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APRESENTAÇÃO 

 

O livro Democracia, Ditadura e Direitos Humanos em Perspectiva 

Discursiva surge em um momento igualmente importante e delicado da 

história brasileira, por dois motivos: i) em primeiro lugar, porque neste ano 

inicia-se um outro ciclo da política nacional, para cujos representantes as 

ideias de “democracia”, “ditadura” e “direitos humanos” são arena de 

debate, polêmica e distorção; ii) em segundo lugar, porque a despeito do 

autoritarismo anunciado, o lugar da ciência e do debate acadêmico continua 

a existir, porque se encontra atento e vigilante, mesmo que em posição de 

resistência. E este livro é uma das provas disso. 

Estamos vivendo, no Brasil, tempos de retrocessos sociais e 

democráticos gravíssimos em que se pratica, por meio do governo de 

Estado, um forte discurso anti-democracia, falando-se justamente de 

“democracia”. E essa prática discursiva de ataque aos direitos humanos 

(com efeitos perversos no social), disputando os sentidos de “direitos 

humanos”, no sentido de orientar para uma interpretação de que se trata de 

“direitos dos bandidos”, ficou ainda mais forte após o golpe jurídico-

parlamentar em 2016, no Brasil. Os sentidos de “democracia” são 

reorientados, disputados, atestando o modo como o político se textualiza 

nessa discursividade, no confronto de sentidos, na contemporaneidade, 

constituindo, portanto, uma prática social e política de definição do que seja 

“direitos humanos” e do que seja “democracia”. 

         Vale dizer que quando falamos em “direitos humanos”, acionamos 

um referencial jurídico-político que baliza esse tema que é a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), surgida no pós-segunda guerra 

mundial. Trata-se de um conjunto de demandas sociais, que são reunidas 

nesse documento, tais como: saúde, moradia digna, educação igualitária, 

trabalho digno, garantia dos direitos da população carcerária e respeito aos 

direitos fundamentais de qualquer cidadão (integridade física, proteção 

contra métodos de tortura). De modo mais geral, trata-se de garantias 

democráticas e do combate às diversas formas de discriminação. Embora 

sejam temas postos em 1948, estes seguem ainda muito atuais na agenda 
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internacional de direitos humanos e estão reproduzidos em nossa 

Constituição Federal de 1988. 

         E se falamos justamente em retrocesso, implica em considerar 

também os retrocessos nos direitos trabalhistas, por exemplo, pois 

implicam diretamente nos direitos humanos para a garantia da vida e 

reprodução social. Os dados sociais de violência policial, também, além da 

ausência do Estado em diversas questões básicas de sobrevivência, 

implicam, na verdade, numa presença do Estado com o funcionamento de 

uma necropolítica. Discursivamente consideramos que um discurso nunca 

parte dele mesmo, sustendo-se em sentidos já existentes que o constitui. 

Com isso, temos diferentes e conflitantes formações discursivas em questão 

quando trazemos para a reflexão o confronto de sentidos presente na 

definição de “direitos humanos” e de “democracia”. 

         E, considerando as condições sócio-históricas de produção do 

discurso, entendemos, com Orlandi (2007) que:  

  

não é por acaso, desvio, ou falha que a sociedade burguesa 

desrespeita a dignidade do ser humano. É porque é assim 

que ela se estrutura e funciona. Por isso, a educação tem 

um lugar privilegiado e também por isso há a criação de 

mecanismos como a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem: para lidar com esta ambigüidade, com este 

equívoco que é constitutivo do sujeito e do sentido 

produzido na conjuntura burguesa em que jogam liberdade 

e submissão, direitos e deveres, autonomia e 

responsabilidade. O que a educação pode fazer, nesse caso, 

é criar condições para que possa(m) irromper outra(s) 

discursividade(s) que atravesse(m) a produção existente de 

sentidos “evidentes”, atingindo assim e rompendo com a 

interpretação da ideologia já-lá. (ORLANDI, 2007, p. 307)1 

 
1 ORLANDI, Eni P. Educação em Direitos Humanos: um discurso. In: SILVEIRA, R. M. G. 
et al. Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico metodológicos. João Pessoa: 
Editora Universitária, 2007. p. 295-311. 
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Os textos/capítulos aqui reunidos tratam, a partir de diferentes 

perspectivas teóricas e diferentes temáticas, questões que entrelaçam 

democracia, ditadura e direitos humanos em perspectiva discursiva, 

apreendendo o funcionamento da linguagem para a compreensão de 

determinadas práticas discursivas. 

O texto de Cícero Costa Villela e Paula Chiaretti, “Não é só por 20 

centavos”: Direitos, Autoria e Interpretação apresenta uma análise 

discursiva da textualização do processo de disputa de sentidos presentes nas 

manifestações de rua de junho de 2013 no Brasil, mobilizando as 

possibilidades de interpretação do funcionamento da negação no enunciado 

analisado que compõe o título do texto e mostra, ainda, como o processo de 

circulação on-line também deu visibilidade às diferentes formações 

discursivas, contribuindo, de certo modo, para que os protestos perdessem 

a estabilidade da autoria do enunciado que marcou esse acontecimento 

histórico. Nas análises, os autores mobilizaram, entre outros, os conceitos 

de “função-autor” (ORLANDI, 2001) e de “cena enunciativa” 

(GUIMARÃES, 2018). 

         Em Um Estudo Retórico do Plano Lula de Governo (PLG) e suas 

Alterações, de João Kogawa, temos uma análise, da perspectiva da retórica, 

do plano de governo denominado “O povo feliz de novo” (PT, PCdoB e 

PROS). O autor discute a questão de este ser ainda um gênero pouco 

assimilado pelas duas partes envolvidas: os elaboradores e os eleitores. 

Considerando isso, a análise aponta as inadequações retóricas, nos 

ajustes/reformulações que ocorreram ao longo do processo, e que 

implicaram em grande prejuízo dos argumentos que acabaram por 

funcionar contrariamente ao que era pretendido, comprometendo a 

imagem do orador diante do auditório. Embora o interesse seja retórico, o 

autor se vale do conceito de gênero discursivo, conforme Bakhtin (2016), já 

que a “novidade” do Plano de Governo como gênero do discurso implica no 

seu poder argumentativo. 

         Luciana Carmona Garcia Manzano, com seu texto Direitos Humanos 

para Humanos Direitos: um exercício de análise sobre memes no espaço 
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digital das redes sociais, nos apresenta uma instigante análise de práticas 

discursivas formuladas como memes que circulam nas redes sociais, 

recortando tematicamente os que demonizam a expressão “direitos 

humanos” e a associam à ideia de “privilégios a bandidos”. A autora aponta 

para um funcionamento de esvaziamento de sentidos, de um não-sentido do 

conceito de direitos humanos em prol do efeito de humor irônico, 

mostrando como se reproduzem incessantemente dizeres que contribuem 

para a manutenção de determinados saberes, conservando determinados 

poderes. Para a análise, a autora apresenta a compreensão da materialidade 

do meme como um enunciado sincrético (MANZANO, 2014) e problematiza 

ainda o conceito de “politicamente correto”. 

O texto Análise do Discurso e Arquivos da Repressão na Argentina, 

de autoria de Maria Alejandra Vitale, tem o objetivo de caracterizar o 

antiethos das comunidades discursivas de dois arquivos de repressão 

abertos para consulta pública na Argentina: o da Direção da Inteligência da 

Polícia da Província de Buenos Aires (DIPBA) e o da Direção Geral de 

Informação da Província de Santa Fé (DGI). As análises se concentram na 

fórmula “(a) subversão” presente nos documentos de ambos os arquivos, 

datados entre os primeiros anos de sua abertura e a última ditadura militar 

sofrida pela Argentina (1976 a 1983). A fundamentação teórica mobiliza 

sobretudo, mas não somente estes, os trabalhos de Maingueneau sobre a 

noção de “comunidade discursiva” e os trabalhos de Krieg-Planque sobre a 

noção de “fórmula”. 

Em É tudo baderna? Os Protestos de Junho de 2013 e a “Desordem” 

dos Movimentos Sociais, o autor Renan Mazzola analisa uma capa de jornal 

impresso brasileiro no momento em que se noticiavam os Protestos de 

Junho de 2013. O capítulo descreve as estratégias enunciativas verbais e 

não-verbais mobilizadas para a associação entre “protestos sociais” e 

“vandalismo” na mídia brasileira. O trabalho parte da hipótese de que todo 

o sistema a que nomeamos “democracia” - definida pelas eleições e pela 

decisão preponderante do povo sobre os nossos representantes - é, na 

verdade, um sistema que serve aos interesses da classe dominante. Nesse 

sentido, a mídia brasileira mainstream, representando os interesses dessa 
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classe, constrói e mantém os valores e crenças sobre a classe dominada, e 

consegue manipular o que se entende, no senso comum, por democracia. A 

fundamentação teórica é pautada nos trabalhos de Norberto Bobbio e 

Michel Foucault. Metodologicamente, o autor elegeu as notícias 

jornalísticas da mídia impressa e as imagens a elas associadas, colhidas 

entre os dias 6 e 30 de junho de 2013. 

Por fim, o trabalho Democracia Participativa: trabalho, educação e 

cultura na perspectiva dos direitos humanos, de autoria de Terezinha 

Richartz e Zionel Santana, discute como os conceitos de “democracia” de 

Habermas perpassaram os modelos de educação e trabalho, na perspectiva 

dos Direitos Humanos, no contexto da Revolução de 1930, da Revolução de 

1964 e em 1988, cuja constituição - chamada de “Constituição Cidadã” - 

amplia a participação da sociedade nas decisões do governo. Como 

fundamentação teórica, os autores lançam mão de três concepções 

habermasianas para o entendimento de “democracia”: a concepção liberal, 

a concepção republicana e a concepção deliberativa. 

Esperamos que esta obra possa trazer reflexões necessárias para 

nosso momento histórico, revelando a luta no campo dos discursos. 

Esperamos também que ela possa contribuir de alguma forma a nossos 

leitores, e que a leitura possa ser sinônimo de resistência. 

 

Renan Mazzola 

Luciana Nogueira 
Marília Giselda Rodrigues 
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“NÃO É SÓ PELOS 20 CENTAVOS”: DIREITOS, AUTORIA E 

INTERPRETAÇÃO 

Cícero Costa Villela 

Paula Chiaretti 

 

Introdução 

 

O mês de junho de 2013 foi marcado por uma série de protestos que 

tiveram início em São Paulo e se espalharam por todo o Brasil. Os protestos 

eclodiram após o prefeito e o governador de São Paulo anunciarem o 

aumento de R$ 0,20 nas tarifas do transporte público da cidade. 

Iniciados no dia 6 de junho, com atos pela cidade organizados pelo 

“Movimento Passe Livre” (MPL), os protestos avançaram pelo mês tendo o 

recorde de participação de manifestantes nas ruas no dia 17 de junho, 

momento em que cerca de 250 mil pessoas foram às ruas da capital paulista 

para protestar (SECCO, 2013). 

O crescimento do número de manifestantes, por sua vez, foi 

acompanhado pelo número de elementos na pauta das manifestações, 

resultando em uma disputa pelos sentidos das e nas manifestações e, com 

isso, uma série de derivas dos dizeres que apontavam para diferentes pautas 

que iam além da questão do transporte público e se dedicavam a questões 

outras relacionadas, de modo geral, ao sistema político e econômico do país. 

Ainda segundo Secco (2013, p. 72): “Nas manifestações de 20 e 22 de junho 

em São Paulo, a pauta das ruas se duplicou”. 

Podemos dizer que não foi apenas uma duplicação das pautas, 

evidência que ficaria bem a gosto de uma polarização política entre direita e 

esquerda, mas que essas pautas ultrapassaram o número de pautas 

propostas pelo MPL e que originaram os protestos. Dessa forma, a partir da 

Análise de Discurso, pretendemos entender como o processo de 

pulverização e disputas de sentido sobre as manifestações se deu. 
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Nosso ponto é procurar perceber nas pistas de textos e cartazes como 

a disputa de sentidos e a dispersão da autoria e dos gestos de interpretação 

(ORLANDI, 2001) se deu durante as manifestações fazendo com que 

diferentes posições discursivas e interpretações, associadas a diferentes 

Formações Discursivas (PÊCHEUX, 2014) puderam se materializar em 

diferentes textos que apontavam para diferentes autores/sujeitos e 

discursos/textos. 

 

“Não é só pelos 20 centavos” 

 

Para iniciarmos o nosso processo analítico é preciso que situemos a 

forma como construímos a nossa “escuta”. Em Análise de Discurso o 

processo se dá pela via da compreensão do processo de produção discursiva, 

tendo em face as condições de produção, as relações de poder e sentidos e o 

interdiscurso.  

O dispositivo, a escuta discursiva, deve explicitar os gestos 

de interpretação que se ligam aos processos de 

identificação dos sujeitos, suas filiações de sentidos: 

descrever a relação do sujeito com sua memória. Nessa 

empreitada, descrição e interpretação se inter-relacionam. 

E é também tarefa do analista distingui-la de seu processo 

de compreensão. (ORLANDI, 1999. p. 58) 

Para os objetivos dessa análise procuraremos compreender os gestos 

de interpretação que estão em disputa no campo dos protestos de junho de 

2013, bem como a noção de função-autor (ORLANDI, 2001) entendida 

como a produção imaginária de um sujeito da totalidade de seu dizer. 

“Falando da função-autor tenho dito que ela constrói uma relação 

organizada [...] produzindo um efeito imaginário de unidade” (p. 65). Essa 

unidade imaginária do autor tem à sua espreita o equívoco da língua, 

passível de jogo e o real da história que o afeta fazendo com que os sentidos 

sempre possam ser outros. 
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Quando falamos em interpretação em Análise de Discurso, fala-se 

diretamente da relação entre sujeito, história e ideologia. É o gesto de 

interpretação, entendido como ato no nível do simbólico que atesta a 

inscrição da língua na história regida pelo mecanismo ideológico, “pois a 

interpretação torna visível a relação da língua com a história, o 

funcionamento da ideologia. Não há sentido sem interpretação” 

(ORLANDI, 2001. p. 63). 

Ao associar essas noções, tomamos como ponto sempre a deriva dos 

sentidos, a possibilidade dos dizeres sempre serem outros e sua relação com 

outros ditos e com o não-dito. A compreensão desses ditos, afetados pelo 

interdiscurso (PÊCHEUX, 2014) e inscritos em formações discursivas pode 

nos dar pistas dos objetos de disputa que foram colocados nos protestos e 

os deslocamentos dos enunciados. 

Comecemos nossa análise com o enunciado mais conhecido do junho 

de 2013: “Não é só pelos 20 centavos”. Este enunciado ganha as ruas e as 

redes sociais após os ataques policiais aos manifestantes paulistas e 

circulam nas redes por meio da hashtag (#). O uso das tags é um fenômeno 

comum da internet que visa estabelecer uma ponte entre conteúdos a partir 

de uma dispersão: “a tag compartilhada tornou-se uma ponte potencial de 

um usuário para outro, acrescentando uma dimensão social ao simples ato 

de ver” (SHIRKY, 2008, p. 33). 

Se a circulação da tag como afirma Shirky é um ato social, podemos 

dizer então que ela é um ato que produz sentido por meio de sua repetição. 

Quando falamos dessa forma de agregar determinados tipos de dizeres – 

como é o caso do #nãoésópelos20centavos – falamos diretamente do 

processo parafrástico que ao mesmo tempo que repete, abre para a 

possibilidade de novos sentidos, de deslocamentos, ou seja, de uma 

polissemia. 

Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo 

dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a 

memória. A paráfrase representa assim o retorno aos 

mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase 
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está do lado da estabilização. Ao passo que na polissemia, 

o que temos é deslocamento, ruptura de processos de 

significação. Ela joga com o equívoco (ORLANDI, 1999. p. 

34). 

 Dados esses pontos, podemos dizer que um primeiro aspecto que 

abre para a deriva dos sentidos do “Não é só pelos 20 centavos” está em seu 

processo de circulação. O descolamento de seu espaço-tempo específico, e 

seu suposto autor, isto é, o MPL, faz com que o enunciado se abra para 

outras possibilidades de sentidos, outros gestos de interpretação que não se 

ligariam mais ao aspecto do transporte público, mas ao ataque da polícia aos 

manifestantes. Considerando que os processos de circulação e de 

constituição de sentidos estão intimamente relacionados, pode-se dizer que 

a passagem do enunciado das ruas para as redes sociais online abriu-o para 

sua polissemia, fazendo com que ele fosse passível de jogo de interpretação 

ao se inscrever em uma ou outra formação discursiva. 

 Há, a partir desse processo de circulação da “tag”, um deslocamento 

nas cenas enunciativas que passam das ruas para as redes e vice-versa. 

Tomamos a noção de “Cena Enunciativa” a partir de Eduardo Guimarães 

que a define como um lugar de produção de sentido no acontecimento da 

enunciação que é “constituída pelo agenciamento do falante em lugares de 

enunciação” (GUIMARÃES, 2018. p. 46).  Nesse sentido, a cena se 

estabelece sempre como o lugar político da enunciação, ou seja, lugar de 

conflito no simbólico. 

 O conceito de cena nos ajuda a compreender o processo de circulação, 

já que o acontecimento da enunciação estabelece uma nova temporalidade 

no dizer. 

A diferença que constitui a especificidade do 

acontecimento é uma temporalidade de sentidos: um 

passado, um presente e um futuro. Nesta medida o 

acontecimento não está no tempo, o acontecimento 

constitui sua temporalidade. (GUIMARÃES, 2018. p. 38). 

 Queremos dizer com isso que a partir do momento em que os dizeres 

se deslocam das ruas de São Paulo para as redes há a produção de uma nova 
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cena enunciativa que acarreta um novo acontecimento produzindo, dessa 

forma, uma temporalidade outra para as definições do que foram os 

protestos. Essas novas cenas fazem com que os sentidos estremeçam, 

fazendo com que o conflito do político no simbólico se abra para novos 

gestos de interpretação que vão estabelecer o campo de disputa da definição 

dos protestos. 

 Ou seja, esse processo nos mostra que o processo de circulação não 

se dá apenas como número, mas também pela fissura que é feita nas 

palavras e expressões que faz com que uma mesma palavra ou expressão 

seja dita da mesma forma, mas com sentidos diferentes. É no jogo desses 

sentidos, desses diferentes gestos de interpretação, que a formulação em 

análise circula, e, ao Circular ela rompe a estrutura imaginária da função-

autor, colocando em face o Real da Língua e o Real da História (PÊCHEUX, 

2015). 

 Mas o equívoco não passa apenas pela circulação online da tag, ela 

está presente também na formulação do enunciado. Façamos um breve 

desvio para vermos como o enunciado se formula textualmente. 

 

SD1 – “Não é só pelos 20 centavos” 

 

 O primeiro ponto que podemos observar é que se trata de uma 

definição em negativo, “Não é” acompanhada do advérbio “só”. A 

consideração desses elementos é importante para percebermos como se deu 

a disputa de sentidos sobre o enunciado. Vale aqui uma descrição da posição 

do advérbio “só”. Trata-se gramaticalmente de um advérbio de 

focalização/restrição (AZEREDO, 2018). Ou seja, o “só” com sentido de 

“somente” tem a possibilidade de restringir o sentido do verbo funcionando 

como uma restritiva. Contudo, ele aqui possui um funcionamento 

argumentativo, servindo para enfatizar os motivos pelos quais as 

manifestações se realizam. 
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 Todavia, a análise do “só” está atrelada ao funcionamento da 

definição em negativa “Não é”. Ao ser interpelado pela negativa ele passa a 

funcionar não mais como um restritivo, mas abrindo a necessidade de uma 

resposta futura ao enunciado. “Se não é só pelos vinte centavos, pelo que é 

então?”. Ou seja, podemos apontar a contradição a que ele está submetido, 

ao mesmo tempo em que restringe, ele se amplia como focalizador a partir 

de seu funcionamento argumentativo que coloca em jogo a ênfase que ele 

acarreta em sua enunciação. Vejamos um comparativo suprimindo o 

advérbio. 

 

SD1’ – Não é pelos 20 centavos 

 

 Ao suprimirmos o advérbio, a sequência discursiva perde o tom 

argumentativo da ênfase que ela permitia. Ela ganha em caráter descritivo, 

mas perde o marcador de força do argumento. Pode-se ver com isso que o 

“só” funciona em sua contradição, mas é esta contradição de seu 

funcionamento que possibilita o seu valor argumentativo. 

 Conforme dissemos, o enunciado é produzido a partir de uma 

definição em negativo: “Não é”. Há aqui uma necessidade de vermos como 

se dá o funcionamento das negativas. Segundo Ducrot (1981) há duas 

formas de negativas. 

Uma negação “polêmica”, que corresponde a um ato de fala 

de negação, e que apresenta, pois, como refutação do 

enunciado positivo correspondente (trata-se sempre nesse 

caso, de negação de uma frase. E por outro lado, uma 

negação “descritiva” que é a afirmação de um conteúdo 

negativo, sem referência a uma afirmação antitética 

(DUCROT, 1981. p. 98). 

 De acordo com essa definição de Ducrot, as negativas possuem uma 

relação com não ditos, ou com afirmações pressupostas. Dessa forma, a 

função-autor – pensada aqui como função imaginária – procura antecipar 
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efeitos que pode causar no seu interlocutor, no caso da “descritiva”, ou se 

opor a uma afirmação já dada antes, em outro lugar no caso da “polêmica”. 

 Esses elementos nos permitem pensar que no caso da SD1 essa 

definição em negativa parte de uma polêmica, de um dito em outro lugar, 

que o assombra, ou seja, o enunciado em afirmativo: 

 

SD1” – É só pelos 20 centavos 

 

 Essa é a afirmação que o persegue, e que é posta a partir de sua 

negação, ela tem funcionamento de desmerecimento ou redução dos 

protestos ao valor de um aumento de passagem no valor de vinte centavos. 

Esse enunciado funciona dentro da negativa a partir do não-dito e ele coloca 

em disputa os sentidos do protesto. Porém, essa “negação polêmica” não se 

dá apenas no nível semântico. O que está em jogo aqui é a circulação dessa 

formulação por diferentes formações discursivas. Segundo Pêcheux (2014, 

p. 147), 

Chamaremos então formação discursiva aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição 

dada numa conjuntura dada, determindaa pelo estado da 

luta de classes, determina o que pode e deve ser dito 

(articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de 

um panfleto, de uma exposição, de um programa etc. 

 Estamos dizendo aqui que a disputa de sentidos mostrada pela SD1 

não se dá apenas como negação polêmica conforme a descrição de Ducrot 

(1984). Ela se dá exatamente na simbolização da disputa política entre 

diferentes atores em torno do sentido das manifestações. É dentro dessa 

arenga discursiva que a função-autor perde sua estabilidade pela circulação 

da formulação SD1 em diferentes cenas enunciativas. Trata-se aqui de 

disputa ideológica, de gestos de interpretação em disputa pela hegemonia 

dos sentidos dos protestos. Isso se dá por conta da articulação, do ata e 

desata, da instabilidade da função-autor que afetado pelo real da língua e da 

história desliza para o campo da disputa de sentidos. Pois, as palavras, 
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expressões e enunciados não tiram sentido de si mesmos, mas da relação 

que estabelecem com o interdiscurso, o já-dito que não pode ser 

representado, mas que funciona, que afeta os dizeres, bem como a memória 

do arquivo das manifestações de rua. A polêmica, portanto, não é apenas 

semântica, ela é discursiva-ideológica. 

Se uma mesma palavra, uma mesma expressão e uma 

mesma proposição podem receber sentidos diferentes – 

todos igualmente “evidentes” – conforme se refiram a esta 

ou aquela formação discursiva, é porque – vamos repetir – 

uma palavra, uma expressão ou uma proposição não tem 

um sentido que lhes seja “próprio”, vinculado a sua 

literalidade. Ao contrário, seu sentido se constitui em cada 

formação discursiva, nas relações que tais palavras, 

expressões ou proposições mantêm com outras palavras, 

expressões ou proposições da mesma formação discursiva 

(PÊCHEUX, 2014. p. 147-148). 

 Dessa forma, podemos dizer que a SD1 está em constante disputa 

pela determinação de seus sentidos. O que materializa essa disputa não é 

apenas a forma do enunciado em si, mas aquilo que ele atrela. Conforme já 

dissemos, se não é só por vinte centavos é por quê? A resposta a essa 

pergunta é o elemento que mostra a lacuna, a fissura do dizer que coloca os 

sentidos em disputa. Podemos imaginar um diálogo: 

 

SD1”’ – Não é só pelos 20 centavos. 

- É por que então? 

- É por X. 

 

 Esse X lacunar, vazio, é o elemento da disputa que faz o sentido das 

manifestações circularem por diferentes formações discursivas, sem, 

porém, perder sua forma material. Pode-se dizer que ele é a marca do 

antagonismo que sobredetermina a luta de classes, de acordo com Zizek 

(1994). Os sentidos das manifestações buscam suturar esse buraco do X de 
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forma espectral, tentando dar um sentido único e final. Os atores sociais, 

movimentos sociais, partidos políticos, jornalistas, intelectuais, todos 

buscam um sentido final para as manifestações. Mas no fim das contas 

trata-se uma disputa ideológica marcada pelo antagonismo. “A realidade 

não é a própria coisa, é sempre já simbolizado, constituído e estruturado por 

mecanismos simbólicos – e o problema reside no fato – de que a 

simbolização, em última instância, sempre fracassa, jamais consegue 

“abarcar” inteiramente o real (...)” (ZIZEK, 1994. p. 26). 

 Ao se deparar com a lacuna deixada em X, os sujeitos são instados a 

interpretar (ORLANDI, 2001), a produzir essa ficção simbólica que 

preenche esse buraco e o enche de sentido. O movimento das respostas pode 

nos dar dicas desse processo. 

 

Se não pelos 20 centavos, por que então? 

 

 Conforme dissemos, a circulação de “não é só por 20 centavos” 

demanda um complemento, uma formulação que mostre os motivos pelos 

quais os protestos devem ser reconhecidos como relevantes. A resposta a 

esse enunciado vem exatamente na tentativa de tamponar esse X lacunar, 

aberto aos sentidos, que a definição em negativo pede. Dessa forma, ao 

circular nas redes e se abrir para diferentes cenas enunciativas, o debate sai 

da instância do transporte na cidade de São Paulo e passa a assumir novas 

faces. Em seu auge, o movimento aconteceu em quase 160 cidades em todo 

o país (SECCO, 2013). 

 De acordo com Kern (2015), a elipse e a partícula negativa presentes 

nessa formulação devem ser consideradas na constituição de sentidos. 

Segundo o autor, “com a formulação na negativa, há todo um possível que 

se afirma na incompletude da linguagem, na materialidade do silêncio” 

(KERN, 2015, p. 76). 

Ao afirmarmos que a circulação em um espaço-tempo diferente do de 

São Paulo, em especial após confrontos de manifestantes com a polícia e a 
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falha na função-autor que isso provocou, pode-se dizer também que o seu 

correlato também foi atingido, ou seja, o efeito-leitor. Este elemento é 

fundamental para entendermos o processo de resposta ao X. A forma como 

os protestos foram lidos na internet abrem novos gestos de interpretação 

que acirram a disputa de sentidos sobre os protestos. Segundo Orlandi, 

Ler é fazer um gesto de interpretação configurando esse 

gesto na política da significação. Leituras diferentes não 

são gratuitas nem brotam naturalmente. Elas atestam 

modos de subjetivação distintos dos sujeitos pela sua 

relação com a materialidade da linguagem, ou melhor, com 

o corpo do texto, que guarda em si vestígios da 

simbolização de relações de poder, na passagem do 

discurso ao texto, em seus espaços abertos de significação 

(ORLANDI, 2001. p. 68). 

 Essa lacuna da resposta vai ser ocupada por todos os sujeitos 

envolvidos nos protestos, com mais ou menos valor. A valorização dos 

intérpretes dos protestos passa pela posição que ocupam no campo 

intelectual ou midiático, já que há modos institucionais em toda formação 

social de administrar a divisão social da leitura (PÊCHEUX, 1997). Há 

sujeitos mais autorizados a interpretar os acontecimentos. É dessa maneira 

que podemos ver os títulos dos artigos do livro “Cidades Rebeldes” (2013).  

 

SD3 – Não Começou em Salvador, não vai terminar em São Paulo 
(Movimento Passe Livre) 

SD4 – É a questão urbana, estúpido! (Ermínia Maricato) 

SD5 – A liberdade da cidade (David Harvey) 

SD6 – Quando a cidade vai às ruas (Carlos Vainer) 

SD7 – A rebelião, a cidade, a consciência (Mauro Luis Iasi) 

SD8 – Estrada de Metal Pesado (Mike Davis) 

SD9 – Será que formulamos mal a pergunta? (Silvia Viana) 

SD10 – O transporte público gratuito, uma utopia real (João Alexandre 
Peschanski) 

SD11 – Territórios transversais (Felipe Brito e Pedro Rocha de Oliveira) 



Democracia, ditadura e direitos humanos em perspectiva discursiva 

 

 
24 

SD12 – As Jornadas de Junho (Lincoln Secco) 

SD13 – Sob a sombra do precariado (Ruy Braga) 

SD14 – A vez do direito social e da descriminalização dos movimentos 
sociais (Jorge Luis Souto Maior) 

SD15 – Mídia, Rebeldia Urbana e crise de representação (Venicia A. de 
Lima) 

SD16 – Em São Paulo, o Facebook e o Twitter foram às ruas (Leonardo 
Sakamoto) 

SD17 – Problemas no Paraíso (Slavoj Zizek) 

 

 Em uma breve olhada nesse sumário podemos perceber que se trata 

de uma coletânea de artigos que buscam dissertar sobre os eventos de junho 

e dar uma resposta final a eles, vide a SD4. Trata-se de uma organização de 

intelectuais que buscam brevemente dar suas interpretações sobre os 

ocorridos e assim estabilizar os sentidos, tomar a função-autor para si. Um 

dos pontos de destaque é o fato de haver um manifesto do MPL (SD3) o que 

faz com que não é qualquer sentido que está sendo produzido nesses textos, 

mas aqueles que recuperam o sentido inicial proposto pelo movimento. A 

resposta dada para o “X” vem no texto assinado em conjunto pelo 

Movimento Passe Livre. 

 

SD18 – O Transporte é entendido então como uma questão transversal a 

diversas outras pautas urbanas (MPL, 2013. p. 16) 

 

 Tratava-se, portanto, das questões urbanas do transporte e o quanto 

ele afeta a vida das pessoas que vivem na cidade. Esse enunciado vai se 

repetir nos textos da coletânea, tomando sempre como função de autoria 

das manifestações como questões da vida na cidade. 

 Outro ator que entrou em cena para gerir as interpretações foram as 

empresas jornalísticas. A cobertura feita deu visibilidade às pautas, porém 

produziu gestos interpretativos próprios.  
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SD19 -  

 

 

 Os recortes feitos a partir dos títulos dos vídeos do comentarista da 

Rede Globo Arnaldo Jabor mostra uma mudança no gesto de interpretação 

das empresas jornalísticas acerca dos protestos. Se em um primeiro 

momento a relação está entre os vinte centavos e a origem de classe média 

dos manifestantes, no segundo momento há adesão com a reafirmação do 

enunciado e o dito de que “é muito mais que 20 centavos”. Esse “muito 

mais”, ainda incerto aqui, aparece nos cartazes que são empunhados nas 

ruas. 
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SD 20 -  

 

 

SD 21 –  

 

 

 A resposta ao X nesse caso vem com um “É por direitos”. Cabe aqui 

uma observação da materialidade. NA SD19 temos um cartaz sendo 

empunhado e na SD20 temos uma imagem da internet. Ambas, porém, 

possuem o mesmo enunciado. O processo de circulação fez com que os 

enunciados das redes tomassem as ruas e vice-versa. Além disso, as 

respostas ao X ganham um caráter explicativo dos motivos de se estar na 

rua. 

 Essa necessidade explicativa nos cartazes desloca o formato 

tradicional dos cartazes de protesto, normalmente feitos com palavras de 

ordem. Eles empunham uma argumentação para seu leitor imaginado em 
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que explicam os motivos de estarem nas ruas, explicação essa atrelada ao 

enunciado principal “não é só pelos 20 centavos”. Segundo Nunes (2013),  

Pode-se dizer que há, no acontecimento das marchas uma 

imbricação entre movimento nas redes e o que ocorre nas 

ruas, entre o digital e o acontecimento que toma corpo no 

espaço público, com as contradições e as migrações de 

sentido que envolvem esse processo. (NUNES, 2013, p. 65) 

 Essa migração altera não apenas a organização das marchas nas ruas 

e nas redes, mas também sua forma de textualizar a manifestação. Se, nesse 

caso, redes e ruas não são excludentes, elas se imbricam na formação 

explicativa dos cartazes que se assemelham a tweets ou imagens do 

Facebook. 

 

SD22 -  

-  

 

 Nesse último enunciado pode-se ver a amplitude que tomou a disputa 

de sentidos. Se, por um momento, o MPL de São Paulo trazia a pauta da 
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cidade e da vida urbana, o deslocamento da função-autor afetada pela 

circulação da formulação faz com que haja uma interpelação em relação as 

políticas governamentais, a política institucional e a economia. Pode-se 

dizer que a pauta urbana se dilui em meio a todas as respostas possíveis ao 

enunciado sobre os motivos das manifestações. 

 As posições-sujeito balançam ao sabor dos ventos das manifestações 

e ao ganhar adesão os protestos perdem a estabilidade da função-autor. 

Agora, sua face é da máscara de Guy Fawkes, personagem homenageado no 

quadrinho e no filme “V de Vingança” de Allan Moore. A resposta a X 

preenche a lacuna fantasmagórica do antagonismo, mas ao mesmo tempo 

esse antagonismo continua marcado nos dizeres. Não é mais a cidade, é a 

política nacional, é a corrupção, são os estádios da Copa, é a precariedade 

da saúde pública etc. A posição de “X” pode ser ocupada por qualquer gesto 

de interpretação. 

 

Considerações Finais 

 

 Buscamos tentar compreender como se deu a disputa e a circulação 

dos sentidos sobre as manifestações de Junho de 2013 no Brasil. Esse 

trabalho não pretende dar uma palavra final sobre o que aconteceu, mas 

apresentar um gesto compreensivo sobre os discursos que estavam em 

disputa naquele momento. Conforme vimos, o processo de circulação online 

foi também um processo de circulação pelas diferentes Formações 

Discursivas e Cenas Enunciativas, fazendo com que os protestos perdessem 

a estabilidade da autoria.  

 Há aqui o trabalho do real da língua e da história desestabilizando a 

função autor e as posições sujeito, fazendo com que a disputa no campo 

discursivo-ideológico se tornasse ampla e mostrasse o antagonismo 

estruturante da simbolização dos protestos. Entender esse processo 

discursivo é buscar compreender como as relações de poder estão presentes 

nessas disputas e produzem seus efeitos no social, no político e no 

ideológico. Relembremos, portanto, Pêcheux: 
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Não se trata de pretender aqui que todo discurso seria um 

aerólito miraculoso, independente das redes de memória e 

dos trajetos sociais nos quais ele irrompe, mas sublinhar 

que, só por sua existência todo discurso marca a 

possibilidade de uma desestruturação-reestruturação 

dessas redes e trajetos: todo discurso é índice potencial de 

uma agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, 

na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito 

dessas filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, 

deliberado, construído ou não, mas de todo modo 

atravessados por determinações inconscientes) de 

deslocamento no seu espaço: não há identificação 

plenamente bem sucedida, isto é, ligação sócio histórica 

que não seja afetada, de uma maneira ou de outra, por uma 

“infelicidade” no sentido performativo do termo. 

(PÊCHEUX, 1988, p. 56) 

 Ainda que não possamos afirmar o real significado dos eventos de 

junho de 2013 – seria cair na ilusão da onipotência do sujeito da ciência – 

podemos ver como começou a se desenhar o cenário de disputa de sentidos 

no Brasil a partir daquele ano e como essa circulação produziu 

identificações, contra identificações e resistências. Se não podemos 

determinar a causa dos eventos, nos limitando a compreender o processo 

discursivo de disputa, podemos, contudo, sentir os seus efeitos no campo da 

disputa política ainda hoje. 

 O que fica em debate sobre os protestos é a questão dos direitos e os 

recortes de classe que eles representam em um certo de campo de 

visibilidade. O processo de circulação da textualização dos protestos nos 

mostra que a disputa de sentidos se apresenta entre diferentes recortes da 

sociedade (classe, raça, gênero) mais ou menos visíveis, mas que estabelecer 

os sentidos de um acontecimento nos remete à divisão dos sentidos, dos 

sujeitos e da sociedade. 

 Os efeitos dessa disputa no estabelecimento de um suposto sentido 

único para os protestos reverberam socialmente e impactam a vida 

cotidiana em seus diferentes campos. Portanto, podemos dizer que o 
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processo de circulação dos protestos o leva de pautas concretas de cidadania 

para pautas abstratas e que se configuraram de forma que abriu caminho 

para discursividades outras circularem na nossa sociedade. 
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UM ESTUDO RETÓRICO DO PLANO LULA DE GOVERNO (PLG) 

E SUAS ALTERAÇÕES 

João Kogawa 

 

Introdução 

 

 A disputa eleitoral pela presidência da República no Brasil em 2018 

suscitou um sem número de discussões nos mais diversos fóruns. As redes 

sociais, os programas televisivos e as ruas do país respiraram uma atmosfera 

tensa marcada por embates argumentativos polarizados entre uma posição 

ideológica conservadora, de um lado, e uma posição progressista, de outro. 

As tensões foram agravadas ainda mais pela memória recente do processo 

de impedimento – concluído em 31 de agosto de 2016 – que cassou – com 

posterior apelo de parte das ruas por novas diretas-já (MAGALHÃES, 2019) 

– o mandato da então presidente Dilma Rousseff.   

Diante da fomentação política produzida pelas eleições do ano de 

2018,  este texto analisa, do ponto de vista retórico, o plano de governo 

(doravante PG) da coligação derrotada nas eleições, a saber, a que se 

denominou “O povo feliz de novo”, composta pelos partidos PT (Partido dos 

Trabalhadores), PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e PROS (Partido 

Republicano da Ordem Social).  

 A eleição do PG como objeto advém do fato de que se trata de um 

documento oficial endossado pela coligação e que, portanto, reflete – ou 

deveria refletir – um projeto elaborado fora da circunstância de debate em 

tempo real. Enquanto os embates tête-à-tête levam os oradores a 

adaptações imediatas para responder a demandas circunstanciais, o PG, em 

tese, é pensado fora dos embates entre candidatos concorrentes e, portanto, 

corresponderia a uma visão mais racional, prática e objetiva dos problemas 

pelos quais o país passa e quais serão as medidas adotadas para resolvê-los.  
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 Apesar da importância do PG para o processo político no Brasil, este 

gênero ainda é pouco assimilado2 tanto por parte de quem elabora – deslizes 

de redação, de estrutura e ausência de clareza nas propostas, por exemplo, 

não são raros – quanto por parte dos eleitores – não há, ainda, no Brasil, o 

hábito de ler esse documento. Trata-se, apesar das evidências, de um gênero 

discursivo novo cuja obrigatoriedade deu-se a partir de uma lei promulgada 

em 2009. Ainda assim, pelas referências que a ele foram feitas na mídia3 e 

nos debates4, é um documento cada vez mais relevante na construção da 

imagem do orador/candidato no processo eleitoral.  

 Partindo desse pressuposto, o objetivo deste trabalho é demonstrar 

quais elementos argumentativos do PG da coligação “O povo feliz de novo” 

contribuíram para produzir mais recusa do que adesão ao orador no 

processo de reformulação pelo qual o documento passou. Vale lembrar que 

o referido PG tem três versões que foram sendo atualizadas no decurso da 

disputa eleitoral. Sistematizamos nossa análise a partir de seis termos-

chave: “Lula”, “golpe”, “golpista”, “ilegítimo”, “refundação democrática” e 

“Bolsonaro”. As maiores fragilidades na credibilidade do orador analisado 

passam por estruturas linguísticas que sequencializam estes termos e que, 

no decorrer da campanha, foram criticados na mídia por comentaristas de 

política e por oposicionistas. Em alguns casos, trechos foram suprimidos ou 

alterados, o que levou a uma ordenação5, neste trabalho, de trechos dos três 

PG da coligação “O povo feliz de novo”.  

Em linhas gerais, a adesão insuficiente aos ideários liderados pelo PT 

na eleição de 2018 (a derrota nas eleições comprova isso) passa pela 

“imagem de mentiroso do orador” construída não apenas por 

oposicionistas, mas também pelos próprios equívocos que podem ser 

ilustrados por meio da instabilidade do PG. Cumpre destacar que não se 

 
2 Uma matéria publicada pela Folha de S. Paulo, dentre as várias que circularam a respeito, 
evidencia justamente a fragilidade das propostas presentes nos PG dos candidatos à 
presidência: https://bit.ly/2YZgleB.   
3 Um exemplo de repercussão é o comentário do historiador Marco Antônio Villa no Jornal da 
Manhã, da rádio Jovem Pan. A fala do professor Villa pode ser assistida no seguinte link: 
https://bit.ly/3cxHngT.    
4 O concorrente à presidência Ciro Gomes, por exemplo, referiu-se ao PG liderado pelo PT em 
questão feita no debate televisionado pela TV Record em 30 de setembro de 2018:  
https://bit.ly/3bvV1zO.   
5 Conferir tabela 2 do apêndice. 

https://bit.ly/2YZgleB
https://bit.ly/3cxHngT
https://bit.ly/3bvV1zO
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trata aqui de chamar as pessoas de mentirosas, mas de analisar o modo 

como os argumentos construíram – ou reafirmaram um senso comum – 

uma imagem mentirosa do orador. Nossa questão não é partidária, mas 

retórica e, nesse sentido, o orador que pretendia persuadir equivocou-se em 

sua estratégia ou, ao menos, não foi suficientemente convincente em seus 

argumentos. 

 Apesar do nosso interesse ser retórico, é imprescindível aqui uma 

discussão a respeito do conceito de gênero discursivo na medida em que a 

“novidade” do PG como gênero do discurso influi no seu poder 

argumentativo. De acordo com Bakhtin (2016, p. 39), “Se os gêneros do 

discurso não existissem e nós não os dominássemos, se tivéssemos de criá-

los pela primeira vez no processo do discurso, de construir livremente cada 

enunciado e pela primeira vez, a comunicação discursiva seria quase 

impossível”. 

 Como o teórico russo não propõe uma tipologia de gêneros 

discursivos, deduzimos que sua concepção de gênero implica uma visão 

dinâmica dos jogos institucionais que levam à emergência constante de 

gêneros e o possível apagamento de outros. No caso do PLG, sua condição 

como gênero traz duas marcas importantes a serem observadas: i) não 

cumpre rigorosamente o que se espera de um PG; ii) passa por 

reformulações durante o processo eleitoral a partir de críticas sofridas.  

O texto denominado PLG é um material, ao mesmo tempo, técnico (é 

um projeto que contempla levantamento de problemas e exposição de 

soluções) e político (visa ao convencimento de que aquela proposta deve ser 

eleita pela população para governar o país). A questão central é que um PG 

deveria ser puramente técnico (interessaria comunicar ao ouvinte os 

problemas das áreas da educação, saúde, segurança pública, meio-ambiente 

etc. e o modo de solucioná-los). No entanto, a peça é fortemente política: 

comunicar ao ouvinte os problemas do país e os modos de solucioná-los 

passa – e isso é singular no PLG –, igualmente e na mesma medida, por 

reparar um erro histórico. Isso se concretiza a partir dos termos-chave 

“refundação democrática” (9 vezes nas primeiras versões do PG, 6 na 

última) e “golpe” (14 vezes nas primeiras versões do PG, 13 na última). Nesse 
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sentido, o PG liderado pelo PT é também uma defesa político-moral 

(refundação democrática face ao golpe).  

Essa indefinição quanto ao que deve/pode ser um PG está atrelada, 

dentre outras questões, à sua novidade como gênero. Há, obviamente, a 

questão política na defesa exposta, mas há também uma ausência de 

acabamento nas regras que definem o que deve ser o gênero. Não 

encontramos com clareza, nos dispositivos legais, os critérios formais e de 

conteúdo que deveriam defini-lo enquanto documento obrigatório para o 

registro das candidaturas dos presidenciáveis. Façamos um breve apanhado 

da narrativa legal que rege a apresentação do documento.  

O PG tornou-se obrigatório apenas em 2009, quando entrou para o rol 

de documentos a serem apresentados no registro das candidaturas para 

prefeito, governador e presidente. Essa inclusão foi feita pela lei 12.034 de 

2009, que alterou a lei 9.504 de 1997, que estabelece as normas para as 

eleições. O artigo 11 § 1 da lei 9.504 de 1997 estabelece que “§ 1º O pedido 

de registro deve ser instruído com os seguintes documentos6”. No interior 

deste parágrafo do referido artigo, a partir de 2009, emerge o inciso IX, até 

então inexistente, em que se lê: “IX - propostas defendidas pelo candidato a 

Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República. (Incluído 

pela Lei nº 12.034, de 2009)7. 

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pode chegar à 

informação da documentação necessária para registro de candidaturas dos 

presidenciáveis pelo seguinte caminho: “Eleitor e eleições”> “Processo 

eleitoral no Brasil”> “Candidaturas/Registro de candidatos”> “documentos 

necessários”8. No checklist apresentado no site do TSE, lemos uma quase 

duplicação do texto legal supracitado em relação ao PG: “propostas 

defendidas pelos candidatos a presidente da República, a governador de 

estado ou do Distrito Federal e a prefeito, nas eleições majoritárias9”. A 

exigência repete-se no Código eleitoral anotado (CEA) “Do registro dos 

 
6 Disponível em: https://bit.ly/2Z1KKsA.  
7 Disponível em: https://bit.ly/3dLFXji.   
8 Simplificadamente, isto pode ser acessado diretamente no link: https://bit.ly/2YY746u. 
9 Disponível em: https://bit.ly/2yUegpq.  

https://bit.ly/2Z1KKsA
https://bit.ly/3dLFXji
https://bit.ly/2YY746u
https://bit.ly/2yUegpq
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candidatos”: “propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador 

de estado e a presidente da República” (CEA, Art. 11 § IX, 2018, p. 400).  

 A descrição sobre o modo como os PG devem ser apresentados 

aparece em um outro documento jurídico intitulado Instruções do Tribunal 

Superior Eleitoral (ITSE). O artigo 26 inicia-se com a seguinte instrução: 

“O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações” 

(ITSE, Art. 26, 2018, p. 72). Ainda no artigo 26, o inciso VI afirma que é 

necessário disponibilizar o endereço eletrônico em que estão dispostas as 

propostas dos candidatos: “VI o endereço eletrônico onde estão disponíveis 

as propostas defendidas pelo candidato a governador de estado e a 

presidente da República” (ITSE, Art. 26 Inc. VI, 2018, p. 73). Ao que se 

acrescenta: “Caso as propostas previstas no inciso VI não estejam 

disponíveis em sítio na internet, o documento deve ser anexado ao CANDex 

para entrega com o pedido de registro nos termos do § 2o do art. 22 desta 

resolução”. (ITSE, Art. 26, inc. VI § 3, 2018, p. 73).  

Apesar de importante e obrigatório, a legislação não é muito específica 

em relação à forma e/ou ao conteúdo do PG. Fala-se em apresentação de 

propostas, mas não em como o documento deve estar estruturado. 

Obviamente, tudo o que não se configura como proposta deveria ser 

subentendido como excluído do documento, mas não é isso que 

observamos. Aliás, como já mencionamos acima, os PG notabilizaram-se 

pela superficialidade com que apresentavam soluções aos problemas 

nacionais.  

O que foge ao termo “proposta” é o que torna o PG uma peça política, 

já que, no lugar de apresentar soluções de modo claro e prático, com 

destaque para as formas de viabilização dessas soluções, assistimos a uma 

“vontade de reparação”. No PG liderado pelo PT, as ações de governo – em 

paralelo com uma defesa da refundação democrática que se materializa em 

uma defesa ao PT e ao ex-presidente Lula – concretizam o grau de abertura 

a que o gênero está submetido e também o grau de abertura das 

interpretações possíveis da lei que regulamenta o documento. A legislação 

atual a que tivemos acesso, nesse sentido, define a presença do documento, 

mas não seu formato. O termo “propostas” funciona como grande guarda-
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chuva embaixo do qual não apenas se definem metas, mas também se 

acusam adversários. Sob esse prisma, o gênero não é apenas um “tipo 

textual”, mas o lugar próprio do convencimento.  

Dois enunciados são muito sintomáticos nos PG dos dois adversários 

do segundo turno. No “petista”, “Ou o país constrói o seu caminho para a 

democracia (…) ou afundará no rumo imposto pelo ilegítimo governo 

Temer, que será ainda mais agravado pela candidatura de Jair 

Bolsonaro – representante do atraso, do ódio e da violência” 

(PG210, p. 5, grifo nosso); no bolsonarista, “O problema é o legado do PT 

de ineficiência e corrupção” (PGB11, p. 14). Para os progressistas, o “legado 

do PT” é a ideia de que Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve; para 

os conservadores, Lula foi o responsável pelos maiores escândalos de 

corrupção da história do Brasil. Este embate, que nada ou muito pouco tem 

a ver com levantamento e/ou resolução de problemas, permeia os dois PG e 

descaracterizam o gênero em prol de uma estratégia argumentativa 

eminentemente política.  

 

Se “o Brasil” seria feliz de novo, por que “o Brasil” não quis?  

 

 O título da introdução das três versões do PG instaura uma estratégia 

argumentativa por generalização do não generalizável, ou seja, o termo 

“Brasil”, por uma série de questões que desenvolveremos a seguir, não 

guarda a inequivocidade pretendida pelo orador, embora seja inequívoco, 

retomando Aristóteles, que “Os oradores têm que argumentar que as coisas 

são maiores ou menores do que parecem, quer estejam proferindo discursos 

deliberativos, discursos de louvor ou censura, acusando ou defendendo nos 

tribunais” (Retórica II, 18 1391b1 30). Nesse sentido, que “Brasil” é esse que 

seria feliz de novo? E que “Brasil” decidiu não ser feliz de novo? O que é a 

felicidade na visão do orador e o que é a felicidade do ponto de vista do 

 
10 PG2 corresponde à terceira versão do Plano de Governo liderado pelo PT, datada de 
16/10/2018. 
11 Plano de governo Bolsonaro. 
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auditório? Dentre os bens apontados por Aristóteles como desejáveis, o 

primeiro é a felicidade, termo que integra o nome da coligação liderada pelo 

PT “O povo feliz de novo”: “[...] é em vista da felicidade que escolhemos 

todas as outras coisas [...]” (Retórica I, 6 1362b1, 10). 

 A generalização pretendida na introdução vai sendo, aos poucos, 

delineada até que cheguemos a um ideal de Brasil. Observamos uma 

tendência mais ou menos geral – com algumas aberturas para outro público, 

mas de forma bastante reduzida – de definição de um Brasil marcada pelas 

causas minoritárias e/ou identitárias. O Brasil a ser feliz de novo, portanto, 

não é o Brasil, mas um Brasil, aquele supostamente dos mais pobres, dos 

negros, dos LGBTI+, das mulheres, enfim, dos grupos definidos como 

“minorias/vulneráveis”. Em outras palavras, governar para estes grupos 

sociais corresponderia a ascender a uma verdadeira democracia e, 

indiretamente, isso corresponde a enfrentar os não identificados com tais 

causas. Em linhas gerais, os não identificados com esse Brasil são 

subentendidos como conservadores. Assim, o “Brasil feliz de novo” é, dentre 

outras coisas, um “Brasil sem os valores conservadores”.   

 Essa estratégia havia sido derrotada nas eleições presidenciais norte-

americanas de 2016, quando o republicano Donald Trump derrotou a 

democrata Hillary Clinton. O cientista político Mark Lilla (2018), em uma 

brilhante análise no interior do pensamento progressista, levanta prováveis 

causas da derrota dos democratas no panorama americano. Em linhas 

gerais, Lilla define como problemática a estratégia progressista de produzir 

adesão a uma espécie de “liberalismo identitário”, pois, em geral, esse tipo 

de posicionamento, hoje, criou um individualismo sectário às avessas. Isso 

poderia ser sintetizado pelo seguinte entimema:  

 

A democracia deve governar para/com as minorias; 

X é minoria; 

A democracia deve governar para/com X.  
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Tudo o que foge a uma identificação com as minorias/grupos 

identitários é posto para fora como antidemocrático, mentiroso, opressor, 

conservador e, no extremo, fascista. Essa posição é gestada, para Lilla, 

especialmente, no meio universitário. Se os militantes de ontem foram 

formados na classe operária ou comunidades agrícolas, os de hoje são de 

origem predominantemente universitária: “O que significa que as 

perspectivas do liberalismo12 vão depender, em boa parte, do que acontece 

em nossas instituições de ensino superior” (LILLA, 2018, p. 51). 

O problema com o argumento pró-minoria não reside na necessidade 

ou não deste tipo de política ser adotada, mas na sua efetividade (?), hoje, 

para ganhar eleições. A necessidade de um governo pró-minoritário não 

implica que um governo deste tipo ganhará uma eleição e isso, 

especialmente, se a estratégia de convencimento for do tipo “liberal 

identitário”, pois, a quem interessa esse tipo de argumento? Seguindo o 

raciocínio de Lilla (2018), por que um cidadão não identificado com algum 

grupo minoritário será convencido por ele, especialmente, se considerarmos 

que, em geral, esse cidadão não identificado é construído como “ignorante”, 

“conservador” e “antidemocrático” por aqueles que desejam convencê-lo? 

Se complexificarmos ainda mais o quadro, como ficam aqueles cidadãos de 

grupos minoritários que se identificam com alguns valores conservadores? 

Serão eternamente acusados de “não ter consciência de classe” ou adotar-

se-á uma estratégia argumentativa realmente inclusiva que faça sentido 

para uma maior parcela de cidadãos?  

Por uma questão de delimitação, não poderemos retomar aqui todos 

os argumentos de Lilla nesse sentido, mas entendemos que um primeiro 

ponto a ser destacado na análise dos argumentos do PLG/PG1/PG2 é o 

efeito de que democracia é aquela feita na/para as minorias. Isso foi muito 

bem recebido por aqueles que se identificam com as minorias, mas o Brasil 

tem uma grande parcela de cidadãos considerados “classe média” – em 

geral, mais conservadores, mas também, em geral, nem um pouco fascistas, 

como se quis construir também durante as eleições – que precisam ser 

 
12 Liberalismo, neste contexto, tem o sentido de progressista. No quadro político-ideológico 
descrito por Lilla nos EUA, liberal opõe-se a conservador. 
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convencidos de que um pensamento progressista é mais produtivo que um 

conservador e isso, pelo que demonstrou o resultado das eleições, não ficou 

suficientemente claro pelo modo como os argumentos progressistas foram 

apresentados. Reconhecendo os avanços conquistados pela Nova Esquerda 

nos EUA – e entendemos que isso valha também para o Brasil –, Lilla 

aponta que  

[...] à medida que o interesse lentamente se deslocou dos 

movimentos centrados em problemas específicos para os 

movimentos centrados na identidade, o foco do liberalismo 

americano também se deslocou – do que havia em comum 

para a diferença. E o que substituiu a ampla visão política 

foi uma retórica pseudopolítica e distintamente americana 

do indivíduo senciente e sua luta por reconhecimento. Que 

acabou não sendo tão diferente da retórica antipolítica de 

Reagan do indivíduo que produz e luta por lucro. (LILLA, 

2018, p. 64-65). 

Para além desse aspecto de definição do “democrático” no PLG e suas 

alterações, outros dois pontos mais englobantes da estratégia 

argumentativa merecem atenção. O primeiro corresponde à aposta de que o 

ex-presidente Lula sairia candidato pela coligação tendo Fernando Haddad 

como vice. Essa foi uma das estratégias centrais que obrigou a segunda: as 

reformulações do PG no percurso do processo eleitoral.  

 A estratégia de manter Lula candidato deu origem à primeira versão 

do PG pautado na popularidade de Lula que, segundo as pesquisas daquele 

momento13, liderava as intenções de voto. Tal estratégia manteve-se por boa 

parte do período eleitoral produzindo o efeito de que, se Lula, ao final, não 

fosse o candidato da coligação, ao menos seus potenciais eleitores teriam 

suficientemente registrado na memória que seu vice e ele, Lula, eram “a 

mesma pessoa” (“Haddad é Lula14”) ou defendiam as mesmas propostas.  

 Na leitura do auditório pró-Lula, esta estratégia foi muito bem-

sucedida, afinal, para um auditório pró-Lula, nada mais convincente do que 

 
13 Conferir, por exemplo, a seguinte matéria do portal Terra: https://bit.ly/3bATDMd.   
14 O TSE autorizou este logo em 26 de setembro de 2018: https://bit.ly/3bATDMd.    

https://bit.ly/3bATDMd
https://bit.ly/3bATDMd
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Lula no comando das ações do Estado. Consideremos a imagem de Lula 

construída na primeira versão do PLG. Esta imagem pode ser recuperada 

nos excertos da coluna 1 (em que constam excertos do PLG) de nossa tabela 

2 constante no apêndice. Na primeira versão, para iniciarmos com um dado 

numérico, o termo “Lula” aparece 225 vezes. Nas outras duas versões, esta 

aparição cai para 60 e 55 respectivamente. 

 Na primeira versão, a imagem de Lula aparece na capa do documento 

como líder e a cor vermelha predomina na camisa do ex-presidente e na 

multidão para a qual ele se dirige. Para além desta imagem que, em certo 

sentido, “vale mais que mil palavras”, todo o PLG gira em torno da 

importância ou da imprescindibilidade de Lula no comando do Brasil. O 

orador tem, nesta imagem, um lugar-comum reconhecido por todos e todas 

que se reconheceram beneficiários dos governos anteriores do PT.  

 Nesse sentido, organiza-se, em torno do termo “Lula”, uma série de 

argumentos e propostas que sistematizamos nos seguintes entimemas, 

desdobrados na sequência: i) Lula é preso político; ii) Lula é democrata. 

Uma vez que o candidato estava preso em Curitiba, a primeira tarefa do 

orador é inocentá-lo, afinal, um “criminoso” não poderia ser líder da nação. 

Assim, o primeiro entimema poderia ser desdobrado da seguinte forma: 

 

Lula é preso político. 

Preso político é inocente. 

Lula é inocente. 

 

 Ao final da introdução do PLG, encontramos as seguintes hashtags: 

“#LulaLivre #LulaInocente, #LulaCandidato, #LulaPresidente” (PLG, 

2018, p. 9). Vale lembrar, já que a retórica é uma parte “lógica” e outra parte 

estudo dos costumes, que o movimento Lula Livre15 teve ampla repercussão 

nacional e argumentava, justamente, que Lula era inocente e, nessas 

 
15 O movimento tem um site próprio com todos os argumentos a favor da liberdade de Lula: 
https://comitelulalivre.org/lula/.  

https://comitelulalivre.org/lula/
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condições, um preso político vítima da arbitrariedade de seus opositores 

com apoio da mídia e do judiciário. É sobre esta tese que o PLG assenta 

inicialmente sua argumentação, já que a imagem do “presidiário” não 

favorece a persuasão dos eleitores, pois, “Confiamos em pessoas de bem de 

modo mais pleno e mais prontamente do que em outras pessoas, o que é 

válido geralmente, não importa qual seja a questão, e absolutamente válido 

quando a certeza exata é impossível e há divergência de opiniões” (Retórica 

I, 2 1356a1 4).  

 Ao mesmo tempo que a argumentação defende a inocência de Lula, 

aponta seus algozes, os responsáveis – atuais adversários de Lula e do povo 

– por prender um inocente e por frear a democracia no Brasil. Os termos do 

PLG que encerram este complemento argumentativo no nosso 

levantamento são: i) “Golpe” (14 ocorrências); ii) “golpista” (20 

ocorrências); iii) “ilegítimo” (8 ocorrências). Os ideais de Lula para o 

desenvolvimento do Brasil foram interrompidos por um golpe de estado; 

todo golpe pressupõe um golpista; todo governo que sobe ao poder por meio 

de um golpe é ilegítimo. Dentre os enunciados que destacamos na nossa 

tabela 2, este é o mais representativo deste argumento: “Ou o país constrói 

o seu caminho para a democracia (…) ou afundará no rumo imposto 

pelo ilegítimo governo Temer e PSDB e sua maioria parlamentar, com 

apoio de setores da mídia e do empresariado” (PLG, 2018, p. 5).  

 Isso nos leva ao segundo entimema:  

 

Lula é um democrata. 

Um democrata foi golpeado. 

A democracia foi golpeada. 

  

 Lula não é apenas um democrata. Ele é, por metonímia, a própria 

democracia. Seus adversários não se opõem apenas a Lula, mas também à 

democracia. Perseguir um é, automaticamente, perseguir o outro. Isso, 

como já mencionamos acima, faz muito sentido para o auditório pró-Lula e 
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é um argumento que corrobora um processo de “religiosização” – no sentido 

de que Lula não está apenas no plano concreto, mas na “alma” e nos 

“corações” de cada brasileiro simpático às suas ideias – do candidato. 

Nesses termos, Lula seria uma espécie de tábua de salvação para o país, um 

guia político e espiritual para enfrentar o golpismo, Temer, PSDB, 

empresariado e setores da mídia, construídos como os “verdadeiros 

criminosos”. Vale destacar que, nas três versões do PG  “Lula é uma/a ideia”. 

Deixar de ser corpo para se tornar ideia e vice-versa é o que nos permite 

depreender essa imagem de messias às avessas: Cristo fez-se carne; Lula fez-

se ideia.  

 Essa aposta na presidência de Lula, no entanto, teve de ser muito 

rapidamente revista quando da negativa do TSE ao pedido de candidatura 

de Lula16. Isto é, Lula era potencial candidato em 15 de agosto de 2018 e 

deixou de sê-lo em 01 de setembro de 2018, 15 dias depois. Isso leva à 

primeira reformulação do PG, registrada em 11 de setembro de 2018, que 

deixará de ser Plano Lula de Governo para ser somente Plano de governo 

(PG1 em nossas tabelas do apêndice). No entanto, nessa primeira 

atualização, Lula permanece. É a fase de transição, em que seu vice – agora 

candidato –, Fernando Haddad, fará visitas a ele em Curitiba17. Nas várias 

matérias que circularam, é importante observarmos que, no dia 08 de 

outubro de 2018, Lula disse a Haddad que deixasse de visitá-lo em Curitiba. 

No dia 16 de outubro, encerra-se a transição e ocorre a última e mais recente 

reformulação do PG – nasce o PG2 –, em que Lula desaparece da página 

inicial e se adota, para a campanha, as cores verde e amarelo. Além disso, 

emerge, nesse momento, a figura do opositor, Bolsonaro, como 

representante do ódio. Com efeito, na primeira página do PG1 (no período 

de transição que vai de 11 de setembro a 15 de outubro), Lula figura ao lado 

de Haddad e há um fundo vermelho destacando os nomes de Haddad e 

Manuela e não mais o de Lula. A primeira estratégia de campanha, portanto, 

malogrou: a justiça brasileira, um dos membros do auditório da primeira 

versão do PG, não se reconheceu como “golpista” ou “inimiga da 

 
16 O leitor pode conferir esta informação no seguinte link:  https://glo.bo/3bx86Jg.  
17 Conforme matéria publicada no Portal Globo de notícias: https://glo.bo/3bu66Bl. Ou ainda: 
https://bit.ly/3fKlJbv e https://bit.ly/3dHPRCn.  

https://glo.bo/3bx86Jg
https://glo.bo/3bu66Bl
https://bit.ly/3fKlJbv
https://bit.ly/3dHPRCn
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democracia”, e manteve a decisão não apenas de tratar Lula como 

criminoso, mas também, por extensão, um não candidato.  

 Dentre as alterações sofridas pelo PLG, destacamos a expressiva 

rarefação da presença do ex-presidente. O termo “Lula” cai de 225 

ocorrências para 60, conforme o leitor poderá observar no nosso gráfico 1, 

que acompanha a tabela 1 do apêndice. A queda acentua-se um pouco mais 

na última e terceira versão, de 60 para 55 ocorrências. Isto é, a estratégia 

agora é contrária ao que se previu inicialmente, ou seja, distanciar, cada vez 

mais o PG da imagem de Lula. É aí que reside, no nosso entender, um outro 

aspecto responsável pela não adesão da maior parte dos não-lulistas (aos 

lulistas, vale lembrar, não é necessário convencer):  

Como a persuasão na retórica é construída não só a partir 

do aspecto demonstrativo do discurso, como também de 

seu aspecto moral, uma vez que depositamos confiança no 

orador na medida em que ele é detentor deste ou daquele 

caráter – digamos que se nos parece ser honesto, ou 

benevolente, ou ter simultaneamente ambas as qualidades 

–, isso nos obrigará a ter, nós mesmos, os costumes de cada 

uma dessas formas de governo (Retórica I, 8 1366a1 5). 

Ao reformular o PG, por mais que se diga que foram reformulações 

pontuais18, o proponente cria uma imagem de descredibilidade. Do lado do 

auditório não petista, fica a dúvida: “há uma posição argumentativa ou os 

argumentos dependem da repercussão negativa, o que remeteria a uma 

fragilidade nas propostas apresentadas?”.  

 A maior aposta foi também o maior embaraço durante a campanha. 

Lula teve de se retirar como responsável pelo PG e se mostrar como 

apoiador de seu sucessor. O sucessor, por sua vez, de saída, tem de carregar 

a imagem de representante de um criminoso à luz do judiciário. Neste 

período de transição, algumas alterações do PG merecem destaque por 

desconstruírem o primeiro entimema apontado acima: “A perseguição 

judicial a Lula, com amplo respaldo midiático, que se materializou no 

indeferimento de sua candidatura a Presidente da República pelo Tribunal 

 
18 Um exemplo desta argumentação pode ser encontrado em: https://bit.ly/2y0UqbI.   

https://bit.ly/2y0UqbI
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Superior Eleitoral […]” (PG1, 2018, p. 4). Em vários trechos, em decorrência 

do indeferimento da candidatura, “Lula” será substituído por: “Coligação ‘O 

povo feliz de novo’” ou por “Haddad” ou ainda “Haddad e Manuela”. É o que 

se pode observar no seguinte trecho alterado: “Lula sonha com um país justo 

[…] (PLG, 2018, p. 6)” ➔ “Haddad compartilha o sonho de Lula de um país 

justo (PG1, 2018, p. 5) 

Por mais que Lula tenha sido um dos grandes líderes do Brasil – e 

isto é constantemente apontado no Plano Lula de Governo (PLG) –, ele 

também é visto como aquele que “se envolveu” ou “fechou os olhos” para 

grandes escândalos de corrupção (o “Petrolão” e o “Mensalão19”). Sua 

imagem para os não-lulistas, refletida nas reviravoltas do PLG, estava 

associada à desonestidade. Segundo Aristóteles: “Não é verdadeiro (...) que 

a honestidade pessoal revelada pelo orador em nada contribui para seu 

poder de persuasão; longe disso, pode-se considerar seu caráter, por assim 

dizer, o mais eficiente meio de persuasão de que dispõe” (Retórica I, 2 

1356a1 12).  

Ainda no que concerne às mudanças por conveniência argumentativa 

no PLG/PG1/PG2, uma outra merece destaque e foi feita na sequência de 

uma questão embaraçosa colocada pelo candidato do PDT, Ciro Gomes, a 

Fernando Haddad. O questionamento foi feito no debate exibido pela TV 

Record em 30 de setembro de 2018. Sintomaticamente, após a pergunta do 

concorrente, o PG da coligação liderada pelo PT sofreu alteração. 

Inicialmente, o PLG propunha a criação de uma nova constituinte. A seção 

1, já no sumário, subdivide-se de 1.1 a 1.4 e esta última intitula-se “O Brasil 

precisa de um novo processo constituinte: a soberania popular em 

grau máximo para a refundação democrática e o desenvolvimento do 

país” (PLG, 2018, p. 3). Isso se mantém ainda na segunda versão (PG1), mas 

desaparece na terceira (PG2) e última versão, quando a seção 1 deixa de ser 

subdividida de 1.1 a 1.4 e passa a ser composta de 1.1 a 1.3. O fator 

preponderante na negativização da imagem do orador neste ponto de 

alteração foi justamente a desconstrução de uma ideia de democracia que 

 
19 O leitor pode encontrar uma referência a esses dois episódios de corrupção na seguinte 
matéria: https://bit.ly/3fKmxNz.  

https://bit.ly/3fKmxNz
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contemplaria todos e todas à luz da Constituição. Se, por princípio, a 

democracia funda-se na Constituição, uma proposta anti-constitucional 

mancha a imagem do orador que se pretende democrático. Retomemos as 

palavras de Ciro Gomes recuperadas do debate a que fazemos referência:  

Não existe poder constituinte no presidente da República e 

o mais grave é que você e eu sabemos bem – e a sociedade 

brasileira precisa saber – que as constituições nasceram 

para frear a prepotência dos poderosos. É pra por limite aos 

poderosos, que ciclicamente ocupam o poder, que existem 

as constituições. E o presidente da República não tem, 

como você está propondo no seu plano de governo, a 

faculdade de convocar uma constituição, uma constituinte; 

muito menos exclusiva. (...) Essas palavras foram postas na 

sua boca porque há uma vingança que você está 

encarregado de fazer e isso é que eu estou censurando na 

sua mudança de conduta de um democrata de longa data. 

O general Mourão propôs a mesma coisa20.  

 A pertinência da objeção de Ciro à proposta é verificada na/pela 

consequente alteração no PG2 que, indiretamente, assume que havia ali, 

apesar de toda a intenção democrática, uma proposta questionável do ponto 

de vista de uma democracia.  

É preciso considerar ainda, para finalizarmos com um último 

equívoco na estratégia argumentativa do orador, o “efeito propaganda” da 

anti-propaganda feita contra o opositor. Bolsonaro, no PG2, aparece citado 

em dois trechos como representante “anti-minoria”: i) “Ou o país constrói o 

seu caminho para a democracia (…) ou afundará no rumo imposto pelo 

ilegítimo governo Temer, que será ainda mais agravado pela candidatura de 

Jair Bolsonaro – representante do atraso, do ódio e da violência” (PG2, 

2018, p. 5);  ii) “O combate ao racismo e ao machismo, que têm em 

Bolsonaro um de seus maiores porta-vozes, é estratégico e necessário na 

construção da democracia de alta intensidade pela qual lutamos” (PG2, 

2018, p. 7). A figura de Bolsonaro como anti-minoria, no primeiro trecho, 

 
20 Trecho disponível em https://bit.ly/3btAyM1, da faixa de tempo compreendida entre 1 17’ 26” 
e  1 22’ 20”. 

https://bit.ly/3btAyM1
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fica subentendida como complemento possível de “violência”: contra quem 

seria? No segundo trecho, as minorias emergem pelos termos “racismo” e 

“machismo”. O fator propaganda favorável a Bolsonaro consiste na relação 

inversamente proporcional entre a utilização do argumento “liberal 

identitário” e a adesão do auditório, conforme apontamos acima a partir do 

cenário americano analisado por Lilla (2018). Isto é, quanto mais se apelou 

para o argumento pró-minorias, mais se fortaleceu o argumento contrário e 

isso significou o sucesso do argumento “vamos unir o Brasil” de Bolsonaro21.  

O desfecho das eleições é o fundamento empírico de nossa análise. A 

derrota nas urnas é o resultado inquestionável que ilustra o equívoco da 

estratégia argumentativa e de campanha do orador inscrito nos três PGs 

liderados pelo PT. E isso diante de um auditório que se mostrava já hostil 

aos ideários progressistas: “[...] diante de certos auditórios nem mesmo a 

posse da ciência mais precisa facilitará tornar convincente o que dizemos, 

pois a argumentação baseada no conhecimento implica em instrução, e há 

pessoas que não se pode instruir” (Retórica I, 1, 1355a1 24). Que dizer de 

argumentos contraditórios por parte de uma figura pública já desgastada 

diante de grande parte da opinião pública?  

 

Conclusão 

 

 O resultado das eleições foi infeliz para o pensamento progressista. 

Alguns, mais otimistas, fizeram circular uma postagem de rede social em 

que há uma conta feita para minimizar a derrota nas urnas. A conta é mais 

ou menos assim: “Votaram no 17, 57.797.464; votaram no 13, 47.040.860; 

votos nulos, 8.608.088; votos brancos, 2.486.591; o total de votos não-

Bolsonaro foi, nessa conta, 58.135.539; ainda tivemos 31.3 milhões de 

abstenções22”. A conclusão da conta – que, em algumas variações da 

postagem, aparecia com comentários dizendo que “o Brasil não quis 

Bolsonaro”, dado o maior número de votos que não foram pra ele – é que o 

 
21 Conforme podemos observar em: https://bit.ly/2WzTg0x.  
22 Disponível no perfil público do Twitter de Luciana Genro: https://bit.ly/2y0FN8g.   

https://bit.ly/2WzTg0x
https://bit.ly/2y0FN8g
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Brasil estava dividido. No entanto, como convencer os indecisos de que o 

pensamento progressista encapsulado na ideia Lula seria uma saída menos 

danosa para a população que o conservador?  

 Pelo resultado obtido na última eleição, o auditório deixou alguns 

recados. O argumento progressista ainda é forte, apesar de insuficiente nos 

moldes em que vem se apresentando. Este texto procurou elucidar alguns 

aspectos no interior do próprio pensamento progressista que precisam ser 

repensados. O primeiro deles, em acordo com as indicações de Lilla (2018), 

é oferecer ao auditório uma retórica que ofereça um modelo de nação no 

qual aqueles que também não são parte de “grupos minoritários” se 

reconheçam. As causas progressistas jamais serão implementadas sem que 

se ganhe eleições. O “liberalismo identitário” (LILLA, 2018) não dá mostras 

de que funcionará para um auditório já cansado pelo desgaste de uma 

“inclusão” que, por vezes demagogicamente, dá lugar a “individualismos de 

tribo”.  

 A militância universitária talvez deva começar a repensar as divisões 

advindas de uma lógica identitária para conseguir conversar com “a dona 

Maria que vai à missa/ao culto todos os domingos”. Lilla (2018) propõe, 

inclusive, que se recupere, na contramão do conceito de identidade, a ideia 

de cidadania. O autor afirma que nem Elizabeth Cady Stanton, nem Martin 

Luther King nem Angela Davis foram educados com base em identidade: “E 

é difícil imaginá-los se tornando quem se tornaram se tivessem tido o azar 

de receber uma” (LILLA, 2018, p. 111).  

 O outro aspecto a ser ponderado é a mitificação do ex-presidente Lula 

no quadro do pensamento progressista. O PG baseado no “Lula é a/uma 

ideia” não convenceu ninguém que não os próprios simpatizantes. A 

retórica da “justiça ao preso político” não se sustentou como argumento 

persuasivo para a maioria dos eleitores. A tentativa de convencer o auditório 

de que “Lula/Haddad eram a democracia” e que seu adversário “Jair 

Bolsonaro era a ditadura” também não funcionou. E isso não apenas pelas 

falas e manifestações de Bolsonaro, mas também pelas manifestações 

insinuadas de conduta antidemocrática por parte daqueles que diziam 

representar a democracia. Democracia, no PLG, era um misto de 



Democracia, ditadura e direitos humanos em perspectiva discursiva 

 

 
48 

“liberalismo identitário”, “revanchismo contra o golpe” (a “vingança que 

Haddad estaria encarregado de fazer”, nas palavras de Ciro Gomes) e 

propostas de governo.   

 A necessidade de reformular o PG com o processo eleitoral em curso 

significou, do ponto de vista retórico, uma mancha irreversível e 

injustificável na imagem do orador diante da maior parte votante do 

auditório. Algumas mudanças como alteração das cores, rarefação do nome 

e da imagem de Lula, a retirada da proposta de uma nova constituinte e 

reestruturações sintáticas para ajustes textuais decorrentes das mudanças 

feitas, produziram sentidos de descrédito, de desonestidade e ausência de 

convicção muito mais do que uma mensagem de defesa da democracia. 

Esses – mais o subentendido de que, quem não fosse simpático às propostas 

de Lula/Haddad/Manuela era fascista, apoiava o ódio, etc. – foram os 

equívocos argumentativos internos da proposta progressista que foi para o 

segundo turno das eleições de 2018. Assim, nossa análise buscou no interior 

mesmo do pensamento progressista os argumentos que não funcionaram de 

modo persuasivo e, contrariamente ao que pretendiam, comprometeram a 

imagem do orador diante do auditório. 
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Apêndices 

O plano de governo liderado pelo PT, em que figuram os candidatos Lula, 

Fernando Haddad e Manuela D’Ávila, foi registrado no TSE em 15 de agosto 

e passou por duas reformulações, uma em 11 de setembro de 2018 e outra 

em 16 de outubro de 201823.  

 
Tabela do número total de ocorrências por termo-chave nos Planos de Governo 

(PG) 
Plano Lula de governo (PLG, 

15/08/2018)24 
Plano de governo  (PG1, 

11/09/2018)25 
Plano de Governo (PG2, 

16/10/2018)26 

“Lula”: 225 ocorrências 
“Golpe”: 14 ocorrências 
“Golpista”: 20 ocorrências 
“Ilegítimo”: 8 ocorrências 
“Refundação democrática: 9 
ocorrências. 
“Bolsonaro”: 0 ocorrências. 

“Lula”: 60 ocorrências  
“Golpe”: 14 ocorrências 
“Golpista”: 20 ocorrências  
“Ilegítimo: 8 ocorrências  
“Refundação democrática”: 9 
ocorrências. 
“Bolsonaro”: 0 ocorrências. 

“Lula”: 55 ocorrências;  
“Golpe”: 13 ocorrências 
“Golpista”: 19 ocorrências  
“Ilegítimo”: 8 ocorrências;  
“Refundação democrática”: 6 
ocorrências. 
“Bolsonaro”: 3 ocorrências 

Tabela 1 

 

 

Gráfico 1 - Total de ocorrências por termos-chave 

 
23 Informação disponível no site do partido: https://bit.ly/361heVa.  
24 Plano de governo disponível em https://bit.ly/3dL6FIA. Acesso em 19/10/2018.  
25 Plano de governo disponível em: https://bit.ly/2Z9PyvU. Acesso em 19/10/2018.  
26 Plano de governo disponível em: https://bit.ly/3byGcMQ. Acesso em: 19/10/2018.    
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Tabela de reformulações analisadas nos planos de governo (PG) do Partido dos Trabalhadores (PT) 

Plano Lula de Governo  (PLG, 15/08/2018)27          Plano de governo (PG1, 11/09/2018)28 Plano de governo (PG2, 16/10/2018)29 

PLG, p. 1: Plano Lula de governo. Lula aparece no primeiro plano 

à direita da imagem.  Com um microfone na mão direita o ex-

presidente se dirige a uma grande multidão, que se dispõe à 

esquerda da imagem. O nome Lula, aparece escrito na cor branca 

e na letra “A” estiliza-se a faixa presidencial que termina com uma 

pequena estrela branca. Abaixo do seu nome, inscreve-se o lema: 

“O Brasil feliz de novo”. 

PG1, p. 1: Plano de Governo. Lula figura ao lado de Haddad e há 

um fundo vermelho destacando os nomes de Haddad e 

Manuela. O sobrenome de Haddad aparece escrito na cor 

branca e no segundo “A” estiliza-se a faixa presidencial que 

termina com uma pequena estrela vermelha. O lema “O Brasil 

feliz de novo” não figura junto ao nome dos candidatos Haddad 

e Manuela na primeira página.  

PG2, p. 1: Plano de Governo. Ausência de Lula ao lado de 

Haddad e fundo azul destacando os nomes de Haddad e 

Manuela. O sobrenome de Haddad aparece escrito nas cores 

da bandeira nacional (verde, amarelo, azul e branco) e no 

segundo “A” estiliza-se a faixa presidencial que termina com 

uma pequena estrela branca. O lema “O Brasil feliz de novo” 

não figura junto ao nome dos candidatos Haddad e Manuela 

na primeira página. 

PLG, p. 330 (sumário): A cor vermelha é usada para os títulos. PG1, p. 231 (sumário): A cor vermelha é usada para os títulos. PG2, p. 332 (sumário): a cor preta é usada para os títulos. 

PLG, p. 3 (sumário): A seção 1 subdivide-se de 1.1 a 1.4. Esta 

última intitula-se “O Brasil precisa de um novo processo 

constituinte: a soberania popular em grau máximo para a 

refundação democrática e o desenvolvimento do país”. 

PG1, p. 2 (sumário): A seção 1 subdivide-se de 1.1 a 1.4. Esta 

última intitula-se “O Brasil precisa de um novo processo 

constituinte: a soberania popular em grau máximo para 

a refundação democrática e o desenvolvimento do país”.  

PG2, p. 3 (sumário): A seção 1 subdivide-se de 1.1 a 1.3. A 

subseção 1.4 é retirada.  

PG – O Brasil Feliz de Novo 

PLG, p. 5: “Lula é uma ideia e agora um plano de governo. PG1, p. 4: “Lula é uma ideia e agora um plano de PG2, p. 5 “Lula é a ideia que inspirou este plano de 

 
27 Plano de governo disponível em: https://bit.ly/3dL6FIA. Acesso em 19/10/2018.  
28 Plano de governo disponível em: https://bit.ly/2Z9PyvU. Acesso em 19/10/2018.  
29 Plano de governo disponível em: https://bit.ly/3byGcMQ. Acesso em: 19/10/2018.    
30 Na versão de 15 de agosto, o sumário inicia-se na página 3. 
31 Na versão de 11 de setembro, o sumário inicia-se na página 2. 
32 Na versão atualizada em 10 de outubro, o sumário inicia-se na página 3. 

https://bit.ly/3dL6FIA
https://bit.ly/2Z9PyvU
https://bit.ly/3byGcMQ
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Sua candidatura lidera hoje uma ampla frente política e social 

capaz de tirar o Brasil da encruzilhada histórica em que nos 

encontramos”.  

governo. Sua liderança traduz-se hoje em uma ampla 

frente política e social, capaz de tirar o Brasil da encruzilhada 

histórica em que nos encontramos”. 

governo e FERNANDO HADDAD é o nome 

escolhido para liderar uma ampla frente democrática, 

capaz de tirar o Brasil dessa encruzilhada histórica”. 

PLG, p. 5: “A perseguição judicial a Lula com amplo 

respaldo midiático busca justamente interditar essa 

alternativa democrática e coloca na mobilização social em 

defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato a 

centralidade da luta política no país”.  

PG1, p. 4: A perseguição judicial a Lula, com amplo 

respaldo midiático, que se materializou no 

indeferimento de sua candidatura a Presidente da 

República pelo Tribunal Superior Eleitoral, é o maior exemplo 

disso.  

PG2, p. 5: A perseguição a Lula, que se materializou 

no indeferimento de sua candidatura a Presidente 

da República pelo Tribunal Superior Eleitoral, e os 

inúmeros casos de violência incentivados pelo 

discurso de ódio são tristes evidências da profunda crise 

pela qual passa a democracia em nosso país.  

PLG, p. 5: “Ou o país constrói o seu caminho para a 

democracia (…) ou afundará no rumo imposto pelo ilegítimo 

governo Temer e PSDB e sua maioria parlamentar, com apoio 

de setores da mídia e do empresariado”.  

PG1, p. 4: “Ou o país constrói o seu caminho para a 

democracia (…) ou afundará no rumo imposto pelo ilegítimo 

governo Temer e PSDB e sua maioria parlamentar, com 

apoio de setores da mídia e do empresariado”.  

PG2, p. 5: “Ou o país constrói o seu caminho para a 

democracia (…) ou afundará no rumo imposto pelo 

ilegítimo governo Temer, que será ainda mais agravado 

pela candidatura de Jair Bolsonaro - representante do 

atraso, do ódio e da violência”. 

PLG, p. 5: A Coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT, PCdoB e 

PROS) apresenta ao Brasil o Plano Lula de Governo”.  

 

PG1, p. 4: “[…] a Coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT, PCdoB 

e PROS) apresenta a candidatura FERNANDO HADDAD 

PRESIDENTE e MANUELA D’ÁVILA VICE-PRESIDENTA para 

defender o Plano de Governo pensado por Lula e pelas forças 

sociais e políticas que o apoiam”.  

PG2, p. 5: “[...] a Coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT, 

PCdoB e PROS) apresenta a candidatura FERNANDO 

HADDAD PRESIDENTE e MANUELA D’ÁVILA VICE-

PRESIDENTA para defender este Plano de Governo […]”.  

PLG, p. 5: “Lula já demonstrou sua capacidade de conduzir o 

Brasil em momentos de crise, como ocorreu em 2003 […]” 

PG1, p. 4: “O povo brasileiro sabe da nossa capacidade de 

conduzir o Brasil como ocorreu com a liderança de Lula durante 

as crises de 2003 e 2008, por exemplo”.  

PG2, p. 5: “O povo brasileiro sabe da nossa capacidade de 

conduzir o Brasil como ocorreu com a liderança de Lula 

durante as crises de 2003 e 2008, por exemplo”.  

PLG, p. 5: “Pelo que fez e vai fazer, Lula é a alternativa política da 

maioria do povo para o grave momento atual”.  

PG1, p. 4: “Pelo que fez e vai fazer, a coligação O POVO FELIZ 

DE NOVO, com a candidatura de Fernando Haddad, é a 

alternativa política da maioria do povo para o grave momento 

PG2, p. 5: “Pelo que fez e vai fazer, a coligação O POVO 

FELIZ DE NOVO, com a candidatura de Fernando Haddad, 

é a alternativa política da maioria do povo para o grave 
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atual”. momento atual”. 

PLG, p. 6: “Não é possível governar o Brasil nessa crise sem 

revogar as medidas que atacam a soberania nacional e popular 

impostas pelo governo ilegítimo de Temer e sua maioria 

parlamentar golpista liderada pelo PSDB”.  

PG1, p. 5: “Não é possível governar o Brasil nessa crise sem 

revogar as medidas que atacam a soberania nacional e popular, 

impostas pelo governo ilegítimo de Temer e sua maioria 

parlamentar golpista liderada pelo PSDB”.  

 

PG2: “Não é possível governar o Brasil nessa crise sem 

revogar as medidas que atacam a soberania nacional e 

popular, impostas pelo governo ilegítimo de Temer”.  

 

PLG, p. 6: Lula sonha com um país justo dentro de suas fronteiras 

e soberano na sua relação com o mundo.  

PG1, p. 5: Haddad compartilha o sonho de Lula, de um país justo 

dentro de suas fronteiras e soberano na sua relação com o 

mundo. 

PG2, p. 6: Haddad compartilha o sonho de Lula, de um país 

justo dentro de suas fronteiras e soberano na sua relação 

com o mundo. 

PLG, p. 6: “Lula sempre lutou e continuará lutando pela Reforma 

Política com Participação Popular”.  

PG1, p. 5: “Lula sempre lutou e Haddad e continuará lutando 

pela Reforma Política com Participação Popular”. 

PG2, p. 7: “Haddad lutará pela Reforma Política com 

Participação Popular”.  

 

PLG, p.  7: “O combate ao racismo e ao machismo têm, para Lula, 

papel estratégico na construção da democracia de alta intensidade 

pela qual lutamos”.  

PG1, p. 6: “O combate ao racismo e ao machismo têm, para nós, 

papel estratégico na construção da democracia de alta 

intensidade pela qual lutamos”.  

 

PG2, p. 7: “O combate ao racismo e ao machismo, que 

têm em Bolsonaro um de seus maiores porta-vozes, 

é estratégico e necessário na construção da democracia de 

alta intensidade pela qual lutamos”.  

PLG, p. 7: “O governo do Presidente Lula participará, logo após a 

posse, da elaboração de um amplo roteiro de debates sobre os 

grandes temas nacionais e o sobre o formato da Constituinte”.  

PG1, p. 6: “O governo Haddad participará, logo após a posse, da 

elaboração de um amplo roteiro de debates sobre os grandes 

temas nacionais e o sobre o formato da Constituinte”.  

PG2, p. 7: Este parágrafo foi retirado na versão atualizada 

em 16/10/2018. 

PLG, p. 7: “Os governos Lula e Dilma ampliaram a oportunidade 

de novas políticas sociais e de parceria com estados e municípios 

PG1, p. 6: “Os governos Lula e Dilma ampliaram a oportunidade 

de novas políticas sociais e de parceria com estados e municípios 

PG2, p. 7: “Os governos Lula e Dilma ampliaram a 

oportunidade de novas políticas sociais e de parceria com 
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que estão hoje sendo destruídos pelas escolhas neoliberais do 

governo Temer e PSDB”. 

que estão hoje sendo destruídos pelas escolhas neoliberais do 

governo Temer e PSDB”.  

estados e municípios que estão hoje sendo destruídos pelas 

escolhas neoliberais do governo Temer, com apoio 

de Bolsonaro”. 

PLG, p. 8: “[…] o governo federal com Lula Presidente vai assumir, 

através da Polícia Federal, sua responsabilidade no 

enfrentamento do tráfico e do crime organizado. Lula vai atuar no 

sentido de integrar as ações de saúde e educação na prevenção e 

promover políticas sociais e de desenvolvimento nas 

comunidades hoje criminalizadas. Fará combate implacável ao 

tráfico de armas e drogas, a lavagem de dinheiro e as 

movimentações financeiras do crime organizado”.  

PG1, p. 7: “O governo Haddad vai priorizar o Plano Nacional de 

Redução de Homicídios e enfrentar a mortandade que atinge 

principalmente nossa juventude, especialmente entre pessoas 

negras das periferias metropolitanas. O Brasil precisa de uma 

nova política de drogas, e o governo federal vai assumir, através 

da Polícia Federal, sua responsabilidade no enfrentamento do 

tráfico e do crime organizado. Atuaremos no sentido de integrar 

as ações de saúde e educação na prevenção e promover políticas 

sociais e de desenvolvimento nas comunidades hoje 

criminalizadas. Faremos combate implacável ao tráfico de 

armas e drogas, a lavagem de dinheiro e as movimentações 

financeiras do crime organizado”.  

PG2, p. 8: “[…] o governo federal vai liderar, por meio da 

Polícia Federal, o combate implacável ao crime organizado 

e ao tráfico de armas e drogas, à lavagem de dinheiro e às 

movimentações financeiras das facções criminosas. (…) 

Com o Plano Nacional de Redução de Homicídios vamos 

defender a vida, enfrentando a mortandade da juventude, 

especialmente de pessoas negras das periferias 

metropolitanas. Para isso, vamos usar tecnologia para 

aumentar a taxa de esclarecimento dos crimes, medida 

fundamental para acabar com a impunidade. Garantiremos 

que as pessoas andem sem medo nas ruas, ampliando as 

condições para um policiamento efetivo, que chegue antes 

do criminoso, coíba assassinatos e roubos e proteja a 

vítima”.  

PLG, p. 9: “No novo governo Lula (2019-2022), o Brasil chegará à 

comemoração do bicentenário da Independência, em 7 de 

setembro de 2022, com a cabeça erguida, podendo celebrar a 

soberania nacional e popular”.  

PG1, p. 8: No governo Haddad (2019-2022), o Brasil chegará à 

comemoração do bicentenário da Independência, em 7 de 

setembro de 2022, com a cabeça erguida, podendo celebrar a 

soberania nacional e popular.  

 

PG, p. 10: Haddad é a única opção para a manutenção da 

nossa Democracia (…). Em seu governo, (2019-2022), o 

Brasil chegará à comemoração do bicentenário da 

Independência, em 7 de setembro de 2022, com a cabeça 

erguida, podendo celebrar a soberania nacional e popular.  

PLG, p. 9: “Esse programa que condensa suas ideias, tantas vezes 

expressas em suas caravanas, debates, discursos e cartas do 

cárcere, é produção coletiva que ele como nenhuma outra 

PG1, p. 8: “Esse programa, que honra o legado de Lula e 

condensa suas ideias, tantas vezes expressas em suas caravanas, 

debates, discursos e cartas do cárcere, é uma produção coletiva 

que ele como nenhuma outra liderança política verbaliza e 

PG2, p. 10: “Esse programa, que honra o legado de Lula e 

condensa suas ideias, tantas vezes expressas em suas 

caravanas, debates, discursos e cartas do cárcere, é uma 

produção coletiva que ele como nenhuma outra liderança 
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liderança política verbaliza e potencializa”.  

 

potencializa”.  

 

política verbaliza e potencializa”.  

 

PLG, p. 9: Ao final da apresentação introdutória, aparecem as 

hashtags: “#LulaLivre #LulaInocente #LulaCandidato 

#LulaPresidente.  

PG1, p. 8: Ao final da apresentação introdutória, aparecem as 

hashtags: #LulaLivre #LulaInocente #HaddadPresidiente 

PG2, p. 10: Ao final da apresentação introdutória, as 

hashtags são retiradas. 

PLG, p. 17: “O golpe aprofundou a crise de representação política 

e agravou o desequilíbrio no sistema de pesos e contrapesos das 

instituições republicanas. A refundação democrática liderada por 

Lula implicará mudanças estruturais do Estado[…]”.  

PG1, p. 17: “O golpe aprofundou a crise de representação política 

e agravou o desequilíbrio no sistema de pesos e contrapesos das 

instituições republicanas. A refundação democrática liderada 

pela COLIGAÇÃO O POVO FELIZ DE NOVO implicará 

mudanças estruturais do Estado[…]”.  

 

PG2, p. 17: Trecho retirado do PG2, atualizado em 

16/10/2018. 

PLG, p. 17: “1.4 O BRASIL PRECISA DE UM NOVO PROCESSO 

CONSTITUINTE: A SOBERANIA POPULAR EM GRAU 

MÁXIMO PARA A REFUNDAÇÃO DEMOCRÁTICA E O 

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS  

PG1, p. 17: “1.4 O BRASIL PRECISA DE UM NOVO PROCESSO 

CONSTITUINTE: A SOBERANIA POPULAR EM GRAU 

MÁXIMO PARA A REFUNDAÇÃO DEMOCRÁTICA E O 

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS  

 

PG2, p. 17: Trecho retirado do PG2, atualizado em 

16/10/2018. 

PLG, p. 17: “A refundação democrática liderada por Lula implicará 

mudanças estruturais do Estado e da sociedade para reestabelecer 

o equilíbrio entre os Poderes da República e assegurar a retomada 

do desenvolvimento, a garantia de direitos e as transformações 

necessárias ao país (…). O governo do Presidente Lula participará 

logo após a posse da elaboração de um amplo roteiro de debates 

sobre os grandes temas nacionais e sobre o formato da 

Constituinte”. 

PG1, p. 17: “A refundação democrática liderada pela 

COLIGAÇÃO O POVO FELIZ DE NOVO implicará mudanças 

estruturais do Estado e da sociedade para restabelecer o 

equilíbrio entre os Poderes da República e assegurar a retomada 

do desenvolvimento, a garantia de direitos e as transformações 

necessárias ao país (…). Nosso governo participará logo após a 

posse da elaboração de um amplo roteiro de debates sobre os 

grandes temas nacionais e sobre o formato da Constituinte”. 

PG2, p. 17: Trecho retirado do PG2, atualizado em 

16/10/2018. 
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PLG, p. 62. Uma página toda vermelha. Na parte inferior da 

mesma página, apenas o nome LULA, escrito na cor branca e, na 

letra “A”, estiliza-se a faixa presidencial que termina com uma 

pequena estrela branca. Abaixo do seu nome, inscreve-se o lema: 

“O Brasil feliz de novo”. 

PG1, p. 61: Uma imagem do ex-presidente Lula semi-curvado 

estendendo às mãos para o povo contém a seguinte citação: 

“Nenhum país será grande se não pensar grande”. Nenhum país 

terá um futuro melhor se não construí-lo no presente”. Após a 

citação, além da menção ao nome de Luís Inácio LULA da Silva 

como autor, há uma assinatura em letra cursiva que sugere que 

o próprio ex-presidente assinou o plano de governo com a 

própria mão. 

PG2, p. 62: Uma imagem do ex-presidente Lula estendendo 

às mãos para o povo contém a seguinte citação: “Nenhum 

país será grande se não pensar grande”. Nenhum país terá 

um futuro melhor se não construí-lo no presente”. Após a 

citação, há apenas a menção ao nome de Luís Inácio LULA 

da Silva como autor. Desaparece a assinatura em letra 

cursiva que sugeria que o próprio ex-presidente havia 

assinado o plano de governo com a própria mão. 

Tabela 2 
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DIREITOS HUMANOS PARA HUMANOS DIREITOS: UM EXERCÍCIO 

DE ANÁLISE SOBRE MEMES NO ESPAÇO DIGITAL DAS REDES 

SOCIAIS 

Luciana Carmona Garcia Manzano 

 

Este capítulo se constrói como tentativa de compreensão de práticas 

discursivas da contemporaneidade, mais especificamente, a materialidade de 

produções discursivas conhecidas como memes e que circulam nas redes sociais, que 

demonizam a expressão “direitos humanos” e a associam com a criação de privilégios 

a bandidos. 

A hipótese que levanto aqui, e que me move a pensar na questão dos “direitos 

humanos para humanos direitos” é que há, ao longo da história, uma espécie de 

esvaziamento de sentidos que colocam a expressão “direitos humanos” em uma 

superfície rasa na qual ela se alia a outra expressão, o “politicamente correto”, e que 

promove seu deslocamento da esfera pública para a privada (em que pese a 

possibilidade de que os sentidos de “privada” sejam também deslocados, sem 

prejuízo à compreensão da metamorfose da expressão “direitos humanos”). 

Não pretendendo esgotar as possibilidades do olhar analítico para esses 

discursos, trago, para um esboço de análise, quatro memes que circulam 

amplamente nas redes sociais e que estão disponíveis facilmente ao leitor nas 

plataformas de buscas de dados, de modo a analisar o funcionamento destas práticas 

discursivas que estão atreladas a uma prática sociopolítica neoconservadora e que 

produzem, por sua insistência e amplitude de circulação, um efeito de verdade 

hegemônico, que perpetua determinados saberes e conserva determinados poderes. 
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Aos direitos humanos, seus humanos direitos 

 

Gestada desde muitos anos antes de Cristo33, passando pela Declaração de 

Direito de 1689 da Inglaterra, pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789, na França, pela Carta de Direitos, de 1791, nos Estados Unidos, e 

culminando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948, a 

luta pela igualdade de direitos fundamentais de todos os seres humanos contra o 

arbitramento do Poder do Estado, sobretudo, o Estado absolutista, é, ao mesmo 

tempo, uma conquista e uma luta constante. 

Parte-se do princípio de que tais direitos, universais e indivisíveis, se aplicam 

à condição de pessoa, de ser humano, sem distinção, o que não exclui raça, situação 

socioeconômica ou criminal. Para Bonavides (1996), trata-se de uma construção cujo 

ápice é o direito à democracia, desde que se compreenda como resultados de práticas 

sociopolíticas e culturais, o que está diretamente ligado ao exercício da cidadania, 

prática sociopolítica no seio do espaço coletivo. Ainda que o Brasil seja signatário da 

grande maioria dos direitos inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(até o momento), a enorme desigualdade existente no país interfere na percepção da 

população sobre seus próprios direitos. Soma-se a isso, a circulação de sentidos 

formulados pela mídia jornalística ao longo da constituição de uma nação 

democrática, após a abertura política, mídia que funciona como elemento de um 

dispositivo de controle que instaura efeitos de verdade e constrói subjetividades. 

Para Vieira (2001), um primeiro movimento de deslocamento de sentidos 

para a expressão “direitos humanos”, que forja a noção de reconhecimento de 

direitos para criminosos, em detrimento do reconhecimento de direitos dos demais 

cidadãos, se dá no início da década de 1980, em programas de rádio e tabloides 

policiais. O período de transição entre a ditatura e a democracia foi palco de críticas 

intensas à violência e ao arbítrio do Estado e, por isso, houve um embate acirrado 

por parte dos ditos patrocinadores da ditadura (empresários, setores da imprensa, 

 
33 O cilindro de Ciro, do ano 539 a. C., é o primeiro registro histórico do que se pode considerar como 
declaração sobre os direitos humanos. 
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governos estaduais e sociedade civil) em busca de deslegitimar as novas ações 

governamentais que objetivavam o fim das práticas violentas por parte dos órgãos 

de segurança.  

Era fundamental para os conservadores demonstrar que as novas 

lideranças democráticas não tinham nenhuma condição de conter a 

criminalidade e que somente eles eram capazes de impor ordem à 

sociedade. Mais do que isso, os conservadores jamais toleraram a 

ideia de que os direitos deveriam ser estendidos às classes populares 

de que, qualquer pessoa, independente de sua etnia, gênero, 

condição social ou mesmo condição de suspeito ou condenado, 

deveria ser respeitada como sujeitos de direitos (VIEIRA, 2001, p. 

76). 

Ainda de acordo com o autor, existe um outro objetivo do conservadorismo 

ao forjar a ideia dos direitos humanos como instituição de privilégios para 

criminosos: o de criar um conflito dentro dos próprios estratos marginalizados da 

população de modo a isentar a elite de qualquer responsabilidade sobre a 

criminalidade, dado que, a partir dessa estratégia, desloca-se a compreensão de que 

a criminalidade é consequência das ações do Estado (que se omite por falta de 

políticas públicas ou age de modo a intensificar a exclusão social) e impinge ao 

criminoso toda a culpabilidade. “Nesse contexto, associar a luta pelos direitos 

humanos à defesa de bandidos foi uma forma de buscar manter os padrões de 

violência perpetrados pelo Estado contra os negros e os pobres, criminosos ou não” 

(VIEIRA, 2001, p. 77). 

Rosato e Gouveia (2017) apontam, na esteira do que atesta Vieira (2001), que 

o editorial do jornal Folha de São Paulo, no período da reabertura política, deu 

relevância e legitimidade à pauta dos Direitos Humanos internacional em 

detrimento à nacional e, ao tratar da pauta nacional, restringiu a questão ao crime e 

à violência associada ao sistema prisional. Desse modo, e aliado ao lugar 

institucional em que o discurso jornalístico se inscreve – que legitima o sujeito do 

dizer, nesse caso, a Folha, a partir de uma relação poder/saber – os sentidos para a 

expressão “direitos humanos” são construídos como o verdadeiro de uma época e de 
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uma dada sociedade: ao passo que internacionalmente, a questão dos direitos 

humanos foi tratada em uma abordagem mais ampla, que abrangia legislações, 

direitos civis e políticos, os direitos humanos nacionais se direcionaram às questões 

prisionais.  

Por outro lado, Orlandi (2007) afirma que os sentidos não são aprendidos 

ideologicamente, senão experimentados. Desse modo, o que experimentamos em 

nossa vivência social constrói uma ambivalência, “equívoco que é constitutivo do 

sujeito e do sentido produzido na conjuntura burguesa em que jogam liberdade e 

submissão, direitos e deveres, autonomia e responsabilidade” (p. 307). Observando 

a superfície histórica em que se inscreve a promulgação dos direitos do homem e do 

cidadão após a Revolução Francesa, a autora afirma que os sentidos de tais direitos 

estavam incorporados na memória revolucionária do povo francês, eram parte da 

vida dos cidadãos, de sua história, portanto, têm uma memória.  

No caso de nações como a nossa, o discurso dos direitos humanos não se 

enraizaram em condições concretas e, por isso, são incompreensíveis, dado que nos 

constituímos como nação dentro de um regime de colonização e não tivemos um 

gesto de “ruptura em que a experiência da cidadania se colocava como um objetivo 

de luta, de conquista, de reconhecimento e identificação” (ORLANDI, 2007, p. 309). 

Assim, o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também produzido 

em condições históricas dadas, não produziu sentidos que foram incorporados em 

nossa memória social e política, e se consolidou como um texto modelo, “importado” 

da ONU.  

Neste ponto do capítulo, o que propus como esvaziamento de sentidos para a 

expressão “direitos humanos” começa a se alinhar com as considerações anteriores: 

pode-se compreender, então, que o processo histórico de construção de (outros) 

sentidos para os direitos humanos, na nossa sociedade, parece se mostrar como 

funcionamento de um não-sentido (ORLANDI, 1998) para vir a fazer (outros) 

sentidos, construídos por estratégias discursivas no seio de uma luta entre o 

progressismo e o conservadorismo. 
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Memes como prática discursiva nas redes sociais 

 

O conceito de meme e sua circulação como discurso têm sido abordados por 

diversos estudos da atualidade. Para Bortolin e Fernandes (2017, p. 87), pode-se 

considerar como meme “todo objeto simbólico, seja ele verbal ou não-verbal, que 

viraliza rapidamente no espaço digital”.  O termo meme é engendrado, inicialmente, 

por Dawkins (2007), em uma articulação entre biologia e comunicação: a partir de 

uma associação entre a transmissão do gene entre os indivíduos da espécie humana, 

no sentido de ser a imitação da informação física da hereditariedade, e a difusão de 

material simbólico cultural, no sentido de ser a imitação de dados informativos entre 

os cérebros, o autor compreende o meme como uma forma de evolução cultural 

humana. 

Recuero (2009) parte dessa concepção de Dawkins para compreender o 

funcionamento dos memes no espaço cibernético das redes sociais, observando as 

características de longevidade e fecundidade em sua produção. Shifman (2013), por 

sua vez, atualiza e ressignifica o conceito de meme ao pensá-lo como unidade de 

conteúdo digital carregado de sentidos e de um referencial predominante, que 

circula, é imitado e/ou transformado, por meio da internet, a partir da ação de seus 

usuários.  

Considero que as premissas de Recuero e Shifman nos permitem 

compreender a materialidade do meme como um enunciado sincrético (MANZANO, 

2014), dada a sua composição verbo-visual, que promove efeitos de sentido 

determinados a partir do imbricamento das linguagens. Nesse sentido, ele funciona 

no seio de práticas discursivas que produzem efeitos de verdade para dada sociedade 

em uma época dada (cf. FOUCAULT, [1969] 2000). Essas práticas se dão, 

especificamente, por meio da internet, nas diversas redes sociais, e têm um poder de 

difusão denominado viral, porque atingem milhares de usuários em um intervalo 

temporal mínimo. Nesse formato, os efeitos de verdade são intensificados 

proporcionalmente à intensidade da circulação dessa materialidade. 

Para Brasil (2017, p. 29), 
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Apesar de, como linguagem os memes imagéticos terem uma estética 

pobre, o formato de propagação viral, a cultura de 

compartilhamento e a construção coletiva de significados das redes 

sociotécnicas e da internet fizeram com que um público cada vez 

maior interagisse com esse objeto e fizesse circular seus conteúdos 

ou conteúdos derivados.   

Como usuária de redes sociais, percebo que a circulação dos memes se dá 

como a própria dispersão dos enunciados no seio social: de acordo com o momento 

histórico, a circulação dos discursos (re)produzidos pelos memes é mais ou menos 

intensa, e há determinados memes que retornam à superfície enunciativa da rede 

social de tempos em tempos. Com relação aos memes que emergem nas plataformas 

cibernéticas e colocam em circulação o discurso dos direitos humanos, é possível 

notar uma ampliação dessa circulação em momentos sociopolíticos críticos – no caso 

de acontecimentos sociais e/ou políticos associados à violação dos direitos humanos 

– e, especialmente, nos períodos pré-eleitorais de 2014 e 2018, quando foi possível 

observar, respectivamente, práticas de violação dos direitos da integridade da 

mulher (durante o embate entre Aécio Neves e Dilma Rousseff, que se desloca da 

esfera pública para a particular, a partir de determinados enunciados proferidos pelo 

candidato considerados ofensivos à então presidenta candidata à reeleição), e 

práticas de violação a toda a pauta dos direitos humanos promulgada pelas Nações 

Unidas, do candidato eleito presidente Jair Bolsonaro – além de momentos como o 

período pré e pós-impeachment de 2016 e, atualmente, o período pós-eleitoral de 

2018 e de recém empossamento presidencial em 2019. Desse modo, e considerando 

o funcionamento algorítmico das redes sociais, que facilitam a circulação de 

determinados conteúdos de acordo com a interação dos usuários, a partir de botões 

de compartilhamento, os efeitos de sentido que inscrevem o verdadeiro de uma 

época, na atualidade, intensificam a concepção de direitos humanos como privilégios 

de uma classe social historicamente marginalizada sobre as demais camadas sociais.     

É nesse sentido que me parece haver um efeito de hegemonia discursiva em 

se tratando da temática dos direitos humanos. Ainda que os sentidos sejam 

construídos nas relações entre poderes e resistências, a intensificação dessa 



Democracia, ditadura e direitos humanos em perspectiva discursiva 

 
63 

circulação de um discurso que constrói um determinado saber sobre os direitos 

humanos se projeta como dominante nas plataformas das redes sociais, a partir de 

um conjunto de procedimentos que homogeneíza a crença (ANGENOT, 2015) no 

privilégio do criminoso sobre o direito dos demais cidadãos. É a partir de um 

conjunto de procedimentos sociais, históricos e culturais, tal qual pudemos observar 

na construção de uma memória sobre os direitos humanos a partir da abertura 

política, no Brasil, que o discurso promove uma aparente independência de um saber 

social sob a qual operam procedimentos de coerção e controle do dizer que 

constituem uma ordem do discurso (FOUCAULT, 1996). Nessa ordem discursiva, 

reproduzem-se infinitamente certos dizeres que contribuem na perpetuação de 

determinados saberes e na conservação de determinados poderes, porque há uma 

legitimação de dizeres que se posicionam de acordo com uma vontade de verdade, 

em um dado momento histórico, e distinguem o verdadeiro do falso, a partir de jogos 

de poder e saber em uma sociedade. 

 

Os direitos humanos em forma de memes 

 

Para empreender a análise que proponho neste capítulo, selecionei 4 (quatro) 

memes que circulam na internet por meio de várias plataformas de redes sociais. 

Para este texto, considerando que a ordem do discurso no atual período sociopolítico 

regula e coage fortemente o que deve e o que não pode ser dito, preferi selecionar os 

memes de sites da internet que se prestam a ser “geradores de memes”, já que os 

memes formulados nestas plataformas ficam registrados como dados e disponíveis 

a novos compartilhamentos, preservando-me de nomear páginas específicas das 

redes sociais nas quais circulam tais enunciados, por questões que, neste momento, 

parecem requerer cautela. Os sites dos quais selecionei os enunciados são: 

https://me.me para as Figuras 2, 3 e 4 e, www.gerarmemes.com.br para a Figura 1. 

Até o fim da redação deste capítulo, as páginas seguiam apresentando os memes em 

seus bancos de dados.  

https://me.me/
http://www.gerarmemes.com.br/


Democracia, ditadura e direitos humanos em perspectiva discursiva 

 
64 

     

Figura 1      Figura 2 

 

 

     

Figura 3       Figura 4 
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Nos quatro enunciados, a regularidade do discurso é a divisão dicotômica 

entre uns e outros, tal qual uma cruzada do Bem contra o Mal, sendo os outros os 

criminosos. Na Figura 1, a imagem do ator John Travolta como o mafioso Vincent 

Vega, de Pulp Fiction, é o ícone que representa o lado do bandido e a referência 

imagética à qual a expressão verbal “seres superiores” se cola. Ao trazer à superfície 

do enunciado a imagem de um personagem de filme hollywoodiano criminoso que, 

historicamente, pertence a um segmento organizado cujo poder se sobrepõe ao 

poder policial, apagam-se outros sentidos possíveis para a criminalidade, sobretudo 

as características dos crimes nacionais cujos autores são violados em seus direitos. 

A generalização do sujeito criminoso branco, tal qual dá a ver o enunciado, produz 

um efeito de verdade que circunscreve a todos os crimes como organizados e a todos 

os criminosos como superiores. Desse modo, só resta a Deus a igualdade, ainda que 

seja uma igualdade esvaziada de sentidos, já que não é possível compreender de que 

modo a divindade/religião considera a igualdade entre os humanos. 

 Na Figura 2, uns e outros são definidos entre a Tropa de Choque e “os Manos”, 

estes os detentores dos direitos, a partir de um efeito fonético dado pela substituição 

morfológica de “humanos” para “dos manos”, promovendo sentidos que, 

novamente, alçam a categoria de direitos ao status de privilégio, num movimento de 

equivalência semântica, de sinonímia. Na imagem, a disposição de dois membros da 

tropa em cadeiras de rodas à frente dos demais policiais, destaca o que pode ser 

compreendido como consequência do fracasso do combate ao crime e reforça os 

efeitos de sentido dos privilegiados pelos direitos humanos em detrimento da vida 

dos policiais que defendem os cidadãos de bem dos maus cidadãos. 

Na Figura 3, pode-se observar uma montagem que coloca a imagem de um 

homem de costas sobre a foto do delegado Charles Corrêa34, da polícia civil do Estado 

do Amapá, como se houvesse um diálogo entre eles, transcrito no cabeçalho e no 

rodapé do meme, sugerindo um depoimento de uma vítima de assalto que reage e 

mata o bandido, seguido do que seria a orientação do representante policial para a 

 
34 A foto do delegado é original da página https://selesnafes.com, do dia 07/06/2016, em que se noticia 
a prisão de uma traficante de drogas do Oiapoque. Disponível em: 
https://selesnafes.com/2016/06/suspeita-de-traficar-drogas-ha-20-anos-e-presa-em-oiapoque/, 
acesso em 01 jan 2019.  

https://selesnafes.com/
https://selesnafes.com/2016/06/suspeita-de-traficar-drogas-ha-20-anos-e-presa-em-oiapoque/
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defesa do cidadão (grifo meu): “Para você não ser preso, precisa dizer que foi 

assaltar o cara, mas ele reagiu e você atirou nele. Assim, você terá a proteção da 

OAB e dos defensores dos direitos humanos. Vai ter advogado de graça 

e a família dele irá te pagar por danos morais.” 

Pode-se observar que a menção aos direitos humanos funciona como um 

discurso de salvação, a partir do qual se inscreve a dicotomia Bem versus Mal. A 

construção argumentativa do verbo associa diretamente a condição de 

criminoso/bandido assaltante à impunidade jurídica e à compensação financeira: SE 

bandido = defesa jurídica + não condenação. Nessa direção, os efeitos de sentido se 

aliam a um efeito de hegemonia discursiva de que a vítima não tem direitos em 

benefício do privilégio de ser criminoso, e que os defensores dos direitos humanos 

se aliam à OAB na proteção jurídica do sujeito que mata o outro. 

Finalmente, a Figura 4 traz a imagem do atual vereador do Rio de Janeiro, 

Carlos Bolsonaro, alinhada a uma composição verbal que sugere uma fala sua sobre 

os direitos humanos. Inscrita como modalidade pedagógica do dizer, que 

esclareceria as questões sobre direitos humanos, que se dá a ver em caixa alta e no 

cabeçalho do meme, o verbo ressalta a igualdade de todos perante a lei, mas 

novamente, aponta o que sugere como “inversão de valores” do quadro atual, 

inscrevendo uma determinada classe de “malfeitores” na condição de “grupos 

ideológicos beneficiados” em detrimento do “cidadão”. É possível perceber 

fortemente a dicotomia entre o bom cidadão e o malfeitor, na medida em que 

apaga/esvazia a condição de cidadania deste e reitera o privilégio concedido ao 

malfeitor que, nessa concepção, não faz jus ao “todos” nem aos direitos à dignidade 

humana. 
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Quem são/somos todos? 

 

Analisando o funcionamento dos enunciados inscritos nessas práticas 

discursivas que tratam o tema dos direitos humanos por uma ótica neoconservadora, 

é possível observar um conjunto de formulações que são retomadas, (re)atualizadas, 

que tomam de partida a generalização do sintagma “todos” e o deslocam a uma 

restrição dicotômica entre bem e mal, “certo” e “errado”, retomando uma “essência” 

do ser e evidenciando uma Formação Discursiva que denominamos, aqui, 

moral/excludente. A (re)atualização de enunciados bíblicos e constitucionais, 

recortados e esvaziados de referente e complementos, reorienta os sentidos de modo 

que a compreensão do sintagma “todos” exclua o “outro”, na dicotomização com o 

“uns”. 

Considerando a referência ao já-dito do enunciado jurídico, “todos são iguais 

perante a lei”, inscrita no Art. 5º da Constituição Federal: “Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade,  à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”, ocorre um 

destacamento da primeira frase e um deslizamento de sentidos que apaga toda a 

especificação legislativa de que entre “todos” não há distinção, para distinguir dois 

extremos e deslegitimar o sujeito criminoso da pertença ao “todos”. Do mesmo 

modo, a expressão “Diante de Deus somos todos iguais” (re)atualiza o enunciado 

jurídico e faz eco à memória do dizer bíblico, tal qual “Todos nós somos filhos do 

mesmo pai” em Gênesis 42:11, ou ainda “Cristo é tudo e está em todos”, em 

Colossenses 3:11, mas apaga-se o que precede à afirmação: “não há diferença entre 

grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre”, no mesmo 

Colossenses 3:11. Essa estratégia discursiva de uma Formação Discursiva 

moralizante e excludente traz para o discurso a legitimação do dizer jurídico e bíblico 

para construir uma verdade inconteste sobre quem (não) tem direito e quem tem 

privilégio, restringindo os sentidos para os direitos humanos de modo a esvaziar o 

sentido de humano e preenchê-lo com sentidos associados ao que se pode 
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considerar, moralmente, como desumano. Nesse sentido, destitui-se o criminoso da 

característica de “humano”, pois desse modo, ele viola, moralmente, as premissas 

em que se inscrevem os direitos da humanidade. 

Por outro lado, reduz-se a amplitude da pauta construída sob a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos a uma única possibilidade de sentido, já que os 

itens que configuram a Declaração tratam de uma diversidade de temas que se 

permitem uma abundância de significados, que, por dispersarem-se historicamente, 

esvaziam-se em um sintagma que acaba por permitir um preenchimento a partir da 

moral do certo e errado, “direitos humanos”, deslocando-o para a esfera individual, 

a do direito que é meu, do self, em primeira instância.  

Quais são nossos direitos? O desconhecimento histórico sobre a especificação 

ou as inúmeras possibilidades de sentido para o que é ter direitos e quais são eles 

precede à complacência de uma verdade construída a partir de uma Formação 

Discursiva moral/excludente que se faz circular intensa e amplamente na esfera 

digital, sintetizando um sentido que se percebe hegemônico nas práticas discursivas 

da atualidade. Essa FD contribui, ainda, para o processo irônico, como possibilidade 

associada ao gênero meme. Cria-se um humor irônico que deslegitima a seriedade 

da temática dos direitos humanos, por um processo de generalização que esvazia o 

conceito em prol do efeito de humor. 

 

Por um efeito de fim: quando os direitos humanos se curvam ao 

politicamente correto 

 

No seu primeiro pronunciamento como presidente, Jair Bolsonaro discursa à 

população presente e, em sua fala, gravada e transcrita em vários portais da internet, 

é possível ouvir e ler os trechos que destaco: 

Amigas e amigos de todo o Brasil, é com humildade e honra que me 

dirijo a todos vocês como presidente do Brasil.  E me coloco diante 

de toda a nação, neste dia, como o dia em que o povo começou a 
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se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo 

estatal e do politicamente correto [...] Temos o grande desafio 

de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego 

recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento 

dos direitos humanos, e da desconstrução da família [...] 

Também é urgente acabar com a ideologia que defende 

bandidos e criminaliza policiais, que levou o Brasil a viver o 

aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, 

que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva a insegurança a 

todos os lugares [...] (UOL, 2009, s/p). 

O pronunciamento verbal do sujeito discursivo que se inscreve como chefe de 

Estado da república, que se alinha abertamente a uma prática sociopolítica 

neoconservadora, dá a ver uma aproximação semântica entre “direitos humanos” e 

“ideologia que defende bandidos”, aliando-se aos sentidos construídos 

historicamente para os direitos humanos em nossa sociedade e que ecoam no 

funcionamento discursivo dos memes que pudemos observar anteriormente. Há, 

também, uma cadeia parafrástica entre “direitos humanos”, “ideologia que defende 

bandidos” e “politicamente correto” se observamos a construção de sentidos dessas 

três expressões como “ameaças a combater”: 

1- “o povo começou a se libertar” [...] “do politicamente correto” 

2- “temos” [...] “de enfrentar os efeitos” [...] “do desvirtuamento dos direitos 

humanos” 

3- “é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos” 

Se, ainda como discutido anteriormente, há um movimento histórico que 

promove um esvaziamento de sentidos para a expressão “direitos humanos” e um 

preenchimento semântico que orienta sentidos em torno do deslizamento entre 

direito e privilégio, a aproximação entre “direitos humanos” e “politicamente 

correto” promove sentidos em torno do que se pode tratar como acessório político 

edificado pela ideologia da esquerda política, portanto, decoração de que se pode 

abrir mão na efetivação do trabalho de governo da nação. 
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Para Weigel (2018), a expressão “politicamente correto” (PC) surge em 

círculos da esquerda norteamericana entre as décadas de 1960 e 1970 como 

expressão de chacota para criticar internamente um camarada que tentava ser 

“virtuoso demais”; mas foi tomada pela direita, a partir de 1990, como programa 

político da esquerda para assumir o controle das universidades e das instituições 

culturais e doutrinar os cidadãos. Passou, então, “a ser usado para incutir na opinião 

pública a ideia de que havia um abismo entre as ‘pessoas comuns’ e a ‘elite liberal’, 

que tentava controlar a fala e o pensamento de toda a população (WEIGHT, 2018, 

s/p). Sua circulação como conspiração esquerdista foi diminuindo após o atentado 

às Torres Gêmeas, mas voltou no governo Obama e culminou na campanha de 

Donald Trump, quando este associava o politicamente correto aos inimigos 

poderosos que o impediam de enfrentar os verdadeiros desafios do país.  

Muitos especialistas concluíram que o “politicamente correto” 

estimulou a reação populista que tem varrido a Europa e os Estados 

Unidos. Os líderes dessa reação podem até dizer isso. Mas a verdade é 

o contrário: esses líderes compreenderam o poder que o antiPC 

tem de atrair uma classe de eleitores, a maioria brancos, 

insatisfeitos com o status quo e ressentidos com as 

mudanças dos padrões culturais e sociais. Eles não estavam 

reagindo à tirania do politicamente correto, nem queriam que 

os Estados Unidos voltassem a uma fase anterior de sua história. Eles 

não estavam tomando nada de volta. Eles estavam empunhando 

o antiPC como uma arma, usando-a para forjar uma nova 

paisagem política e um futuro assustador (WEIGEL, 2018, s/p, 

grifos meus). 

A superfície histórica do campo político norteamericano descortinada por 

Weigel se assemelha à histórica política do Brasil ao observarmos o declínio e a 

reascensão da direita política no governo nas últimas duas décadas. Do mesmo 

modo, a construção de sentidos para a expressão “politicamente correto” segue uma 

trilha parecida e se consolida como ameaça de uma esquerda também construída 

como ditatorial. 
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Na esteira dessa construção de uma memória discursiva forjada sobre a 

construção de sentidos para os direitos humanos como privilégio de sujeitos 

protegidos pela esquerda política que seriam seus “iguais”, como vagabundos e 

criminosos – essa também uma construção de sentidos da direita política na história 

da retomada democrática brasileira – os direitos humanos são compreendidos como 

inversão de recompensa sobre o mérito do bom sujeito, cuja prática social se inscreve 

na submissão de um autoritarismo governamental, o que, nessa acepção pune o bom 

sujeito e gratifica o insurgente com... seus direitos! 

Essa estratégia discursiva reforça um espectro de sentidos construídos para o 

sintagma “direito” como premiação e honra ao mérito, quando, historicamente, os 

direitos são conquistados democraticamente. Ao esmaecer os sentidos dos direitos 

humanos, enfraquece-se, também, a luta por direitos. Visto que a desigualdade 

atinge de modo aviltante os menos favorecidos na escala social e que eles são os que 

precisam de maior assistência, já que seus direitos humanos são os primeiros a ser 

violados, as consequências dessa apropriação semântica de direitos em privilégios 

serão sentidas em práticas sociais cada vez mais excludentes, que acenam ao regozijo 

dos poderes de governos autoritários.  
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ANÁLISE DO DISCURSO E ARQUIVOS DA REPRESSÃO NA 

ARGENTINA35 

Maria Alejandra Vitale36 

 

Introdução 

 

“Arquivos da repressão” são fundos documentais produzidos por órgãos 

repressivos, legais ou ilegais, das forças de segurança que atuaram na história 

recente da América Latina e cuja consulta se tornou pública (DA SILVA CATELA; 

JELIN, 2002; KAHAN, 2007; KARABIBIKIAN, 2007). O Arquivo da Direção de 

Inteligência da Polícia da Província de Buenos Aires (DIPBA) e o Arquivo da Direção 

Geral de Inteligência (DGI) da Província de Santa Fé são dois exemplos na Argentina. 

De fato, o Arquivo da DIPBA foi criado em 1956, durante a chamada Revolución 

Libertadora, que derrubou Juan Domingo Perón, em 1955, e foi fechado em 1998, 

em plena democracia que a Argentina recuperou em 1983. Sua consulta pública 

tornou-se possível em 2003. O Arquivo da Direção de Inteligência (DGI) da 

Província de Santa Fé foi criado em 1966, sob a autodenominada Revolução 

Argentina, liderada pelo general Juan Carlos Onganía, que derrubou o presidente 

radical Arturo Illia, naquele mesmo ano. Foi aberto pelo interventor militar que 

governava a província de Santa Fé e funcionou até 1993, também até a democracia 

plena. O acesso público a este arquivo só foi possível, recentemente, em 2011. 

O arquivo da DIPBA e, de modo incipiente, o da DGI têm sido estudados, 

principalmente, nos campos da história, da sociologia e da antropologia social e 

cultural (ÁGUIA, 2013, 2014: da SILVA CATELA, 2007; FLIER, 2006; FUNES, 

2004, 2006; GARCIA, 2012, 2013; KAHAN, 2007, 2011; MARENGO, 2012; 

SCOCCO, 2012), por isso, eles apresentaram um desafio para abordá-los a partir da 

análise do discurso. Nesse sentido, consideramos que a noção de comunidade 

 
35 Este texto foi publicado, originalmente em espanhol, na revista Conexão Letras, Vol. 12, no. 18, em 2017, 
e cedido pela autora, para tradução nesta publicação. 
36 Universidad de Buenos Aires 
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discursiva proposta por Dominique Maingueneau (1987, 1996, 1997) é frutífera para 

estudá-los. 

Maingueneau (1987, 1996, 1997) denomina comunidade discursiva um grupo 

ou organização de grupos dentro dos quais são produzidos e gerados textos que 

dependem de uma formação discursiva. Uma comunidade discursiva se refere, não 

apenas às instituições e relações entre os agentes, mas também a tudo o que os 

grupos envolvem no plano da organização material e seus modos de vida. 

Maingueneau ressalta que esses são grupos que existem apenas pela e na 

enunciação, na gestão de textos, como é o caso dos grupos de inteligência que 

criaram os arquivos da DIPBA e da DGI. De fato, a noção de comunidade discursiva 

se refere a um grupo ou rede de grupos produtor/a de discursos a partir dos quais 

são indissociáveis suas práticas e a própria existência do grupo. Uma comunidade 

discursiva inclui enunciadores que compartilham valores, opiniões e um mesmo 

posicionamento, uma forte identidade enunciativa que implica a complexidade de 

um modo de organização social e um modo de organização textual. O 

posicionamento, que é delineado interdiscursivamente em um trabalho de 

reconfiguração permanente, envolve um certo ethos (AMOSSY, 2010; 2014), 

construído em oposição a um antiethos ou outro negativo (MAINGUENEAU, 1987). 

O objetivo deste texto é, assim, caracterizar o antiethos das comunidades 

discursivas da DIPBA e da DGI em relação à fórmula (KRIEG-PLANQUE, 2009, 

2011, 2015) “(a) subversão”; antiethos em antagonismo com o qual se configura o 

ethos ou a imagem de si dos agentes de inteligência. Como corpus, consideramos 

uma série de documentos de ambos os arquivos, datados entre os primeiros anos de 

sua abertura e a última ditadura militar que a Argentina sofreu (1976-1983).37 

  

 
37 Este trabalho apresenta resultados dos projetos de pesquisa UBACyT 20020150100238BA e PICT 
2015/ 3712.  
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Sobre “(a) subversão” na DIPBA e na DGI 

 

A nominalização da “subversão”, precedida ou não do artigo determinado, 

pode ser abordada a partir da noção de fórmula alcunhada por Alice Krieg-Planque 

(2009, 2011), ou seja, uma forma significante relativamente estável, muitas vezes 

expressa em uma nominalização – como “(a) subversão” – que circula no discurso 

social. A circulação, argumenta Krieg-Planque (2009), pode implicar uma mudança 

de língua, como aconteceu com a fórmula “totale Staat”, que passou do italiano para 

o alemão e para a falange espanhola como “Estado totalitário”, ou um movimento 

centro-periférico, seja entre línguas diferentes ou dentro de uma mesma língua. Por 

outro lado, a fórmula condensa uma ideologia ou posição política e é integrada a uma 

argumentação. A autora acrescenta que pode ter variantes ou ser objeto de 

reformulações – como “purificação étnica” / “limpeza étnica” –, é fonte de polêmicas 

e seu sentido, muitas vezes, dá origem a disputas. Com relação a seu estudo sobre a 

fórmula “purificação étnica”, Krieg-Planque (2015) observa que é possível encontrar 

o que chama de período pré-asserido, que corresponde à gênese da fórmula. 

No Arquivo da DIBPA, identifica-se, em um primeiro grupo de documentos 

datados de 195638, um período pré-asserido correspondente à abertura do órgão de 

inteligência policial, em que os adjetivos “subversivo” e “subversiva” constroem um 

antiethos ligado à práxis sindical e política, com atividades do comunismo, 

peronismo – proibido eleitoralmente desde 1955 – e de outros grupos políticos 

similares ao peronismo que queriam tomar o poder.39 Por exemplo: 

Esta união /com os outros partidos dissolvidos (Peronista, Aliança 

Libertadora Nacionalista, e Socialista R.N.)/ está ficando mais forte 

a cada dia, e se manifesta especialmente no campo sindical e nas 

atividades subversivas. A ilegalidade do comunismo significará um 

aguçamento do problema subversivo.40 

 
38 Pasta DIPBA 277, Mesa Doutrina, folha 6; Pasta DIPBA 167, Mesa Doutrina, folhas 25-26. 
39 Para aprofundar este estudo, ver Vitale e Bettendorff (2015). 
40 Pasta DIPBA 277, Mesa Doutrina, foha 6. 
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Em um segundo grupo de documentos, relatórios de inteligência incluídos em 

dossiês elaborados entre 1961 e 1964, no período imediatamente posterior à 

implementação do chamado Plano CONINTES41 – primeira aplicação da Doutrina 

de Segurança na Argentina (GARCÍA, 1991) –, vemos a cristalização progressiva da 

fórmula “a subversão”, como pode ser visto em um relatório de inteligência datado 

de 1961 – sobre o acompanhamento de um militar que liderava parte da direita 

peronista e se revoltou contra o governo do presidente Arturo Frondizi42, o general 

Miguel Ángel Iñíguez –:  

Na quarta-feira, 30 de agosto, realizou-se uma reunião entre líderes 

sindicais da Polícia de Córdoba e o General IÑÍGUEZ. De acordo 

com o informante, essa reunião teria sido realizada em um local 

chamado “EL MOLINUEVO” depois de La Falda e cuja duração foi 

de duas horas e meia. O referido General teria solicitado cooperação 

na finalização dos preparativos para uma subversão, mas eles teriam 

recusado.43  

Na citação, chama a atenção o uso do artigo indeterminado “uma” – então 

incomum na fórmula – precedendo “subversão”. O substantivo com determinante 

indefinido, como tipo de designação (MAINGUENEAU, 2009), parece responder 

aqui à concepção do subversivo como um modo de ação particular e individualizável, 

assimilado às “atividades” referidas nos documentos de 1956;44 no entanto, já se 

 
41 O Plano ou Estado CONINTES, “Comoção Interna do Estado”, foi introduzido pelo Presidente Arturo 
Frondizi em 1958 e entrou em vigor em 1960, após as greves de trabalhadores de frigoríficos após a 
tentativa de fechamento do frigorífico Lisandro de la Torre; sua aplicação também foi consequência de 
uma série de atentados atribuídos a comandos ligados à resistência peronista. Durante sua 
implementação, centenas de militantes foram detidos em prisões ou quartéis militares e julgados por 
tribunais militares sem defesa civil. Tecnicamente, o Plano culminou em 1961 com a promulgação do 
Decreto 6.495 / 61, que revogou os anteriores, citando em seu lugar a Lei 15.293 de Repressão ao 
Terrorismo - aprovada em 21 de julho de 1960 –, com a qual se ampliavam os poderes repressivos e 
judiciais das forças armadas e se aumentaram as penalidades para casos de atentados e sabotagem. Em 
1962, durante a presidência de José María Guido, declarou-se, novamente, por vários meses, o Estado de 
CONINTES como medida preventiva (DAMIN, 2010). 
42 Frondizi chegou ao poder em maio de 1958, representando a Unión Cívica Radical Intransigente – UCRI 
–, graças ao voto ilegal do peronismo. Ele foi derrubado por um golpe de estado em março de 1962. 
43 Pasta DIPBA 7202, Mesa Referência, folha 41. 
44 Segundo Maingueneau (2009), o artigo indefinido extrai, da classe indicada pelo substantivo, um 
elemento particular que não foi indicado anteriormente e que é identificado apenas por seu 
pertencimento a essa classe, o que explica que esse tipo de designação seja usado para introduzir novas 
referências no discurso. 
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introduziu a nominalização “subversão” substituindo as formas adjetivadas 

anteriores. 

Dois anos depois, a fórmula “a subversão” é comum nos enunciados 

produzidos por agentes da DIPBA e de outros órgãos vinculados a ela. É o caso de 

um relatório sobre vários suspeitos de terem participado de um roubo de armas 

realizado em 25 de junho de 1963 em uma fábrica na Província de Buenos Aires: 

Antes de continuar, considera-se necessário enfatizar que todos os 

mencionados são elementos peronistas que atuam na subversão e 

declaram pertencer à Juventude Peronista [...]. É evidente que 

estamos na presença de elementos já conhecidos deste Serviço e com 

um denso conjunto de antecedentes subversivos nesta Província e 

Polícia Federal.45 

Retorna, aqui, a partir de 1956, a construção do subversivo com um sentido 

ligado à práxis – “atuam” – e participação política – “elementos peronistas” –; o 

artigo definido “a” opera para levar o substantivo “subversão” a uma dimensão mais 

abstrata, concedendo-lhe um valor genérico.46 Nota-se, ainda, que este relatório tem 

um componente não manifestado nos documentos da década anterior: a juventude 

– “Juventude Peronista” – intimamente ligado às condições sócio-históricas de 

produção do Arquivo da DIPBA, dado que a juventude começa a ter, a partir dos anos 

1960, um papel central no cenário político argentino (BONVILLANI et al. , 2008). 

Em outro documento da mesma conjuntura do Plano CONINTES, identifica-

se que a fórmula “a subversão” se articula com a figura que Marc Angenot (1994) 

denomina amálgama, que consiste em unificar como inimigo múltiplos grupos de 

ideologias variadas: 

Apesar das cisões e discordâncias em que se debate a EXTREMA 

ESQUERDA, seja tratando-se de COMUNISMO, Trotskismo, 

Nacionalismo Marxista, Peronismo Operário Revolucionário ou 

qualquer outra corrente externalizada, há um "denominador 

 
45 Pasta DIPBA 128, Mesa Ds, folha 93. 
46 Maingueneau (2009) atribui um valor genérico aos substantivos precedidos por um artigo definido 
singular. 
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comum" que os amalgama: A SUBVERSÃO, A PREPARAÇÃO 

REVOLUCIONÁRIA, A PROCLAMAÇÃO DA CONFUSÃO E DO 

CAOS E O DESEJO FERVOROSO DA CONQUISTA DO PODER. 

Isso pressupõe afirmar que está definida a tônica daqueles que 

preparam o clima de violência e como não se desconhece que os 

extremos se unem e confundem, o quadro insurrecionário apresenta 

seus principais atores em cumplicidade oculta, mas decidida: 

marxista, tacuara, nacionalista de esquerda, peronista, castrista, 

chinófilos, etc.47   

Retorna aqui, em relação aos documentos de 1956, o vínculo da subversão 

com a ideologia política e a aspiração à tomada do poder; a fórmula “a subversão” 

funciona, neste caso, como o equivalente de “a preparação revolucionária”, “a 

proclamação da confusão e do caos” e “o fervoroso desejo de conquista do poder”. O 

tópico segundo o qual “os extremos se unem” serve como suporte à figura 

supracitada do amálgama, que permite a integração de “a subversão” não só com o 

comunismo, o peronismo e os agrupamentos afins – como em 1956 – mas também 

com outros movimentos político-ideológicos que vão da extrema esquerda à extrema 

direita, como o Tacuara. 

Os agentes da DIPBA, mediante a articulação de significantes como 

“marxista”, “tacuara”, “castrista”, entre outros, unificam o antiethos da chamada 

Doutrina da Segurança Nacional. Ao mesmo tempo, implicitamente, o ethos do 

agente de inteligência é construído como não peronista e anticomunista, maduro, 

moderado, enquanto se opõe aos extremos, não violento e defensor da clareza e da 

ordem. 

Em um documento datado de 1981, durante a última ditadura militar, “Plano 

e programas de estudo”, da Escola de Inteligência, destaca-se o Programa da 

disciplina "Inteligência V", dedicado a “Atividades Subversivas”: 

Conceitos Gerais: a. Conceitos de Ação Subversiva e Guerra 

Revolucionária. b. Etapas: Organização, infiltrações, pontos vitais a 

infiltrar. Recrutamento; Ativistas e agitadores. c. Terrorismo: 

 
47 Pasta DIPBA 159, Material Bélico, folha 132. 
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Conceito seletivo, sistemático, efeito psicológico. d. Fontes em que 

atua a subversão e objetivos. 

Na citação, observa-se que a fórmula “a subversão” é associada - como 

acontece desde a abertura da DIPBA - com a práxis (“atua”), à qual se somam, agora, 

seus objetivos. Por sua vez, entra em uma mesma série, como conceitos gerais, não 

apenas com “Guerra Revolucionária” e “Terrorismo”, mas também com “Ativistas” e 

“Agitadores”, o que amplia seu sentido à dimensão da atividade política. Por outro 

lado, no documento analisado, observa-se que o sentido da fórmula também inclui o 

econômico e o religioso: 

Outros aspectos subversivos: a. subversão econômica b. Anistia 

Internacional; objetivos e atuação na Argentina. c. Terceiro-

mundistas políticos e religiosos. Conceitos e sua relação com a 

doutrina social da Igreja. Atuação na Província de Buenos Aires. d. 

Guerra semântica. Conceito e características. e. Análise e 

significação de expressões do marxismo. 

Teologia da Libertação – Montonero – Guerrilheiro – Tupamaro – 

Liberado – Ideologia – Práxis – Dinamizar etc. 

Para os agentes da DIPBA, o terceiro-mundismo tanto político como religioso 

é incluído como “outros aspectos subversivos” e é relacionado à Doutrina Social da 

Igreja. Nessa linha, destaca-se o conceito de “guerra semântica”, que dá conta da 

importância dada pelo serviço de inteligência à luta simbólica pela atribuição do 

sentido das palavras. Dentro das “expressões do marxismo”, a DIPBA considera a 

“Teologia da Libertação” como equivalente a palavras usadas em referência a 

integrantes de grupos de luta armada, como “Montonero” e “Tupamaro”. Isso indica, 

implicitamente, que essa teologia e esses grupos implicam a mesma periculosidade 

e tendem a unificar o inimigo interno, como aconteceu nos anos 1960. 

No caso do Arquivo da Direção Geral de Inteligência da Província de Santa Fé, 

destaca-se um documento datado de 1968, onde a fórmula “subversão” é vinculada 

a elementos das aldeias de emergência (favelas). De fato, o documento intitulado 

“Guia Temático para Tarefas de Pesquisa”, referido a tais aldeias de emergência 

como “Conclusões do ponto de vista da Inteligência”, inclui o estabelecimento de 
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“Capacidades dos elementos que integram as aldeias de emergência em ações pró, 

para e, especificamente, revolucionárias (subversão, infiltração, sabotagem etc.)”. 

Observa-se, aqui, que “subversão” funciona como equivalente de “infiltração” e 

“sabotagem” e é associada, de forma semelhante à DIPBA, com ações 

revolucionárias.48 

Por outro lado, nota-se também que, em 1968, o adjetivo “subversivos” 

funciona como um equivalente do adjetivo “políticos” quando o documento 

intitulado “Diretiva Estratégica Militar PC 69”49 considera para o “Fator Comunismo 

e Castrocomunismo” a “Possível formação de frentes ou absorção de setores para fins 

políticos ou subversivos”. 

Essa relação de equivalência entre “políticos” e “subversivos” é interessante 

porque, em 1968, o governo militar, liderado pelo general Juan Carlos Onganía, de 

tendências corporativas, havia dissolvido todos os partidos políticos. 

Nota-se também que, em 1970, a fórmula “subversão” já é um equivalente de 

“terrorismo” e “guerrilheiro”, como se lê no “Plano de Informação Imediata” 

formulado pelo Diretor-Geral de Assuntos Policiais do Ministério do Interior e 

preservado no arquivo da DGI: “Subversão-Terrorismo-Guerrilha”.50 Em 1971, no 

programa de um curso de capacitação para agentes de inteligência da DGI, a fórmula 

“subversão” é associada ao sintagma “Guerra Revolucionária”, em uma clara 

interdiscursividade com a Teoria da Segurança Interna, como acontece  na DIPBA.51 

Nessa linha, lê-se, no programa do curso, como uma seção do conteúdo da unidade 

“Ideologia”: “Aqueles que rejeitam as normas culturais estabelecidas e tendem à 

subversão e à revolução”, onde “a subversão” funciona como um equivalente de “a 

revolução” e o sentido daquela se estende ao âmbito cultural. Semelhante à DIPBA, 

os agentes da DGI constroem, implicitamente, a imagem de si como defensores da 

ordem estabelecida frente a um antiethos que impulsiona a guerrilha, o terrorismo 

e a guerra revolucionária. 

 
48 Ver UC 458, Pasta 10, folha 40. 
49 A sigla PC se refere ao Partido Comunista. Ver UC 24, D/SFE 188/68. 
50 Ver UC 463, Pasta 7, folha 18. 
51 Ver UC 76, S.I. 1/71, cde. 4. 
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Na DGI da Província de Santa Fé, destaca-se um gênero discursivo que uniu 

essa comunidade de inteligência52, o Panorama Semanal da Jurisdição, que os 

agentes do alto escalão enviavam ao governador da Província de Santa Fé. Neles, 

identifica-se que, em 1978, durante a última ditadura militar iniciada em 1976 – 

como na DIPBA – um setor da Igreja Católica foi construído como antiethos. Em um 

exemplar desses Panoramas assinado pelo próprio Diretor Geral de Inteligência são 

introduzidas, por meio do discurso referido, as palavras de dois membros da Igreja 

Católica não alinhados com a ditadura. Trata-se, primeiro, das palavras do Bispo da 

província de Santa Fé, Dom Zaspe. Zaspe integrou um grupo de bispos que, uma vez 

instalada a ditadura militar, recebeu parentes das vítimas do terrorismo de Estado, 

empreendeu esforços particulares em favor delas, sempre sem sucesso, e formulou 

questionamentos sem alcançar a maioria nas assembleias episcopais; no entanto, 

esses bispos nunca adotaram uma linha de denúncia pública e frontal às violações 

dos direitos humanos cometidas pelo regime militar (MIGNONE, 1986). 

O panorama semanal preservado no Arquivo da DGI mostra que, apesar de 

não ser explícito em suas críticas à ditadura, Zaspe integrou o antiethos da 

comunidade de espiões e foi associado à fórmula “a subversão”. De fato, o Diretor 

desse órgão escreve: 

Santa Fé: 19 de dezembro - O bispo XXX continua com suas 

“conversas”, e por aí, diz: “Ontem à noite, estávamos refletindo sobre 

os problemas do país à luz do Evangelho, os salários, a inflação, a 

habitação, os hospitais, o agro, a segurança pessoal, os problemas 

morais, o mercantilismo esportivo e a loteria”. Que estranho? XXX 

se “esqueceu” de mencionar o principal problema que o país 

enfrenta, ainda mais os jovens – já que ele se dirige a eles –, que é: 

subversão em todas as suas ordens.53 

 
52 Segundo Beacco (2004), os gêneros discursivos contribuem para a formação das comunidades 
discursivas, em relação com o qual estabelece onze descritores para caracterizá-las. 
53 O Prode foi um jogo muito popular na Argentina durante a década de 1970, que se baseava no 
prognóstico sobre o resultado das partidas de futebol. Ver UC 183, Pasta 10, Panorama semanal no. 9, 
folha 41. Devido a uma lei de 2000, que protege os dados pessoais preservados em arquivos, os nomes 
próprios são rasurados nos documentos que a DIPBA e a DGI entregam aos pesquisadores. 
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Já as aspas na palavra “conversa” expressam uma incompatibilidade 

ideológica com o estilo conversacional das homilias mais dialogadas de Zaspe, que 

buscavam proximidade com seu auditório. Por outro lado, após a ironia em “Que 

estranho?” e as aspas distanciadoras em  “esqueceu”, que subentendem que o bispo 

não falava d’“a subversão” intencionalmente, o Diretor dos agentes de inteligência o 

refuta dissociando a noção de problema em secundário e em principal, onde localiza 

“a subversão”. O complemento “em todas as suas ordens” estende o sentido da 

fórmula “a subversão” de modo que, implicitamente, não se reduz à guerrilha ou à 

guerra revolucionária, mas que abrange outros âmbitos, como o político e o cultural 

(este último também foi associado, em 1971 – como vimos –, com “a subversão”). 

Depois de se referir às palavras de Dom Zaspe, o Diretor dos agentes de 

inteligência da Província de Santa Fé também comenta as manchetes dos principais 

jornais que se referem às palavras de outro membro da Igreja Católica não alinhado 

estreitamente com a ditadura, o cardeal Primatesta. Primatesta foi eleito presidente 

da Conferência Episcopal em 1976 e, ao contrário de Zaspe, declarou-se um crítico 

ferrenho da Teologia da Libertação. No entanto, ele foi alvo de polêmica por parte 

do diretor dos agentes de inteligência da DGI. De fato, este afirma: 

CÓRDOBA: 17 de dezembro – O cardeal XXX “encorajou a se 

preparar para o Natal” de acordo com uma manchete de “El 

país en la noticia” (18/XII); “XXX fez um apelo pela alma e pela 

fé”, segundo “La Razón” (18/XII); “Primatesta fez uma oração 

pela Pátria”, como na manchete de “La Nación” (19/XII).54 

O Diretor dos agentes de inteligência se distancia de Primatesta, chamando-o 

de “o prelado ilustre” entre aspas e incorpora, em estilo direto, palavras ditas pelo 

cardeal: 

Cansaço, pessimismo, calamidades públicas, semeia, entre nós, o 

luto e o desalento; as forças humanas limitadas e fracas vacilam; faz-

se necessário levantar a cabeça com confiança e sem medo (...) seria 

interessante se esse “príncipe da Igreja” fizesse um paralelo, entre 

 
54 Ver UC 183, Pasta 10, Panorama semanal no. 9, folha 41. 
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1975 e 1977, das calamidades daquela época e das de agora, do que 

ele expressou naquele momento e o que está dizendo agora.55 

O diretor da DGI refuta o cardeal mediante a argumentação ad hominem, ao 

dar a entender que Primatesta não denunciou em 1975, durante o governo de Isabel 

Perón, derrubado pelo golpe militar de 1976, o estado calamitoso do país, e que era 

menos crítico naquele momento que na atualidade de 1977. 

Por outro lado, o diretor desse órgão de inteligência nega o que foi dito pelos 

jornais e constrói um ethos patriótico, enquanto o cardeal Primatesta fica associado 

ao antipatriotismo. De fato, mediante o argumento de autoridade, o diretor cita o 

capitão do navio Rubén Chamorro – que fora diretor da Escola de Mecânica da 

Marinha, um dos mais emblemáticos centros de detenção clandestina da ditadura – 

e acusa Primatesta de conluio com a antipátria: 

Não é verdade que XXX tenha feito uma oração pela Pátria, seu povo 

e seu governo. Com o Capitão de Navio CHAMORRO dizemos: “O 

país todo está ferido, não agonizante como proclamam os agoureiros 

que são, precisamente, responsáveis pelas feridas.” Não é verdade, 

como expressou aquele agoureiro de batina, que estamos cansados, 

pessimistas, desencorajados, fracos, com a cabeça baixa e com medo; 

se assim fosse, o povo e suas autoridades não estariam reconstruindo 

firmemente tudo o que foi destruído pelo desgoverno, pela 

imoralidade, pela subversão, pelo terceiro-mundismo e pela 

demagogia.56 

Igualmente, repete-se, em um estilo bem polêmico, o ataque ad personam ao 

cardeal Primatesta, pejorativamente denominado “agoureiro de batina” pelo Diretor 

da DGI. O Diretor se inclui em um nós que é a contraface da imagem que deu 

Primatesta da comunidade nacional, uma imagem positiva que destaca a firmeza e a 

união do povo e do governo (militar). No discurso do diretor da DGI, a fórmula “a 

subversão” funciona como equivalente de desgoverno, imoralidade, demagogia e 

terceiro-mundismo, implicitamente associado ao governo de Isabel Perón e ao 

 
55 Ver UC 183, Pasta 10, Panorama semanal no. 9, folha 41. 
56 Ver UC 183, Pasta 10, Panorama semanal no. 9, folha 42. 
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próprio cardeal Primatesta. O ethos inerente ao nós no qual se inclui o Diretor da 

DGI, por outro lado, adquire implicitamente os sentidos positivos do governo, da 

moralidade, da não demagogia e de “Ocidente”. 

 

Conclusões 

 

A partir da análise realizada, é possível pensar que as comunidades 

discursivas que produziram os arquivos da DIPBA e da DGI da Província de Santa 

Fé se constituíram como tais em uma disputa pela hegemonia delimitando-se de 

comunidades inimigas, outras, também construídas nessa disputa enquanto tais. Os 

diversos sentidos adquiridos pela fórmula “(a) subversão” em ambos os órgãos e em 

diferentes momentos da história argentina manifestaram as formas pelas quais a 

própria identidade do “nós” dos agentes de inteligência, seu ethos, foi formada em 

relação antagônica com um antiethos. 

A construção desse antiethos se realizou em interdiscursividade com a Teoria 

da Segurança Nacional, de modo que, tanto na DIPBA quanto na DGI, a fórmula “(a) 

subversão” não foi reduzida à sua associação com a revolução e a guerrilha, mas foi 

estendida à prática política, cultural e religiosa, legitimando as práticas repressivas 

contra os diversos setores da população civil. O terceiro-mundismo, tanto em sua 

dimensão política quanto religiosa, também foi visto como parte do antiethos. 

Quanto ao ethos, nota-se que a imagem de si que os agentes constroem no 

gênero panorama semanal da DGI é diferente da configurada em documentos da 

DIPBA. De fato, o ethos desses panoramas incluem – como vimos – um tom 

polêmico, debochado, irônico, de certa superioridade frente aos discursos 

comentados ou aos personagens envolvidos nos fatos narrados. Essa diferença de 

tom pode se dever às seguintes razões. De um lado, na DGI, os oficiais não eram 

policiais, mas militares aposentados, o que envolvia uma superioridade 

institucional, uma vez que as Forças Armadas frente à polícia têm maior poder na 

ordem hierárquica das forças repressivas; por outro lado, elas (as Forças Armadas) 
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forneceram presidentes e quadros que ocuparam posições de relevância nas 

ditaduras. 

Por outro lado, o próprio enunciador ocupou uma posição hierárquica dentro 

da DGI, uma vez que o panorama aqui analisado foi escrito por seu diretor. 

Finalmente, nota-se que, como propõe Maingueneau (1987), uma 

comunidade discursiva é inseparável de uma memória. Essa é a memória discursiva, 

entendida como a repetição, a reformulação ou o esquecimento, em uma nova 

conjuntura, de discursos já ditos antes (COURTINE, 1981, 2006). A memória 

discursiva que moldou as comunidades da DIPBA e da DGI não só esteve integrada 

por um antiethos, como também da imagem de si ou o ethos que os agentes de 

inteligência construíram em seus discursos. 

Nesse sentido, como tarefa inacabada para futuros trabalhos, vislumbra-se o 

estudo, nessas comunidades discursivas dedicadas à inteligência, do esquecimento 

progressivo da fórmula “(a) subversão” a partir de 1983, quando a Argentina 

recuperou a democracia. 
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É TUDO BADERNA? OS PROTESTOS DE JUNHO DE 2013 E A 

“DESORDEM” DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

Renan Mazzola 

 

Introdução 

 

 As primeiras movimentações que erigiram os Protestos de Junho de 2013, ou 

Protestos dos 20 centavos, foram uma resposta democrática a uma ação do governo 

de diversos estados brasileiros, com relação ao aumento de R$0,20 no preço das 

passagens dos transportes públicos. A partir do momento em que esse fato é 

discursivizado por um meio de comunicação, inscreve-se nele um ponto de vista. 

Desse momento em diante, esse enunciado é vinculado a um discurso, a uma 

formação discursiva, manifestando suas ideologias, seus valores, suas crenças.57 

 Observando os Protestos de Junho de 2013 dessa perspectiva, ou seja, 

enquanto um fato de discurso, percebemos, inicialmente, sua realidade empírica 

compósita, não homogênea, cujas facetas foram exploradas de diversas formas pelos 

meios de comunicação. Esses protestos, desde seu surgimento até sua dissolução - 

ou sua transformação em outros movimentos - são muito complexos. Surgiram, ao 

longo do caminho, muitas pautas que interditam uma generalização superficial 

dessas reivindicações.  

A partir desses pressupostos, este trabalho objetiva descrever o 

funcionamento do discurso midiático presente em uma capa da Folha de S. Paulo 

 
57 Para Charaudeau (2007, p. 131, grifo do autor), entre o acontecimento e a notícia, instaura-se o filtro 
do discurso: “Não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto de vista 
particular, o qual constrói um objeto particular que é dado como um fragmento do real. (...) Por trás do 
discurso midiático, não há um espaço social mascarado, deformado ou parcelado por esse discurso. O 
espaço social é uma realidade empírica compósita, não homogênea, que depende, para sua significação, 
do olhar lançado sobre ele pelos diferentes atores sociais, através dos discursos que produzem para 
tentar torná-lo inteligível. Mortos são mortos, mas para que signifiquem “genocídio”, “purificação étnica”, 
“solução final”, “vítimas do destino”, é preciso que se insiram em discursos de inteligibilidade do mundo 
que apontam para sistemas de valores que caracterizam os grupos sociais. Ou seja, para que o 
acontecimento exista é necessário nomeá-lo.” 
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sobre as manifestações de junho de 2013, quando noticiou o início dos protestos 

como “atos de vandalismo”, que perturbavam a ordem social.  

Colocamos, para isso, a seguinte pergunta de pesquisa: quais são as 

estratégias enunciativas verbais e não-verbais mobilizadas para a associação entre 

“protestos sociais” e “vandalismo”? Para responder a essa pergunta, iremos 

considerar as notícias jornalísticas como enunciados que materializam discursos ou 

formações discursivas (FOUCAULT, 2007).  

Partimos, para nossas discussões, de duas hipóteses: em primeiro lugar 

destacamos que, na dispersão dos acontecimentos midiáticos, podemos mapear as 

regularidades de um discurso conservador (BOBBIO, 2011) que se manifesta na 

crítica aos movimentos sociais, nomeando-os como “atos de desordem” (MOTTA; 

POSSENTI, 2008). A mídia, portanto, ao rotular os protestos coletivos de 

“vandalismo”, opera um trabalho de agenciamento sobre o evento relatado e 

comentado. Em segundo lugar, destacamos a hipótese de que a ideia sobre 

“democracia” é manipulada pelos meios de comunicação de massa, uma vez que 

estes servem à classe dominante, e (re)produzem consensos para definição daquela. 

 

Junho de 2013: entre a história, a mídia e o discurso 

 

No início de junho de 2013, o preço das passagens de ônibus, metrô e trens foi 

reajustado em São Paulo – passou de R$3,00 para R$3,2058. Esse aumento também 

foi aplicado em outras capitais e regiões metropolitanas do país, desencadeando uma 

série de protestos contra o aumento de R$0,20 nas passagens. Em São Paulo, os 

protestos iniciaram-se no dia 6 de junho e foram noticiados pelos veículos de 

comunicação no dia 7. Desde então, eles alcançaram uma dimensão nacional e 

levaram dezenas de milhares de pessoas às ruas. Os primeiros agentes dos protestos 

em São Paulo foram os integrantes do Movimento Passe Livre (MPL), que 

 
58 Para conferir um trabalho mais aprofundado sobre os cartazes empunhados nos protestos de junho: 
MAZZOLA, R. “Cartazes dos protestos de junho de 2013: reflexões sobre gênero, função e discurso nas 
teorias linguísticas”. In: Recorte, v. 14, n. 01, jan.jun. 2017, p. 1-17. 
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reivindicavam a redução dos R$0,20 no preço das passagens. Após sucessivos 

confrontos com a polícia e a adesão de uma grande parcela de brasileiros (250 mil 

pessoas só em São Paulo; 12 capitais brasileiras e 16 cidades do interior foram às ruas 

no dia 17 de junho – o dia em que os ativistas tomaram as lajes do Congresso 

Nacional em Brasília59), as manifestações ganharam ainda outras pautas  - como 

oposição a PEC-37, melhorias no serviço público, na segurança, e, por fim, uma 

“oposição à corrupção” - refletidas nos cartazes empunhados por ativistas e 

registradas pela mídia em toda a extensão do território brasileiro. 

 A importância desses protestos está no fato de que eles constituíram a maior 

mobilização popular desde o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 

1992. Em função da quantidade de pessoas e da importância das reivindicações, 

muitos portais60 de notícias atribuíram à data (17 de junho) uma importância 

histórica61. 

 Essas manifestações, no entanto, a partir do momento em que ganham corpo 

e outras pautas, tornam-se progressivamente mais complexas e multifacetadas: elas 

começaram com uma pauta muito específica – a redução de R$0,20 na tarifa dos 

transportes públicos – e ganharam, ao longo do tempo, outros contornos, outros 

objetivos, outras reivindicações, outros perfis de manifestantes, etc. 

A mídia mainstream (JENKINS, 2008) - ilustrada pelos grandes 

conglomerados de notícias, representados no Brasil pela Folha de S. Paulo, rede 

Globo, revista Veja, portal G1, etc. - apresentava uma cobertura muito particular dos 

Protestos de Junho, sobretudo no início desses acontecimentos. Na Folha de S. Paulo 

(cujo acervo é disponível online62), por exemplo, as reportagens que se dedicavam à 

cobertura dos primeiros dias dos Protestos de Junho restringiam-se à capa do 

caderno principal e a duas ou três páginas do caderno da região (Caderno Ribeirão, 

 
59 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-reunem-mais-de-250-mil-
pessoas.html 
60 http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/o-protesto-de-17-de-junho-de-2013 
61 Esses 21 anos que separam os Caras-Pintadas (1992) dos Protestos de Junho (2013) correspondem à 
mudança de uma geração: uma parcela expressiva dos manifestantes de 2013 nasceu no início dos anos 
1990. Os estudantes que saíram às ruas em 1992 possuem a idade dos pais dos estudantes que se 
mobilizaram nos inícios dos protestos de junho. 
62 https://acervo.folha.com.br  

https://acervo.folha.com.br/


Democracia, ditadura e direitos humanos em perspectiva discursiva 

 
91 

no caso da edição do interior paulista). Esses poucos registros de um dos mais 

importantes veículos da mídia impressa nacional contrastam intensamente com a 

profusão de enunciados (textos, imagens, vídeos, comentários) registrados pelas 

redes sociais. Por essa razão - pela diferença aguda entre o registro histórico 

produzido pela mídia impressa e por aquele produzido pelas redes sociais – 

sublinhamos a importância da análise das diferentes formas de circulação dos 

discursos referentes aos Protestos de Junho.  

Destacaremos, para este estudo, o trabalho insistente da mídia tradicional 

para construir o acontecimento nos dias que se seguiram a 6 de junho por meio de 

notícias e reportagens, submetendo essas informações a um certo ponto de vista 

(PDV), isto é, um certo filtro discursivo e ideológico.  

Para esta pesquisa, consideraremos as notícias midiáticas - especificamente 

as manchetes de capa da mídia impressa e as imagens a elas associadas, colhidas 

entre os dias 6 e 30 de junho de 2013 – como enunciados, e, para isso, adotaremos 

a perspectiva foucaultiana para sua descrição: 

Descrever um enunciado não significa isolar e caracterizar um 

segmento horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou 

a função que deu a uma série de signos (...) uma existência específica. 

Esta a faz aparecer não como um simples traço, mas como relação 

com um domínio de objetos; não como resultado de uma ação ou de 

uma operação individual, mas como um jogo de posições possíveis 

para um sujeito; não como uma totalidade orgânica, autônoma, 

fechada em si e suscetível de - sozinha - formar sentido, mas como 

um elemento em um campo de coexistência; não como um objeto 

passageiro ou um objeto inerte, mas como uma materialidade 

repetível. (FOUCAULT, 2007, p. 123). 

 Dessa forma, as capas da Folha de S. Paulo funcionam como superfícies de 

inscrição de discursos, e esses discursos são materializados em seus enunciados. A 

partir desses enunciados, será possível compreendermos as formações discursivas 

que regem a) a existência de uma série de signos específica; b) a relação com outros 
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domínios de objetos; c) as posições discursivas adotadas; d) sua irrupção em um 

campo de coexistência; e e) sua materialidade repetível. 

 Ao longo do mês de junho, pudemos observar um sistema regular de 

caracterização desses protestos, que associava os manifestantes aos vândalos. 

Vejamos a introdução do Globo Repórter que foi ao ar em 21/06/201363 (grifos 

nossos).  

Boa noite, estamos no fim de uma semana que vai entrar para a 

história. Multidões saem às ruas por um Brasil melhor. Quem são? 

O que querem esses jovens? Os protestos que se espalharam pelas 

capitais e por dezenas de outras cidades deixaram também uma 

interrogação: de onde vem tanta violência? Será que o movimento 

consegue se afastar desse vandalismo? A grande maioria repudia a 

destruição, e brasileiros de todas as idades apoiam a luta por 

menos corrupção e mais qualidade na saúde, na educação e nos 

transportes. 

Essas regularidades respondem a uma certa formação discursiva descrita por 

nós como “conservadora”, cujos elementos discutiremos mais adiante. Por ora, 

trataremos de caracterizar o que consideramos ser uma FD, segundo Foucault (2007, 

p. 43, grifos do autor): 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 

enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 

entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 

temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 

correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 

por convenção, que se trata de uma formação discursiva (...). As 

regras de formação são condições de existência (mas também de 

coexistência, de manutenção, de modificação e de desaparecimento) 

em uma dada repartição discursiva. 

 Esses sistemas de dispersão permitem ao analista “revelar”, em 

espacialidades distintas e em temporalidades variadas, as “ideias”, os “valores”, as 

 
63 https://www.youtube.com/watch?v=oJUW9nqk_-A. Acesso em 12/08/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=oJUW9nqk_-A
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“crenças” em seus variados regimes de existência regular. É nesse sentido que 

propusemos analisar o discurso conservador que, em sua dispersão na esfera 

midiática, constrói as manifestações populares como atos de vandalismo. 

A análise que apresentaremos nas páginas a seguir, no entanto, revela apenas 

uma amostra do funcionamento desse discurso: um enunciado em meio a um 

conjunto deles. A dispersão dos enunciados consistiria no levantamento de um 

corpus extenso, que demonstraria suas leis gerais de formulação, constituição e 

circulação. 

 

O discurso de conservação 

 

Uma das hipóteses de nossa pesquisa é a de que todo o sistema a que 

nomeamos “democracia” - definida pelas eleições e pela decisão preponderante do 

povo sobre os nossos representantes - é, na verdade, um sistema que serve aos 

interesses da classe dominante. A mídia brasileira mainstream, que representa 

claramente os interesses dessa classe, constrói e mantém os valores e crenças sobre 

a classe dominada, e consegue manipular o que se entende, no senso comum, por 

democracia. 

A Folha de S. Paulo, representativa da mídia mainstream, por vezes, costuma 

noticiar de modo disfórico certos atos democráticos, particularmente os Protestos de 

Junho de 2013. Essas notícias foram construídas a partir dos consensos da 

conservação - como será demonstrado nos itens subsequentes. Em primeiro lugar, 

no entanto, definiremos o que se entende por discurso conservador, para, num 

segundo momento, efetuarmos as análises sobre o noticiamento dos Protestos de 

Junho. 

 Norberto Bobbio, grande expoente da filosofia política italiana, publicou em 

1994 Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. Essa obra, 

portanto, constitui uma referência essencial para entendermos os critérios essenciais 
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de distinção entre direita e esquerda na esfera política. Segundo ele, devemos partir 

do pressuposto de que “direita” e “esquerda” são termos antitéticos e exaustivos: 

“Direita” e “esquerda” são termos antitéticos que há mais de dois 

séculos têm sido habitualmente empregados para designar o 

contraste entre ideologias e entre os movimentos em que se divide o 

universo, eminentemente conflitual do pensamento e das ações 

políticas. Enquanto termos antitéticos, eles são, com respeito ao 

universo ao qual se referem, reciprocamente excludentes e 

conjuntamente exaustivos. São excludentes no sentido de que 

nenhuma doutrina ou nenhum movimento pode ser 

simultaneamente de direita e de esquerda. E são exaustivos no 

sentido de que, ao menos na acepção mais forte da dupla, como 

veremos melhor a seguir, uma doutrina ou movimento podem ser 

apenas ou de direita ou de esquerda. (BOBBIO, 2001, p. 49). 

Bobbio trata também da hipótese de dissolução das diferenças entre direita e 

esquerda, culminando em uma “crise das ideologias” (entre aspas). Esse tema foi 

igualmente trabalhado por Jean-Jacques Courtine, que, em Glissements du 

spectacle politique (1990), discute o movimento de incredulidade - isto é, do 

sentimento de descrença - dos cidadãos com relação aos discursos políticos (entre as 

décadas de 1970 e 1990 nos EUA e na França). O estudo de Courtine, portanto, é 

representativo dessa vertente de discussão política, isto é, daquela segundo a qual se 

nota uma neutralização das ideologias de esquerda e direita em função do 

desinteresse do cidadão comum pela política e pelos seus representantes. Por outro 

lado, pesquisadores se debatem para demonstrar ainda a força das ideologias na 

sociedade, e entre eles está Bobbio (2011, p. 51): “A árvore das ideologias está sempre 

verde. Além do mais, como já foi diversas vezes demonstrado, não há nada mais 

ideológico do que a afirmação de que as ideologias estão em crise.” 

Um outro emprego - por sinonímia - que se faz dos valores de “direita” e 

“esquerda” na política e na mídia são os respectivos termos “conservadores” e 

“progressistas” que ocuparam, em alguma medida, o lugar dos anteriores em função 

da constante imprecisão com que se tem rotulado as “esquerdas”: “[...] como o 
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conceito de esquerda reduziu drasticamente sua própria capacidade conotativa - 

tanto que dizer-se de esquerda, hoje, é uma das expressões mais imprecisas do 

vocabulário político -, a velha dupla poderia ser substituída por outra: progressista-

conservadores.” (BOBBIO, 2011, p. 51). 

 Ao longo de seu livro, Bobbio resgata diversos pensamentos fundadores com 

o intuito de explicar os critérios dessa classificação. Um pilar importante da distinção 

direita-esquerda remete à religião: 

Da contraposição entre momento religioso e momento político 

deriva a insistência com que o autor [J. A. Laponce64] equilibrando-

se entre as várias propostas de distinção que emergem das várias 

sondagens analisadas, destaca o fato de que a distinção entre direita 

e esquerda se resolve em última instância na distinção entre sacro e 

profano, no interior da qual encontram seu posto outras diferenças, 

como aquela entre ordem hierárquica e ordem igualitária e aquela 

entre postura tradicionalista favorável à continuidade e postura 

aberta ao novo ou progressista, favorável à ruptura, à 

descontinuidade. Uma das afirmações que percorrem todo o livro, 

reaparecendo nas mais diversas ocasiões, é que a religião está à 

direita e o ateísmo à esquerda. (BOBBIO, 2011, p. 93).  

Bobbio menciona, no trecho a seguir, um segundo pilar: a ideologia. 

O ponto de vista de que parte esta nova intérprete [Élisabetta 

Galeotti65] da distinção é o da análise ideológica, e mais uma vez o 

objetivo da análise é o de encontrar os conceitos mais compreensivos 

e exaustivos que permitam classificar com o máximo de 

simplificação, e ao mesmo tempo de completude, as ideologias 

dominantes nos dois últimos séculos. Retornando em parte as 

conclusões de Laponce, os dois termos escolhidos são “hierarquia” 

para a direita e “igualdade” para a esquerda. Também neste caso a 

 
64 Cf. LAPONCE, J. A. Left and right. The topography of political perceptions. Toronto: University of Toronto 
Press, 1981. 
65 Cf. GALEOTTI, E. “L’opposizione destra-sinistra. Riflessioni analitiche”. In: FERRARESI, F. (Org.). La 
destra radicale. Milano: Feltrinelli, 1984, p. 253-75. Cf. também GALEOTTI, E.; FERRARESI, F. “Destra-
sinistra”. In: ZACCARIA, G. (Org.). Lessico della politica. Roma: Edizioni Lavoro, 1987, p. 171-83. 
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oposição não é a que se poderia esperar. Por que “hierarquia” e não 

“desigualdade”? (BOBBIO, 2011, p. 103). 

 Depois de fazer um apanhado de diversos pensadores sobre os critérios de 

distinção entre “direita” e “esquerda”, Bobbio chega à seguinte síntese: 

Das reflexões feitas até aqui, das quais considero não ser possível 

excluir ao menos a atualidade, bem como da consulta a jornais e 

revistas realizadas ao longo dos últimos anos, resulta que o critério 

mais frequentemente adotado para distinguir a direita da esquerda 

é a diversa postura que os homens organizados em sociedade 

assumem diante do ideal de igualdade, que é, com o ideal da 

liberdade e o ideal de paz, um dos fins últimos que os homens se 

propõem a alcançar e pelos quais estão dispostos a lutar. (BOBBIO, 

2011, p. 111). 

Ana Raquel Motta e Sírio Possenti mobilizam essas reflexões de Bobbio com 

o intuito de demonstrar, via teoria do discurso, as teses do autor italiano: “Bobbio 

[2011] tornou-se uma referência clássica quando se trata dessa questão. Para ele, a 

distinção básica entre esquerda e direita é que a primeira é mais igualitária e a 

segunda mais inigualitária.” (MOTTA; POSSENTI, 2008, p. 304). No texto de 

Bobbio, é possível entender a expressão “inigualitária” como sinônimo de 

“hierárquica” ou “com diferenças”, pois estas seriam expressões positivas, ao passo 

que aquela seria uma expressão negativa. 

 Motta e Possenti também mobilizam o trabalho de L. C. Bresser-Pereira 

(2007, p. 83 apud MOTTA; POSSENTI, 2008, 304) para compreender os consensos 

em torno da diferença entre “direita” e “esquerda” política:  

Meu conceito de esquerda e direita tem como critérios a justiça social 

e a ordem pública, de um lado, e o reconhecimento ou não da 

necessidade de intervenção do Estado na economia, de outro. 

Enquanto alguém de direita prioriza sempre a ordem em relação à 

justiça, quem é de esquerda está disposto a arriscar a ordem em 

nome da justiça social; enquanto o conservador é hoje um neo ou 

ultraliberal, o progressista defende um grau razoável de intervenção 
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do Estado para corrigir as falhas alocativas e distributivas do 

mercado. 

 Ancorados nesses dois autores - Bobbio, de um lado; e Bresser-Pereira, de 

outro - Motta e Possenti mapeiam os consensos na produção dos discursos de direita 

e esquerda no Brasil. Vejamos como eles sintetizam essa questão: 

Se quiséssemos ensaiar uma semântica “global” (ver Maingueneau, 

1984) dessas duas formações discursivas (aceitemos essa categoria, 

por ora), certamente os semas /igualdade/ e /justiça/ seriam os 

fundamentais da esquerda e os semas /diferença/ e /ordem/ 

seriam os fundamentais da direita. Semas “secundários” seriam os 

relativos ao papel da natureza (maior para a direita) e da sociedade 

(maior para esquerda), ao do Estado (menor para a direita, exceto 

quando se trata de repressão, em decorrência do sema /ordem/) e 

maior para a esquerda (como corretor de desigualdades) e do 

Mercado (em relação ao qual se inverte a posição anterior) etc. 

(MOTTA; POSSENTI, 2008, p. 304-305, grifos dos autores). 

Esses “semas” passam a ser âncoras de análise dos discursos políticos 

polarizados. São eles que apontam para as formações discursivas contrárias na 

mterialidade do texto. Seja no pronunciamento de um político no palanque, seja em 

um debate eleitoral televisionado, seja no fato político noticiado nos meios de 

comunicação, esses semas agirão como manifestações da ideologia na superfície do 

discurso. 

 

A construção da ideia de “desordem” dos movimentos sociais pela mídia 

 

 A seguir, expomos a capa da Folha de São Paulo do dia 12 de junho de 2013, 

representativa da abordagem midiática da Folha sobre os Protestos de Junho. A 

partir dela, demonstraremos como se estrutura o discurso conservador a partir de 

três lugares de análise: a) o discurso manifestado nas cores; b) o discurso 
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manifestado na relação fotografia-texto; e c) o discurso manifestado no corpo da 

notícia. 

 

Fig. 1 - Folha de S. Paulo, 12/06/2013 
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O discurso das cores 

 

 A partir da reprodução da capa acima, realizamos algumas análises 

cromáticas por meio de software de extração das cores dominantes em uma 

imagem66. Num primeiro momento, selecionamos a imagem integral da capa para 

análise eletrônica. Os resultados foram os seguintes: 

 

 

Fig. 2 – Análise cromática da capa de 12/06 

 

 
66 O site utilizado foi o Img Online: https://www.imgonline.com.ua/eng/get-dominant-colors.php 

https://www.imgonline.com.ua/eng/get-dominant-colors.php
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 Em seguida, efetuamos o recorte de cada fotografia nessa capa e fizemos 

a análise separadamente. Os resultados foram os seguintes: 

 

Fig. 3 – Cores dominantes da primeira foto do jornal de 12/06 

 

Fig. 4 – Cores dominantes da segunda foto do jornal de 12/06 

 

Fig. 5 – Cores dominantes da terceira foto do jornal de 12/06 
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 As análises da capa integral (Fig. 2) revelaram, em geral, combinações de 

cores quentes (laranja), cores frias (verde-água) e cores neutras (cinza e marrom). A 

cor branca também aparece como dominante, uma vez que o software não ignora o 

branco da página e dos espaços entre as palavras. Em seguida, as análises eletrônicas 

das fotografias isoladas (figs. 3, 4 e 5) apresentam o predomínio de cores quentes 

que, no conjunto dos enunciados analisados, resgatam na memória coletiva as cores 

características do fogo, das explosões, dos conflitos e do caos67. 

 Dessa forma, podemos dizer que a percepção imediata da primeira página da 

Folha sobre os Protestos remete ao conflito, ao fogo e às explosões; sensações que, 

devido às escolhas fotográficas e sua composição cromática, constroem o 

acontecimento caótico apenas com base nas cores dominantes. 

 

O discurso na confluência entre a fotografia e o texto 

 

Ao observamos, nessa capa da Folha, as relações que se estabelecem entre as 

fotografias e o texto que as circundam (tanto as manchetes das notícias quanto as 

legendas das fotografias), chegaremos uma vez mais a resultados interessantes: 

primeiramente, assumindo que o jornal Folha de S. Paulo vincula-se a uma certa 

formação ideológica tida como “conservadora” no Brasil – ou seja, que a produção 

de seus enunciados é regida pela matriz semântica (sema) “ordem” – e definindo 

formação discursiva como “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a 

partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta 

de classes, determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2009, p. 147, grifo do 

autor), a edição de 12 de junho (Fig. 1) corresponde ao lugar de fala que lhe é 

constantemente atribuído em função de sua ideologia e da construção de um 

discurso a partir da homologia entre palavra e imagem. A imagem que observamos 

na capa da edição de 12 de junho (Fig. 3) tem, em seu centro visual, seis 

 
67 Esse predomínio se revelou também em outras capas publicadas durante o mês de junho de 2013. 
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manifestantes mascarados atrás de barricadas formadas por placas de madeira e 

metal; labaredas de fogo emolduram a imagem pela direita e pela esquerda; 

resquícios de madeira e metal são percebidos diante da barricada, como resultado 

do confronto entre manifestantes e policiais; a fumaça das chamas e as luzes dos 

postes em segundo plano contribuem para a construção do efeito de conflito na 

imagem. No entanto, nesse conflito, são os manifestantes os responsáveis pelo 

vandalismo, como lemos na manchete: “Contra tarifa, manifestantes vandalizam 

centro e Paulista”. O verbo “vandalizar” remete a uma ação disfórica por parte de 

seus agentes, como “destruir e danificar de forma brutal e gratuita”. Enunciados 

desse tipo contribuem para a produção de um discurso que frequentemente 

desqualifica os agentes de uma manifestação – pensando “manifestação” enquanto 

ato legítimo de uma democracia. 

Na expressão “manifestantes vandalizam”, embora haja o emprego de uma 

palavra pretensamente neutra - “manifestantes” – o verbo, no encadeamento 

sintático, dá o tom da notícia. Em outras palavras, é o verbo (no nível morfológico) 

ou a predicação (no nível sintático) que manifesta a formação discursiva (no nível 

discursivo). Em outras palavras, a predicação revela o PDV, as ideologias, as crenças, 

os valores, etc. sobre o fato reportado na mídia. 

A partir dessas questões linguísticas e das relações de homologia 

(BENVENISTE, 2006) entre palavra e imagem nessa capa de 12 de junho, 

constatamos como o jornal Folha de S. Paulo (nessa edição) produz enunciados 

derivados de uma matriz semântica “ordem”. Dessa forma, a “manifestação” 

(considerada como ato de vandalismo) desestrutura a ordem, e por isso é criticada 

na capa. 
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O discurso inscrito/escrito na notícia 

 

 A seguir, transcrevemos a notícia completa de capa da edição de 12 de junho 

de 2013, identificando nela algumas expressões pretensamente neutras (em azul), 

expressões voltadas à violência e à desestabilização da ordem (em vermelho) e 

expressões encapsuladas68 (em verde). 

Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista 

No 3º e mais violento protesto, ativistas enfrentam PM e 

atacam ônibus e estação de metrô; 20 são detidos. 

No mais violento protesto contra o aumento da tarifa do 

transporte público, manifestantes voltaram a entrar em 

conflito com a polícia na região central de São Paulo. Como saldo, 

20 pessoas foram detidas. Dois ônibus foram parcialmente 

queimados, e outros, apedrejados. Estações de metrô foram 

depredadas, muros, pichados, e vitrines, quebradas. Lojas e 

bancos fecharam as portas. Foi o terceiro ato em menos de duas 

semanas – os ativistas são contra a alta da passagem, de R$3 a 

R$3,20. Segundo a PM, mais de 5000 pessoas foram ao protesto. A 

prefeitura fala em 2500. Segundo policiais, militantes jogaram 

pedras, paus e coquetéis molotov contra a PM, que atirou 

balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de 

pimenta. A manifestação ocorreu sem a presença na cidade do 

prefeito Haddad (PT) e do governador Alckmin (PSDB), que estão 

em Paris. O Movimento Passe Livre promete um novo protesto 

amanhã. Ontem, policiais civis e servidores de saúde protestaram 

contra o governo Alckmin, e a reintegração de posse na zona sul 

também terminou em protesto. 

 
68 Para Koch (2015, p. 112), ”Encapsulamento ou sumarização é uma função própria particularmente 
das nominalizações que, ao encapsularem as informações-suporte contidas em segmentos precedentes 
do texto, sintetizam-nas sob a forma de um substantivo-predicativo, atribuindo-lhes o estatuto de 
objetos-de-discurso." 
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As partes de uma “notícia jornalística” são compostas por enunciados 

estruturados de modo “relativamente estável” (BAKHTIN, 2000). São elas, em geral, 

a manchete, o texto (ou título) auxiliar, o lead e o restante do corpo da notícia. Ao 

identificarmos as escolhas lexicais e os encadeamentos sintáticos associados à 

violência nessa estrutura, temos: 

• Título: Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista 

• Texto auxiliar: No 3º e mais violento protesto, ativistas enfrentam PM e 

atacam ônibus e estação de metrô; 20 são detidos 

• Lead: No mais violento protesto (...), manifestantes voltaram a entrar em 

conflito com a polícia na região central de São Paulo. 

Observamos aqui diversas construções que são imediatamente associadas à 

violência. Pensando somente no título, texto auxiliar e lead da notícia, contamos com 

as seguintes expressões: vandalizam, mais violento, enfrentam, atacam, detidos, 

mais violento, entrar em conflito, polícia. 

 Essas construções, que constam na formulação do enunciado, contribuem 

para a fixação da imagem violenta dos protestos e dos movimentos sociais, uma vez 

que se dá destaque para os quebra-quebras e não para as motivações e insatisfações 

dos movimentos em si. 

Ao constar na manchete de capa, é o ato violento que sintetiza os protestos (e 

também as greves, as manifestações, etc.) a partir de seus saldos negativos (como 

saldo, 20 pessoas foram detidas) e não a partir de sua legitimidade democrática.  

Isso evidencia o “efeito de neutralidade” a que toda notícia é submetida. 

Apenas o fato dessa notícia específica constar na capa do jornal, instaura-se de 

imediato um direcionamento argumentativo-discursivo que evidencia a “não-

neutralidade” da notícia, legitimando a hipótese de que, entre duas notícias 

possíveis, escolhe-se a que demonstra maior caráter sensacionalista. Vejamos, agora, 

o funcionamento do “efeito de neutralidade” no fio do discurso: 
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1) Manifestantes vandalizam 

2) Ativistas enfrentam e atacam 

3) Manifestantes entram em conflito e são detidos 

4) Militantes jogaram pedras, paus e coquetéis molotov (“Segundo policiais...”) 

Quando observamos o nível de formulação sintagmática do discurso, 

entendemos que os termos neutros, como “manifestantes”, “ativistas” e “militantes” 

são seguidos por predicados (sintagmas verbais) veiculadores de sentidos de 

violência e vandalismo. Dessa forma, se isolarmos apenas o nível lexical, teremos aí 

uma certa neutralidade; no entanto, no nível sintático (sintagmático) essa 

neutralidade é corrompida, criando então o “efeito de neutralidade” dos discursos 

jornalísticos. 

Em nossas análises, verificamos também um outro funcionamento textual-

discursivo importante no corpus analisado: as palavras “protesto” e “manifestação”, 

empregadas ao final da reportagem, sofrem a ação de “encapsulamento” (KOCH, 

2015). Ou seja, no nível do texto, elas passam a condensar os sentidos trabalhados 

ao longo do co-texto. Assim, protesto e manifestação seriam associadas, por meio 

do mecanismo de referenciação (MONDADA; DUBOIS, 2016), aos verbos 

vandalizar, enfrentar, atacar, deter, entrar em conflito etc.  

A reprodução desse funcionamento na mídia contribui para a construção de 

um discurso que deslegitima o caráter essencial dos movimentos sociais - a luta pelo 

bem comum - frequentemente associado a ações violentas. Como os ativistas 

queimam, apedrejam, depredam, picham e quebram, eles são construídos como um 

“transtorno à ordem”, e por isso são criticados pelo discurso conservador. 

Se pensarmos nas motivações iniciais do Movimento Passe Livre, qual seja, a 

baixa dos R$0,20 centavos do transporte público, teríamos uma pauta muito cara do 

“discurso de esquerda”, associada à “igualdade” (BOBBIO, 2011; MOTTA; 

POSSENTI, 2008). No entanto, essas questões são apagadas pela mídia de vertente 

conservadora em detrimento do destaque dos atos que prejudicam essa “ordem”.  
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Considerações finais 

 

Procuramos demonstrar, neste trabalho, como o discurso conservador atuou 

como pano de fundo dos enunciados mistos – isto é, no diálogo entre a palavra e a 

imagem – que noticiaram o início dos Protestos de Junho de 2013 pela Folha de S. 

Paulo. A partir das contribuições de Bobbio e Motta e Possenti, no campo da filosofia 

política e da Análise do Discurso, respectivamente, encontramos ferramentas para 

diagnosticar o funcionamento dos discursos polarizados de direita e esquerda na 

mídia brasileira. 

O trabalho colocou em pauta, também, o lugar das notícias oriundas das 

fontes mainstream perante a democracia. Se, de um lado, a mídia tradicional serve 

aos ideais das classes sociais dominantes, estas, por sua vez, por meio das fontes 

midiáticas tradicionais, controlam os consensos do que se entende ser “a democracia 

brasileira”. 

A partir do histórico dos Protestos de Junho e das análises realizadas, 

percebemos que, fundamentalmente, as pautas iniciais dos Protestos eram de 

natureza progressista e democrática, uma vez que a redução dos preços das 

passagens dos transportes públicos visava o bem comum (a “igualdade” de direitos 

de utilizar os meios de transporte). O levante contra a decisão do governo era, por 

isso, legítimo. No entanto, as notícias sobre as primeiras movimentações dos 

Protestos pela Folha revelaram um caráter predominantemente conservador (a 

desestabilização da “ordem” que essas manifestações provocavam). A Folha, 

enquanto um veículo de conservação, colocou-se prontamente em uma posição 

crítica (ao menos nas capas recolhidas entre 07 e 30 de junho de 2013) dos Protestos, 

destacando, como demonstramos, o caráter violento e caótico das mobilizações 

democráticas. 
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: TRABALHO, EDUCAÇÃO E CULTURA 

NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

Terezinha Richartz 

Zionel Santana 

 

Introdução 

 

O objetivo deste capítulo é discutir como os conceitos de democracia de 

Habermas perpassaram os modelos de educação e trabalho, entendidos como 

Direitos Humanos, presentes na Revolução de 30, na Revolução de 64 e em 1988, 

com a entrada, em vigor, da Constituição cidadã, que irá incorporar, nesta seara, as 

minorias. 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 

1948, os Direitos Humanos básicos incluem o direito à vida, à liberdade de expressão 

de opinião e de religião, o direito à saúde, à educação e ao trabalho. Por isso, discutir 

os Direitos Humanos é tarefa difícil pela complexidade e extensão da pesquisa que 

demandará muito tempo. Por isto, optou-se pelo recorte “educação, trabalho e 

direitos culturais”.  

O Brasil é signatário desse acordo internacional. No referido documento, 

encontramos respaldo para dizer que trabalho e educação são direitos humanos e 

que, portanto, todo Estado precisa zelar por eles. Reza o artigo 23° “Toda a pessoa 

tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e 

satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 4).  

Quanto à educação, o respaldo legal é encontrado no Artigo 26°:  

Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, 

pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O 

ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve 
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ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a 

todos em plena igualdade, em função do seu mérito. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 4) 

Quanto aos direitos culturais encontramos respaldo no artigo 27 “Toda a 

pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de 

fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste 

resultam.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 4). Desta forma, 

interligado à educação, já que contribui para o progresso científico. 

Mas, para entendermos como, no Brasil, efetivou-se a questão do trabalho da 

cultura e da educação precisamos esclarecer como se dá a participação da população 

nesse cenário. Para isso, lançamos mão dos conceitos de democracia, em Jürgen 

Habermas: a concepção liberal, a republicana e a deliberativa. 

Acreditamos que, na nação brasileira, os dois modelos foram os mais usuais: 

a concepção liberal e a republicana. A democracia deliberativa ainda está longe de 

acontecer. Vejamos a questão a seguir. Para Habermas, na Concepção Liberal, a 

liberdade é negativa. O cidadão só pode fazer uso dela como pessoa privada. “Na 

condição de portadores de direitos subjetivos os cidadãos gozam da proteção do 

Estado na medida em que se empenham em prol de seus interesses privados dentro 

dos limites estabelecidos pelas leis” (HABERMAS, 1995, p. 40). 

O direito à cidadania se dá pelas pessoas privadas que vão orientar suas ações 

para seus interesses privados. Cabe ao estado garantir a “[...] proteção de direitos 

subjetivos privados iguais” (HABERMAS, 1995, p. 41).  Os interesses se dão a partir 

do mercado.  

O eixo do modelo liberal não é a autodeterminação democrática dos 

cidadãos deliberantes assim a normatização (em termos de Estado 

de Direito) de uma sociedade centrada na economia que, mediante a 

satisfação das expectativas de felicidade de pessoas privadas 

empreendedoras, deve garantir um bem comum entendido, no 

fundo, de modo apolítico). (HABERMAS, 1995, p. 47) 
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Neste caso, a “[...] cidadania é considerada como um ator coletivo, que reflete 

o todo e age por ele” (HABERMAS, 1995, p. 47). O cidadão se preocupa só com seu 

interesse. É o modelo que encontramos presente na Revolução de 30 e também na 

Revolução de 64.  

 

Educação e trabalho na revolução de 30 e 64 

 

 No Brasil, quando comparamos a Revolução de 30 com a de 64, percebemos 

dois marcos fundamentais da educação brasileira. Pela própria característica das 

Revoluções, tanto em âmbito econômico, social, político e ideológico. A Revolução 

de 30 tinha por objetivo, de fato, realizar uma mudança na estrutura do país. Desde 

a chegada de D. João VI, com a formação do Estado nacional, entre 1808 a 1822, não 

ocorreram mudanças sociais importantes
69

. Portanto, a independência não alterou 

dois quadros fundamentais do Brasil, da sociedade colonial: o trabalho escravo e a 

exploração da terra na forma de latifúndios. Vale lembrar que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos ainda não tinha sido promulgada. 

 A exploração do trabalho escravo impossibilitava, por um lado, a acumulação 

primitiva.  Por outro lado, o trabalho só era mantido com a compra de escravos e, já 

nesta época, meados do século XIX (1850), com a proibição do tráfico de escravos 

imposta pela Inglaterra (não podemos esquecer aqui os interesses da burguesia 

inglesa no Brasil) e a lei de Eusébio de Queirós e outros mecanismos que 

impossibilitavam a comercialização dos escravos. O fato interessante é que os 

fazendeiros precisavam investir boa parte de seu capital na compra de escravos e não 

era lucrativo, a não ser para os traficantes. Portanto, produzir o café tornava-se cada 

vez  mais caro. 

 
69 Quando nos referíamos aqui em mudanças, são as mudanças sociais importantes, no tocante a 
estrutura social colocada, que não possibilitou o desenvolvimento da burguesia nacional forte, para se 
impor e propiciar o surgimento do capitalismo. Não era possível a convivência da escravidão juntamente 
com o processo de industrialização. 
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 O Brasil, por ser um país tardio na formação da sua burguesia, tinha 

dificuldades em colocar em prática o trabalho livre. Para que isso acontecesse, seria 

necessário mudar radicalmente a sua estrutura. É o que vai propor a Revolução de 

30, embora tardiamente. O trabalho livre obrigava uma mudança radical, como, por 

exemplo: a solidificação do capitalismo, o que demandava que fossem atendidos 

alguns pontos básicos, tais como: direito à propriedade privada para todos, uma 

liberdade econômica e social, a acumulação de capital e um mercado  interno e 

externo. 

Os cafeicultores, entretanto, jamais aceitariam fazer tais concessões aos 

escravos. Por isso, a saída era abrir o país à mão de obra estrangeira, ou seja, aos 

imigrantes. Esta abertura, de um lado, beneficiava os cafeicultores. Por outro lado, 

ainda era restrita aos imigrantes. Na lei de terras de 1850, proibia-se a ocupação de 

terras devolutas de outra forma que não através de sua compra. Por isso, obrigavam-

se os imigrantes a trabalharem nas fazendas de café e, se conseguissem poupar 

alguma porcentagem de seus salários, poderiam comprar as terras.  

 Pensar a educação neste período é entendê-la como uma educação para a elite. 

E não para a classe média. O escravo, o índio, a mulher e os pobres, obviamente, não 

foram incorporados ao processo educacional. Por isto, a Revolução de 30 será 

comandada pela elite intelectual e a burguesia com o espírito nacionalista para uma 

abertura ao capitalismo.  

O Manifesto dos Pioneiros de 1932 veio em defesa da Escola Nova, buscando 

a reconstrução educacional no Brasil. Possuía cunho liberal. 

Era um movimento educacional que se inseria no processo de 

industrialização e de desenvolvimento que os países centrais já 

viviam: abertos a estímulos ideológicos, buscavam orientação e 

meios, em vista de cobrir às necessidades de mão de obra produtiva 

e rendosa nas fábricas. (SANTOS; PRESTES; VALE, 2006).  

Portanto, fica claro que a escola deveria preparar a mão de obra para as novas 

demandas do mercado. 
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Neste período, de 1922 a 1950, cria-se um cenário nacional em que entram em 

cena alguns atores. Segundo Bresser: por um lado, havia a burguesia mercantilista, 

voltada para o setor de exportação, e a outra substituidora de exportação. Havia 

também a burguesia industrial, a burguesia financeira e os tecnoburocratas e os 

economistas, fruto do pensamento positivista na política e na organização do país, 

em busca de uma ordem que conduza ao progresso. De outro lado, estavam os 

trabalhadores urbanos que se dividiam na pequena burguesia, o operário assalariado 

à margem dessa estrutura, e, por último, os trabalhadores rurais. “A hegemonia na 

tradição gramsciana refere-se à subordinação ideológica das classes exploradoras às 

classes dominantes, que permite a estas últimas o exercício de sua dominação por 

consentimento" (MARTINS, 1988, p. 17). 

 Neste período, 1940 a 1950, há uma hegemonia da burguesia agrária 

exportadora, que irá determinar, segundo Bresser, as linhas políticas da sociedade e 

em consequência também da educação. Para entender essa relação política do país, 

há duas correntes: a primeira afirma que o Brasil é um país agrícola com riquezas 

naturais. Deve explorar esta sua vocação natural (plantation) que, de certa forma, 

deve ser moldada na sociedade, e principalmente, através da escola. Ela tem a tarefa 

de preparar os jovens para amar as atividades agrícolas e desenvolver esta vocação, 

e engrandecer o campo. Cabe à educação trabalhar os mitos agrários (as lendas, o 

folclore ligado à natureza, com o grande slogan “O Brasil é o celeiro do mundo”, 

“minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá...”, recuperar o bairrismo rural).   

A segunda tese e colocada contrária à primeira, é a de que o Brasil não tem 

uma vocação agrária, teoria sustentada pela burguesia nacional, isto é: os capitalistas 

industriários, dentre eles, Hélio Jaquaribe, as correntes do governo JK e Alberto 

Guerrileiro na cartilha brasileira.  

A Revolução de 30 expressa a ascensão da burguesia industrial à 

dominação política. Como representante desta corrente Nelson 

Werneck Sodré, em Formação Histórica do Brasil, apresenta a 

Revolução de Trinta como uma adaptação da estrutura política 

inadequada, obsoleta, vivendo por inércia, rotina em seus processos, 
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às modificações que vinha sofrendo a estrutura econômica. 

(FRANCO, OLIVEIRA; HIME, 1970, p. 119) 

 Essa burguesia vai propor um projeto de industrialização e independência 

política. Portanto, nesse período, a sociedade brasileira se divide em dois grupos: a 

oligarquia mercantilista (imperialista), e o grupo modernizante, por JK configurado 

pelas representações de Roberto Simonsem, Caio Prado Júnior e Celso Furtado. A 

partir desse quadro político nacional, o Estado se apresenta em crise, o que irá 

refletir no projeto educacional brasileiro.  

Vejamos: A) O estado desenvolvimentista apresenta a crise do Estado nos 

anos 30, a crise da constituição do mesmo que colocará em dúvida o pensamento 

liberal da intervenção deste na economia. Por outro lado, não existe um discurso que 

justificasse tal intervenção. Não havia, ainda, uma formulação teórica, mas, entre 

1945 e 1950, a partir de Roberto Simonsen, começa-se a estruturar um pensamento 

para o desenvolvimento do Estado e o seu papel, contrário à posição de Eugênio 

Gudin.  

Roberto Simonsen acreditava no desenvolvimento nacional. O seu 

pensamento era a adaptação da teoria de Keynes na realidade brasileira: buscar-se-

ia sustentação para a intervenção do Estado nas políticas sociais. Neste período, 

entra em cena, também (1949), a CEPAL70 (Comissão Econômica para a América 

Latina). Simonsen argumentava que era necessário descartar a possibilidade de 

exportação como meio de se desenvolver. A condição para combater a miséria é, em 

sua visão, a industrialização. E, para avançar neste sentido, é preciso investir em 

infraestrutura (transporte e energia), aumentar a produção agrícola, através da 

modernização.  

Na indústria, é preciso investir na industrialização pesada (setor químico e 

metalúrgico); é preciso crédito externo para realizar estas atividades; o estado 

deveria intervir através do planejamento (planificação). A iniciativa privada não tem 

 
70 CEPAL nasce e 1948, no pós - guerra logo após a criação da ONU, para explicar a natureza do processo 
de industrialização na América Latina. Entre 1914 - 1945, principalmente o Brasil, Argentina e o México 
queriam explicar os problemas enfrentados pelas indústrias; propor uma política pública. Parece a ideia 
do capitalismo tardio, é um órgão técnico que levanta dados estatísticos. 
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condições de, sozinha, enfrentar essa tarefa, defender a burguesia industrial. Mas no 

plano ideológico conseguiu, no entanto, conquistar a massa urbana, os militares, a 

classe média e até a esquerda intelectual. No processo político, não propunha que a 

burguesia assumisse o poder. Não defendia que o poder político saísse das mãos dos 

outros setores (SIMONSEN; GUDIN, 2010).  

 Por outro lado, Eugênio Gudin via que o papel do estado deveria ser limitado 

para não comprometer a iniciativa privada. Dever-se-ia manter a exportação como 

prioridade. Se todos os países se especializarem naquilo que lhe é próprio, todos 

sairiam ganhando (CEPAL criticava essa ideia). O Brasil deveria ficar com a 

agricultura. Admitia um pequeno desenvolvimento da indústria, mas nada que 

comprometesse os investimentos na agricultura. Queria que o café fosse o grande 

produto de exportação. Defendia um Estado liberal que não intervisse naqueles 

pequenos desequilíbrios.  

O processo político vivido pelo Brasil nas décadas recentes, em que 

se destacam os fluxos e refluxos de autoritarismo político, deve ser 

diagnosticado em termos de que o país vive uma crise constitucional 

[...]. Esse diagnóstico vê nas manifestações autoritárias e na 

instabilidade institucional vicissitudes decorrentes da 

transformação da estrutura social brasileira sob o impacto da 

expansão capitalista e dos processos de industrialização e 

urbanização.  (REIS, 1985, p. 19). 

 No fim dos anos 40, várias questões eram perceptíveis na América Latina: o 

surgimento da industrialização e a diversificação, apesar de, no entanto, esta limitar 

a indústria; a exportação de produtos manufaturados, inclusive no Brasil, o início da 

dívida externa, por falta de reservas cambiais; a dificuldade de manter a competição 

dos produtos no mercado externo. Por outro lado, as economias centrais queriam 

impor aos países periféricos um retrocesso, ou seja, a retomada da divisão 

internacional do trabalho, que vigorou até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, 

produtos agrícolas e mineração constituiam o que deveria ser exportado pelos países 
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periféricos.71 Era necessário industrializar a América latina, para que houvesse uma 

maior soberania, autodeterminação e o combate à miséria.  

 Portanto, a posição da CEPAL era contrária à ideia de especialização na 

exportação de produtos primários, à teoria convencional do comércio internacional 

que argumentava com bases teóricas que a divisão internacional do trabalho era boa 

para todos os países. Todos são beneficiados, pois os ganhos de produtividade se 

transferiam para os preços, ou seja, com o avanço tecnológico a produtividade seria 

maior, e com a substituição da importação, já que o desenvolvimento econômico 

seria voltado para dentro. Esta realidade vigorou principalmente dos anos 30 a 60. 

O processo de desenvolvimento interno foi induzido pelo investimento interno e não 

pela exportação. O investimento se orientava pelo estímulo externo, portanto, 

“gargalos externos” e isso que estimulava o avanço da substituição da importação.  

 A diversificação da produção e sua estrutura produtiva alteravam, com isso, a 

pauta de importação de alguns produtos, que foram substituídos por outros 

necessários para a industrialização. Só ficavam na pauta os bens essenciais (petróleo, 

máquinas e matéria prima). 

 Para a CEPAL, o desenvolvimento das forças produtivas aconteceria em 

caráter ideológico, pois, quando um país se industrializava, no fundo, era bom para 

a burguesia industrial, embora não significasse, necessariamente, que era bom para 

a população de modo geral.  Mas a visão da CEPAL sobre esta realidade era a de que 

não há uma contradição entre capital e o trabalho. Entendia-se que o único conflito 

existente era entre as indústrias (ganharem) e os exportadores (perderem). Para a 

CEPAL, o que era bom para a burguesia era também bom para a nação. 

 A Revolução de 1964 teve duas dimensões fundamentais: a estrutura externa 

e a interna. O objetivo era que a ordem fosse mantida. Por quê? Vejamos: nas 

décadas de 50 e 60, a política do governo era a substituição da importação de 

manufaturados por produtos industrializados. Essa postura reacendeu o 

 
71 O FMI foi criado no pós-guerra, juntamente com o Banco Mundial e são os países avançados que têm 
mais poder sobre eles. Mais tarde as multinacionais resolvem produzir nos países periféricos em vez de 
exportar. 
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nacionalismo. Portanto, cria-se um movimento em defesa de um desenvolvimento 

capitalista nacional: a criação da Petrobrás, em 1953. O nacionalismo defendia o fim 

da dependência da nação, a luta contra a dominação estrangeira, que, de certa forma, 

interessaria à burguesia nacional e à classe operária. A Revolução de 64 tinha como 

objetivo promover a participação popular e assegurar o poder burguês (ao contrário 

da Revolução de 30). 

 Entre 1962 e 1963, a participação popular atingiu seu ápice com as greves 

operárias, invasões de propriedades agrárias, insubordinação nas forças armadas. 

Os grupos dominantes tinham a responsabilidade clássica de instaurar a 

democracia. Era uma democracia que ameaçava o poder. Por isto, a Revolução de 64 

tinha bem clara a ameaça popular que sofria: “se a democracia ameaça o poder, 

elimine-a”. 

A noção de pretoriamismo, elaborada e utilizada sobretudo por 

Samuel Huntington. Essa noção salienta a fragilidade da 

aparelhagem institucional e dos procedimentos e regras destinadas 

a enquadrar o processo político, donde resulta o caráter de vale-tudo 

que tende a marcar aquele processo e que acarreta a proeminência 

dos militares, dada a peculiaridade dos recursos por eles 

controlados: os instrumentos de coerção física. (REIS, 1985, p. 20) 

 Entra em cena o regime militar. Mas o que levou ao golpe, em 31 de março de 

64? Neste cenário, temos Jânio Quadros (UDN), Presidente da República, que ataca 

João Goulart (PTB), que é o vice-presidente, pelas suas posições progressistas em 

relação à política trabalhista. Jânio confundiu o ato de governar com o ato de punir, 

e administrar com o proibir. Para combater a inflação, congelou os salários, acabou 

com o subsídio do trigo e dos combustíveis. O preço do pão e das passagens de ônibus 

subiram. Desvalorizava, assim, a moeda (cruzeiro) em mais de 100%, beneficiando 

apenas a burguesia agroexportadora e os investimentos estrangeiros. 

  Os militares pretendiam impedir a posse de Goulart com medo da volta do 

sindicalismo getulista. Mas uma reação legalista tomou conta do país. Para Goulart 

assumir o governo, os militares e parlamentares instituíram o regime 

parlamentarista. Goulart acreditava que somente as reformas sociais, 
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principalmente a agrária, poderiam evitar uma revolução social. Setores ligados aos 

grandes proprietários de terra e a direita ligada à UDN acusavam-no de estar 

seguindo o comunismo. O Plano Trienal  buscava o crescimento econômico e o 

controle da inflação. Como as metas não foram atingidas, as organizações sindicais 

e de esquerda começavam a criticar o seu governo. 

  No fim do governo Goulart, a direita ganhou. Os conservadores e moderados 

seguiam com a sua tese de que só uma revolução purificaria a democracia, pondo fim 

à luta de classes, ao poder dos sindicatos e ao perigo do comunismo. No início de 

1964, Goulart optou por fazer as reformas de base por decreto: reforma agrária nas 

terras, reforma urbana (temor da classe média em perder seus imóveis para os 

inquilinos), além das propostas para conceder o voto aos analfabetos (e aos quadros 

inferiores das Forças Armadas).  

Nesse cenário, os militares assumem para ordenar as relações conflituosas na 

sociedade em busca de colocar ordem. Pela primeira vez, as Forças Armadas 

assumem diretamente o poder e, dentre elas, muitas funções do governo. 

Estabelecem o autoritarismo: “quem manda é a cúpula militar, órgãos de informação 

e repressão, burocracia técnica do Estado”. A intervenção do Estado se fazia na 

economia, priorizando os empréstimos externos e o estímulo do ingresso do capital 

estrangeiro para financiar o desenvolvimento econômico. Esse modelo privilegiou as 

grandes empresas nacionais públicas e privadas. As multinacionais, que 

contrapunham ao governo Goulart, tentavam promover o desenvolvimento 

autônomo a partir da burguesia nacional.  

Todavia, o governo que se estabeleceu após a derrubada do governo 

constitucional em 64 adquiriu características que o tornaram 

distinto das formas típicas assumidas pelo anterior em relação à  

organização do Estado, no exercício do poder e na estrutura da 

autoridade, e ao contrário das políticas públicas adotadas para levar 

a sociedade a conformar-se a um dado “modelo” de expansão 

capitalista. (MARTINS, 1988, p. 67) 
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O Brasil pós-64, na categoria dos regimes burocrático-autoritários, assume 

esta postura de uma forte intervenção do Estado na economia e na organização 

política de produção. 

 Os militares tomaram, assim, as primeiras medidas para conter a “desordem 

nacional”. Vejamos: 

 A) 1964- Ato Institucional nº 1, que previa eleição indireta para Presidente da 

República. Em 1964, foram proibidas as atividades sindicais e estudantis. Neste 

período, foi criado o SNI (Serviço Nacional de Informações); 

 B) 1965- Ato Institucional nº 2. Este ato possibilitou ao governo o direito de 

cassar e suspender os direitos políticos; limitação da livre manifestação de 

pensamento; extinção dos antigos partidos políticos e criação da Arena (Aliança 

Renovadora Nacional e MDB (Movimento Democrático Brasileiro); o direito de 

decretar o recesso do Congresso e eleições indiretas para governadores; 

 C) 1966- Ato Institucional nº 3: eleição indireta dos governadores dos Estados 

através das respectivas assembléias estaduais; 

 D) 1967- Ato Institucional nº 4: Reconvocou o Congresso Nacional em caráter 

extraordinário, já que este estava fechado, desde outubro de 1966, pra aprovação do 

novo texto constitucional. Esta constituição ampliou os poderes conferidos ao 

Executivo; 

 E) 1968- AI 5 - O Presidente da República passou a governar com poderes 

praticamente absolutos: fechamento do Congresso Nacional, quase a metade dos 

parlamentares do MDB foram cassados e alguns presos; professores, intelectuais, 

jornalistas perderam o emprego. Os meios de comunicação passaram a ser 

censurados. Qualquer pessoa poderia ser acusada de delito contra a segurança 

nacional. “A organização Institucional do estado, o regime revogou direitos 

constitucionais, civis e políticos, supriu e controlou” (MARTINS, 1988). 

 Artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque foram obrigados 

a deixar o país. Ficou suspensa a garantia de habeas corpus aos acusados de crimes 

de infração contra a ordem econômica, social e economia popular; a atividade 
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política ficou somente com a guerrilha urbana; o futebol desempenhou importante 

papel na sustentação da imagem do governo; adesivos nos automóveis como: “Brasil: 

ame-o ou deixe-o”, mostravam qual a ideologia dominante. 

 A Economia entre 1968-73 levou ao milagre econômico; indústria 

automobilística; crédito ao consumidor; obras estatais; construção Civil (Rodovia 

dos Imigrantes); SFH (Sistema Financeiro de Habitação). “O Bolo precisava crescer 

para depois ser divido”, conforme afirmava Delfin Neto, ministro da economia 

naquele momento. Só que isto nunca aconteceu. 

 Neste período, foi criado o FUNRURAL (aposentadoria para os trabalhadores 

do campo). 

O nacionalismo desenvolvimentista é a ideologia típica das forças 

novas, que se acham identificados com o processo de decolagem 

econômica do Brasil: a burguesia urbana industrial, a classe média 

urbana tecnológica, a classe média rural tecnológica e o proletariado 

não-cartorial.  (IANNI, 1997, p. 34) 

 No Brasil, tradicionalmente, essa correlação sempre favoreceu os interesses 

das classes dominantes, sempre com o apoio do Estado, expresso nas políticas 

econômicas, sociais e culturais. Se, de um lado, setores das classes dominantes se 

articulavam, os movimentos sociais populares, e outros setores organizavam-se 

também (a sociedade civil). São exemplos desta mobilização social (tanto a classe 

dominante e a sociedade civil): IDORT (Instituto de Organização Racional do 

Trabalho), nos anos trinta; da FIESP (Federação das Indústrias no Estado de São 

Paulo), e do SENAI (Serviço Nacional da Indústria), nos anos quarenta; do ISEB 

(Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais), nos anos sessenta; e, mais recentemente, 

de órgãos como a UDR (União Democrática Ruralista), nos anos oitenta, além do 

fato de a maioria dos órgãos já existentes terem se fortalecido.  

Mesmo em épocas de forte mobilização política, como nos últimos anos que 

antecedem o golpe de 64, quando, ao lado de outros movimentos, campanhas e 

centros de educação e cultura popular começam a instalar, pressões contrárias 

surgiam constantemente. Assim, temos o movimento de “Cultura Popular” em 
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Recife, a Campanha de “Pé no Chão também Se Aprender A Ler”, em Natal, o 

“Movimento de Educação de Base”, promovido pela Igreja Católica, e o “Centro 

Popular de Cultura”, pela União Nacional dos Estudantes (UNE), estes dois 

emergidos nos anos 1960 e 1961. Ressalta-se, porém, que foram todos rapidamente 

desarticulados após 1964. A constituição da classe trabalhadora e o 

desencadeamento de movimentos populares se fizeram acompanhar da organização 

dos meios de defesa das classes dominantes. (KAWAMURA, 1990). 

A lei de Diretrizes e Bases de 1961, decretada após anos de discussão 

em torno do anteprojeto elaborado por Clemente Mariani em 1948, 

veio rearticular novas condições para a adequação do sistema 

educacional à modernização econômica. Ao favorecer o 

desenvolvimento do ensino particular, indiretamente possibilitou a 

expansão dos chamados cursos profissionalizantes no nível médio, 

como comercial, contabilidade, normal etc., em sua maioria de baixo 

nível e oferecidos no período noturno. Paralelamente, associações 

vinculadas aos interesses de expansão do capitalismo industrial no 

país, como o IDORT e o SENAI, procuraram implementar novas 

formas de formação para o trabalho, fora do âmbito da Escola. Tal 

prática vinha ao encontro das propostas de Educação permanente, 

presentes no Brasil a partir da II Guerra Mundial.  (KAWAMURA, 

1990, p. 17). 

O analfabetismo era grande no Brasil. E essa legislação era de tendência 

funcionalista e positivista, dando respaldo para a burguesia, que esperava o rápido 

progresso do país (SANTOS; PRESTES; VALE, 2006). 

 O primeiro ponto a ser analisado é quando eles colocam a “Tecnologia e 

Educação igual a Trabalho”. No entanto, a tecnologia consiste no saber fazer 

vinculado à práxis. O que nos parece é que os autores trabalham com o conceito de 

técnica que é um conhecimento científico aplicado à produção e historicamente 

acumulado através da apropriação sistemática dos conhecimentos intrínsecos à 

própria prática do trabalho.  
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Percebemos, pois, que a preocupação é garantir que a educação, ao final de 

seu “processo” educacional, prepare os indivíduos numa linguagem técnica, com 

isso, competentes para servir à produção capitalista, ou seja, indivíduos funcionais 

que devem executar e reproduzir a técnica apreendida desvinculada de um saber. 

Essa preocupação faz-nos voltar à história deste país, quando, a partir do golpe de 

1964, com o processo de internacionalização do mercado interno, da cultura e da 

política, intensificou-se o processo modernizador expresso na presença de 

multinacionais, nos equipamentos modernos e aparelhos tecnológicos sofisticados 

que aqui chegaram, e os brasileiros, na sua maioria, não conseguiam acompanhar, 

por terem uma estrutura educacional sem uma tradição da construção e produção 

do conhecimento em raízes não da nossa realidade. 

 Quando há essa preocupação em priorizar as tecnologias, reproduz–se, assim, 

no âmbito educacional, a separação entre saber e o fazer, e a divisão social do 

trabalho se faz presente. Com efeito, repete-se a mesma preocupação em tempos 

diferentes: a educação em função de um mercado capitalista. Há 35 anos tivemos a 

mesma tentativa. Já é hora de mudar a dinâmica sobre a educação no país, tempo 

suficiente para comparar com a história de outros países, que superaram essa 

dificuldade em prol da melhoria educacional de sua população. Não é servindo os 

ditames das necessidades capitalistas que os problemas educacionais serão 

resolvidos. 

 Com efeito, os autores trazem, no seu bojo reflexivo, a pura concepção 

economista de educação. Eles têm a preocupação em sistematizar as necessidades 

dos recursos humanos para a economia, concebendo a educação como indústria de 

prestação de serviço. Isso, aliás, parece comum em boa parte daqueles que têm a 

preocupação em pensar a educação na modernidade, em nosso país. Isto não 

significa que o econômico não se faça presente na estrutura educacional. Mas como 

a única saída para a crise educacional brasileira, é uma posição equivocada. “A 

técnica faz parte da vida, mas a vida não é só técnica” (DEMO, 1997, p. 28). Aí 

poderemos reafirmar que vamos produzir indivíduos sem vida incompetentes para 

a sociedade como um todo. 
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 Entretanto, produzir indivíduos incompetentes, incapazes de pensar, não é 

mister da educação. A política educacional tecnocrática, implantada a partir de 1964, 

principalmente na educação, tinha como objetivo manter e torná-la eficiente para 

formar trabalhadores competentes e cidadãos integrados ao projeto econômico e 

social. A competência é nada mais entendida como a qualificação para realizar 

determinadas funções na área econômica e político-administrativa, de acordo com 

os padrões de produtividade preestabelecidos.  

A visão funcionalista, tecnicista, instrumentista e economista da Educação 

possibilitou ao Estado sua utilização na reordenação dos trabalhadores, 

ideologicamente, para a integração aos propósitos preestabelecidos, sem 

questionamento e, o que é pior, para uma população de um país, sem alternativas. 

 Postulava Heródoto: “todo tradutor é um mentiroso”, referindo-se aos 

historiadores, que, de certa forma, deixam escapar sua visão dos fatos que narram. 

Ou, em outras palavras: sempre há um pouco de ideologia e influências naquilo que 

se relata. Esses autores nos trazem a lembrança do quanto é difícil ser imparcial. Por 

isso, não queremos, aqui, esgotar as questões que envolvem a política educacional 

brasileira, a partir de 1964, imposta pelo Estado à população, voltada para o 

desenvolvimento econômico, científico e tecnológico a serviço das multinacionais e 

do capital estrangeiro.  

 Contudo, os autores reproduziram esta preocupação do Estado, desde 1964, 

que ainda se faz presente, depois de tantos erros do passado. Talvez por pertencer e 

ter servido e defendido essa ideologia com tanta fúria, esquecendo-se, no entanto, 

do fundamental: repensar a sua práxis, seu conhecimento (para não cair no rol dos 

incompetentes). 

 Tratar a educação brasileira em relação às novas tecnologias não se limita a 

analisar apenas o impacto mútuo entre ambas, nem simplesmente o 

desenvolvimento de tecnologias educacionais. A questão é mais complexa, tanto a 

educação quanto a tecnologia compreendem processos culturais estreitamente 

conectados ao processo produtivo e aos interesses políticos. Por isso, Edgar Morin 

(1997) alerta-nos para o fato de que as potências industriais extrapolam o domínio 
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da produção e o controle material, para o domínio da inteligência, vontade, 

sentimento e imaginação de milhões de pessoas que ouvem rádio, veem televisão e 

cinema. As técnicas feitas pelas indústrias possibilitam a produção e consumo de 

imagens, palavras e ritmos em grande escala, caracterizando uma nova realidade 

social. As tecnologias colocam desafios de várias ordens para a educação, tais como: 

como inseri-las no processo educacional sem limitar a criatividade e a visão crítica? 

Como coadunar a especialização e a alienação?  Como atender às necessidades 

individuais frente ao “capitalismo selvagem”? Como dar conta das novas demandas 

por inclusão que brotam da sociedade? Percebe-se, diante disso, a necessidade de 

uma nova legislação que incorpore essas transformações.  

 

A constituição cidadã e a incorporação das minorias 

 

 No Brasil, a partir da década de 1980, com um mercado internacional pautado 

por doutrinas neoliberais e o avanço da globalização, era necessário que o governo 

brasileiro investisse mais no sistema educacional, para que o trabalhador fosse 

polivalente e qualificado. Por outro lado, do ponto de vista político, com o fim do 

regime militar, em 1985, eram necessárias leis que, de fato, contemplassem a nova 

dinâmica da sociedade brasileira. Esta vinha de um momento de participação 

política maior, estimulada pelas “Diretas já”. Por isso, o envolvimento, 

especialmente dos setores organizados, foi visível. Os avanços, nesse contexto, em 

relação aos direitos humanos, trabalho e educação são evidentes. 

A Constituição de 1988 possibilitou combater qualquer forma de 

discriminação, previu normas ligadas ao Direito do Trabalho que protegem os 

trabalhadores urbanos e os rurais, além de incorporar as pessoas com deficiência, 

tanto no âmbito privado, como no âmbito público: “Art. 7º: São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social.” Já o inciso XXXI proíbe “[...] qualquer discriminação no tocante a salário e 

critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência” (BRASIL, 1988). 
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Em 1995, o Banco Mundial destacou a educação, especialmente a educação 

básica, como fator fundamental para o crescimento econômico, para a superação das 

desigualdades e para a obtenção de um ambiente político estável (VIEIRA, 1999). A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no seu art. 1º, dispõe que 

todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Nesse sentido, a 

Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, dispõe que todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, é explícito, no Brasil, o grande 

desafio em fazer com que sejam concretizadas essas garantias previstas nesses dois 

documentos. Os direitos humanos decorrem da dignidade da pessoa humana. Para 

que isso aconteça, a educação tem o papel fundamental, tanto para preparação para 

o trabalho, quanto para o exercício da cidadania. Na década de 90, o mercado 

necessitava de pessoas mais bem preparadas do ponto de vista técnico e científico. O 

capital humano passa a ser o diferencial competitivo; por isso, o cidadão deve 

potencializar os seus talentos para o mercado de trabalho.  

Por esse motivo é que, no rastro das alterações constitucionais, foi necessária 

uma nova legislação educacional para incorporar as novas demandas impostas pela 

globalização e pela necessidade de incorporação das minorias.  

É importante destacar que a pressão internacional sobre os países 

democráticos pela incorporação das demandas dos grupos minoritários era grande. 

Aqui, neste trabalho, vamos apenas exemplificar, trazendo de forma superficial, as 

demandas por educação e trabalho das pessoas com deficiência, sem entrar no 

mérito dos outros grupos. Várias medidas legais no âmbito internacional já tinham 

sido aprovadas, visando à participação plena e igualitária dos deficientes na escola e 

no mercado de trabalho.  

A LDB 9394/96 traz as mudanças significativas no campo educacional: os 

princípios e fins da educação e a inclusão dos deficientes, não só no mercado de 

trabalho, mas também na sociedade como um todo. Ela amplia o conceito de 

educação em um contexto mais amplo, ao contrário do que estava previsto nos 

documentos legais anteriores, que eram muito mais utilitaristas e instrumentais: 

“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
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liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

O Ensino Médio visa “[...] a preparação básica para o trabalho e a cidadania 

do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” 

(BRASIL, 1996). Já a educação profissional deve ser “[...] integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996). 

 Quanto aos educandos com necessidades especiais, reza o Art. 59, inciso IV, 

em relação à preparação para o mercado de trabalho e o exercício da cidadania: 

Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 

na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que 

não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para 

aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora [...]. (BRASIL, 1996) 

A democratização da educação possibilitou um ensino gratuito a todos, 

melhorando, desta forma, as chances no mercado de trabalho, cada vez mais 

competitivo. Mas somente com a LDB 9394/96 é que a pessoa deficiente ganha, na 

educação, atenção maior, agora sendo nomeada como educando com necessidades 

especiais: 

O capítulo contém pontos que podem sinalizar avanços em termos 

de integração dos ensinos regular e especial e de ampliação da 

responsabilidade do ensino público. Se há contradições e 

ambiguidade, há um saldo positivo na perspectiva de uma educação 

especial mais escolar e mais pública (FERREIRA; NUNES, 1997, p. 

22). 

Quanto à participação dos cidadãos, a Constituição de 1988 vai ampliar a 

participação da sociedade nas decisões do governo. Por isso que defendemos que, na 
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Constituição de 1988, chamada de “Constituição Cidadã”, é o modelo de democracia 

republicana que impera.  

Na concepção republicana, a liberdade é positiva. Cabe ao Estado o “[...] 

processo inclusivo de formação da opinião e da vontade políticas em que cidadãos 

livres e iguais se entendem acerca de que fins e normas correspondem ao interesse 

comum de todos” (HABERMAS, 1995, p. 41). A cidadania acontece como direito de 

participação e comunicações políticas em que o diálogo é o cerne. O Estado deve 

garantir a participação livre e igualitária em que os cidadãos definem o que é de 

interesse comum a todos. A formação da opinião e da vontade política no espaço 

público se dá pela comunicação pública orientada para o entendimento 

(HABERMAS, 1995, p. 43).  

Habermas acredita que a vantagem do modelo republicano está na auto-

organização da sociedade por cidadãos unidos comunicativamente, e, também, em 

não fazer com que os fins coletivos sejam derivados somente de um arranjo entre 

interesses privados conflitantes. “Os atores privados agem como variáveis 

independentes em processos de poder que desenvolvem de forma cega, porque para 

além dos atos de escolha individual não podem tomar decisões tomadas de forma 

consciente” (HABERMAS, 1995, p. 48). A ordem jurídica deve garantir direitos 

iguais aos cidadãos. 

O processo de formação democrática da opinião e da vontade comum se dá 

através de eleições gerais e de decisões parlamentares, através de uma auto-

compreensão ética, já que os cidadãos partilham da mesma cultura (HABERMAS, 

1995). Desta forma, no caldo das mudanças almejadas depois do regime militar, em 

1985, a eleição é direta novamente, e o envolvimento da sociedade na construção da 

lei maior também foi intenso, especialmente de grupos organizados, que defendiam 

as questões das minorias. Daí advém o avanço em relação ao direito desse segmento 

social. Essa Constituição definiu o Brasil como um Estado Democrático de Direito. 

Nela, o cidadão pode participar. A participação popular amplia o sentido de 

pertencimento, de cidadania. Por isso que, desde a constituinte, através das 

propostas apresentadas à sociedade, especialmente via movimentos organizados, 
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houve uma participação maior na elaboração das leis. A falta de participação da 

sociedade civil, presente tanto na revolução de 30, quanto na Revolução de 64, 

impulsionaram uma maior organização dos movimentos sociais, em busca da 

efetivação dos direitos fundamentais. 

 Salienta-se que, aqui no Brasil, a proposta Habermasiana da democracia 

deliberativa ainda está longe de ser efetivada. Na democracia deliberativa são 

fundamentais as condições de comunicação para que o processo político leve a 

resultados racionais. Segundo Zionel Santana, “A ação comunicativa efetua-se no 

sentido das regras que os participantes elaboram, intersubjetivamente, em suas 

relações no mundo da vida, visando à construção partilhada do consenso” (2018, p. 

163). Desta forma, os indivíduos envolvidos terão que justificar, através da 

comunicação, suas pretensões de validade, buscando mútuo entendimento e 

consenso. 

Ação comunicativa pode dar conta da pluralidade de ideias, do paradigma do 

bem estar social. As demandas devem ser discutidas em foros institucionais de 

resolução e tomadas de decisão. 

É neste sentido que, através da sociedade civil organizada, composta de “[...] 

movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas 

sociais que ressoam nas esferas públicas [...]” (HABERMAS, 1997b, p. 99), teremos 

formas participativas mais institucionalizadas para que, assim, mediada pelo diálogo 

livre e igual, apesar de todo o pluralismo existente, a deliberação coletiva vai levar 

em conta o bem comum. Portanto, o cidadão tem o poder de decidir de acordo com 

interesses racionais, considerando o que é bom para a coletividade.  

Para a efetivação da democracia deliberativa, atores sociais e políticos devem 

ter igualdade de condições de fala. Para Habermas, a democracia deliberativa é 

criada através uma dimensão procedimental, baseada no discurso e na deliberação. 

É prioritário o debate livre e racional entre toda a sociedade civil em esferas públicas 

articuladas. Somente depois de muita discussão é possível decidir. Só assim as 

decisões tomadas terão legitimidade democrática, já que foram amplamente 

debatidas.  
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Para Habermas (1997a), o princípio da democracia só pode aparecer dentro 

de um sistema de direitos. Desta forma, a democracia não pode ser dissociada dos 

direitos.  

Para que as normas sociais sejam legítimas e válidas, elas precisam 

sustentar-se na democracia deliberativa, esta constituída por 

discursos racionais, com o assentimento de todos os cidadãos (e não 

apenas grupos historicamente privilegiados) que são atingidos por 

tais normas (MARTINS, 2017, p. 167).  

Os direitos fundamentais garantem a participação, em igualdade de chances, 

“[...] em processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam 

a sua autonomia política e através dos quais eles criam Direitos legítimos” 

(HABERMAS, 1997a, p. 159). 

Assim, os sujeitos de direitos são as pessoas interessadas numa determinada 

temática e são autores de sua própria legislação. A institucionalização jurídica é 

importante na democracia, porque dá garantias legais do que foi discutido e 

acordado entre os envolvidos. Portanto, a participação democrática dá-se na esfera 

pública e esta “[...] pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação 

de conteúdos, tomadas de posição e opiniões” (HABERMAS, 1997b, p. 92). 

 Assim, por exemplo, os direitos dos grupos minoritários só vão ser efetivados 

na sua plenitude quando os excluídos deixarem de ser representados por organismos 

que lutam pelas suas plataformas, e eles mesmos tiverem igualdade de condições de 

fala, participando ativamente, colocando suas demandas, anseios e necessidades, 

para que, no debate público, argumentem e convençam sobre a validade de seus 

discursos. 

Paradoxalmente, ainda vemos surgirem ideias contrárias à defesa dos direitos 

humanos – trabalho e educação – para os grupos minoritários, tendo aqui, como 

exemplo, os deficientes. Sua aprovação deu-se dentro do modelo de democracia 

republicana, por isso, ainda não é consenso. “O desafio é a construção de uma prática 

discursiva que surja da subjetividade de quem é deficiente” (RICHARTZ, 2017, p. 

118). Enquanto não for considerada um bem comum, divergências vão continuar 
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aparecendo, e os deficientes, apesar da lei favorável, terão dificuldades de inclusão 

na escola e no trabalho. 
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