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Resumo 

 

O atual momento brasileiro é de incertezas e, sobretudo, de temores. Embora o contexto ocidental também 
enfrente um repensar as formas de representação política e de governabilidade, há, sim, uma inquietação frente 
aos novos horizontes que se avistam. De certa forma, o adeus querida ... democracia significa o fim do modelo 

de democracia que estamos acostumados a sonhar. Deste modo, é possível entender também os descaminhos 
para a chegada ao poder e, ao mesmo tempo, para manter-se no mando. 
 
No momento, parece haver uma equivocação nas análises, ou melhor, o processo de redemocratização gerou 
um alento promissor para a sociedade, fato que deixou de lado análises mais acuradas desse período. Na 
verdade, o prometeísmo gerou esperanças, sem, no entanto, engendrar examinações detalhadas do processo 
histórico-cultural e dos diferentes atores envolvidos. O conjunto das forças e dos interesses apresentaram, por 
um lado, uma forte tendência em vistas a uma sociedade mais justa, mas, ao mesmo tempo, os ideais da 
ditadura permaneceram vivos e se articularam no fortalecimento de um movimento neoconservador. Afinal, a 
promulgação de uma nova Constituição não muda um país e nem é uma condição suficiente para afiançar um 
processo democrático. 

Palavras-chave 
 

Impeachment – Pós-dictadura – Política  
 

 
Resumen    

 

El actual momento brasileño indica incertidumbres y, además, de temores. Aunque el contexto occidental como 
un todo se afronta con un repensar las formas de representación política y de gobernabilidad, crecen los temores 
frente a los nuevos horizontes que están por delante. Por eso, el adiós querida … democracia significa el final 

del modelo de democracia que estamos acostumbrados a creer. De este modo, es también posible entender 
los descaminos para la llegada al poder e, al mismo tiempo, la lucha de muchos en mantenerse en el poder. 
 
De un modo o de otro, hay equívocos en los análisis, o sea, el proceso de redemocratización ha generado un 
espíritu promisor para la sociedad, hecho que se ha traducido en el abandono de los análisis más profundizas 
de este período. En efecto, el prometeísmo ha generado esperanzas, sin todavía suponer examinaciones 
detalladas del proceso histórico-cultual y de los actores y grupos distintos involucrados. Las fuerzas y los 
intereses señalan, por un lado, una fuerte tendencia volcada a una sociedad más justa, pero, por otro, los ideales 
de la dictadura siguen vivos y se articulan a través de la fortificación de movimientos neoconservadores. Al final, 
el hecho de haber cambiado la Constitución no se ha traducido en cambios sustanciales en el país, ni menos 
es condición suficiente para la garantía de un proceso realmente democrático. 

 
Palabras Claves 

 

Impeachment – Pós-dictadura – Política  
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O despotismo brasileiro 
 

O impeachment ocorrido no Brasil pode ser considerado como um processo 
despótico. O fato se vincula a um processo mais amplo e, por isso, não pode ser 
considerado como uma simples eventualidade. Por um lado, a minimização das forças de 
esquerda na América Latina e, por outro, um processo de controle mais amplo, monitorado 
por agências e setores – internas e intercontinentais – com interesses e projetos 
relativamente definidos. Evidentemente, as noções de “esquerda” ou de “direita” são muito 
relativas e, às vezes, essa referência não diz nada. Todavia, o fato de o Brasil ser o terceiro 
país a passar por impedimento presidencial – depois de Honduras e do Paraguai – levanta 
uma suspeita digna de apreciação. Haveria uma relação entre os casos ou se trata de mero 
acaso? Há uma ligação entre os três “golpes”? Ou foram simples acaso? O que está 
acontecendo com a América Latina? 
 

Em relação a isso, pode-se deduzir que há grupos que conseguem o poder para 
transformar essa função em organizações criminosas, com o único fim de aproveitar-se 
disso para o benefício próprio. Com a aparência democrática, esses grupos montam 
verdadeiras redes de corrupção para a malversação dos recursos públicos. Outra tendência 
nos leva a pensar que há diferentes grupos em disputa, com um espírito nada patriota, cuja 
luta se transforma em enfrentamentos fraticidas, sem nenhum pudor e sem compromisso 
social. Em contrapartida, a terceira possibilidade salienta o fato de haver um despotismo 
declarado. E quando algum partido ou coligação chega ao poder e, então, procura 
implementar políticas sociais, a reação dos individualistas possessivos – para usar a frase 
de Macpherson – atormentam a governabilidade a ponto de inviabilizar seu projeto e, daí, 
destituí-los do poder. 
 

Em se tratando especificamente do Brasil, o processo está ligado a dois 
movimentos. Por um lado, a luta contra a corrupção; e do outro, o processo para destituir 
do poder quem foi eleita por mais de 53 milhões de votos. No último caso, uma das frases 
mais frequentes foi “Adeus Querida!”, o que implica não somente desejo da destituição da 
Presidenta eleita através do sufrágio nacional, mas está vinculado a um adeus à 
Democracia. Em outras palavras, o caso consolida a hipoteca da frágil democracia em um 
país como Brasil, a ponto de demostrar que ela não passa de um invento inútil, uma 
idealização sem efeitos práticos. Afinal, a estrutura de controle segue tal qual os militares 
implantaram durante a ditadura. 

 
Então, a afirmação relativa a não haver uma análise mais esmerada desse processo 

se vincula a uma cultura brasileira e a um estilo de vida marcadas pela contradição e o 
nonsense. Não só o tamanho do país que é grande, mas sua desproporcionalidade sócio-
política e cultural é enorme, com extremismos de toda ordem e, ainda, com grupos e 
agremiações ligadas a todos os tipos de crenças, ideologias e estilos de vida. A “escola 
sem partido” é, na verdade, um iconograma que não se limita à educação como tal, pois 
remete a um contexto que repele o vanguardismo e despreza o debate crítico. Com essa 
intenção, liquidam-se, de forma um tanto banal, os esforços voltados à reconstrução de um 
estilo de vida hospitalário e, por esta razão, mais promissor para o país. 
 

Por isso, creio que o momento demanda por análises e respostas a esse período 
pós-ditadura. Não há, pois, como separar a ditadura do momento pós-ditadura. Os 
acontecimentos e a data de 31 de agosto são de per si emblemáticos. Aliás, não é o único 
31 presente no calendário dos fatos simbólicos do Brasil. A afirmação de que não houve 
golpe   remete   a   outra   forma   de   classificar   o   sucedido.  Eu diria que se trata de um  
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procedimento específico de usurpadores despóticos, com o que me permite dizer que a 
atual situação brasileira se situa na era desses usurpadores despóticos do poder. O ápice 
desse momento reúne agentes militares, ex-militares, atores e representantes dos 
apoiadores do regime militar, civis ligados a esse momento e novos adeptos ao modelo. 
Exemplo disso é a quantidade de filhos de políticos ligados à ditadura que agora estão 
conseguindo assumir cargos políticos. Isso sem falar daqueles que ainda permanecem com 
seus cargos, embora alguns digam que sejam a favor da democracia. 

 
Em relação aos acontecimentos recentes, que culminaram no dia 31 de agosto, 

alguns fatos são evidentes. A atitude das classes dominantes brasileiras coaduna com a 
elite aliada às políticas rentistas neoliberais. Com as maiores taxas de juros reais do mundo, 
o Brasil é “refém da influência do rentismo”1. No caso, qualquer tentativa de diminuir o índice 
dos juros pode representar a desgraça. A arquitetura desse sistema é resultado de decisões 
anteriores a 1988, pois o modelo desenvolvimentista brasileiro, no conjunto da obra, sinaliza 
para o contexto nacional pós-getulismo. 
 

Sem aprofundar a questão, as nossas considerações tomam como referência 
contextual dois momentos, quer dizer, o período da ditadura e o da pós-ditadura. Mais 
especificamente, a análise indica algumas justificações relativas ao atual momento, mas 
sem desacoplar os dois momentos. Em razão disso, gostaria de tecer, então, algumas 
considerações. 
 
 
O período pós-ditadura brasileiro 
 

O período pós-ditadura brasileiro foi, sem dúvida, uma época de extremos. Por um 
lado, a euforia esperançosa frente ao prometeísmo. Ou seja, a promulgação da 
Constituição de 1988 representou um marco histórico significativo e esperançador. Por 
outro lado, o atual momento revela seu lado mais obscuro, principalmente diante das forças 
que, de uma forma ou de outra, continuaram no mando e seguiram comandando a política 
nacional. No meu ponto de vista, constata-se a falta de uma análise mais acurada, que só 
agora aparece com mais clareza. Em todo caso, é importante destacar alguns pontos. 
 
1.- Em primeiro lugar, é importante insistir no fato de que a questão se relaciona a um tipo 
de continuidade das ditaduras, isto é, o período pós-ditaduras não significa a 
descontinuidade de procedimentos típicos do período militar-ditatorial, que iniciou em 1964. 
Na verdade, os mecanismos de controle e de governabilidade mantém muitos dos 
mecanismos da ditadura e, assim, seus princípios seguem as orientações de uma direção 
voltada ao controle ideológico da sociedade. Neste sentido, o caso brasileiro é sui generis, 
de modo que uma parte dos deputados e agentes de outros cargos importantes sejam, por 
exemplo, militares, ex-militares ou representantes da indústria do armamentismo. 

 
As eleições de 2014 incrementaram o número do grupo conhecido como BBB 

(bíblia, boi (= agribusiness) e da bala (= do armamentismo). Atualmente, este grupo 
representa 40% dos deputados. Neste grupo, um percentual significativo dos deputados 
eleitos estão ligados às diferentes igrejas (a maioria neopentecostal). Por certo, a 
redemocratização do país representou um salto importante, mas sem conseguir extirpar 
completamente o carácter de uma sociedade dominada por setores próximos às ditaduras.  

                                                 
1 C. Drummond, Os colecionadores de moedas. In: Revista Carta Capital. São Paulo. Editora 
Confiança. Ano XXII, N. 918 82016) outubro. 
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Ao mesmo tempo, essa mudança reforçou a tendência neoconservadora (com um 

número significativo de representantes da teologia neopentecostal), diminuindo as 
possibilidades de um Estado laico e social voltado às pessoas deste país. 

 
A reação dessa frente conservadora e radical foi sistemática frente, por exemplo, à 

comissão da verdade. No caso do Brasil, houve uma resistência tremenda dos militares, 
entre outros grupos, sem avanços em relação à clarificação dos crimes ocorridos durante o 
período da ditadura militar. Agora, a escolha de um militar comprometido com a ditadura 
para essa comissão consolida essa resistência ou, então, indica um sinal claro de reversão 
cruel às pretensões de esclarecer os crimes cometidos pela ditadura. 
 
2.- Seguindo nesta direção, afirma-se existir uma reativação da religião. Esse é um tema 
controverso. No caso do Brasil, a questão coloca em evidência um crescimento da teologia 
neopentecostal, com uma forte influência na política. Em outras épocas, houve, por parte 
da teologia da liberação e outras correntes, uma preocupação especial para com a política. 
Todavia, agora isso ganha outra versão. Ou seja, o discurso neopentecostal assume um 
caráter eminentemente político e isso se pode constatar quando 20% (vinte por cento) dos 
deputados – de um total de 534 – estão ligados a algum tipo de igreja. Esse grupo 
representa uma força poderosa diante de diversas questões – e ao âmbito Político – do 
país e em relação às prioridades de um Estado pretensamente laico. 
 

Em efeito, se a teologia da liberação teve significativo protagonismo e, ainda, uma 
característica especial em um determinado período da História – não apenas latino-
americana –, hoje em dia, o interesse pela política e a governança sofre um constante 
assédio por “agentes” ligados ao neopentecostalismo, com uma teologia simples e que, no 
caso, indica como “demônios” não só os marxistas e seus simpatizantes, mas também os 
movimentos sociais, os que lutam por justiça e melhores condições de vida das pessoas. 
Ou seja, qualquer ato reivindicatório passa a ser relacionado como contestatório e, portanto, 
ligado a militância de tipo revolucionária. Isso é tão relevante que, por exemplo, há 
situações em que o uso de roupa vermelha já é motivo de piadas ou de algum outro tipo de 
identificação político-partidária de matiz esquerdista ou, então, reivindicativa de justiça 
social. Evidentemente, essa designação não é exclusividade das igrejas neopentecostais, 
pois também faz parte do vocabulário dos neoconservadores ligados ao capital e ao 
rentismo. Neste caso, os diferentes grupos compartem do mesmo ponto de vista. 
 
3.- Em terceiro lugar, se poderia mencionar também o show mediático, com uma constante 
e sistemática cantilena contra os partidos, movimentos e pessoas ligadas ao que se pode 
dizer de “social” e/ou aos ideais de justiça. Até mesmo nas universidades e entre os 
professores, a manifestação a favor dos grupos infraprivilegiados ou a referência à teoria 
da luta de classes segue sendo motivo de repreensão ou de ameaça. Os mass media 
insistem em uma economia de mercado e defendem uma sociedade de rentistas; sua 
programação e os debates evidenciam um sistemático desprezo a tudo o que represente 
direitos sociais, direitos humanos, dos indígenas, negros, mulheres etc. Para isso, utilizam 
uma referência ao chavismo ou ao bolivarianismo para realçar os perigos e o nocivo que 
esse tipo de proposta representaria para a sociedade e para o futuro do país. 
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Como já se escreveu2, as empresas de comunicação são, atualmente, reféns dos 

grandes grupos econômicos. Elas estão sendo presas fáceis de investidores financeiros, 
de conglomerados e consórcios empresariais, preocupados simplesmente com os réditos 
de seus negócios. Em vista disso, os fluxos indômitos de comunicação não permitem 
consolidar o papel de estas empresas enquanto formadoras e educadoras ético-política dos 
cidadãos. Para determinados grupos, as metapreferências dos investidores têm prioridade. 
Por isso, a imprensa de “qualidade e independente” está fadada ao malogro, um sinal de 
que o acrônimo information and entertainment reduziu-se à procura exclusiva de 
dividendos, ou seja, “satisfazer de maneira lucrativa a exigência de informação e de 
educação”. 

 
A eliminação dessas fronteiras e, ao mesmo tempo, para fazer frente ao business 

as usual, centrada no infotainment da mídia – a info-diversão ou, então, a informação para 
o entretenimento, como espetáculo e divertimento –, muitos profissionais, pesquisadores e 
consumidores das mídias não só fazem objeções a essa orientação, mas questionam 
também a maneira anti-democrática de um processo e de uma atividade sem qualquer 
regulamentação a não ser os interesses do mercado. Por certo, os ouvintes e os 
espectadores de rádio e televisão e os próprios leitores não são apenas consumidores, 
“mas são, além disso, cidadãos com um direito a participar no processo de formação da 
opinião, a observar os acontecimentos políticos e a tomar parte na formação política de 
opinião”3. 

 
Nessa propaganda, a orquestração é sempre a mesma. Ou seja, trata-se da defesa 

dos investidores. Por isso, a desigualdade tem, no caso, um ingrediente nitidamente liberal-
capitalista. Ao ler o livro de Thomas Piketty, sobre o capital no século XXI, a percepção de 
um “capitalismo sem capitalistas”4 parece justificar a desigualdade desde uma racionalidade 
nada democrática. Em outras palavras, o capitalismo do século XXI continua com os 
mesmos níveis de desigualdade de tempos anteriores, de modo que os mais ricos não 
trabalham5. No Brasil, nada difere do capitalismo de rentistas. Os mais ricos se servem de 
uma justificação baseada na meritocracia, ou seja, o sistema como que elege “uma minoria 
para viver em nome de todos os demais”6. Em outras palavras, não se trata de “uma lógica 
da necessidade” mas de “uma lógica da desmesura e do consumo relativo e da 
ostentação”7. 

 
3.- No contexto desse show midiático, uma ou outra vez, há também insinuações a respeito 
da misoginia e/ou a outras questões de gênero, pois, em uma sociedade machista, uma 
mulher Presidenta não poderia continuar com sua tarefa e muito menos apresentar-se 
diante dos varões para coordenar os programas políticos e sociais de um país tão díspar e 
tão plural. 

 
4.- Outro ponto importante está ligado ao mote da corrupção. Essa questão apresenta duas 
caras. Por um lado, não é possível contestar o fato de que partidos, candidatos e outros 
organismos   consigam   financiamento   de   suas   campanhas   eleitorais    e    vantagens  

                                                 
2 D. R. Tavares do Couto y J. Pizzi, Ensinar ética e assumir responsabilidades: os novos desafios 
para as empresas informativas. In: Revista Conexão – Comunicação e Cultura. Caxias do Sul: 
Universidade de Caxias do Sul, Vol. 10, n. 19 (2011) jan. 
3 J. Habermas, ¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos (Madrid: Trotta, 2009), 132. 
4 Thomas Piketty, O Capital no século XXI (Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014), 138. 
5 Thomas Piketty, O Capital no século XXI... 270. 
6 Thomas Piketty, O Capital no século XXI... 406. 
7 Thomas Piketty, O Capital no século XXI... 603. Nota 50. 
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particulares utilizando-se de dinheiro de empresas públicas e de outros setores. A 
corrupção é, sem dúvidas, endêmica e sistêmica, e não afeta apenas os políticos dos 
últimos anos. De fato, o PT e parte de seus dirigentes e políticos não souberam tratar com 
a questão; ao contrário, se submeteram às regras de uma patologia sistemática e, agora, 
sofrem as penalizações concernentes a atitudes jamais aceitáveis. 

 
Em relação ao contexto mundial, isto é, as análises mostram a percepção da 

corrupção no país. No ranking do Índice de Percepção da Corrupção (IPC), dos 174 países 
pesquisados, o Brasil se encontra no 69◦ lugar, dividindo sua posição com Bulgária, Grécia, 
Itália, Romênia, Senegal e Suazilândia, um pouco abaixo do Uruguai do Chile8. Mas o que 
preocupa é a piora. Isso se torna ainda mais estapafúrdio quando, em outubro de 2016, o 
Brasil aparece como “o quarto país mais corrupto do mundo”9. 

 
Há muito tempo, questiona-se o estilo brasileiro, tradição de uma cultura do jeitinho, 

uma espécie de massificação de um ethos que afeta não apenas o âmbito político, porque 
ele é concernente também ao econômico, ao social e ao cultural. No entanto, o que chama 
a atenção se relaciona ao fato de um juiz ou mais, precisamente, de um grupo de juízes 
começarem a trazer isso aos tribunais e a condenar os envolvidos com tais práticas lesivas 
à sociedade. Essa atitude foi extraordinariamente admirada e, no início, pouca gente se 
manifestou contrária. 
 

Todavia, a desconfiança frente a essa atitude tem algumas motivações, pois se trata 
de um juiz – Sérgio Moro, de quem muito se fala e já foi, inclusive, comparado com 
Savonarola – que teve parte de sua formação ligada ao serviço de inteligência dos Estados 
Unidos. Isso não representaria nada de especial, nem poderia ser motivos de suspeição se 
seus procedimentos não limitassem as condenações apenas aos corruptos de apenas um 
partido – no caso, o Partido dos Trabalhadores (PT) de Brasil. Ao menos esse foi o epicentro 
de maior destaque. Em outras palavras, a grande maioria ou quase todos os presos 
pertencem a este partido, quando é mais que notório que políticos de outros partidos – ou 
de praticamente todos os partidos – se aproveitaram dessas práticas para o financiamento 
de suas campanhas e na busca de vantagens particulares. Afinal, parece uma orquestração 
sistemática em torno a um partido, enquanto os demais, também envolvidos, têm menos 
espetacularização. 
 

Em relação a isso, supõe-se, então, de um possível direcionamento das intenções, 
ou seja, de desmoralizar a esquerda e suas políticas. Nesse ínterim, os meios de 
comunicação e as propagandas aproximam a esquerda com algo parecido ao movimento 
bolivariano, a um chavismo ou coisas de este tipo. Com isso, dá-se a entender que a 
“esquerda” em general é sempre corrupta e que suas práticas alimentam o caos e as 
desgraças. Deste modo, pouco a pouco, as pessoas vão acreditando no “perigo” e nas 
malvadezas – “inventadas”, por certo – de que o papel do Estado e das políticas sociais 
estão muito mal desenhadas e, portanto, estão sendo aplicadas de tal modo que conduzirá 
o país a um caos absoluto. 

 
 

 

                                                 
8 R. Cavalcante y A. Versignassi, As raízes da corrupção. In: Revista Superinteressante. São Paulo: 
Abril Cultural, n. 346 (2015) 30. 
9 Jornal El País. Edição online. 
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/03/internacional/1475517627_935822.html, acessado em 07 
de outubro de 2016. 
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Com a crescente judicialização, vez por outra, há a referência de tentativa de 

combater a corrupção se relaciona ao modelo “Mãos Limpas”, cujas denúncias provocaram 
uma mudança na política italiana, mas que resultado promoveu a implementação de uma 
ditadura civil, com aparência democrática. Neste sentido, aflora o medo frente ao futuro do 
país, pois se trata simplesmente de substituir um grupo por outro, sem, na verdade, nada 
mudar. O novo grupo não possui legitimidade e, muito menos, está comprometido com as 
transformações necessárias. Enfim, a condenação de alguns poucos poderia indicar uma 
espécie de “limpeza”, mas que, no fundo, tudo seguiria igual, apenas com a roupagem 
disfarçada e com ares democráticos. 
 
5.- O sexto ponto é concernente às políticas ou às práticas do Partidos dos Trabalhadores 
(PT) e suas alianças. Sem dúvidas, os equívocos e as más práticas são motivo de muitas 
manifestações, a ponto de que a maioria dos chamados “fundadores do PT” terem 
abandonando o partido. A culminância foi a condenação de alguns de seus criadores – e 
que continuam presos – ou, então, que diversos deles se voltaram, terminantemente, em 
contra o partido e de suas práticas, realçando suas atitudes ligadas à corrupção. No caso, 
é possível que alguns tenham trocado de partido ou modificaram suas metas para continuar 
com as benesses ou privilégios do sistema. 
 

Além disso, as alianças do PT ocorreu com partidos, às vezes, nada confiáveis e 
muito menos consistentes. Isso provocou um desgaste nas suas pretensões e, ademais, 
gerando reações contrárias aos ideais do próprio partido. Ao mesmo tempo, ao fazer 
alianças ou aproximações, o partido foi perdendo sua autonomia, provocando a perda de 
sua identidade ideológica e de sua organicidade voltada à justiça social. Nesse caso, pode-
se mencionar um caráter marxista, isto é, um viés apenas preocupado com os trabalhadores 
que Marx enxergava. O PT, ou parte dele, segue com a versão da luta de classes, quando, 
na verdade, o contexto histórico-mundial é diferente. Sem qualquer dúvida, há outras 
questões que necessitam estar presentes na política nacional e na realizada mundializada. 
 

Diante disso, a pergunta seria: Que nos espera? Em primeiro lugar, parece evidente 
que o modelo de democracia que estamos acostumados não responde aos anseios de 
todos os eleitores. Em relação a isso, há algumas considerações parecer ser importantes, 
principalmente para entender o que ocorre com um país chamado Brasil. 
 
 
O papel dos partidos políticos ou, então, seus conluios 
 

Diante da situação, a análise e a discussão sobre o papel dos partidos políticos é, 
sem dúvida, uma das possibilidades para entender também os conluios inerentes à suas 
práticas. No caso, a observação de seus comportamentos revela os interesses e, ao mesmo 
tempo, a prática que, no fundo, parece ser igual a todos eles. Vejamos isso através de 
alguns pontos. 

 
1.- Em primeiro lugar, a Constituição de 1988 representa um marco jurídico fundamental. 
Seu caráter realça o aspecto social, a ponto de a atual Constituição ser reconhecida como 
uma Constituição Social. Ela se caracteriza por ser uma tentativa de assegurar a 
democracia, após de um período de ditadura militar – a primeira do Cone Sul. Ou seja, de 
1964 até o final dos anos 80, o Brasil vive uma ditadura que pode ser considerada como o 
berço e o ensaio para as demais ditaduras militares da América Latina. Todavia, a 
Constituição de 1988 restitui a fisionomia democrática e suscita novos tempos, com 
grandes expectativas para um país tão grande e tão diverso. 
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Sem dúvidas, um dos pontos importantes dessa Constituição trata das eleições 

generais, aspecto que favoreceu o multipartidarismo. Em 2003, O PT consolida seu 
protagonismo. Com a eleição de Lula, uma nova fase da história brasileira se inicia. Dentre 
muitas coisas, durante o período em que Lula foi presidente, algumas leis anticorrupção 
foram aprovadas, definindo os limites dos políticos e estabelecendo penalizações às 
práticas de corrupção. Ou seja, pouco a pouco, a legislação acaba regulando as ações dos 
partidos políticos e dos políticos como tal, inclusive sobre o financiamento das campanhas 
e a relação entre a “coisa pública” e o sector privado. Um exemplo é a lei da 
Responsabilidade Fiscal (n. 101, de 5 de maio de 2000). Embora anterior a 2003, essa lei 
entra em vigor e se consolida nos anos posteriores. Entre outras coisas, esta lei exige que 
os governos (federal, estaduais e municipais) apresentem suas contas ao Tribunal de 
Contas. Em nível federal, até parece que funciona, mas muitos Estados e Municípios ainda 
resistem para regulamentar essa medida. 
 

Em todo caso, pelo bem ou pelo mal, essa Lei serviu de leitmotiv para analisar as 
contas do governo e, inclusive, para a condenação de vários do PT. No caso, através 
desses aparelhos legais, parte dos partidários do PT ou simpáticos sofreram as 
condenações. Enfim, a criação de mecanismos judiciários sobre as más práticas 
possibilitou o rastreamento das malversações ligados a fundos ou a empresas públicas e, 
inclusive, de empresas privadas que possuíam relação com o Estado e com os partidos 
políticos. 
 

Estes aparatos legais possibilitaram os tribunais a aclarar os atos decorrupção e a 
julgar os casos de práticas lesivas. No caso de Dilma Rousseff, o processo de impedimento 
resulta da lei de Responsabilidade Fiscal, e não propriamente de atos de corrupção. Mais 
especificamente, foi um típico caso de contabilidades internas que, agora se sabe, não se 
trata de corrupção. Tais atos relacionados à contabilidade interna e de controle financeiro 
não se configura, portanto, como um ataque à Constituição. 

 
Mesmo assim, os “julgadores” – no caso, os senadores – não consideraram isso 

como plausível e, então, seu impedimento é, com todas as letras, um golpe político. Ou 
seja, havia que buscar um motivo para impedir esse governo eleito. Evidentemente, a 
conexão com a corrupção perfaz as práticas de muitos do PT. No entanto, nada e ninguém 
conseguiu provar que Dilma é corrupta. Então, trata-se de um processo sui generis, porque 
tecnicamente as contas públicas apresentam indícios fortes que desconsideram aspectos 
da lei da Responsabilidade Fiscal. Por outra parte, e considerando as atitudes de muitos do 
PT, a malversação comprova a corrupção. Seu elo com outros setores mantém no banco 
de réus políticos, empresários, funcionários públicos etc., muito deles com vínculo explícito 
com o PT. Mas isso não comprova nenhuma vinculação direta de Dilma com práticas de 
corrupção. 
 

Como já foi salientado, este partido e suas alianças trilharam um caminho nada 
saudável. Por isso, os primeiros a cair na rede foram os que estavam no poder e em setores 
que mais se destacavam. A trama vincula políticos, funcionários públicos, empresas e 
outros mais. Não se trata apenas de corrupção no interior da Petrobrás, pois outras 
empresas e diversos sectores públicos estão na lista da malversação de dinheiro público. 
São obras, construções e setores ligados à infraestrutura (estradas, portos etc.), fundos de 
pensão etc. A esperança alimenta o ímpeto de que esta “limpeza” não permaneça por aí, 
isto é, que siga adiante e conduza aos tribunais todos aqueles que conseguiram vantagens 
através da corrupção. Mas isso é uma verdadeira incógnita que paira no ar. 
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2.- Em relação ao processo despótico do atual governo, ninguém mais duvida de seu 
caráter controverso. Igual ao que passou em 1964, o Supremo Tribunal Federal fez jus ao 
seu papel e, então, reconheceu a legalidade do Golpe Militar. Agora, o novo projeto indica 
uma mudança de rumo e se alia à neoliberalização em todos os aspectos (saúde, educação, 
serviços, petróleo, mercado externo, agribusiness etc.). Nesse sentido, isso significa um 
desmonte dos programas e dos direitos sociais, das leis concernente aos trabalhadores etc. 
Ao congelar gastos públicos, a consequência é congelar o país e o próprio 
desenvolvimento, uma vez que 20 anos poderiam representam muito mais em termos de 
investimentos e no desenvolvimento da capacidade interna do próprio país.  
 
3.- Além do mais, o aspecto financeiro do país evidencia um déficit enorme nas contas 
públicas, o que serve de motivação para criticar e insistir na “má” gestão do PT. No entanto, 
este déficit não resulta dos programas sociais e do dinheiro destinado às políticas públicas, 
mas da taxa de juros – uma das mais altas do mercado –, o que significa que a dívida 
pública com os especuladores e rentistas cresce a cada dia e aprofunda a dívida pública. 
Na verdade, isso imobiliza os investimentos tanto públicos como privados. Ou seja, para 
pagar os juros, reduz-se a verba para a educação, a saúde e outros setores. 
 

Mais que irônico, o sarcástico é que o partido do Vice- (agora Presidente interino) 
também era parte do programa de governo eleito. Ou seja, o PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro) pertencia à coligação e era base de sustentação tanto do governo 
de Lula como no de Dilma (na última eleição, na candidatura a Vice-Presidência). Nesse 
sentido, é importante destacar que o PMDB foi um dos partidos que nasceu na ditadura 
militar. Pouco tempo depois do Golpe de 64, os militares intuíram a criação de dois partidos 
e, por isso, o bipartidarismo (1965 a 1979) indicava uma suposta democracia. Foi, portanto, 
uma estratégia dos governos militares para supor um “ar democrático” e que manteve – 
embora com algumas dissidências – as prerrogativas do Regime Militar. 
 
4.- Daí, então, um outro ponto importante: a abertura democrática iniciada em 1974, 
culminando com a Constituição de 1988. Considerado como partido de oposição, o 
processo de democratização consolida o MDB – posteriormente incorporado ao PMDB – 
como um partido importante, mas sem um programa ideológico substancial. Seu histórico 
e a articulação pós-ditadura revela o “peemedebismo”10 do contexto nacional. 
 

No interior do partido, perpetuam distintas e controvertidas correntes ou tendências. 
Sem afastar-se do poder, sempre esteve, de uma forma ou de outra, ligado aos governos, 
seja através da coordenação de ministérios, de empresas estatais ou de outros setores, 
com cargos em diversos escalões. Quase nunca foi partido majoritário, mas com número 
de deputados e/ou de senadores suficiente para traçar o rumo das decisões legislativas 
conforme seus interesses. Sua atuação segue duas linhas de análise. Por um lado, a tese 
de que esse partido seria o ponto de equilíbrio, isto é, sem seus avais, não há 
governabilidade. Trata-se de um partido que se articula para compor a maioria necessária 
para a determinação das políticas e da tomada de decisões do Poder Legislativo. 
 

Em efeito, ninguém pode servir a dois senhores. E daí advém a outra tese, isto é, o 
nocivo está em um partido que se apresenta como uma força decisiva e que pode jogar 
conforme seus próprios interesses ou como lhe convém. Neste caso, é interessante 
destacar que, enquanto o PT seguia em alta, o  PMDB  o  sustentava  numa  boa;  quando  

                                                 
10 Cf. http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-peemedebismo-por-marcos-nobre, acessado em 23 
de setembro de 2016. 
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começa a crise, o PMDB se aproxima da oposição a ponto de abandonar completamente o 
apoio ao PT e, então, se alia aos grupos de direita, neoconservadores, pentecostais e 
rentistas. Agora, ao assumir a Presidência, nomeou como ministros políticos ou agentes 
sistematicamente envolvidos em casos de corrupção e ligados com desvios de dinheiro 
público. Mas parece que isso não preocupa, nem ao Presidente interino e muito menos ao 
PMDB. 

 
Neste processo, são evidentes as maldades, as negociações, a chantagem e as 

mudanças de humor, de acordo com os interesses do Partido e de seus “novos” aliados (no 
caso, os neoliberais). Diante disso, é possível considerar que não é propriamente o PT, 
mas o PMDB que seria o responsável pelas atitudes de corrupção e desvios, ou seja, a 
alimentação da corrupção endêmica e sistemática. 
 

O peemedebismo como pêndulo – ou não – da política brasileira, o PMDB está na 
presidência, mas sem ser eleito para tal, um adeus a um dos princípios fundamentais da 
democracia: eleições. Deste modo, trata-se de um golpe, como ocorreu em outros dois 
países latino-americanos: Honduras e Paraguai. 
 
5.- Além dos dois partidos mencionados, outro importante partido está ligado ao ex-
presidente Fernando Enrique. O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) é 
considerado mais próximo a um programa neoliberal. Esse partido, agora, aparece 
apadrinhado com o novo governo. Ou seja, antes o PMDB era um forte aliado do PT, mas, 
com a destituição de Dilma, ele passou a unir-se com o PSDB (partido de oposição e que 
perdeu as eleições em 2014 pela aliança entre PT, PMDB e outros pequenos partidos). No 
entanto, tanto o PMDB como o PSDB não estão livres de corrupção. Deste modo, fica claro 
que a corrupção não foi criada e nem é um estigma do PT, pois vem de muito tempo. Por 
isso, a preocupação em não encobrir a corrupção – como acontecia em outros governos – 
e, então, com novas leis – e leis mais duras – com vistas a trazer à luz as distorções e não 
somente condenar as más práticas. Essa seria, sem dúvida, a grande oportunidade para 
criar um novo espírito político, social e moral; em suma, um novo rumo para o país – 
aparentemente, ao congelamento de setores importantes e estratégicos. 
 

No momento, existem 35 partidos legalizados. A grande parte são pequenos 
partidos, um deles com duas pessoas. Muitos deles estão ligadas a igrejas ou a 
determinadas associações de classe. Sem poder massivo, de uma forma ou de outra, eles 
representam uma força significativa. Exemplo disso está na capacidade de articular pautas 
a favor de um modelo de família tradicional, contra os homo-afetivos, indígenas etc. Com 
seus missionários e porta-vozes, eles insistem em temas que remontam ao passado e às 
formas ditatoriais, com apelos ultraconservadoras. 
 
6.- Em sexto lugar, para entender o que passa com o país, é necessário realçar sua 
complexidade: um país multiétnico e com enormes distâncias. A colonização brasileira foi 
distinta da espanhola. A industrialização começa nos anos 50 e a criação de universidades 
nos anos 60 do século passado. A primeira universidade brasileira foi criada na metade do 
século XX. Nos últimos 30 anos, houve um crescimento muito importante no ensino superior 
– Universidades, especialistas, doutores. Na atualidade, há mais de 2.500 Instituições de 
Ensino Superior. Isso influenciou também outros níveis de ensino, apesar do debate sobre 
a qualidade da educação no país.  
 

De todos os modos, a desigualdade continua brutal, em todos os sentidos. Em 
muitas   situações,   segue   vigente   uma   espécie   de  coronelismo  agrário,  de  famílias  
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tradicionais, mesmo frente à tendência do agribusiness. Muitas famílias ou grupos de 
famílias controlam as políticas locais, em municípios ou mesmo em setores estratégicos 
nacionais. As terras e as riquezas seguem uma espiral concentradora. A especulação 
imobiliária e financeira parece ganhar cada vez mais força. Por outro lado, campesinos, 
indígenas e povos afrodescendentes persistem em níveis de pobreza extrema. As políticas 
oficiais de diminuição da pobreza não proporcionaram grandes mudanças em relação à 
diminuição da desigualdade social e na implementação de uma justiça distributiva e 
solidária. 

 
Diversos setores da sociedade manifestam sua desconformidade diante das 

políticas distributivas. Existem reações de todos os tipos, demonstrando um estilo de vida 
alicerçado no individualismo sistemático, sem necessidade de solidariedade e de justiça 
social. Neste caso, o que deveria imperar é a meritocracia, um princípio que garante as 
virtudes individuais e outorga prêmios aos indivíduos, única alternativa possível para um 
desenvolvimento mais eficiente da sociedade. Essa tendência defende a tese de que é 
necessário, em primeiro lugar, fazer o bolo crescer para depois, então, reparti-lo com os 
demais. 
 
 
Outras esperanças ou novos pesadelos 
 

O impeachment foi, sem dúvida, um acontecimento que permanecerá na história. 
Todavia, os fatos posteriores – principalmente relacionados à corrupção – não são nada 
alentadores. Há quem diga que estamos presenciando o fim do modelo de democracia tal 
como estamos acostumados a vivenciar. Já se discutem outros modelos de democracia 
e/ou de representatividade e de governabilidade. Nesse sentido, é importante também 
atentar para alguns fatores. 
 
1.- Diante da complexidade interna do país, o atual contexto apresenta também um 
horizonte global. Por sua riqueza e população, Brasil representa ser um mercado importante 
(provedor e garantidor de matéria prima e, ao mesmo tempo, com um grande potencial de 
consumo). A inserção do país no mercado internacional não é questão atual. As tentativas 
de criação da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas), que começou a desenhar-se 
em 1988, tiveram, por parte do Brasil, um significativo reproche. Todavia, a ideia de criação 
de uma zona de livre comércio não está morta e poderá aparecer novamente. 
 

Por um lado, a propaganda mediática contra o chavismo, a república bolivariana e 
do petismo (ou lulismo) segue vigente. Por isso, uma vez livres destes “perigos”, o caminho 
para uma Zona de Livre Comércio não teria mais resistências. A tendência da América 
Latina é voltar-se para a América do Norte, uma forma de enfrentar o avanço da China e 
de outros blocos (inclusive, da Euro Zona). Além disso, seria uma forma de afastar ainda 
mais o Brasil dos BRICs, embora sua ineficiência. Com seu peso, o Brasil passaria a ser o 
grande ponto estratégico para toda a América Latina. Isso seria um enorme salto para a 
neoliberalização do consumo e dos mercados sul-americanos. 

 
2.- Além do mais, gostaria de sublinhar ao tema da esquerda como tal. Em boa medida, o 
PT deixou de ser esquerda, pois se transformou em um partido igual a qualquer outro 
partido. Suas práticas seguem os mesmos padrões dos partidos tradicionais, sem 
apresentar nada de novo que possa indicar uma transformação da sociedade de mercado. 
A alternativa seria reinventar o PT, processo que tardaria muito tempo. Outros partidos se 
apresentam  como  a  “verdadeira”  esquerda.  Embora  estivessem, em épocas passadas,  
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ligados ao PT, atualmente estão longe das bases populares. Ainda que procurem realçar 
outra cara, assegurando sua autenticidade, não conseguem impactar. Às vezes, mais 
parecem vozes perdidas no ar. 
 
3.- Outro aspecto se relaciona à apologia ao modelo neoliberal, cantilena que parece 
ressoar muito mais alto. A aposta por um Estado mínimo e uma democracia representativa 
– e ligada aos interesses do mercado internacional – está presente nessa cantilena que 
encontra eco nos mass media e que mais sensibiliza a classe política (e dominante). Isso 
coaduna com uma teologia da prosperidade e da meritocracia, aspecto que não é exclusivo 
do neopentecostalismo, pois o neoconservadorismo, típico das classes dominantes, 
também se apoia em um messianismo – ou prometeismo – muito próximo a essa versão. 
Trata-se, pois, de um tipo de messianismo, tentando retomar níveis de esperança que, 
pouco a pouco, foram dizimados. 
 
4.- Frente a tudo isso, persiste uma sensação de vazio, de ocultação dos sentimentos, de 
permanecer calado diante dos fatos. A incerteza é tão grande que não há nenhuma 
expressão que possa traduzir a frustração com tudo o que está passando. É difícil falar, 
pois os temores estão refletidos nos rostos das pessoas. Até mesmo os apoiadores do 
impeachment parecem estar inertes, porque esse processo conferiu o poder a um grupo 
nada confiável, ou seja, foi uma alternativa desejada por quem apenas está interessado em 
seus privilégios e fazer da política um jogo para seus próprios interesses. 
 
5.- A pesar de tudo, a esperança de mudanças substanciais não morreu. Ela continua viva, 
embora isso parece ser uma coisa tão distante, que já não sensibiliza o suficiente para criar 
um clima com menos desconfiança. O fracasso da política faz com que muitos passem a 
crer apenas no mercado, pois a economia poderia garantir o equilíbrio de forças. A política 
carece de líderes, isto é, atualmente nenhum político ou partido político consegue 
apresentar-se com capacidade para liderar as transformações necessárias. A única certeza 
é que a história conseguirá provar que a destituição da Presidenta eleita Dilma Rousseff foi 
um rotundo golpe. Na verdade, trata-se de saber se foi um golpe contra as más práticas e 
a favor das boas ou, então, se a democracia foi terminantemente golpeada. 
 
6.- Em vista do ocorrido em 31 de agosto de 2016, há um aspecto fundamental: sem 
dúvidas, houveram muitos equívocos na análise e avaliações do período pós-ditadura. 
Então, haveria que reinventar praticamente tudo, não apenas as análises e as 
considerações, mas também o modelo de democracia para, então, garantir um mínimo de 
dignidade às futuras gerações. 
 
 
Referências 
 
Cavalcante, R. y Versignassi, A. As raízes da corrupção. In: Revista Superinteressante. São 
Paulo: Abril Cultural, n. 346 (2015) 30-35. 
 
Drummond, C. Os colecionadores de moedas. In: Revista Carta Capital. São Paulo. Editora 
Confiança. Ano XXII, N. 918 82016) outubro. 
 
Gayatán, T. C. Entre el decir y el hacer. El discurso del PT. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2007. 
 
Habermas, J. ¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos. Madrid: Trotta. 2009. 



REVISTA DIÁLOGOS EN MERCOSUR ISSN 0719-7705 – PUBLICACIÓN SEMESTRAL – NÚMERO 3 – ENERO/JUNIO 2017 

 

DR. JOVINO PIZZI 

A era dos usurpadores despóticos: então, adeus querida... Democracia! pág. 37 

 
Jornal El País. Edição online. 
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/03/internacional/1475517627_935822.html, 
acessado em 07 de outubro de 2016. 
 

http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-peemedebismo-por-marcos-nobre, 
acessado em 23 de setembro de 2016. 
 
Piketty, Thomas. O Capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca. 2014. 
 
Tavares do Couto, D. R.; Pizzi, J. Ensinar ética e assumir responsabilidades: os novos 
desafios para as empresas informativas. In: Revista Conexão – Comunicação e Cultura. 
Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, Vol. 10, n. 19 (2011) jan. 
 

 
 
 

Para Citar este Artículo: 
 
Pizzi, Jovino. A era dos usurpadores despóticos: Então, adeus querida... Democracia! 
Rev. Dialogos Mercosur. Num. 3. Enero-Junio (2017), ISSN 0719-7705 pp. 25-37. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad 
y no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista Diálogos en Mercosur. 

 
La reproducción parcial y/o total de este artículo 

debe hacerse con permiso de Revista Diálogos en Mercosur. 


