN, 1980) serve sobretudo para definir, nos processos de transiçaHo para o
capitalismo, o modo de adequar a estrutura agra= ria aN s necessidades do ca-
pital. Na nova ordem fundada pela via prussiana, a antiga grande proprie-
dade rural pre=–capitalista naHo e=  aniquilada, mas sim vai se transformando
gradativamente em empresa capitalista agra= ria,  conservando sua grande
dimensaHo, e mantendo formas de trabalho fundadas na coerçaHo extra–eco-
no5 mica de extraçaHo do excedente produzido, atrave=s de ví=nculos de depen-
de5ncia e subordinaçaHo, que se realizam desde a viole5ncia aberta ate=  a intro-
missaHo na vida privada do trabalhador rural.  Coutinho (2005) ressalta a
evide5ncia de que esse processo 

[...] permite a conservaçaHo (ou mesmo o fortalecimento) do poder po-
lí=tico do velho tipo de proprieta= rio rural, que continua a ocupar pos-
tos privilegiados  no aparelho de Estado da nova ordem capitalista
(Íbidem, p. 45).

A noçaHo de “revoluçaHo passiva” e=  utilizada por Gramsci (2002) com
a perspectiva de determinar processos sociais e polí=ticos de transformaçaHo
para a “modernidade capitalista” promovidos "pelo alto", em que a concilia-
çaHo entre diferentes fraçoH es das classes dominantes consegue garantir a fir-
me manutençaHo do poder em suas maHos mantendo assim as classes traba-
lhadoras em sua condiçaHo de subalternidade. Esse processo implica sempre
dois momentos: o da “restauraçaHo” (pois se trata sempre de uma reaçaHo aN
possibilidade de uma transformaçaHo efetiva e radical proveniente “de baixo
para cima”, conservando assim importantes elementos sociais, polí=ticos e
econo5 micos da velha ordem); e o da “renovaçaHo” (pois, na medida em que
necessita realizar modificaçoH es efetivas e operar mudanças necessa= rias aN
modernizaçaHo,  muitas demandas populares saHo assimiladas “pelo alto”  e
postas em pra= tica pelas velhas camadas dominantes). Gramsci indica duas
causas–efeitos da “revoluçaHo passiva”: 1) o principal instrumento de trans-
formaçaHo “pelo alto” e=  o Estado, e o seu fortalecimento em detrimento da
sociedade civil revela, de forma concreta, o predomí=nio das formas ditatori-
ais de supremacia em detrimento das formas hegemo5 nicas; 2) a pra= tica do
transformismo como modalidade de desenvolvimento histo= rico que implica
a cooptaçaHo ou assimilaçaHo pelo bloco de poder das fraçoH es rivais das pro= -
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prias classes dominantes ou ate=  mesmo de setores das classes subalternas.
(COUTÍNHO, 1999, p. 198).

Tais noçoH es e conceitos se revelaram de utilidade inestima=vel para
contribuir na especificaçaHo e ana= lise do caminho brasileiro para o capitalis-
mo e sua consolidaçaHo.  Nosso passado colonial – de um paí=s exportador
fundado no latifu= ndio de monocultura extensiva, assentado no compromis-
so entre o instituto da escravidaHo, o liberalismo econo5 mico e um forte con-
servantismo sociocultural e polí=tico, traduzido no mandonismo oliga= rquico
(PRADO JR., 2000; ÍANNÍ, 2004; SCHWARZ, 2000) – e a condiçaHo subordi-
nada e dependente de nossa inserçaHo no modo de produçaHo capitalista e aN
ordem imperialista (FERNANDES, 1976, 1981a) teriam imposto uma forma
polí=tica que implicaria a determinaçaHo “pelo alto” das condiçoH es fundamen-
tais de desenvolvimento e garantia das relaçoH es sociais de produçaHo bur-
guesas (ÍASÍ, 2019a ; COUTÍNHO, 2005). 

A possibilidade de ruptura radical com o passado foi anulada pe-
rante a efetivaçaHo da opçaHo de conservaçaHo dos traços essenciais das rela-
çoH es sociais “arcaicas” e a depende5ncia ampliada do capital internacional.
Assim, em vez de ser resultado de movimentos populares, a modalidade an-
tijacobina de transiçaHo ao capitalismo no Brasil foi um processo realizado
graças ao deslocamento da funçaHo hegemo5 nica entre as diferentes fraçoH es
das classes dominantes, aN  utilizaçaHo permanente dos aparelhos repressivos
e de intervençaHo econo5 mica do Estado para garantir os interesses destas, e
aN  eliminaçaHo das forças populares da possibilidade de participaçaHo no dire-
cionamento da vida social e nos processos e centros polí=ticos deciso= rios.

A questaHo agra= ria e=  decisiva para a compreensaHo das formas his-
to= ricas assumidas pelo Estado ante a permanente presença dos interesses
vinculados aN  propriedade territorial na composiçaHo polí=tica do poder, inter-
ferindo nas grandes transformaçoH es operadas na vida da naçaHo. Nossa “via
naHo cla= ssica” de transformaçaHo capitalista teve como uma de suas protago-
nistas a velha oligarquia agra= ria – dos proprieta= rios de terras e de escravos
– a qual se modernizou e se recompo5 s economicamente e reconstruiu alian-
ças para garantir a sua manutençaHo no bloco de poder, influenciando de
forma decisiva os pilares conservadores da dominaçaHo burguesa. A debili-
dade histo= rica dos poucos momentos de construçaHo democra= tica (mesmo
que “dentro  da ordem”) teve como complemento a constante  vito= ria  ou
predomí=nio do Estado forte, do cara= ter autocra= tico, do regime de exceçaHo e
da ditadura civil ou militar (ÍANNÍ, 1984). Conforme nos esclarece Íamamo-
to (2006), a constante dessa trajeto= ria tem sido a permanente exclusaHo dos
trabalhadores urbanos e rurais das decisoH es do Estado e do bloco do poder,
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sujeitos a repressaHo centralizadora do Estado e ao arbí=trio do poder priva-
do dos chefes polí=ticos locais e regionais. Ou seja, na histo= ria da sociedade
brasileira,  a  socializaçaHo  da  polí=tica  sempre  foi  um  processo  inconcluso
(NETTO, 2005).

Considerando todos estes aspectos, mostra–se a necessidade urgen-
te de recuperarmos as caracterí=sticas e elementos estruturantes de nosso
passado como forma de ampliar a capacidade de ana= lise do presente, obje-
tivando melhor explica= –lo. E e=  justamente a partir dessa necessidade que se
constro= i  o presente  capí=tulo, no qual buscaremos fazer algumas ana= lises
acerca do cara= ter do Estado e sua relaçaHo com as classes e as lutas sociais
na particularidade da formaçaHo social brasileira, explicitando a constante
utilizaçaHo das formas autocra= ticas de resoluçaHo dos antagonismos de classe
e como estas formas ganham novas  mediaçoH es  no atual  cena= rio  polí=tico
brasileiro do se=culo XXÍ, a partir da ascensaHo de um governo que demons-
tra, de forma cada vez mais potencial, os seus traços neofascistas.
 
A formação do Estado Nacional e a recorrente exclusão
das forças populares da cena política. 

Caio Prado Jr. (2000; 2012) nos revelou que os eventos constituin-
tes do processo da Índepende5ncia e da formaçaHo do Estado nacional brasi-
leiro representaram o fato de que a superestrutura polí=tica do Brasil Colo5 -
nia naHo mais correspondia ao estado das forças produtivas e aN  infra–estru-
tura do paí=s, rompendo–se para dar lugar a outras formas mais adequadas
aN s novas condiçoH es econo5 micas e capazes de conter a sua evoluçaHo. Toda-
via, ao contra= rio de uma transiçaHo via revoluçaHo popular “ativa”, desenvol-
vida quando uma classe ou bloco de classes hegemoniza a mobilizaçaHo efe-
tiva das massas populares, conduzindo–as a um rompimento radical com a
velha ordem polí=tica e social (tal como se desenvolveu no processo jacobi-
no), o processo aqui foi resultante de um “ambiente de manobras de basti-
dores”. 

Em outras palavras, diferente da experie5ncia da Ame=rica Hispa5nica
ou inglesa – onde a histo= ria de ruptura com o pacto colonial, do processo da
independe5ncia e da formaçaHo de um novo Estado–naçaHo se revestiu, pelo
menos em seu inicial impulso, das caracterí=sticas de um tí=pico processo re-
voluciona= rio nacional–libertador –, a forma pela qual se construiu a eman-
cipaçaHo no Brasil foi atrave=s de uma seque5ncia de manobras “pelo alto”, de
conciliaçoH es “de cu= pula” entre diferentes segmentos das elites dominantes,
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sob a qual a “luta se desenrola exclusivamente em torno do prí=ncipe regen-
te”, e o poder e=  absorvido por completo por essas elites dominantes da ex–
colo5 nia, haja vista que tal processo foi acompanhado pela exclusaHo comple-
ta do protagonismo das camadas populares. (PRADO JR., 2012, p. 50–51).

Analisando os eventos que se abrem a partir de 1822, Octavio Íanni
(2004) afirma que a DeclaraçaHo da Índepende5ncia, a construçaHo da Assem-
bleia Constituinte, os conflitos com os “portugueses” e as revoltas e revolu-
çoH es populares ocorridas em diversas partes do paí=s, naHo conseguiram lan-
çar o Brasil em um patamar mais avançado da histo= ria, pois naHo desagua-
ram de imediato na aboliçaHo do regime de trabalho escravo, na Proclama-
çaHo da Repu= blica, no estabelecimento de garantias democra= ticas. O que se
presenciou foi a derrota, o controle ou simplesmente a supressaHo dos movi-
mentos e das ideias comprometidas com a repu= blica e com a democracia,
ale=m do paulatino – mas efetivo – encobrimento pelo manto mona= rquico
das inquietaçoH es e das desigualdades presentes no paí=s. Criou–se a ilusaHo
de que a maioria dos problemas gerados com o escravismo, as naçoH es indí=-
genas, a questaHo agra= ria e as diversidades regionais poderia ser soluciona-
da de forma benigna pelo poder moderador. 

Com a neutralizaçaHo de muitas inquietaçoH es, criava–se a oportuni-
dade aos arranjos da conciliaçaHo pelo alto, fazendo prevalecer, assim, a con-
tinuidade colonial. O modo pelo qual se organizou o Estado nacional garan-
tiu a continuidade das estruturas sociais herdadas do colonialismo. O equi-
lí=brio “renovador–restaurador” germina–se para que se pudesse alcançar a
Índepende5ncia de modo cauteloso e sem a temera= ria participaçaHo “jacobi-
na”. Afinal, o temor aN  revoluçaHo era um dos esteios do movimento pela Ín-
depende5ncia,  e  todos  acordariam tanto  com a forma de arranjo  polí=tico
quanto com ause5ncia de participaçaHo popular, sob as quais se operaria o
movimento. 

A escolha da soluçaHo mona= rquica em detrimento da soluçaHo repu-
blicana deveu–se aN  convicçaHo das elites no poder de que somente a figura
do rei seria capaz de manter a uniaHo das proví=ncias que constituí=am a anti-
ga colo5 nia e sustentar a ordem social, em meio ao temor que a agitaçaHo e a
viole5ncia traziam caso a opçaHo fosse  pela repu= blica.  Mais ainda, o entaHo
chamado “haitianismo”,  com a proclamaçaHo da independe5ncia atrave=s  da
rebeliaHo dos escravos e a expulsaHo da populaçaHo branca, era um pesadelo
pro= ximo e temeroso para os proprieta= rios rurais de um paí=s dependente da
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maHo de obra escrava e cuja populaçaHo compunha–se de mestiços em dois
terços do seu total2. 

Exemplifica–se, aqui, o que Gramsci tratou como a principal preocu-
paçaHo do moderantismo conservador da revoluçaHo passiva:  “[...]  o temor
pa5nico dos movimentos jacobinos, de qualquer intervençaHo ativa das gran-
des massas populares como fator de progresso histo= rico”, o qual, por tra= s
de “rutilantes ourope= is reto= ricos”, esconde–se a

[…] inquietaçaHo do ‘aprendiz de feiticeiro’ e a intençaHo de abdicar e
capitular diante da primeira ameaça se=ria de uma revoluçaHo [...] pro-
fundamente popular, isto e= ,  radicalmente nacional (GRAMSCÍ, 2001,
p. 291–292).

Exemplifica–se, aqui, o que Gramsci tratou como a principal preocu-
paçaHo do moderantismo conservador da revoluçaHo passiva: 

[...] o temor pânico dos movimentos jacobinos, de qualquer interven-
çaH o ativa das grandes massas populares como fator de progresso his-
to= rico”, o qual, por tra= s de “rutilantes ourope= is reto= ricos”, esconde–se
a “inquietaçaHo do ‘aprendiz de feiticeiro’ e a intençaHo de abdicar e ca-
pitular diante da primeira ameaça se=ria de uma revoluçaHo [...] profun-
damente popular,  isto e= ,  radicalmente nacional (GRAMSCÍ,  2001,  p.
291–292).

O horror aN s sublevaçoH es populares e=  marca registrada das elites de
todos os tempos. Apesar das tentativas de mobilizaçaHo popular, a constitui-
çaHo da Repu= blica na particularidade brasileira se realizaria tal como a Índe-
pende5ncia se realizara: sem a colaboraçaHo de um movimento de raí=zes po-
pulares. Nos meios republicanos, nutria–se a convicçaHo de que os polí=ticos
civis eram corruptos, e de que a missaHo regeneradora, de salvaçaHo nacional,
deveria ficar a encargo dos militares, os quais aparecem como o instrumen-
to ideal para instituir um novo regime que colocasse as novas elites no po-
der. Dessa forma, a estrate=gia conspirato= ria prevaleceu sobre a estrate=gia
revoluciona= ria, e o novo regime que se instaura a partir de 1889 resulta de
um golpe militar que, com a justificativa de solucionar os descontentamen-
tos de setores importantes para a economia e a polí=tica no paí=s, derruba a
monarquia. 

2 Sobre  o  processo  revoluciona= rio  haitiano,  consultar  o  interessante  trabalho  de  James
(2000). 
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 A primeira ConstituiçaHo da Repu= blica incorporou o federalismo do
modelo norte–americano proclamando uma estrutura de divisaHo dos pode-
res “harmo5 nicos e independentes entre si” (o Executivo, o Legislativo e o
Judicia= rio),  como forma  de  tornar  as  instituiçoH es  resistentes  perante  os
“grupos facciosos”, tal como receava os “Federalistas”3. Por outro lado, o li-
beralismo polí=tico dominante na Primeira Repu= blica instituiu a autonomia
dos Estados, o que interessava aN  oligarquia cafeeira e ao particularismo de
seus nego= cios, contribuindo para a formaçaHo de amplos domí=nios fundia= -
rios  onde prevaleceu a ordem latifundia= ria  das elites agra= rias imperiais.
Cada Estado federado foi entregue aN  oligarquia regional como uma fazenda
particular onde prevaleceria seu domí=nio, de forma que, satisfeita em suas
solicitaçoH es, esta oligarquia ficasse com a tarefa de solucionar os problemas
desses Estados, inclusive pela dominaçaHo, com a força, de quaisquer mani-
festaçoH es de resiste5ncia.

Com a sustentaçaHo do poder radicada na propriedade da terra e na
riqueza, o coronelismo conforma–se, assim, como um feno5 meno indicador
da rarefaçaHo do poder pu= blico frente ao poder privado, estendendo aN  repu= -
blica constitucional liberal suas formas de mando e estrate=gias de garantia
de eliminaçaHo dos interesses populares no a5mbito polí=tico. Estruturou–se
uma polí=tica na qual, por sobre (ou aN s custas de) os interesses do povo, o
Presidente da Repu= blica, os governadores estaduais e os corone= is articula-
vam–se como um vasto aparelho estatal de fato, o que garantia a submissaHo
do legislativo ao executivo (em todos os ní=veis), e o afastamento dos inte-
resses populares e urbanos que tentaram se fazer presentes no movimento
republicano. Assim como fez o Ímpe=rio desde 1840, tambe=m a Repu= blica se
descartava do mais perturbador e ana= rquico de seus componentes, o povo.
A vida social brasileira do perí=odo da Primeira Repu= blica foi marcada pelo
profundo traço do uso permanente, ilegal e impune do aparato repressivo
para estancar o protesto dos espoliados, tirar de circulaçaHo a força de tra-
balho desnecessa= ria e restaurar a ordem social nos moldes requeridos pe-
los interesses da classe dominante. 

Percebe–se que esse medo ancestral de povo que tomava de assalto
a classe dominante veio se transmutando desde os tempos da escravidaHo,
quando a desconfiança em relaçaHo aN s camadas populares era taHo generali-
zada quanto o horror a uma sublevaçaHo de escravos, reprimindo–se com vi-
ole5ncia desmedida as reaçoH es de rebeldia tanto nas fazendas como nos qui-
lombos e aldeias, atrave=s de um extermí=nio que mobilizou verdadeiras ope-
raçoH es de guerra. Este “medo ancestral” tanto mais se metamorfoseava e se
3 A esse respeito, cf. Federalista (2005).
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potencializava quanto mais a transiçaHo do trabalho escravo para o trabalho
livre fez aumentar a concentraçaHo no espaço urbano de segmentos de clas-
se privados de meios de existe5ncia. Foi esta a forma atrave=s da qual se con-
firmou, no Brasil, a transmutaçaHo do recurso ideolo= gico que se fez forte-
mente presente na Europa do se=culo XÍX, de justificaçaHo do domí=nio de “ci-
vilizados” sobre “primitivos”, de brancos sobre naHo–brancos entre metro= -
poles e colo5 nias como subsí=dio para a justificaçaHo do domí=nio de ricos so-
bre pobres.

Entre 1930 e 1937, o Brasil viveu uma fase de muitas incertezas e
grande agitaçaHo polí=tica que culminaram na instauraçaHo de um novo tipo
de Estado, marcado por extraordina= ria centralizaçaHo do poder, implemen-
tando, com um discurso nacionalista, um “governo forte” cujo objetivo era
transferir para si as bases de poder arraigadas nos regionalismos. A anteri-
or Carta Magna era esfacelada pela “Aliança Liberal” que chegou ao poder
com a “revoluçaHo de 1930”. 

As fronteiras do curto perí=odo de regime “democra= tico” efetivado
nos  anos  1930  se  revelam  mais  claramente  apo= s  a  “revoluçaHo
constitucionalista” de 1932. Mante=m–se uma concepçaHo de democracia e
cidadania  estreita  e  formal,  que  supoH e  como  manifestaçaHo  polí=tica
adequada aquela que se da=  dentro dos limites previstos no sistema legal,
nas  modalidades  de  participaçaHo  internas  aos  mecanismos  legais  de
representaçaHo, sobretudo a introduçaHo do voto secreto e das mulheres e a
criaçaHo de uma justiça eleitoral. 

A necessidade de se encontrar uma saí=da para os problemas con-
junturais (a eliminaçaHo do poder das elites partida= rias e regionais) somou–
se aN  compreensaHo da necessidade de uma nova maneira de construir uma
representação política considerada mais adequada ao caso nacional (partin-
do–se da premissa da fraqueza da sociedade e consequentemente, da ten-
de5ncia aN  perversaHo da representaçaHo). A resoluçaHo de ambas as tarefas se
efetivava como um reme=dio plausí=vel contra a ameaça do agravamento e da
radicalizaçaHo da luta de classes no paí=s. Conformava–se, assim, uma faceta
da modernizaçaHo da sociedade brasileira, apo= s o fim da Repu= blica Velha. 

O saldo desse cena= rio foi a promulgaçaHo de uma carta constitucio-
nal (1934) que se aproximava fortemente do modelo social–democrata eu-
ropeu, (principalmente, nos capí=tulos referentes aN  ordem econo5 mica e soci-
al, aN  famí=lia, aN  educaçaHo e aN  cultura) ao mesmo tempo em que naHo alterava
as estruturas de propriedade herdadas de quatro se=culos passados nem si-
nalizava alteraçoH es no tocante aN  Reforma Agra= ria. Com o recrudescimento
da luta polí=tica apo= s a constitucionalizaçaHo do paí=s, aprofunda–se o perí=odo
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de “marchas e contramarchas”, atrave=s dos quais o grupo que se acha no
poder recompoH e o aparelho estatal em uma nova estruturaçaHo.

Com a instauraçaHo da ditadura de Vargas em 1937, consolida–se o
processo de transformaçaHo “pelo alto”. Como reaçaHo aos movimentos popu-
lares, reais ou potenciais - os quais apo= s um longo perí=odo de recrudesci-
mento do cara= ter repressivo so=  conseguiram alcançar manifestaçoH es nos li-
mites do subversivismo espora=dico e elementar (GRAMSCÍ, 2001) - as clas-
ses dominantes reagiram e se empenharam em “restauraçoH es” que, em u= lti-
ma insta5ncia, acolheram uma certa parcela das exige5ncias provenientes “de
baixo”. 

Fortaleceu–se o poder da burguesia industrial e financeira, cujo ob-
jetivo imediato era, atrave=s da ativa intervençaHo do Estado, promover a in-
dustrializaçaHo do paí=s sem grandes abalos sociais. A defesa por parte do re-
gime autorita= rio veio acompanhada, nos intelectuais do regime, a classifica-
çoH es do mesmo como “um novo tipo de democracia”, "adequada" aN s neces-
sidades da sociedade brasileira: uma democracia sem povo, sem eleiçoH es e
eleitores, pela via autorita= ria–elitista a partir do Estado centralizado, cuja
“maHo de ferro” saberia guiar os passos da nacionalidade para o engrandeci-
mento do Brasil. 

Um traço importante no tocante a este perí=odo refere–se ao fato de
que a neutralizaçaHo violenta dos “subversivos” como forma de desmobiliza-
çaHo e despolitizaçaHo da classe trabalhadora preparou o terreno para a sus-
tentaçaHo da concepçaHo de “harmonia” e “integraçaHo” entre as classes soci-
ais, mas dessa vez sob a forma de uma legitimaçaHo e reconhecimento da
questaHo social no interior do Estado, cuja “soluçaHo” adotava o disfarce da
“da=diva”, do “favor” de uma elite governante “benevolente” capaz de anteci-
par as soluçoH es necessa= rias para o bem–estar dos trabalhadores sem a ne-
cessidade de grandes confrontos. Traveste–se no discurso apologe= tico da
“outorga” o fato de que a legislaçaHo social na verdade era resultante de todo
um histo= rico de lutas. Passa–se a tratar como “benesses” a um povo cuja
predisposiçaHo ao “espí=rito pací=fico” naHo abria espaço para empreitadas vio-
lentas em longos processos de lutas. 

Tais argumentaçoH es nos trazem importantes chaves analí=ticas para
pensarmos as fases posteriores de consolidaçaHo da “democracia vulgar”  4

no cena= rio brasileiro. No perí=odo entre 1945 e 1964, com o alcance da fase
denominada  de  industrialização  pesada (principalmente  entre  1956  e
1961),  formata–se o cena= rio  onde,  segundo as formulaçoH es  de Florestan
Fernandes (1976) se completara=  a revoluçaHo burguesa e a constituiçaHo do
4 Sobre a construçaH o do conceito de “democracia vulgar”, cf. Barboza (2014).
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capitalismo no Brasil.  Este  processo da industrializaçaHo  brasileira,  ainda
que  retardata= rio,  esta=  na  base  das  pressoH es  democra= ticas  que,  segundo
Weffort (2003), as “classes populares” exercem sob o Estado no Brasil de
1945 a 1964, pressoH es estas referentes aN s possibilidades de ascensaHo socio-
econo5 mica e de consumo,  desencadeadas com a migraçaHo campo–cidade
em face do processo de urbanizaçaHo e das pe=ssimas condiçoH es de vida nas
a= reas rurais. 

Considerado por muitos como o perí=odo “efetivamente democra= ti-
co”, esta democracia realizar–se–a=  sob as bases de um cena= rio considerado
pela historiografia brasileira como o auge do populismo como poder ideo-
lo= gico de Estado, garantindo a transiçaHo da hegemonia da burguesia cafeei-
ra para a burguesia industrial.  Seus componentes fundamentais, segundo
Weffort, podem ser resumidos em tre5s: a “personalizaçaHo do poder”; a ima-
gem (meio real, meio mí=tica) da soberania do Estado sobre o conjunto da
sociedade; e a necessidade de participaçaHo das massas populares urbanas
(WEFFORT, 2003). Ou seja, o ritmo do desenvolvimento econo5 mico e social
que anteriormente propiciou o surgimento das classes populares e que pas-
sou a manter a vige5ncia das alianças populistas deve ser preservado e in-
tensificado (Íbidem, p.183). 

Como a pressaHo popular se dirige sobre a ampliaçaHo do consumo, da
regulaçaHo sobre a exploraçaHo capitalista e da participaçaHo polí=tica, o desafio
imposto  aN  polí=tica  populista  e=  compatibilizar  desenvolvimento econômico
com desenvolvimento democrático, o que, nos marcos da experie5ncia contra-
dito= ria da formaçaHo social dessas classes populares e de consolidaçaHo do
cara= ter vulgar da democracia, impulsiona uma conquista da cidadania (ou
mais especificamente da igualdade de direito) que cria a possibilidade de
que se manifeste a insatisfaçaHo perante a desigualdade, pore=m sem de fato
eliminar esta desigualdade. 

Ao se reportar ao perí=odo correspondente aos governos de Jusceli-
no Kubitschek e Ja5nio Quadros, Mirian Limoeiro Cardoso (1978) afirma que
a  centralidade  conferida  ao  desenvolvimento  estava  indissociavelmente
vinculada aN  ordem capitalista, onde os setores financeiros operaram vul-
tuosos e lucrativos empre=stimos que aprofundaram a condiçaHo capitalista
dependente vis–à–vis ao nu= cleo do capitalismo. E este processo ocorre exa-
tamente  num  contexto  em  que,  segundo  Florestan  Fernandes  (1981b),
ocorrem profundas contradiçoH es,  conflitos e embates advindos do ajuste
das fraçoH es burguesas locais ao capitalismo monopolista, e que a defesa do
desenvolvimento como parte estrate=gica  etapista  preconizada pelos seto-
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res mais influentes da esquerda teve como resultado uma derrota amarga
dos trabalhadores.

Ou seja, o “oco dentro do oco” dessa democracia que se efetiva no
quadro brasileiro e=  taH o revelador que, no momento de um novo recrudesci-
mento das reivindicaçoH es populares, de crise econo5 mica e dissensos no blo-
co de poder sobre o direcionamento da sociedade, ela ja=  havia configurado
novamente o cena= rio propí=cio para que a vulgarizaçaHo democra= tica servis-
se de antessala para o restabelecimento do autocratismo taHo funcional aos
interesses centrais do capitalismo: a acumulaçaHo desenfreada despreocu-
pada em ter que arcar com a tra= gica tarefa democra= tica de incorporaçaHo
das classes populares ao processo polí=tico. Mais ale=m, o cara= ter de simula-
cro do simulacro desta democracia vulgar e=  taH o funcional aos interesses das
classes dominantes que, ao instaurarem a ditadura a partir de 1964 com o
suporte da “doutrina de Segurança Nacional”, os militares a invocam sobre
o pretexto de “purificar a democracia de seus elementos subversivos”.

Um novo ciclo político da dominação burguesa no Bra-
sil: a autocracia burguesa a partir do golpe de 1964

E�  fundamental considerar o contexto internacional no qual foi en-
gendrado o golpe de 1964. O mundo experimentava um grande tensiona-
mento entre as lutas de libertaçaHo nacional e social que explodiam em algu-
mas partes do chamado “Terceiro Mundo” e a contrarrevoluçaHo preventiva
levada a  cabo pelas grandes  pote5ncias  capitalistas  em escala  planeta= ria.
Com efeito, seria impossí=vel compreender a formaçaHo do regime ditatorial–
terrorista que assolou a sociedade brasileira e operou uma reproduçaHo am-
pliada dos seus problemas estruturais sem reconhecer sua ligaçaHo com os
mais reaciona= rios interesses ocidentais. 

Todavia, como argumenta Jose=  Paulo Netto5, importa privilegiar os
vetores endo= genos do movimento que escancarou a autocracia burguesa
no Brasil. De acordo com esse autor – com base em cla= ssicos do pensamen-
to social brasileiro como Prado Jr. (1963), Sodre=  (1964), Fernandes (1976),
GuimaraHes (1963) e Chasin (1978) –, as linhas de força que mais se desta-
caram na constituiçaHo da particularidade histo= rica em questaHo dizem res-
peito,  basicamente,  a  uma estrutura  predominantemente voltada para o
mercado externo; aN  ause5ncia de uma ruptura substantiva com o estatuto

5 “[...]  a significaçaH o do golpe de abril,  sem menosprezo da contextualidade internacional,
deve ser buscada na particularidade histo= rica brasileira” (NETTO, 2005, p. 17). 
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colonial; a uma burguesia incapaz de enfrentar o latifu= ndio e incapaz de re-
alizar tarefas nacionais cla= ssicas; a uma industrializaçaHo tardia combinada
com uma monopolizaçaHo precoce das atividades econo5 micas. 

Daí=  porque o desenvolvimento capitalista e a formaçaHo do Brasil
moderno naHo acarretaram em alteraçoH es efetivas na brutal concentraçaHo de
terras nas maHos de uma oligarquia agra= ria e no cara= ter radicalmente restri-
to do poder e das esferas de decisaHo polí=tica. A crise aberta no iní=cio da de= -
cada de 1960 expressava justamente a possibilidade de uma inflexaHo na
forma  hetero5 noma  e  excludente  das  relaçoH es  econo5 micas  e  polí=ticas  no
Brasil. Embora naHo representasse uma alternativa imediata aN  pro= pria or-
dem capitalista, ao questionar o modelo de desenvolvimento vigente, o am-
plo bloco social que pressionava por reformas de base e participaçaHo popu-
lar colocava em xeque elementos essenciais da formaçaHo social brasileira. 

Diante do impasse, a soluçaHo golpista trouxe, ao mesmo tempo, as-
pectos de conservaçaHo e mudança nos rumos do processo histo= rico. Con-
servaçaHo porque recuperou e consolidou os elementos mais antidemocra= ti-
cos, antinacionais e antipopulares de toda a trajeto= ria polí=tica do paí=s. Mu-
dança porque proporcionou uma imposiçaHo sem precedentes da domina-
çaHo dos monopo= lios imperialistas e da oligarquia financeira global sobre
quase todos os demais setores da sociedade brasileira. Era necessa= rio naHo
apenas institucionalizar, como tambe=m induzir o processo de concentraçaHo
e centralizaçaHo de capitais no Brasil.

Assim, as forças econo5 micas e polí=ticas mais reaciona= rias do Paí=s,
ajustadas aN s exige5ncias do capital monopolista e aliadas ao imperialismo,
organizaram e realizaram o golpe de Estado, instalando uma ditadura da
burguesia, abrangente e poderosa, a serviço do grande capital financeiro e
monopolista, de modo direto, ostensivo e repressivo. Era necessa= rio criar
as condiçoH es polí=ticas e econo5 micas para a retomada do “desenvolvimento”
(cujas bases principais  ja=  tinham sido postas no governo de Juscelino –
1956/1960); criar condiçoH es pra= ticas e ideolo= gicas para garantir a “segu-
rança interna”, o que envolvia o controle e a repressaHo de toda a organiza-
çaHo  e  atividade polí=tica  das classes assalariadas,  para que as  “forças  do
mercado” pudessem se desenvolver amplamente, com o predomí=nio da “li-
vre empresa” no sistema econo5 mico (ÍANNÍ, 2019).

O ciclo dos generais, contudo, naHo se desenrolaria de maneira ho-
moge5nea. A ditadura brasileira começou buscando legitimaçaHo na socieda-
de, mas tal intuito se veria frustrado tanto pela natureza antidemocra= tica e
antipopular de seu projeto de poder e de sua polí=tica econo5 mica quanto
pela açaHo diuturna da resiste5ncia. Foi por isso que, ao final dos anos 1960
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(notadamente a partir de 1968) o regime mudou seu  modus operandi.  E�
nesse momento que a ditadura realiza um verdadeiro ajuste estrutural no
Estado brasileiro, fundindo o aparato dos monopo= lios e o aparado estatal. 

De acordo com Íanni (2019), a ditadura militar passou a criar con-
diçoH es jurí=dico–polí=ticas e econo5 micas sob as quais a taxa de mais–valia po-
tencial passou a se realizar em taxas extraordina= rias de mais–valia. A ma-
neira atrave=s da qual o Estado ditatorial dinamizou a polí=tica econo5 mica
governamental acentuou, sob diversas formas, a exploraçaHo da força de tra-
balho,  agravando  as  condiçoH es  de  pauperizaçaHo  relativa  do conjunto  da
classe opera= ria e a pauperizaçaHo absoluta de amplos setores dessa classe. A
viole5ncia  concentrada e organizada do poder  estatal  e=  transformada em
te=cnica produtiva, e passa a atuar no sentido de garantir e reforçar a subor-
dinaçaHo econo5 mica e polí=tica da classe opera= ria e do campesinato. Em ou-
tras palavras, para que fosse possí=vel a concretizaçaHo da economia polí=tica
governamental, era necessa= rio um amplo aparelhamento estatal. Assim, a
ditadura tomou como herança dos governos anteriores toda a paraferna= lia
burocra= tica e tecnocra= tica do poder pu= blico, em termos de o= rgaHos, pessoal
e recursos materiais, a qual foi rearticulada e dinamizada em funçaHo das
exige5ncias da sistema= tica da polí=tica econo5 mica adotada.

A(  medida que o modelo econo5 mico exclui e o regime polí=tico se fe-
cha, a militarizaçaHo da sociedade avança e o terrorismo de Estado torna–se
o eixo da dominaçaHo do grande capital, varrendo da frente qualquer obsta= -
culo aN  “modernizaçaHo conservadora”6. Por um lado, se intensifica um pro-
cesso singular de militarizaçaHo do Estado e de ÍnstituiçoH es paraestatais e
privadas. Baseada na doutrina de “segurança e desenvolvimento”, instau-
ra–se a regra de suspeiçaHo geral e difusa, sob a qual acusa–se a sociedade
civil de incompetente, amorfa, pore=m potencialmente perigosa e sujeita aN
“subversaHo e corrupçaHo”. Essa imagem fascista da sociedade serviu de justi-
ficativa para a conformaçaHo de um Estado forte, abrangente e repressivo,
capaz de se precaver contra os subalternos e subordinados (ou seja, o con-
junto das categorias sociais que naHo se encontravam dentro do bloco do po-
der). Subordinado totalmente ao Poder Executivo, o conjunto do aparelho
estatal e=  transformado numa ma=quina civil–militar–policial; uma institui-
çaHo autossuficiente e todo–poderosa que, ao mesmo tempo em que oprimia
o trabalhador, paralelamente imputava polí=ticas que atendiam aos interes-
ses particulares do grande capital financeiro e monopolista (ÍANNÍ, 2019).

Por  outro  lado,  desenvolve–se  uma dina5mica de  militarização do
processo de trabalho, das relaçoH es de produçaHo, em amplitude nunca antes
6 Sobre o conceito de “ModernizaçaH o Conservadora”, cf. Moore Jr. (1975).
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enfrentada pela classe opera= ria brasileira. O aumento da taxa de explora-
çaHo da força de trabalho teve como contrapartida o reforço dos mecanis-
mos de organizaçaHo e funcionamento – ou dos princí=pios de hierarquia, dis-
ciplina e desempenho dentro da fa=brica – os quais eram justificados pelos
empresa= rios atrave=s dos princí=pios de “melhoria da produtividade e da efi-
ca= cia”. Assim, em escala ampliada, as condiçoH es de trabalho na fa=brica fo-
ram submetidas aN s exige5ncias da doutrina de “segurança e desenvolvimen-
to” e os mecanismos de “modernizaçaHo” do processo produtivo envolveram
as mais diversas formas de puniçaHo, o que revelava a abrange5ncia da vio-
le5ncia polí=tica, policial e militar para ale=m do aparelho repressivo (Íbidem).

Cada vez mais afastada da noçaHo de democracia, a estrate=gia de le-
gitimaçaHo da ditadura se desloca para a propaganda do “milagre brasilei-
ro”. Sob a ficçaHo perversa de um modelo econo5 mico que transformaria o
Brasil numa “pote5ncia mundial”,  toda força concentrada e organizada da
sociedade foi posta a serviço de uma polí=tica destinada a superar a “estag-
naçaHo econo5 mica” e a “inflaçaHo explosiva”, sob a qual a ditadura organizava
e concentrava a viole5ncia estatal em conformidade com a viole5ncia da acu-
mulaçaHo capitalista (ÍANNÍ, 2019).

A euforia econo5 mica, entretanto, teria vida curta. Em 1973, ja=  era
possí=vel atestar a fale5ncia do modelo de crescimento acelerado. E sua crise
correspondia aN  crise da pro= pria ditadura empresarial militar. O esgotamen-
to do “milagre brasileiro” ja=  revelava que naHo haveria frutos a serem redis-
tribuí=dos: as mesmas forças expansivas do capital que, por um lado, gera-
ram mudanças estruturais engendradas pela industrializaçaHo e a urbaniza-
çaHo no paí=s, por outro lado impulsionaram uma saturaçaHo do espaço social
brasileiro com todas as refraçoH es da “questaHo social” hipertrofiadas (NET-
TO, 2005), cujo aprofundamento resultou num volume significativo de de-
mandas represadas. Massacrado pelo arrocho salarial, o proletariado naHo
demoraria a se rebelar. A exposiçaHo destas fraturas no projeto do grande
capital e a possibilidade de constituiçaHo de uma vontade popular radicali-
zada impulsionou, como contrapartida, a gestaçaHo do autodenominado pro-
cesso de “distensaHo” de regime, abrindo caminho para uma transiçaHo “len-
ta, gradual e segura”; um projeto de abertura “pelo alto”, fortemente seleti-
vo, baseado tanto na cooptaçaHo de alguns elementos moderados da oposi-
çaHo, quanto na exclusaHo e repressaHo de seus segmentos mais radicais – par-
ticularmente aqueles ligados aos setores populares. 

Todavia, a crise da ditadura estava longe de ser uma crise mais am-
pla do Estado. Em meio a diferentes momentos, com nuances e especifici-
dades, pelo menos dois componentes fundamentais se mante5m ao longo de
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todo o processo entre a segunda metade da de=cada de 1960 e o iní=cio da
de=cada de 1980: a doutrina de segurança nacional e a hegemonia burguesa.
Elementos que conectam os “anos de chumbo” ao perí=odo de “abertura”,
ambas perpassam o perí=odo bonapartista, criando dispositivos permanen-
tes junto ao Estado e determinando sua estrutura para ale=m da ditadura.
Nesse sentido, Anto5 nio Carlos Mazzeo demonstrou como o processo de “re-
democratizaçaHo” na verdade atualizou a autocracia burguesa e suas formas
institucionais. Segundo o autor, “a visaHo ideolo= gica de uma sociedade civil
restrita aos que possuem capitais (origina= ria dos tempos coloniais) naHo foi
suplantada” (MAZZEO, 1995, p. 73).

A retomada da mistificação do “Estado democrático de
direito”: as contradições da “Nova República”

A troca da ditadura por um governo de "conciliaçaHo conservadora"
se tornou o desdobramento mais conveniente aN s elites econo5 micas, cultu-
rais e polí=ticas das classes dominantes, traduzindo perfeitamente o que es-
tas saHo capazes de fazer no plano das atividades polí=ticas esterilizadas e
sem risco: a montagem polí=tica e ideolo= gica de um Frankenstein, batizado
de “Nova Repu= blica”. Enquanto todo o seu sistema de poder e de propaga-
çaHo ideolo= gica alardeou essa mistificaçaHo monstruosa como uma “vito= ria do
Povo na luta pela democracia!”, a realidade para ale=m do embuste demons-
trou que a grande vito= ria foi desfrutada pelos militares e civis comprometi-
dos com a “transiçaHo lenta, gradual e segura”, a qual naHo se resumiu aN  sua
capacidade de determinaçaHo do sucessor e das condiçoH es polí=ticas desta
“transiçaHo” – atrave=s da efetivaçaHo do pacto polí=tico pelo qual a escolha da
sucessaHo presidencial foi transferida definitivamente para o cole=gio eleito-
ral. Apesar deste ser o objetivo central, o desí=gnio mais importante e essen-
cial para apaziguar o temor dos militares e dos extratos mais reaciona= rios
da burguesia era a neutralizaçaHo da possibilidade de uma transferência de
poder com uma acelerada acumulaçaHo de forças polí=ticas das classes subal-
ternas (FERNANDES, 1986).

Nestes  marcos,  naHo  e=  exagero  afirmar  que,  mesmo  apo= s  a
“abertura”,  os  militares  continuaram  numa  posiçaHo  politicamente
preeminente  no  primeiro  governo  civil  po= s–ditadura,  exercendo  uma
espe=cie de “tutela” sob o mandato de Jose=  Sarney. Apo= s ver seu plano de
estabilidade econo5 mica fracassar (Plano Cruzado), no final de 1986, Sarney
(um  filhote  da  ditadura  que  ja=  costumava  prestigiar  publicamente  a
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instituiçaHo  e  seus  ministros  militares)  passou  a  buscar  cada  vez  mais
sustentaçaHo nas forças armadas. 

O  saldo dessa revigorada  confiança recí=proca  entre  o  presidente
eleito e os militares naHo foi alentador para o final da de=cada de 1980. Por
um lado, percebe–se um Estado com um enorme de= ficit de controle demo-
cra= tico, vulnera=vel aos interesses dos grandes grupos econo5 micos, privatis-
ta na sua estrutura de benefí=cios e subsí=dios fiscais e com o Executivo re-
forçado em detrimento dos demais poderes. Por outro,  fermenta–se uma
mistura explosiva que forjou uma situaçaHo de crise profunda ate=  o encerrar
daquela de=cada: a economia numa situaçaHo que beirava a hiperinflaçaHo, a
incapacidade de solucionar o problema do endividamento de forma consis-
tente, investimentos pu= blicos e privados em ní=veis pí=fios e a agudizaçaHo das
expressoH es da questaHo social. (BEHRÍNG, 2003). Tal cena= rio impulsionou o
avanço da mobilizaçaHo e da organizaçaHo dos movimentos sociais e popula-
res, tendo sua significativa expressaHo na ascensaHo do movimento grevista
(chegando aN  marca de quatro mil greves em 1989). A reaçaHo do Governo
Sarney foi o reforço da utilizaçaHo dos militares como interventores diretos
no conflito polí=tico e social, como foi o caso da interrupçaHo da greve dos
metalu= rgicos atrave=s da invasaHo das tropas do exe=rcito na Companhia Side-
ru= rgica Nacional, em 1988.

Com este quadro, a tarefa de retomada do “Estado democra= tico de
direito” naHo ficou a encargo de uma Assembleia Nacional livre e soberana,
como era a reivindicaçaHo do conjunto do movimento dos trabalhadores e
dos movimentos sociais, mas sim designada para um Congresso Constituin-
te, num processo duro de mobilizaçoH es e contramobilizaçoH es de projetos
especí=ficos, que o transformou numa grande arena de disputas com campos
de forças bem definidos. 

A conformaçaHo de protagonistas polí=ticos dispostos a enfrentar as
enormes contradiçoH es econo5 micas e o controle financeiro e militar serviu
de alavanca para uma interfere5ncia significativa desses estratos na agenda
polí=tica ao longo dos anos 1980. A ascensaHo do movimento opera= rio e po-
pular – que fora potencializada pelas mudanças estruturais geradas pela in-
dustrializaçaHo e a urbanizaçaHo – ajudou a pautar alguns eixos da Constitu-
inte  como,  por  exemplo,  a  reafirmaçaHo  das  liberdades  democra= ticas,  de
uma vontade nacional e da soberania (contrapondo–se aN s interfere5ncias do
FMÍ) e a afirmaçaHo dos direitos sociais e trabalhistas. Todavia, tambe=m ja=
se encontravam presentes na arena as expectativas de mudança na direçaHo
de uma nova agenda neoliberal. 
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Por sua vez, as assessorias militares, que levavam todas as informa-
çoH es necessa= rias para a discussaHo entre os chefes militares, tiveram os seus
tamanho e status aumentados no Congresso. Íntensificou–se a atuaçaHo dos
ministros militares e de seus assessores parlamentares junto aN s lideranças
da Constituinte,  caracterizando um eficiente  lobby militar articulado naHo
somente pelos ministros das tre5s forças, como tambe=m pelos chefes do Ser-
viço Nacional de ÍnformaçoH es (SNÍ) e do Estado Maior das Forças Armadas
(EMFA).

Este cena= rio de disputa de hegemonia traduziu–se, em 1988, numa
ConstituiçaHo Federal que contemplou significativos avanços no a5mbito dos
direitos  sociais,  mas  reforçou  a  permane5ncia  de  fortes  traços
conservadores,  como  a  manutençaHo  de  prerrogativas  do  Executivo  (a
exemplo  das  medidas  proviso= rias)  e  a  manutençaHo  da  destinaçaHo
constitucional das Forças Armadas como mantenedoras da lei e da ordem,
em  caso  de  convulsoH es  internas.  Pore=m,  a  rearticulaçaHo  das  classes
dominantes foi muito ale=m dos rearranjos polí=ticos e jurí=dicos, avançando
para o terreno da reestruturaçaHo produtiva. Deste modo, a subordinaçaHo do
parque industrial nacional aos para5metros da assim chamada globalizaçaHo
contribuiu para reforçar a subsunçaHo real do trabalho ao capital. De acordo
com Castelo (2013, p. 342), 

[...] produziu–se, assim, uma derrota estrutural no plano econo5 mico
que permaneceu subterra5nea ate=  os anos 1990, quando transforma-
çoH es neoliberais na superestrutura vieram consolidar e aprofundar a
supremacia burguesa. 

As transformaçoH es neoliberais que desenterraram a derrota estru-
tural da classe trabalhadora colocaram a supremacia dos setores burgueses
em outro patamar. Uma vez que a possibilidade de um caminho pela es-
querda para o desenvolvimento capitalista no Brasil  fora  historicamente
sepultada com a ditadura e o campo socialista sofrera uma grave derrota
com a desagregaçaHo da UniaHo Sovie= tica entre 1989 e 1991, estavam dadas
as condiçoH es para o reordenamento econo5 mico, polí=tico e social do Brasil
no sentido de abolir mecanismos protecionistas, privatizar empresas pu= bli-
cas e desmontar os tí=midos direitos sociais e trabalhistas ainda existentes. 

Assim, a transiçaHo entre o final da de=cada de 1980 e o iní=cio da de= -
cada seguinte se formata num amplo processo regressivo pautado nos pos-
tulados do receitua= rio neoliberal. Se as lutas sociais empenhadas na neces-
sidade de profundas transformaçoH es no direcionamento polí=tico–econo5 mi-
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co do paí=s conseguiram alcançar algumas conquistas na Carta Constitucio-
nal de 1988, estas foram violentamente atacadas pelas forças da sociedade
alinhadas aN s diretrizes das age5ncias multilaterais encarregadas de tomar as
decisoH es estrate=gicas do capital. Passa–se a exercer uma pressaHo para a re-
definiçaHo das funçoH es do Estado, abolindo o seu controle sobre o movimen-
to do capital e as condiçoH es de utilizaçaHo da força de trabalho, e retirando
as suas  obrigaçoH es  de  proteçaHo  e  garantia  das  polí=ticas  sociais  pu= blicas
para que as suas atividades no campo econo5 mico e social pudessem ser en-
tregues aos nego= cios privados.

A guinada rumo a esse conjunto de (contra) reformas – centradas
fundamentalmente nas polí=ticas de ajustes, privatizaçaHo, desregulamenta-
çaHo e flexibilizaçaHo das leis trabalhistas – inicia–se a partir de 1990, quando
Fernando Collor de Mello assume a preside5ncia do Paí=s pelo inexpressivo
Partido da ReconstruçaHo Nacional (PRN). Num cena= rio banhado por uma
cultura polí=tica da crise que defendia a retomada do crescimento econo5 mi-
co e a necessidade de redefiniçaHo do papel do Estado devido a sua suposta
ineficie5ncia para a resoluçaHo desta crise (MOTA, 1995), Collor implementa
um plano de estabilizaçaHo da economia por meio da adoçaHo de polí=ticas de-
flaciona= rias e uma se=rie de medidas extremas7, acompanhadas de uma po-
lí=tica moneta= ria restrita e do fortalecimento da abertura comercial, com a
adoçaHo de medidas de liberaçaHo do ca5mbio e outras açoH es direcionadas aN
abertura  da economia brasileira  ao capital  internacional.  Fracassado em
suas polí=ticas de estabilizaçaHo,  e envolvido em esca5ndalos de corrupçaHo,
Collor sofre um impeachment no final de 1992, e seu vice “tapa buraco” Íta-
mar Franco da=  seque5ncia ao programa de reformas liberalizantes e privati-
zantes,  alcançando momentaneamente a estabilizaçaHo econo5 mica atrave=s
do “Plano Real”.

A consolidação da era neoliberal e a necessária rees-
truturação do aparelho de Estado

A consolidaçaHo das polí=ticas neoliberais se intensifica, em forma e
substa5ncia, nas duas gestoH es de Fernando Henrique Cardoso (FHC) na che-
fia do executivo federal (1995–2002).  FHC incrementou a efetivaçaHo das
medidas de ajuste fiscal e moneta= rio, potencializou a abertura da economia
e realizou uma intensa reestruturaçaHo do aparelho de Estado, conforme di-

7 Como, por exemplo, o congelamento de preços e sala= rios, o bloqueio de poupanças, a de-
missaH o de servidores pu= blicos e a introduçaH o de uma nova moeda.
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retrizes estabelecidas pelo  Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE)8,
profundamente alinhado aN s formulaçoH es de Bresser Pereira, entaHo aN  frente
do Ministe=rio da AdministraçaHo e da Reforma do Estado (MARE). O discur-
so se centrava na acusaçaHo do cara= ter “atrasado” e “perdula= rio” da consti-
tuiçaHo de 1988 e na necessidade de ultrapassar a herança tradicional, buro-
cra= tica  e  centralizada  da  administraçaHo  pu= blica,  considerando  o  esgota-
mento da “estrate=gia estatizante”. 

A crescente radicalizaçaHo da questaHo social e a refraçaHo do Estado
no enfrentamento da mesma, a privatizaçaHo no atendimento das necessida-
des sociais das grandes maiorias, o crescimento das organizaçoH es naHo go-
vernamentais e a precarizaçaHo do emprego foram as principais marcas da
“onda neoliberal” que assolou o paí=s.  As ja=  preca= rias condiçoH es sociais da
grande maioria da populaçaHo se agravaram de forma crescente com as irre-
para=veis perdas sofridas pelas polí=ticas sociais universais, como Previde5n-
cia, Sau= de, Assiste5ncia e EducaçaHo Ba= sica. 

Para que o capital pudesse garantir sua reproduçaHo e ampliaçaHo em
tempos de (des)ajustes neoliberais, a ascensaHo de um violento processo de
criminalizaçaHo em direçaHo aN s classes subalternas tornou–se um aspecto or-
ga5nico da sua polí=tica de controle social, reciclando–se a noçaHo de “classes
perigosas” sujeitas aN  repressaHo e extinçaHo. Tratar a luta pelos direitos soci-
ais como “delitos” e os sujeitos sociais envolvidos nessas lutas como “delin-
quentes” ou “va5ndalos” se conformou como a principal açaHo cultural pre-
sente no nu= cleo desse processo de criminalizaçaHo dos movimentos popula-
res/sociais (KOROL, 2008).

Articulam–se diversos planos da estrate=gia de dominaçaHo, que vaHo
desde a criminalizaçaHo da pobreza e a judicializaçaHo do protesto social ate=  a
repressaHo polí=tica aberta e a militarizaçaHo dos territo= rios – modalidades es-
tas que adquirem maior ou menor releva5ncia de acordo com o momento
histo= rico concreto (Íbidem). Conforme explicitado em um documento da
Via Campesina, esta criminalizaçaHo objetiva criar, perante a sociedade, con-
diçoH es legais (e, se possí=vel, legí=timas) para: impedir que a classe trabalha-
dora alcance conquistas econo5 micas e polí=ticas; restringir,  ou diminuir o
acesso destas classes aN s polí=ticas pu= blicas; construir um processo de isola-
mento e desmoralizaçaHo dos movimentos sociais e criar condiçoH es legais
para a repressaHo fí=sica aos movimentos sociais (VÍA CAMPESÍNA BRASÍL,
2010, p. 6). Assumindo novos vieses, tal estrate=gia se formata como um fe-
no5 meno multifaceta= rio onde se entrelaçam, em todas as dimensoH es, aspec-
tos  jurí=dicos,  econo5 micos,  culturais,  sociais e  militares;  isto e= ,  uma açaHo
8 A esse respeito, cf. MARE (1995).

313



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

conjunta dos setores do aparato estatal repressivo, do poder Legislativo e
do Judicia= rio, da mí=dia e do sistema educacional (BUHL; KOROL, 2008).

Um exemplo paradigma= tico deste direcionamento se revela no pro-
grama de governo construí=do por FHC, em 1994. Ao afirmar que a causa da
viole5ncia e da criminalidade naHo seria apenas derivada da mise=ria e das in-
justiças sociais, mas tambe=m da ause5ncia da capacidade do poder pu= blico
em aplicar as leis – ja=  que a ma=quina do Estado brasileiro estaria “quebra-
da” –, FHC deixa claro que o objetivo central do seu primeiro mandato (que
se manteria no segundo) seria ampliar e melhorar a capacidade das age5n-
cias governamentais de aplicar a lei  e a ordem, fortalecendo as age5ncias
pro= prias do sistema de segurança e justiça9.

Os efeitos para o proletariado foram nefastos. O aumento do desem-
prego, bem como a precarizaçaHo das relaçoH es de trabalho e das condiçoH es
de vida da maior parte da populaçaHo criaram um solo fe=rtil para o discurso
contra os “privile=gios” de servidores pu= blicos, intimidando tambe=m opera= -
rios com certa estabilidade no setor privado. Assim, segmentos importan-
tes  do movimento  sindical  foram  colocados  na  defensiva  e  aumentou  a
fragmentaçaHo da classe trabalhadora. Enquanto isso, no andar de cima, am-
pliava–se a coesaHo do bloco burgue5s, beneficiado com o aumento da explo-
raçaHo da força de trabalho, a mercantilizaçaHo de uma gama cada vez mais
vasta de atividades e o assalto ao fundo pu= blico. 

As ana= lises desse processo, no entanto, suscitam enormes pole5mi-
cas. Para alguns, o neoliberalismo corresponde ao processo de desindustri-
alizaçaHo na Ame=rica Latina. Daí= se compreende que o setor mais prejudica-
do seria a burguesia produtiva, em benefí=cio do rentismo, do capital espe-
culativo e do imperialismo.  A conseque5ncia polí=tica desta concepçaHo e=  o
ressurgimento de posiçoH es nacionalistas e (neo)desenvolvimentistas. Para
outros, a eliminaçaHo das fronteiras entre naçoH es e ramos econo5 micos, isto
e= , entre as burguesias local, global, industrial, banca= ria, comercial etc., teria
desencadeado um movimento de homogeneizaçaHo da burguesia. Essa bur-
guesia homoge5nea, portanto, se beneficiaria indistintamente do neolibera-
lismo10. Segundo Boito Jr. (2002, p. 18),

9 "[...] naH o se trata de escolher entre o Estado–polí=cia e o Estado de bem–estar social. Primei-
ro, porque naH o ha=  democracia sem obedie5ncia aN  lei que, em u= ltima ana= lise, depende do po-
der coercitivo do Estado. Segundo, porque a capacidade do Estado de prover bem–estar de-
pende, em larga medida, do seu poder coercitivo [...]." (CARDOSO, 1994, p. 161–162)
10 As consideraçoH es acima, com poucas alteraçoH es, tem como refere5ncia o texto de Boito Jr.
(2002).
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Para compreender essa situaçaHo complexa, precisamos desagregar a
polí=tica neoliberal em cada uma de suas partes componentes e cotejar
cada uma delas com os distintos interesses da burguesia.  Podemos
pensar os pilares da polí=tica neoliberal como uma se=rie de tre5s cí=rcu-
los conce5ntricos: a) o cí=rculo externo e maior representando a polí=ti-
ca de desregulamentaçaHo do mercado de trabalho e de reduçaHo dos
direitos sociais; b) o cí=rculo intermedia= rio, representando a polí=tica
de privatizaçaHo e c) o cí=rculo menor e central da figura, representan-
do a abertura comercial e financeira.

Refutando as vertentes descritas anteriormente, o autor oferece fer-
ramentas para uma ana= lise mais precisa do feno5 meno neoliberal no Brasil.
Toda a burguesia tem interesse na desregulamentaçaHo do mercado de tra-
balho e na retirada de diretos sociais. Ja=  as privatizaçoH es, para ale=m do as-
pecto ideolo= gico, atendem mais diretamente os anseios materiais dos mo-
nopo= lios – pois as regras dos leiloH es excluem pequenos e me=dios acionistas.
Pore=m, mesmo entre os monopo= lios ha=  uma hierarquia. A abertura comer-
cial e financeira beneficia mais diretamente a burguesia financeira e o im-
perialismo, trazendo conseque5ncias no mí=nimo contradito= rias para a bur-
guesia industrial. Contudo, entre enfrentar o setor banca= rio do capital mo-
nopolista e o imperialismo ou transferir os efeitos da concorre5ncia estran-
geira, da reduçaHo dos investimentos produtivos e da polí=tica de juros para a
classe trabalhadora, fica evidente qual tem sido a opçaHo histo= rica dos in-
dustriais. 

As polí=ticas de ajuste fiscal – defendidas como a alternativa para re-
tomar o desenvolvimento econo5 mico, a criaçaHo de empregos e privile=gios
das polí=ticas sociais – deixaram de ser soluçaHo e se tornaram a causa da cri-
se, desequilibrando econo5 mica e financeiramente o paí=s, deixando o Estado
cada vez mais enfraquecido externa e internamente e fragmentando cada
vez mais a sociedade, com altos í=ndices de desigualdade e de retirada dos
seus direitos ba= sicos. Na entrada do se=culo XXÍ, os impactos sociais, polí=ti-
cos e econo5 micos desta crise enfraqueceram a legitimidade polí=tica e ideo-
lo= gica usufruí=da pelo neoliberalismo na u= ltima de=cada do se=culo anterior. A
incapacidade das polí=ticas neoliberais postas em pra= tica aprofundou a crise
social existente, sem conseguir nem retomar o desenvolvimento nem con-
quistar estabilidade polí=tica, gerando ampliaçaHo da desigualdade econo5 mi-
co–social e instabilidade institucional.

Neste cena= rio, pressionados pelo recrudescimento das lutas sociais
antissiste5micas derivadas da crise das polí=ticas neoliberais de primeira ge-
raçaHo, os setores dominantes abertos aN  revisaHo do Consenso de Washington

315



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

conseguiram atrair para o seu bloco de poder importantes setores de seus
antagonistas,  conformando  um  processo  transformista  que  contribuira=
para formatar a chegada do Partido dos Trabalhadores aN  preside5ncia da Re-
pu= blica em 2003.

O Estado sob a hegemonia da pequena política

Parafraseando Marx11, todos os fatos e personagens de grande im-
porta5ncia  na  histo= ria  ocorrem,  por  assim  dizer,  duas  vezes:  a  primeira
como trage=dia e a segunda como farsa. Na de=cada de 1960, a Estrate=gia Na-
cional Democra= tica, preconizada pela principal força polí=tica opera= ria e po-
pular  da  e=poca,  o  Partido  Comunista  Brasileiro  (PCB)  afirmava,  grosso
modo, que o Brasil era um paí=s semifeudal, de modo que a burguesia nacio-
nal poderia cumprir um papel progressista na aliança contra o latifu= ndio e
o imperialismo, criando as condiçoH es para a realizaçaHo da etapa nacional e
democra= tica da revoluçaHo. Apoiado por amplos segmentos empresariais, o
golpe de 1964 eliminou na pra= tica a tese de que haveria uma contradiçaHo
estrutural entre a burguesia, o latifu= ndio e o imperialismo. Cabe ressaltar,
pore=m, que, mesmo equivocada, havia na estrate=gia do PCB um cara= ter re-
voluciona= rio e explicitamente anti–imperialista. 

O Partido dos Trabalhadores (PT),  formado no ocaso da ditadura
empresarial militar, identificava o neoliberalismo nos anos 1990 como um
dos principais entraves, senaHo o principal, para a melhoria das condiçoH es
de vida do povo brasileiro. Para derrotar esse modelo econo5 mico seria ne-
cessa= ria  a  formaçaHo de uma ampla frente  neodesenvolvimentista,  envol-
vendo a burguesia interna, a pequena burguesia e os trabalhadores. Consi-
derando a correlaçaHo de forças desfavora=vel nos planos nacional e interna-
cional, naHo seria possí=vel realizar reformas ou encarar o imperialismo de
frente. NaHo se tratava sequer de reeditar o desenvolvimentismo das de=ca-
das passadas, mas de taHo somente realizar o desenvolvimento possí=vel den-
tro dos marcos neoliberais e reduzir o protagonismo do capital estrangeiro
e da burguesia a ele associada. 

O que foi apresentado como alternativa ao neoliberalismo se con-
verteu em um eficiente instrumento de renovaçaHo da ordem neoliberal no
Brasil, reduzindo, na pra= tica, a disputa polí=tica nacional aN s disputas eleito-
rais entre social–liberalismo e neoliberalismo ortodoxo. Foi assim de 2002

11 “Hegel observou, certa vez, que todos os fatos e personagens de grande importa5 ncia na
histo= ria universal ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu–se de acrescentar: a pri-
meira como trage=dia e a segunda como farsa” (MARX, 2006, p. 15).
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a 2014, perí=odo em que o PT derrotou o PSDB em todas as eleiçoH es presi-
denciais. 

Abre–se uma era de conciliaçaHo de iniciativas aparentemente con-
tradito= rias: as diretrizes do receitua= rio liberal e a pauta desenvolvimentis-
ta, conformando uma apologia a um desenvolvimento fundado no equilí=-
brio entre crescimento econo5 mico e desenvolvimento social, adjetivados de
autossustenta=veis econo5 mica, social e ambientalmente. Atrave=s da media-
çaHo do mercado e do crescimento econo5 mico induzido pelo Estado, o gover-
no atendeu algumas das reivindicaçoH es das classes subalternas, ao mesmo
tempo em que assegurou as exige5ncias das classes dominantes. Na primeira
etapa do governo Lula, por exemplo, enquanto se expandia a assiste5ncia so-
cial e aumentava–se o sala= rio mí=nimo (concomitantemente com a expansaHo
do cre=dito ao consumidor  e dos empre=stimos populares),  realizavam–se
tambe=m as contrarreformas da educaçaHo e da previde5ncia e as sofisticadas
privatizaçoH es indiretas da sau= de, cultura e outras a= reas sociais – atrave=s da
administraçaHo terceirizada por organizaçoH es sociais e fundaçoH es. 

Com ou sem prefixo “neo”, o desenvolvimentismo passou a assumir
uma extraordina= ria centralidade nas narrativas de todos os domí=nios: no
domí=nio econo5 mico, como uma alternativa ao Estado mí=nimo neoliberal; no
domí=nio polí=tico, pois se associava ao novo progressismo dito de cariz po= s–
neoliberal; e no domí=nio social, no sentido de que o seu compromisso mais
profundo era com os  denominados pobres, “[...] assegurando a estes renda
mí=nima e certa socializaçaHo que os levam a serem ‘pessoas com capacidade
para fazer acontecer’ alternativas econo5 micas” (LEHER, 2012, p.18).

Constitui–se, assim, conforme defende Francisco de Oliveira (2010),
um processo de “hegemonia aN s avessas”, um novo movimento constitutivo
da hegemonia das classes dominantes, desenvolvido com as armas da des-
politizaçaHo em prol da conservaçaHo dos seus interesses. Coutinho (2010),
amplia tal formulaçaHo afirmando que este movimento que comporta a con-
vive5ncia com os novos movimentos sociais e com algumas das reivindica-
çoH es de necessidades sociais (como o acesso aN  renda e ao consumo) forma-
ta uma outra pedagogia: a da socialização da sociedade brasileira em que as
demandas dos “de baixo” saHo atendidas no a5mbito da “pequena polí=tica”,
como meio de sitiar a “grande polí=tica”. 

Como forma de justificativa para a continuidade da ortodoxia da po-
lí=tica econo5 mica neoliberal, os governos petistas perpetuaram um discurso
oficial de que esta= vamos aN  beira do abismo, numa espe=cie de “estado de
emerge5ncia permanente”, que implicava (ate=  mesmo para um Partido dos
Trabalhadores) a necessidade de medidas as mais duras possí=veis (PAULA-
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NÍ, 2010, p.123): elevaçaHo do supera=vit prima= rio para ale=m do exigido pelo
FMÍ; aumento potencial da ja=  elevadí=ssima taxa ba= sica de juros; redirecio-
namento de recursos que poderiam ser utilizados em investimentos pu= bli-
cos para o pagamento do serviço da dí=vida; privatizaçoH es de hidrele= tricas,
portos e rodovias; aprovaçaHo de Leis que beneficiaram fundamentalmente
o Agronego= cio (como a Lei de Biossegurança, que autorizou a comercializa-
çaHo  dos transge5nicos);  cortes em investimentos  sociais  e  “equilí=brio das
contas pu= blicas”  atrave=s  do mecanismo de DesvinculaçaHo de Receitas da
UniaHo (DRU); dentre outras estrate=gias 12.

Ale=m dessas aproximaçoH es com as propostas neoliberais anterior-
mente implementadas, os governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, com
suas pequenas diferenças, naHo alteraram significativamente os propo= sitos
do governo FHC no tocante aos programas preocupados com a garantia da
“Lei e da Ordem”. A adaptaçaHo aN  ta= tica eleitoral “a qualquer custo” e a opçaHo
por grandes (e dí=spares) coalizoH es e coligaçoH es (que englobam de setores
da esquerda aN  direita) contribuiu,  por um lado, para a dissimulaçaHo dos
conflitos de classe e, por outro, para a manutençaHo da estrate=gia de crimi-
nalizaçaHo das lutas sociais, dos movimentos sociais e suas lideranças, abrin-
do portas para uma retomada das velhas pra= ticas dos setores mais conser-
vadores no paí=s no tocante aN  neutralizaçaHo das reivindicaçoH es dos diferen-
tes extratos da classe trabalhadora. Dois exemplos saHo paradigma= ticos. 

Sob a justificativa da necessidade de polí=ticas de segurança para a
realizaçaHo dos megaeventos desportivos que ocorreriam no paí=s (Copa do
Mundo e Olimpí=adas) o Governo Dilma Rousseff  implementa medidas de
fortalecimento e maior integraçaHo  das instituiçoH es  de  segurança (Forças
Armadas,  Polí=cia  Federal  e  polí=cias  estaduais).  A  Portaria  Normativa  n.
3461 (BRASÍL, 2013), editada em 2013 pelo Ministe=rio da Defesa, institui a
OperaçaHo Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), a qual autoriza o uso das
Forças Armadas como forças de segurança pu= blica na ocorre5ncia de situa-
çoH es onde haja uma “presunçaHo de perturbaçaHo da ordem”. Tre5s anos de-
pois, o mesmo governo Dilma enviou ao Congresso, trabalhou para aprova-
çaHo e sancionou o projeto de lei 13.260/2016 que tipifica o terrorismo no
paí=s (BRASÍL, 2016a). O conteu= do fascista da denominada Lei Antiterroris-
mo foi denunciado em amplos protestos de entidades de direitos humanos
12 A DesvinculaçaH o de Receitas da UniaH o (DRU), juntamente com a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), foram os dois principais mecanismos para se realizar os cortes em investimen -
tos sociais desde os mandatos de Fernando Henrique Cardoso (e continuam vigentes ate=  os
dias atuais). Durante o Governo de Dilma Rousseff, a DRU naH o somente permaneceu vigente
como tambe=m foi prorrogada ate=  o ano de 2023, com a novidade de que o percentual de re-
tirada de recursos orçamenta= rios foi aumentado de 20% para 30%.
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e da sociedade civil e foi rejeitada por parte da pro= pria bancada do PT, o
que exigiu,  ao entaHo  governo,  fazer alianças com polí=ticos do DEM e do
PSDB para que fosse possí=vel aprovar a mesma tanto na Ca5mara quanto no
Senado.

Em 2015, quando Dilma praticou um estelionato eleitoral e nomeou
Joaquim Levy para comandar seu ajuste fiscal a partir do Ministe=rio da Fa-
zenda, esvaí=ram–se as pequenas diferenças existentes entre os projetos pe-
tista e tucano. A proximidade taHo í=ntima entre estes projetos delimitou ate=
que ponto poderia chegar os avanços dos governos do PT e tambe=m quais
seriam os seus limites claros. Apesar dos governos Lula/Dilma terem alcan-
çado algumas  melhorias  no  a5mbito  social  (atrave=s  de  estrate=gias  –  naHo
isentas de controve=rsias – de adoçaHo de polí=ticas sociais de distribuiçaHo de
renda e de ampliaçaHo do mercado formal de trabalho e de cre=dito), estas
naHo foram acompanhadas de alteraçoH es estruturais nos pilares que alicer-
çavam  as polí=ticas  macroecono5 micas  no  Brasil  desde  a  de=cada  de 1990
(vinculaçaHo das taxas de juros Selic aN s metas de inflaçaHo, manutençaHo do
supera=vit  prima= rio e relativa valorizaçaHo do ca5mbio).  Juntam–se, a esses
elementos,  algumas determinaçoH es conjunturais que moldaram o cena= rio
para o declí=nio da hegemonia petista no poder do Estado.

Enquanto, externamente, intensificava–se a recessaHo global deriva-
da da persiste5ncia da crise econo5 mica internacional po= s–2008 (agravada
com os problemas da Gre=cia em relaçaHo a sua impaga=vel dí=vida pu= blica que
foi o estopim para crise da Zona do Euro), internamente, o Governo Dilma
Rousseff insistia nos equí=vocos das escolhas para a sua polí=tica econo5 mica:
seja pela opçaHo das desoneraçoH es fiscais sem contrapartidas,  no final do
seu primeiro mandato; seja pela capitulaçaHo aN  agenda de seus adversa= rios
eleitorais ao adotar uma forte polí=tica de austeridade fiscal com vie=s reces-
sivo, no iní=cio de seu segundo mandato (reeleiçaHo esta marcada por uma
margem muito pequena na diferença de votos). Ale=m disso, o perí=odo de
2013 a 2016 foi extremamente turbulento: grandes manifestaçoH es de rua
explodiram trazendo uma diversidade de temas e problemas, cujas contra-
diçoH es se expressaram numa multifacetada apariçaHo de elementos de bom
senso contra a ordem ao lado de reapresentaçoH es de conteu= dos conserva-
dores e mesmo preocupantes do senso comum (como o nacionalismo exa-
cerbado, o antipartidarismo, a retomada da extrema direita). 

Íneficiente na construçaHo do crescimento econo5 mico e incapaz de
rearticular sua base de apoio polí=tico e eleitoral, o PT passa a ser identifica-
do como um governo gastador, estelionata= rio eleitoral e defensor estatal.
Mais do que isso, passa a ser associado ao discurso da corrupçaHo. Com a cri-
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açaHo da OperaçaHo Lava Jato, em 2014, o discurso moralista anti–corrupçaHo
ganha forma institucional e a articulaçaHo entre setores da Polí=cia Federal,
do Ministe=rio Pu= blico Federal e do Judicia= rio se fortalece para atacar os pi-
lares de sustentaçaHo polí=tica que ainda restavam ao governo do PT, ale=m de
desestruturar parte importante da economia. Esse conjunto de eventos in-
tensifica a fragilizaçaHo  do governo ate=  desaguar numa crise polí=tica que
ocasionou no impeachment da presidenta, sob a alegaçaHo de crime de res-
ponsabilidade, por sinal, inexistente.

A retomada da ortodoxia liberal e o processo de fascis-
tização do Estado 

Apo= s  o  golpe  institucional–jurí=dico–parlamentar–midia= tico  que
destituiu a presidenta em 2016, abre–se um curto, pore=m intenso, perí=odo
de restauraçaHo do neoliberalismo ortodoxo com Michel Temer (PMDB). A
despeito do seu alto í=ndice de impopularidade registrado nas enquetes (a
mais alta rejeiçaHo desde a instauraçaHo da “Nova Repu= blica”), Temer conse-
guiu aprovar uma se=rie de medidas de cara= ter antipopular, ancorado no ex-
pressivo apoio polí=tico que obteve a partir da construçaHo de uma forte base
parlamentar.

Dentre os ataques mais significativos, instituiu–se o chamado “Novo
Regime Fiscal” a partir da Emenda Constitucional n. 95 (BRASÍL, 2016b), a
qual estabelece limitaçoH es orçamenta= rias para as polí=ticas pu= blicas durante
20 anos, onde as despesas prima= rias do orçamento pu= blico ficam limitadas
aN  variaçaHo  inflaciona= ria.  Outra  ofensiva  deste  governo  se  conformou  na
aprovaçaHo  da  Lei  da  Reforma  Trabalhista,  Lei  n.  13.467/2017  (BRASÍL,
2017), que alterou mais de 200 pontos da CLT. Pautada no discurso da “ne-
cessidade de geraçaHo de novos empregos”, a referida Lei, na verdade, tanto
atacou  fortemente  as  fontes  de  financiamento  das  entidades  sindicais
quanto tambe=m potencializou a precarizaçaHo dos empregos ao facilitar a
criaçaHo de novas modalidades de contrataçaHo, flexibilizar de forma radical
os direitos trabalhistas, reduzir potencialmente os sala= rios e diminuir dras-
ticamente as margens de negociaçaHo.

A  aplicaçaHo  radical  da  plataforma  neoliberal  gerou  a  reaçaHo  do
mundo do trabalho. A resiste5ncia dos movimentos sociais e partidos de es-
querda resultou em grandes mobilizaçoH es de massa e no chamamento de
duas greves gerais. Mediante o crescimento das reivindicaçoH es populares,
Michel Temer reage elevando o patamar autorita= rio da polí=tica de manu-
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tençaHo da “Lei e da Ordem”, reprimindo violentamente as manifestaçoH es e
mobilizando os militares para o controle do conflito polí=tico e para a garan-
tia da segurança pu= blica13.  A intensificaçaHo  da  perspectiva  repressiva  se
formata com a utilizaçaHo do decreto presidencial que determinou a inter-
vençaHo federal na a= rea de segurança pu= blica do estado do Rio de Janeiro,
em fevereiro de 2018 (com validade ate=  final do mesmo ano), quando a se-
gurança pu= blica fluminense deixou de ser coordenada pelo poder estadual
e passou para a gestaHo federal, sob o comando de um interventor militar.

 Apesar da crença dos diferentes setores do capital de que o gover-
no Temer conseguiria alcançar a recuperaçaHo da economia e reestabelecer
a acumulaçaHo – pois seguia a ortodoxia nas polí=ticas econo5 micas e executa-
va algumas (contra)reformas institucionais ditas como necessa= rias (traba-
lhista e teto de gastos) –, tais objetivos de crescimento naHo foram cumpri-
dos conforme almejado. Os ní=veis tra= gicos que afetavam os indicadores so-
ciais fermentaram uma forte crise econo5 mica, polí=tica e institucional que
gerou um cena= rio de altos ní=veis de desemprego, insegurança e instabilida-
de. A economia do paí=s foi paralisada apo= s a greve dos caminhoneiros de-
flagrada em maio de 2018 e que recebeu um significativo apoio popular.
Junta–se a esse cena= rio a instabilidade polí=tica impulsionada pelo avanço
das investigaçoH es da Lava Jato na sua agenda moralista de combate aN  cor-
rupçaHo, cujo objetivo inicial de atingir principalmente a esquerda que esta-
va no poder ate=  2016 acabou sendo extrapolado, gerando reflexos de des-
moralizaçaHo polí=tica e crise de representatividade em outros partidos tra-
dicionais com significativa participaçaHo na vida polí=tica nacional,  como o
PMDB (agora MDB), o PSDB e o DEM (antigo PFL).

A conseque5ncia mais delete=ria dessa crise foi a emersaHo e o reforço
dos traços mais regressistas da nossa herança histo= rica, sob novas roupa-
gens. Num terreno onde o processo polí=tico foi pautado pela necessidade
de restabelecimento das taxas de lucratividade atrave=s da combinaçaHo en-
tre ortodoxia liberal e reforço das intervençoH es antidemocra= ticas e antipo-
pulares, ganha força a crí=tica “antissiste5mica” a partir do vie=s antipolí=tico,
anticomunista  e  conservador–cristaHo.  O terreno estava adubado e arado
para a ascensaHo da candidatura de extrema–direita de Jair Bolsonaro, um
militar reformado que se colocava como representante da “nova polí=tica” e

13 Alguns exemplos dessa escalada autorita= ria se revelam na utilizaçaH o das Forças Armadas
para  reprimir  violentamente  as manifestaçoH es  do “Ocupa Brasí=lia”  (ocorrida  em  maio  de
2017), para desobstruir as estradas e derrotar a greve dos caminhoneiros, com base na lei de
“Garantia da Lei e da Ordem” (em maio de 2018) e na criminalizaçaHo da greve dos petrolei-
ros (junho de 2018).
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como a esperança de mudança necessa= ria para o restabelecimento da or-
dem  econo5 mica,  polí=tica  e  moral,  mas  representava  a  continuidade  das
pra= ticas mais vis dos corredores da pequena polí=tica; um deputado que, du-
rante quase trinta anos, fez parte do chamado “baixo clero” do legislativo,
mudando de sigla de acordo com a convenie5ncia, abrigando–se entaHo num
partido que mudara de nome para se desvencilhar das denu= ncias de cor-
rupçaHo – o PSL (antigo PSC).

Assentada no mantra do combate aN  corrupçaHo e aN  ineficie5ncia do Es-
tado combinado com a defesa da ditadura militar e o ataque odioso ao PT e
todos os setores da esquerda; impulsionando, sob a vestimenta do funda-
mentalismo religioso cristaHo, uma pauta so= cio–cultural–educacional mora-
lista, com a disseminaçaHo de pra= ticas punitivistas, de ataques aos direitos
humanos, de discursos racistas, machistas, miso= ginos e lgbtfo= bicos; e se va-
lendo de uma forte manipulaçaHo da informaçaHo e de um culto ao negacio-
nismo histo= rico e ao desprezo a qualquer pensamento cientí=fico e progres-
sista, a extrema–direita tomou o Planalto para aplicar o programa ultralibe-
ral com Bolsonaro e Paulo Guedes, e elevar a um novo patamar a escalada
autocra= tica aprofundada apo= s o golpe de 2016 e o processo de criminaliza-
çaHo dos movimentos sociais e populares.

Abre–se um perí=odo de reordenamento do Estado Brasileiro, com
claros traços de fascistizaçaHo. Uma reconfiguraçaHo do formato constitucio-
nal e institucional do Executivo – efetivado atrave=s de Emendas Constituci-
onais, Medidas Proviso= rias, Decretos, leis e outros subterfu= gios administra-
tivos – que se molda atrave=s de um aparelhamento do conjunto do Estado,
“onde os o= rgaHos de controle, de informaçaHo, de repressaHo e de viole5ncia es-
tatal estaHo submetidos aN  retomada das pra= ticas de mando ditatoriais”, com
um explí=cito projeto de aniquilaçaHo dos espaços de dissensaHo e de debate e
de  endurecimento  mediante  a  quaisquer  reivindicaçoH es  de  teor  popular
(FONTES, 2019, n/p.).

Os problemas nacionais saHo solucionados atrave=s da viole5ncia po-
lí=tica. Por um lado, o radicalismo neoliberal elimina progressivamente os
controles polí=ticos sobre a movimentaçaHo do capital, destro= i as polí=ticas e
programas  sociais  voltados  para  as  demandas  populares,  retira  direitos
trabalhistas e aniquila as ja=  parcas restriçoH es aN  depredaçaHo do meio ambi-
ente; por outro, os traços fascistas se revelam no reforço da tutela militar
sobre o governo, na eliminaçaHo do espaço polí=tico das organizaçoH es vincu-
ladas ao mundo do trabalho e na perspectiva repressiva baseada no reforço
material, institucional e ideolo= gico da viole5ncia policial como principal me-
canismo de controle dos conflitos polí=tico e social (MACÍEL, 2019).
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Os impactos da lei da liberdade econo5 mica (13.874/19), da reforma
previdencia= ria (EC 103/2019) e das medidas de austeridade que subfinan-
ciaram as polí=ticas universais de sau= de, educaçaHo e assiste5ncia, implemen-
tadas durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, foram devastadores
no tocante aN s demandas sociais. A lei 13.874/19 (BRASÍL, 2019a), que ficou
apelidada  de  “Minirreforma  trabalhista”,  foi  o  instrumento  jurí=dico  de
aprofundamento – de forma mais selvagem – da destruiçaHo dos direitos
efetivada pelo governo anterior (Temer). Sob a camuflagem da “desburo-
cratizaçaHo”, a lei intensifica a precarizaçaHo e os ataques contra a classe tra-
balhadora atuando em tre5s eixos distintos: eliminaçaHo de direitos trabalhis-
tas, reduçaHo da proteçaHo aN  sau= de e segurança do trabalhador e diminuiçaHo
das garantias existentes aos cre=ditos trabalhistas. A Emenda Constitucional
103/2019 (BRASÍL, 2019b) desmantela todo o sistema de proteçaHo social
previsto na ConstituiçaHo Federal de 1988, golpeando radicalmente os prin-
cipais pilares do benefí=cio previdencia= rio: dificulta o acesso aN  aposentado-
ria, aumentando a idade mínima e o tempo de contribuição; enquanto reduz
os ganhos dos trabalhadores, diminuindo o valor do benefício. Os custos so-
ciais desses desajustes naHo tardaram a aparecer, e no final de 2019 a preca-
rizaçaHo do trabalho ja=  apontava ní=veis alarmantes: eram 12,6 milhoH es de
pessoas desempregadas, 27,6 milhoH es subutilizadas e 38,4 milhoH es de tra-
balhadores na informalidade (ÍBGE, 2019).

Com a precariedade do trabalho, a desregularizaçaHo da economia e
a degradaçaHo das condiçoH es mí=nimas de existe5ncia da populaçaHo, intensifi-
cam–se a militarizaçaHo e a fascistizaçaHo do Estado como forma de manuten-
çaHo da “Lei e da Ordem”. O chamado “pacote anticrime”, formatado atrave=s
de  lei  13.964/19 (BRASÍL,  2019c),  faz  alteraçoH es  no Co= digo  Penal  e  no
Co= digo de Processo Penal que legitimam o punitivismo e transgredem fron-
talmente va= rios princí=pios constitucionais. A alteraçaHo do conceito de orga-
nizaçaHo criminosa, a possibilidade de prisaHo apo= s decisaHo em segunda ins-
ta5ncia, o endurecimento das penas, saHo algumas das medidas que esfacelam
direitos  fundamentais  e  abrem  mais  portas  para  o  encarceramento  em
massa dos setores mais explorados e oprimidos da sociedade. Mais ale=m,
incentiva–se o uso da força letal a partir do fortalecimento do excludente
de ilicitude em favor dos agentes de segurança, legitimando a “licença para
matar” como me=todo punitivo contra a classe trabalhadora14.

14 Depois de ter sido retirada do Pacote Anticrime pelo GT da Ca5 mara, o tema do excludente
de ilicitude retorna em proposta encaminhada pelo presidente da repu= blica, em 21 de no-
vembro de 2019. Nesse novo projeto de lei, foram estabelecidas novas regras aos militares
das Forças Armadas e integrantes de forças de segurança em operaçoH es da Garantia da Lei e
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Atrave=s de decretos, portarias e projetos de lei, o presidente Bolso-
naro promove, desde os primeiros dias de seu governo, medidas que visam
facilitar a compra, a posse e o porte de armas. Seja no campo, onde os tra-
balhadores sem–terra, os povos indí=genas e as comunidades quilombolas
veraHo potencializadas contra si a viole5ncia perpetrada ha=  de=cadas pelos se-
tores ruralistas; seja na cidade, onde as populaçoH es dos bairros mais po-
bres e os militantes dos movimentos sociais teraHo amplificados os riscos de
ameaças letais por partes das milí=cias – que ve5m ampliando os seus domí=-
nios nos  territo= rios  urbanos  –,  estas medidas promovidas  pelo Governo
Bolsonaro na verdade abrem um terreno importante para impulsionar as
redes paraestatais de viole5ncia que servem de suporte para consecuçaHo dos
objetivos do capital. 

Quando a pandemia da COVÍD-19 começa a assolar o paí=s com um
ví=rus altamente contagioso e causador de milhares de o= bitos, a real faceta
autocra= tica do Estado burgue5s brasileiro se revela de forma mais brutal na
sua combinaçaHo entre pragmatismo da ortodoxia liberal e miserabilidade
da razaHo neofascista. 

Por um lado, o governo Bolsonaro libera R$ 1,2 trilhaHo em recursos
pu= blicos para ajuda ao sistema financeiro – com a justificativa da necessi-
dade de apoio ao funcionamento da economia e a liberaçaHo de empre=stimos
aN s empresas –, e se utiliza do pretexto de ajuda financeira aos estados e
municí=pios para o combate ao coronaví=rus para promover uma chantagem
atrave=s da sançaHo da lei complementar 173/2020 (BRASÍL, 2020): para li-
berar a ajuda financeira, impoH e–se, como contrapartida, o sacrifí=cio do con-
gelamento dos sala= rios e suspensaHo dos direitos dos servidores e dos inves-
timentos nos serviços pu= blicos, aprofundando o desmonte e a violenta de-
sestruturaçaHo destes serviços ofertados aN  populaçaHo em pleno momento de
crise social e sanita= ria. Por outro, assenta–se sobre um discurso negacionis-
ta em relaçaHo aN  gravidade da doença, boicotando deliberadamente todas as
medidas necessa= rias para a sua mitigaçaHo, enquanto reproduz incansavel-
mente o mantra da impossibilidade de disponibilizaçaHo de recursos fede-
rais suficientes para o combate aN  pandemia devido ao fato de o paí=s estar
supostamente  “quebrado”.  Pautado pela  lo= gica  selvagem do lucro  acima

da Ordem (GLO),  autorizando assassinatos  sem julgamento  a  partir  de crite= rios  vagos  e
frouxos. O presidente Bolsonaro tambe=m cogitou criar uma GLO do campo, para apoio aos
grandes proprieta= rios,  propondo,  assim, “uma verdadeira  legalizaçaH o  da jagunçada e das
equipes altamente tecnolo= gicas de, ‘segurança privada’ que ja=  atuam no campo brasileiro ha=
de=cadas, intimidando, assediando e assassinando pequenos trabalhadores rurais, militantes
sociais, religiosos e outros que se interponham nas arbitrariedades dos grandes proprieta= -
rios” (FONTES, 2019, n/p).
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das vidas, quando questionado sobre o aumento exponencial do nu= mero de
o= bitos decorrentes do ví=rus que se alastrava, o personagem grotesco que
ocupa a cadeira presidencial respondia sem maiores constrangimentos: “E
daí=?!?”15, “NaHo sou coveiro!”16.

Mauro  Íasi  nos  atenta  que  as  feiçoH es  desconcertantes  assumidas
pela forma atual do Estado burgue5s, cuja figura tosca do Presidente contri-
bui de forma decisiva para o seu cara= ter burlesco, naHo deve desviar a aten-
çaHo daquilo que e=  essencial nesse processo: a fu= ria do ultraliberalismo do
Ministro da Economia Paulo Guedes “[...] em desmontar o Estado, aniquilar
direitos, destruir polí=ticas pu= blicas, diria Weber, naHo saHo mais que meios ir-
racionais para atingir fins racionalmente calculados” ( ÍASÍ, 2019b, n/p).

Considerações finais

A monumental  derrota que se impo5 s  sobre a classe trabalhadora
nos  u= ltimos  anos  exige  um rigoroso  processo  de  balanço e  correçaHo  de
rumo. A crença na possibilidade de neutralizar o cara= ter de classe do Esta-
do burgue5s atrave=s do aperfeiçoamento das suas instituiçoH es e do fortaleci-
mento da “sociedade civil” estava combinada com uma expectativa dura-
doura  no chamado “crescimento econo5 mico com distribuiçaHo  de  renda”.
Nessas condiçoH es, o proletariado deveria abrir maHo da perspectiva revolu-
ciona= ria em troca de um suposto compromisso das classes dominantes em
respeitar as regras do jogo democra= tico (ÍASÍ, 2019c). Pore=m, continuava–
se vivendo em uma ordem capitalista que, como ja=  advertia Marx desde o
se=culo XÍX,  passa necessariamente por crises cí=clicas e perio= dicas.  Como
era esperado, o ciclo de crescimento se esgotou e estreitou as margens da
polí=tica de conciliaçaHo de classes. A essa altura, ja=  era inu= til esperar qual-
quer guinada mais brusca no modo democra= tico–popular de fazer polí=tica. 

A pesada seque5ncia de derrotas das classes populares ao longo da
histo= ria do Brasil alimenta a ideia de que e=  impossí=vel transformar de fato
esse paí=s. Entretanto, o genocí=dio promovido pela burguesia e seus funcio-
na= rios  no governo federal em meio aN  pandemia da COVÍD-19 se soma a
uma extensa lista de motivos pelos quais estamos convencidos que o im-
possí=vel e=  continuar vivendo sob o jugo do capital. Quando acabamos de es-
crever essas linhas, em dezembro de 2020, mais de 190.000 brasileiros ja=
tinham morrido por Covid–19. Para a classe trabalhadora, tomar o poder e=
uma questaHo de sobrevive5ncia. Mas para isso e=  necessa= rio reunir um vasto
15 Cf. Garcia, Gomes e Viana (2020)
16 Cf. CNN (2020)
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conjunto de condiçoH es, incluindo a exata caracterizaçaHo do Estado e a com-
preensaHo da inviabilidade de qualquer estrate=gia polí=tica que pretenda re-
solver os problemas estruturais da sociedade brasileira sem destruir a su-
premacia burguesa. 
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