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Introdução: 

 

 A política é concreta na vida diária da população, pois interfere no trabalho, na 

economia, no aspecto social e religioso e na vida privada de cada um, independentemente da 

classe social. Assim, é político o que atinge a toda coletividade. Por isso, a atividade política 

por excelência é a “que se relaciona com a conquista, o exercício, a prática do poder” 

(RÉMOND, 2003:444), ou seja, a política é a constante disputa para administrar o Estado e 

suas atividades. Uma vez que a política é uma constante disputa, seu desenvolvimento não é 

linear, mas sim de acidentes e rupturas, às vezes, inesperadas e continuidades. Uma crise 

política tem a característica de ser irreversível pois “elas modificam irremediavelmente o 

curso das coisas” (RÉMOND, 2003:449). 

 Há muitos elementos a serem melhor estudados e compreendidos na crise política que 

levou à deposição da presidenta Dilma Rousseff por meio de um golpe parlamentar travestido 

de impeachment constitucional2. A título de exemplo: o processo eleitoral de 2010, a crise 

econômica mundial e seus reflexos no país, a não aceitação por parte do mercado financeiro 

da redução dos juros pelo governo Dilma, as jornadas de junho de 2013, a crise de hegemonia 

do lulismo, a acirrada eleição presidencial de 2014 e a negativa por parte da oposição em 

aceitar o resultado, a atuação seletiva da Operação Lava Jato e seus vazamentos, as 

manifestações de rua à direita e à esquerda, o monopólio midiático na construção da narrativa 

e convencimento do senso comum da classe média sobre a necessidade de afastamento da 

presidenta, a frustrada tentativa de Dilma em fazer um ajuste fiscal neoliberal, as 

movimentações e articulações no Congresso Nacional pelo golpe parlamentar, o debate 

                                                 
1 Professor da Faculdade de História (FaHist) e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) – 

contato: cassionl@unifesspa.edu.br 
2 Esse texto não tem a pretensão de deslindar toda a complexidade do tempo presente no Brasil. Sabemos que a 

explicação aqui apresentada é parcial, limitada pela quantidade de páginas e baseada em alguns trabalhos dos 

muitos que começaram a ser publicados sobre o tema e tantos outros que virão. Porém, o desafio lançado pelo 

momento histórico exige que os historiadores se aventurem, desde já, à árdua e longa tarefa de pesquisar, 

compreender e apresentar as primeiras explicações para o golpe parlamentar de 2016, sem deixar de atentar para 

as questões metodológicas necessárias aos trabalhos acadêmicos, em especial, da chamada “nova história 

política” e da “história do tempo presente”. 



 

 

jurídico sobre a existência ou não de crime de responsabilidade para o impeachment, dentre 

outros. 

 Este artigo busca contribuir no debate acadêmico que apenas começa. Para tanto, 

fazemos uma discussão que visa provocar a reflexão e incitar o debate a partir dos conceitos 

de lulismo em André Singer, pemedebismo em Marcos Nobre e golpe parlamentar em 

Wanderley Guilherme dos Santos3. Tal discussão é parte de uma pesquisa de doutorado em 

História Política que se inicia4. 

 André Singer conceitua como lulismo a orientação política adotada pelos governos 

Lula que, ao manter o tripé macroeconômico herdado do governo FHC e diante de conjuntura 

econômica favorável, permitiu a adoção de medidas que reduziram a pobreza e ativaram o 

mercado interno sem confronto com o capital financeiro ou industrial. Tendo partido de grau 

histórico de tão elevado desprezo público pelos miseráveis, as medidas tiveram um efeito 

poderoso aos beneficiários e resultaram na alteração social da base eleitoral do lulismo que 

lhe permitiu seguidas vitórias presidenciais. 

Ao apostar em uma política de reformismo suficientemente fraco, o lulismo apoiou-se 

na arbitragem das classes beneficiadas pela política do “ganha-ganha”: ganha o trabalhador 

que ingressa no mercado de trabalho, consome e melhora sua qualidade de vida, ganha a 

burguesia que lucra comercialmente e vê o arrefecimento das lutas de classe e ganha o capital 

financeiro, que mantém o seu quinhão no orçamento para receber os juros da dívida pública. 

Marcos Nobre conceitua como pemedebismo a cultura parlamentar que emergiu após 

a Constituição de 1988. Seu objetivo é neutralizar o avanço das demandas sociais e blindar a 

classe política dos anseios de ampliação da participação popular na democracia política. O 

PMDB é o fio condutor mais adequado para compreender “a história desse imobilismo em 

movimento” (NOBRE, 2013:23) que caracteriza a redemocratização brasileira, cujo emblema 

primeiro foi a figura do “Centrão” durante a constituinte. 

O pemedebismo não se restringe à atuação do PMDB. É uma prática comum no 

parlamento cuja característica é estar no governo, independentemente de quem seja o 

governante. O pemedebismo atua no objetivo da chantagem política ao presidente: troca-se 
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Marcos Nobre é filósofo e professor da Unicamp; Wanderley Guilherme dos Santos é cientista político e 
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votos no parlamento por verbas, cargos ou vale-se da corrupção direta. Qualquer parlamentar 

pode aderir ao bloco pemedebista no parlamento, e a depender do espaço conquistado nele, 

ganhando assim a prerrogativa de liderá-lo ou vetar outras iniciativas. Dependendo da disputa 

interna no bloco pemedebizado, é vantajosa a troca de partidos ou mesmo a fundação de um 

novo partido em busca de maior quinhão e poder de veto parlamentar. 

 Para Wanderley Guilherme dos Santos, a instabilidade política é uma característica da 

democracia brasileira, cuja história é cheia de impedimentos e trapaças. No Brasil pós-

Constituição de 1988 cresceu o volume de demandas sociais a serem reivindicadas ao Estado 

e a atuação dos governos tende a contrariar interesses de determinadas classes para atender as 

reivindicações de outras. Enquanto em outros contextos os golpes contavam com forte 

participação de segmentos militares, os do século XXI adquiriram fórmulas constitucionais 

para que os derrotados subvertam a vontade eleitoral e usurpem o poder. Por golpe 

parlamentar diz-se da “substituição fraudulenta de governantes orquestrada e executada por 

lideranças parlamentares” (SANTOS, 2017:31). 

 Embora comunguemos do argumento de Wanderley Santos de que a atuação do capital 

no golpe contra Dilma Rousseff não invalida que todo o processo foi conduzido por políticos 

e dentro do parlamento, é preciso considerar, como faz Jessé Souza, que os golpes são sempre 

“uma fraude bem-perpetrada dos donos do dinheiro, que são os reais ‘donos do poder’” 

(SOUZA, 2016:12). Assim, por mais que a condução golpista tenha estado nas mãos de 

políticos profissionais, sem a incitação e apoio da elite financeira e empresarial, cujo pano de 

fundo foi o controle total sobre o orçamento público num contexto de crise econômica e 

novos conflitos sociais, parcela grande da sociedade não teria sido enganada para aderir à 

narrativa golpista. Além disso, como sempre nos golpes tentados e executados no Brasil, um 

governo de inclinações populares é atacado diuturnamente pela imprensa parceira no golpe, 

como corrupto, incompetente e responsável por crises econômicas. 

 

Governo Lula: lulismo e direção sobre o pemedebismo 

 

 Para Marcos Nobre, desde o início de seu mandato, Lula atuou para produzir 

credibilidade perante os mercados, alterar políticas públicas em favor da população pobre e 

mudar o gerenciamento da política. Para isso, manteve a política macroeconômica herdada de 

câmbio flutuante, superávit primário e metas de inflação enquanto implementava medidas 



 

 

microeconômicas de aumentos reais do salário mínimo, políticas de transferência de renda e 

incentivo ao crédito que dinamizaram o mercado de consumo interno. Quanto à política 

parlamentar, até à crise do mensalão (divisor de águas na política do governo), Lula governou 

com apoio de sua pequena aliança eleitoral com partidos de esquerda e barganhas ao centro do 

espectro político. 

  Em sentido análogo, André Singer divide o governo Lula em três fases. A primeira, 

(2003-2005) que ele chama de “maldades neoliberais” (SINGER, 2012:144), serviu para 

provar ao capital os compromissos de campanha expressados na “Carta ao Povo Brasileiro” 

ao mesmo tempo em que tomou iniciativas na direção contrária, como apontado acima. Para o 

autor, Lula descobriu que com “uma quantidade relativamente modesta de recursos (...) era 

possível revitalizar regiões muito carentes” (SINGER, 2012:145) sem confrontar o capital e 

garantir apoio eleitoral de parte da população beneficiada. Foi o sucesso da política lulista. 

 A segunda fase foi da ascensão de Guido Mantega ao ministério da fazenda em março 

de 2006 até a irrupção da crise financeira internacional no final de 2008. Com Mantega, o 

desenvolvimentismo ganhou força e as políticas neoliberais da primeira fase foram 

afrouxadas5. Segundo o autor, o aumento real do salário mínimo, a injeção de recursos via 

Bolsa Família e, principalmente, o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) em 2007 tiveram o efeito de acelerar a geração de empregos, a queda da pobreza e o 

crescimento do PIB6. 

 A terceira fase começou com a desorganização das finanças mundiais mediante a 

quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008 e foi até o final do segundo mandato 

de Lula em 2010. Singer argumenta que tal etapa da crise forçou cada país a buscar 

alternativas próprias para superá-la. Lula optou por ampliar o consumo das classes populares 

no objetivo de evitar que as indústrias desempregassem os trabalhares. As medidas 

desenvolvimentistas da segunda fase foram ampliadas por desonerações fiscais, expansão do 

crédito e maior atuação do BNDES na promoção econômica. 

 Nessa fase, a Selic caiu para 8,75% em 2009 e por intermédio de estímulos via bancos 

públicos o Estado brasileiro assumiu o comando da economia capitalista em crise e garantiu a 

                                                 
5 A politica de superávit primário foi afrouxada e a Taxa Selic caiu de 19,75% em agosto de 2005 para 11,25% 

em setembro de 2007 (SINGER, 2012). 
6 Para o autor, a valorização do salário mínimo é a chave para compreender o combate à pobreza no Brasil, uma 

vez que 68% dos trabalhadores ganham até dois salários mínimos e o mínimo é base para os pagamentos da 

Previdência Social. A taxa de desemprego em 2008 ficou em 6,8% e ao final do governo Lula, a taxa de 

desemprego era de 5,3%, próxima do pleno emprego. O PIB cresceu 6,1% em 2007 e 5,1% em 2008 (SINGER, 

2012). 



 

 

estabilidade de consumo e do emprego. Um dos símbolos de tal política é o programa 

habitacional Minha Casa Minha Vida, que dinamizou o então estagnado setor da construção 

civil, levou à contratação de milhares de trabalhadores7 e, claro, melhorou a qualidade de vida 

dos setores de baixa renda que tiveram acesso à casa própria. 

 Assim, para Singer, o governo Lula, embora tenha abandonado a retórica 

anticapitalista dos primeiros anos do PT, ao longo do governo mudou a hierarquia das 

prioridades governamentais e consolidou um projeto nacional-popular de forte intervenção do 

Estado na economia. As medidas anticíclicas destacaram a ousadia de Lula, deram-lhe 

popularidade recorde e consolidou o lulismo para o teste eleitoral de 2010. 

 Embora desconectadas do confronto com o capital, as políticas lulistas cumpriram 

parte do programa original do partido ao resultarem em aumento do emprego, diminuição da 

pobreza e maior acesso das classes populares à educação superior, por exemplo. Embora os 

resultados práticos possam ser discutíveis, o PT no governo foi instrumento de avanços no 

sentido de efetivar itens constitucionais na direção de um Estado de bem-estar e dar 

visibilidade via Conferências Nacionais a temas como a questão negra, dos homossexuais e de 

gênero, o que “não se pode negar serem elas espaços de exercício da cidadania” (SINGER, 

2012:122). 

 Se depender da dosagem da análise, o lulismo pode ser considerado como de 

“reformismo fraco”, uma vez que não eliminou a pobreza e nem a desigualdade foi diminuída 

na velocidade necessária para a histórica dívida social brasileira. Porém, Singer defende a tese 

de que as alterações na vida da população pobre do país foram significativas, formou um 

“novo proletariado”, incrementou o mercado interno e inseriu os pobres no orçamento 

público, tudo sem deixar que os ricos continuassem a lucrar. “A opção de Lula pelos mais 

pobres revelaria não ser correta a avaliação que vê um ‘caráter completamente neoliberal do 

seu governo’, pois uma das características do neoliberalismo é favorecer o aumento da 

desigualdade” (SINGER, 2012:181). 

 Enquanto o tripé macroeconômico acalmava o “deus mercado”, os quatro pilares de 

combate à pobreza implementados por Lula: transferência de renda para os mais pobres, 

ampliação do crédito, valorização do salário mínimo e, como resultado, o aumento do 

emprego formal (todos partes do projeto fundacional do PT), caracterizariam, para Singer, um 

reformismo forte em doses homeopáticas, o que é aceito pelo capital e parte da esquerda foi 
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convencida de que esse era o ritmo possível. O sucesso do lulismo depende de um líder 

carismático e da não luta de classes. 

 Para conseguir implementar essa série de políticas sociais, embora o PT tenha feito 

histórica crítica ao modelo de espúrias alianças políticas, a necessidade de governabilidade, 

após o mensalão, fez Lula ampliar o rol de alianças parlamentares ao centro e optar por 

dirigir, com sucesso, o pemedebismo e não confrontá-lo. Uma vez que a política social-

desenvolvimentista do lulismo não afronta os interesses do capital, Lula não encontrou 

grandes vetos ou bloqueios no interior do pemedebismo. Nobre aponta os resultados 

relevantes e ambivalentes: redução da pobreza, normalização da atuação pemedebista no 

parlamento e forte redução da oposição no Congresso. 

 O segundo mandato de Lula selou uma forte aliança parlamentar com o PMDB, o que, 

segundo Nobre, selou também uma temporária adesão do empresariado nacional, uma vez que 

o partido é caracterizado pela função de “lobista empresarial e aproveitador dos recursos 

públicos” (SOUZA, 2016:47). É de se registrar a defesa aguerrida feita pelo PT na época 

quando José Sarney e Renan Calheiros, ambos presidentes do Senado, viram-se envolvidos 

em graves denúncias. 

 A escolha feita pelo PMDB do nome de Michel Temer para compor chapa com Dilma 

Rousseff em 2010 foi o preço pago pelo PT pelo o apoio do pemedebismo ao longo dos 

governos Lula. Temer foi várias vezes presidente do partido e da Câmara, bem como o 

principal articulador do PMDB no governo FHC e Lula. Ele foi um verdadeiro líder do bloco 

pemedebista no Congresso8. No calor daquele momento, um historiador já alertava que “a 

aliança do PT-PMDB pode se tornar desastrosa num governo Dilma em que Michel Temer 

venha a ocupar o cargo de vice-presidente” (ALENCASTRO, 2016:21). 

 Singer aponta que, enquanto o PT apresentou programa para intensificar o reformismo 

lulista já para aquela eleição, o PMDB apresentou programa partidário com propostas de 

contenção dos gastos públicos, reforma trabalhista para baratear a mão de obra para o capital 

e reforma da previdência. 

 

Ao fazer-se portador das preocupações do capital, o PMDB bloqueou, dentro da 

coligação que acabou vitoriosa em 2010, o avanço das correntes que procuravam 

intensificar o reformismo lulista. (...) A incompatibilidade entre os programas 

                                                 
8 Para mais informações sobre o histórico do PMDB ao longo da Nova República, ler: MACIEL, Natália. Velhas 

raposas, Novos Governistas: o PMDB e a Democracia Brasileira. Tese de Doutorado em Ciência Política – 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 



 

 

apresentados pelo PMDB e pelo PT parece ter tornado impossível a síntese (...). O 

PMDB lidera um bloco de partidos de direita que busca, no interior do lulismo, 

anular a influência de correntes de esquerda ainda existentes no PT. (SINGER, 

2012:217). 

 

 Ou, como prefere o arcabouço conceitual de Nobre, o PMDB lidera o pemedebismo 

que tem por objetivo bloquear e limitar os avanços sociais, o pêndulo a favor dos 

trabalhadores e qualquer reforma política. 

 Em suma, diante da histórica negligência de políticas públicas, em benefício das 

populações carentes, os governos Lula representaram “um dos maiores esforços da política 

brasileira no sentido da inclusão social”, dando uma nova dimensão ao “novo proletariado” 

(SOUZA, 2016:52). O mesmo autor argumenta que a classe média tradicional e a elite 

econômica tornaram-se atores minoritários no jogo político e “instaurou a possibilidade real 

de continuidade no poder do Partido dos Trabalhadores” (SOUZA, 2016:47). Porém, como 

pontua Singer, era de se esperar, nos anos seguintes, que os beneficiários reivindicassem mais 

e tensionassem o pacto lulista. 

 

Governo Dilma: crise do lulismo e golpe parlamentar do pemedebismo 

 

 A vitória de Dilma em 2010 deu sobrevida ao pacto conservador pelas reformas 

graduais via lulismo. Porém, os autores citados nesse trabalho são unânimes em apontar que o 

cenário econômico nacional e internacional era de intensificação do conflito distributivo, uma 

espécie de segunda fase da crise financeira internacional9. Ou seja, “o pacto do crescimento 

não pode ser mantido nos níveis em que terminou o governo Lula” (NOBRE, 2013:135) sob 

risco de inflação e falta de infraestrutura, ao mesmo tempo que era necessário encontrar um 

nível mínimo de crescimento para que o “novo proletariado” não ficasse desempregado. 

 Souza argumenta que Dilma lançou mão de uma cartada arriscada e acabou 

concentrando toda a elite econômica contra si. Na explicação de André Singer, Dilma apostou 

numa coalisão de forças entre industriais e trabalhadores, uma espécie de ensaio 

desenvolvimentista a partir da “nova matriz econômica” em 2011, cuja marca era o “ativismo 

estatal na busca da reindustrialização” (SINGER, 2016:26) de viés antiliberal. 

                                                 
9 Fuga em massa para títulos norte-americanos e alemães, rebaixamento da dívida pública dos Estados Unidos, 

turbulência nas principais bolsas e pânico nas mesas de operação financeira. O epicentro dessa etapa da crise foi 

a Europa com ataques às moedas da Itália, Espanha e França. As nações europeias credoras, em especial a 

Alemanha, impuseram condutas recessivas aos devedores provocando redução geral e prolongada na zona do 

Euro (SINGER, 2016). 



 

 

 Em resumo, as medidas adotadas foram: redução da taxa de juros Selic e pressão pela 

diminuição dos spreads bancários, uso intensivo do BNDES, aposta na reindustrialização; 

desonerações, incremento do Plano de Investimento em Logística, reforma do setor elétrico, 

desvalorização do real, controle de capitais e proteção ao produto nacional10. Para Singer, tais 

medidas representaram uma ousadia intervencionista que “em face do reformismo fraco até 

então vigente, a nova matriz implicava em comprar brigas inéditas (...) enquanto Lula foi 

conciliador, Dilma decide entrar em combate com frações de classe poderosas e resistentes” 

(SINGER, 2016:33). Dilma tensionou o pacto lulista. 

 Significativo nesse tensionamento foi a batalha do governo pela redução dos spreads 

bancários11. Depois de várias declarações públicas de Dilma e Mantega no sentido de 

condenar a taxa de lucro dos bancos privados que estariam enforcando o setor produtivo por 

conta dos altos juros das linhas de crédito, o governo federal acionou os bancos públicos a 

reduzirem suas taxas. Ameaçados de perder clientes, os bancos privados espernearam, mas 

acabaram por também reduzir suas taxas. Na avalição de Singer, “a diminuição dos ganhos 

por parte dos bancos tornava-se ordem emanada do topo do poder Executivo (...) o Estado se 

arrogava o direito de intervir na quintessência do capitalismo, a saber, o lucro” (SINGER, 

2016:34). Segundo os autores, Dilma atuou para diminuir o lucro do mercado financeiro no 

objetivo de expandir o crédito ao setor industrial e com isso manter os empregos em meio à 

crise. 

 A batalha dos spreads foi vencida pelo governo Dilma ao final de 2012 e reservou 

para o PT mais algumas boas notícias como a vitória de Fernando Haddad à prefeitura de São 

Paulo, o que fazia crer que o lulismo ampliaria suas chances de se manter como hegemonia 

política, enquanto a taxa de desemprego ficou em 4,6% em outubro daquele ano. 

“Compreende-se que, daí em diante, derrubar Mantega tenha se convertido em meta 

permanente no meio financeiro” (SINGER, 2012:35). 

                                                 
10 A Selic chegou a 7,25% ao ano em abril de 2013, o valor mais baixo de sua história. O BNDES estabeleceu 

grande linha de crédito para empresas, chegando a R$ 400 bilhões via Programa de Sustentação do Investimento. 

Houve redução do IPI e ampliação do Microempreendedor individual. Desoneração da folha de pagamento, IPI e 

PIS/Confins. Pacote de concessões em rodovias e ferrovias. Barateou o custo da energia elétrica em 20%. Agiu 

para desvalorizar a moeda para possibilitar competitividade à indústria nacional. Impediu a entrada de capital 

estrangeiro que desvalorizasse o real. Elevou impostos sobre produtos estrangeiros e incentivou a Petrobrás a 

contratar empresas de conteúdo nacional. (SINGER, 2016). 
11 Spread bancário é a diferença entra a taxa de juros, cobrada pelos bancos aos tomadores de crédito, e a taxa de 

juros paga pelo banco aos que depositam dinheiro na instituição. Segundo fala de Mantega à época, “Estão 

captando a 9,75% e emprestando a 30%, 40%, 50% ou 80% ao ano dependendo das linhas de crédito. Essa 

situação não se justifica (SINGER, 2016: 35). Ou seja, quanto maior o spread bancário, maior a taxa de lucro do 

banco. Forçar a redução do spread significa diminuir o lucro do banco. 



 

 

 Porém, no início de 2013, Alexandre Tombini, então presidente do Banco Central, 

disse em entrevista que a situação inflacionária não era confortável. Apesar dos desmentidos 

de Dilma e Mantega, a declaração foi o suficiente para que os investidores apostassem na 

volta da alta dos juros Selic. Cresceu a pressão do mercado financeiro e da imprensa pela 

adoção de medidas ortodoxas, e o Banco Central de fato iniciou o novo ciclo de alta dos juros. 

O governo promoveu cortes no orçamento e enfraqueceu a nova matriz econômica de Dilma. 

A “austeridade não é apenas o preço para salvar bancos. É o preço que os bancos querem que 

os outro paguem” (BLYTH apud SANTOS, 2017:124). 

 As críticas ao ativismo estatal aumentaram progressivamente desde o final de 2012. 

Bancos estrangeiros, corporações multinacionais, FMI, Banco Mundial, comentaristas 

midiáticos nacionais e estrangeiros insistiram na tese do “não há alternativas”. O Brasil 

deveria diminuir os gastos do Estado, cortar impostos, reformar as leis trabalhistas e reduzir o 

valor das aposentadorias. A narrativa neoliberal criou “o clima ideológico necessário para 

forçar uma virada” (SINGER, 2016:40). 

 Para Singer, o cerco rentista contra Dilma recebeu em junho de 2013 o “inesperado 

reforço proveniente das ruas” (SINGER, 2016:40). Marcos Nobre avalia que tais 

manifestações tiveram caráter antipemedebista, ou seja, em essência as manifestações 

confrontaram o sistema político e exigiram maior participação popular na democracia e 

conseguiram “abrir um enorme rombo na blindagem pemedebista” (NOBRE, 2013:142). 

 Embora iniciasse com históricas bandeiras à esquerda, as manifestações cresceram 

para um caráter multifacetado e se consolidaram, muito por conta da cooptação midiática do 

movimento, numa “visão liberal do Estado como inútil sorvedouro de recursos (SINGER, 

2016:41). Durante anos a grande imprensa brasileira sustentou a narrativa de demonização do 

Estado12 e a classe média tradicional acredita que o dinheiro dos seus impostos é que sustenta 

o “populismo” lulista. Como “não dá para derrubar o governo sem construir um arremedo de 

‘base social’ para o golpe” (SOUZA, 2016:54) a cada dia crescia o ataque midiático a 

qualquer iniciativa do governo Dilma e se consolidava a narrativa de que a classe média 

tradicional seria a legítima representante dos interesses nacionais contra a corrupção na 

política. 

 Apesar de todo o bombardeio midiático, com o emprego e o salário ainda mantidos, a 

crise não era fortemente sentida pelo “novo proletariado” quando da eleição de 2014. Dilma 

                                                 
12 Sobre o tema, ver: SILVA, Carla Luciana. Veja, o indispensável partido neoliberal (1989-2002). Cascavel: 

Edunioeste, 2009. 



 

 

convenceu o eleitorado progressista e de baixa renda que, se eleita, o ensaio 

desenvolvimentista seria mantido, o que lhe garantiu uma apertada vitória. Enquanto isso, 

para a elite econômica e para a classe média engajada, a derrota lhes “conferiu uma sensação 

de desespero. O desespero de que eleitoralmente não havia saída” (SOUZA, 2016:119). Um 

esperava retomar o poder com Aécio Neves do PSDB e seu discurso de campanha, 

assumidamente, neoliberal; o outro imaginava apenas que ganharia a eleição. 

Como argumenta Wanderley Santos, é pressuposto à garantia da estabilidade 

democrática que os perdedores aceitem a derrota eleitoral. Porém, diante de uma vitória 

legítima, mas apertada e herdeira “das refregas de 2013 e da radicalidade retórica e passional 

das campanhas” (SANTOS, 2017:180), o PSDB passou a percorrer o caminho golpista13. 

Acusou os vitoriosos de fraude eleitoral e empunhou a bandeira de um futuro impedimento, 

logo, aceita pelo DEM, por outras parcelas parlamentares14, por parte da elite financeira, pela 

classe média tradicional e pela grande imprensa. 

 Nesse clima polarizado, Dilma Rousseff cometeu o erro fatal de tentar refazer o pacto 

com a elite financeira ao nomear o neoliberal Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e 

anunciar um programa de ajuste fiscal com grandes cortes no orçamento. O resultado foi que 

a oposição aumentou as críticas de “estelionato eleitoral” contra a presidenta que agora 

também vinham da base progressista que a reelegeram. Sua popularidade despencou para não 

mais se recuperar. 

 A vitória de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, a partir de 2015, apoiado 

essencialmente pelo “Centrão” característico do pemedebismo, formou “uma coalizão de 

assalto conservador ao poder envolvendo a sabotagem do Legislativo às ações do Executivo. 

A ingovernabilidade parlamentar” (SANTOS, 2017:180) foi a tônica ao longo de todo o ano, 

pari passu à adesão gradual do PMDB à tese do impedimento, partido cujo histórico não é de 

                                                 
13 Quatro dias após o segundo turno, sob o argumento de que comentários nas redes sociais apontavam descrença 

às urnas eletrônicas, o PSDB ingressou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o pedido de uma auditoria. 

Dias depois, o candidato derrotado prometia incansável, vigorosa e intransigente oposição à presidenta recém-

eleita. Ali estava a origem de um impeachment em busca de um motivo. 
14 A disposição do PSDB em fazer oposição sem trégua à Dilma Rousseff encontrou num PMDB rachado, e com 

sanha pelo poder, o aliado ideal. O consórcio tucano-peemedebista, com a incorporação gradativa de partidos 

menores e a propaganda de setores da grande imprensa, acelerou a desestabilização política do novo governo, 

que já tinha dificuldade em se relacionar com o Congresso. Ainda durante a eleição de 2014, vários 

peemedebistas se colocavam publicamente como oposição. O candidato a governador de São Paulo e presidente 

da Fiesp, Paulo Skaf (PMDB), embora apadrinhado por Temer, fez fortes críticas ao PT e à Dilma ao longo da 

campanha. Muitas outras lideranças peemedebistas pelo país pediram voto para Aécio Neves, como por exemplo 

no movimento “Aezão”. Iniciada a campanha do segundo turno, os deputados peemedebistas Darcísio Perondi e 

Danilo Forte disseram ao Estadão que, além de preferir, iriam trabalhar pela vitória de Aécio Neves (OESP, 

08/10/2014). 



 

 

estadistas, mas sim de “habilíssimos articuladores parlamentares (...) vazios do ponto de vista 

intelectual eram abundantemente abonados em empregos e falcatruas; nenhuma ideologia, 

porém fartos interesses miúdos” (SANTOS, 2017:7-8). Os representantes do PMDB, por 

também estarem envolvidos em históricos esquemas de corrupção que vinham à tona, o 

“medo do flagrante levou-os à sandice do golpe burocrático parlamentar” (SANTOS, 2017:8). 

 Os noticiários, do passar do ano, mostraram o poder das pautas-bomba de um 

“Congresso regressivo, comprado por todo tipo de interesse econômico cartelizado” (SOUZA, 

2016:127), conservador e reacionário. O setor industrial, progressivamente, se afastou dos 

acenos do governo e jantares conspiratórios entre o vice Michel Temer, parlamentares e a 

Fiesp que aconteciam, quase que diariamente, no Palácio do Jaburu15. 

 O ano de 2015 é marcado, também, pela entrada da Operação Lava Jato em cena. 

Santos chama atenção para a “coincidência” de que as crises políticas na História republicana 

do Brasil sempre tiveram propagandísticas denúncias de corrupção sistêmica e apelos éticos. 

Outra coincidência é que, em crise mais traumáticas (Vargas 1954 e Jango 1964), o governo 

denunciado é de inclinação popular. 

No mesmo sentido, Souza lembra que a fulanização, seletividade e distorção das 

denúncias de corrupção acompanham o PT desde os tempos do mensalão. Para o autor, o falso 

combate à corrupção serve como “testa de ferro universal de todos os interesses 

inconfessáveis que não podem se assumir enquanto tais” (SOUZA, 2016:112-113). O núcleo 

da fraude golpista está na seletividade das denúncias e nas punições de apenas um partido, “o 

discurso moralista de ocasião da mídia somente se concentra em políticos de esquerda” 

(SOUZA, 2016:50) e não como estrutural de todo sistema político e parte essencial do 

capitalismo. Assim, o tema da corrupção possibilitou nenhuma reflexão sobre a compreensão 

da sociedade, mas sim em fazer a “manipulação emotiva de um público cativo” (SOUZA, 

2016:89). 

No constante embate entre capital e trabalho, o necessário equilíbrio e calibragem é 

delicado, ainda mais num contexto de crise em que o governo Dilma tensiona o pacto 

estabelecido com a elite financeira. Em uma república de tradições oligárquicas e golpistas, 

                                                 
15 Depois do lançamento pelo PMDB do programa “Uma ponte para o Futuro”, em outubro de 2015, seu 

programa econômico neoliberal que incorporou as propostas tucanas derrotadas nas urnas: na área trabalhista, as 

convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais; que se elimine a indexação de qualquer benefício ao 

valor do salário mínimo; um limite para despesas e custeio inferior ao crescimento do PIB; uma idade mínima 

que não seja inferior aos 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, o vice-presidente Michel Temer passou 

a reunir-se com várias lideranças industriais e financeiras para apresentar suas “propostas de governo” e “pedir 

voto” a favor do impeachment na Câmara. 



 

 

assentada na herança social de séculos de escravidão, a crescente inclusão social dos pobres 

assustou as classes médias tradicionais. Jessé Souza exemplifica a “inflação do diploma” 

universitário que já não garante aos filhos das classes médias tradicionais a segurança de 

acesso aos melhores empregos e melhores salários, enquanto Singer fala da diminuição na 

oferta de mão de obra doméstica. 

O estilo de vida pequeno-burguês de nichos usufruídos, foi ameaçado pela ascensão do 

“novo proletariado”. Consumidores populares passaram a esbarrar com a classe média 

tradicional nos aeroportos, shoppings, universidades públicas, supermercados e 

estacionamentos, o que “diminui o status relativo de quem antes tinha neles exclusividade (...) 

começa a ser tratada como ‘igual’, e não gosta da experiência” (SINGER, 2012:205). Os 

programas sociais do lulismo “suscitaram incômoda alergia nas classes médias e altas” 

(SOUZA, 2017:160) ou mesmo desespero. Já que qualquer pretensão golpista precisa se 

sustentar na classe média, depois da quarta derrota presidencial consecutiva, a imprensa já 

havia criado uma base pequeno-burguesa que, no lugar do histórico ódio aos pobres, podia se 

ver agora como “locomotiva da nacionalidade nas ruas (...) a única ‘do bem’, a única 

verdadeiramente moral e decente” (SOUZA, 2016:103). 

 

Considerações Finais: 

 

 Em recente trabalho, Singer aponta alguns fatores para explicar o fracasso do ensaio 

desenvolvimentista proposto por Dilma. Para ter sucesso, a aposta de enfrentar a elite 

financeira precisaria contar com apoio da elite industrial. Porém, a prática demonstrou o baixo 

compromisso da burguesia industrial com a redução do ganho financeiro, pois após décadas 

de lucro fácil com altas taxas de juros, parcela grande do empresariado brasileiro se tornou 

rentista e, portanto, também interessada em manter altas taxas de juros. 

 A proximidade do pleno emprego mantido pelo governo tirou do empresariado “um 

instrumento decisivo para mandar na política econômica, a saber, justamente a ameaça do 

desemprego” (SINGER, 2016:45). Uma vez que o emprego era sustentado essencialmente por 

verbas e investimentos públicos, a burguesia usou a estratégia da “greve de investimentos” 

para tentar contornar a diminuição de seu poder de pressão. O pleno emprego deu força para 

os sindicatos e as greves de trabalhadores cresceram exponencialmente nos últimos anos, 

chegando ao recorde histórico de 2.050 em 2013. Some-se ainda a estes fatores o aumento 



 

 

real do salário mínimo que fez muito empregador se queixar da redução na taxa de lucro para 

melhor remunerar o trabalhador. 

 Nesse cenário, Singer argumenta que “faz sentido pensar que a oposição dos 

industriais ao ensaio desenvolvimentista esteja diretamente ligada à luta de classes” 

(SINGER, 2016:46) e sob essa ótica, “a perspectiva neoliberal de diminuir salários e direitos 

tenha se tornado atraente” (SINGER, 2016:50) para o empresariado brasileiro, assim como já 

era para a elite financeira, descontente com a batalha do spread e a redução da taxa Selic. 

Em resumo, Dilma contrariou uma quantidade grande de interesses rentistas, do 

empresariado nacional, de importadores, do sempre desconfiado agronegócio e da classe 

média. Cada setor sentia-se prejudicado de uma forma e aderiram ao engodo da narrativa anti-

intervencionista, de acusações de incompetência administrativa e política e, além é claro, das 

denúncias de corrupção. 

 Embora a elite econômica tenha mantido os lucros durante o lulismo, o PMDB foi 

mais confiável a ela. Souza insiste que “qualquer tentativa – mesmo que parcial e frágil, como 

as que ocorreram até agora – de romper nosso apartheid de classe desemboque em golpes de 

Estado e reação violenta das elites da rapina selvagem” (SOUZA, 2016:42-43). As sucessivas 

derrotas eleitorais levaram ao desespero “para interromper a supremacia eleitoral trabalhista” 

(SANTOS, 2017:47). O golpe garantiu que a elite pudesse, mesmo sem votos, voltar ao poder 

completo do Estado e ao controle total do orçamento público. Corroboramos com a tese de 

Jessé Souza: “o interesse que atuou como motor de todo o processo foi permitir à elite do 

dinheiro se apropriar da riqueza coletiva sem peias” e para isso “outros sócios menores se 

associaram à aventura” (SOUZA, 2016:15). A Lava Jato foi o plus dentro de uma atmosfera 

de linchamento midiático. 

 Por mais que a elite do dinheiro quisesse a substituição do governo e a mudança das 

políticas econômicas, o golpe não teria acontecido sem a fundamental atuação da classe 

política parlamentar. Ao longo do governo, Dilma viveu em constante queda de braço com o 

PMDB e o sistema pemedebista. Em seu primeiro mandato, a presidenta também tensionou o 

pacto lulista de apenas dirigir o pemedebismo ao se colocar como “representante do 

antipemedebismo no coração do sistema político pemedebizado (...) Dilma mobilizou e 

canalizou a seu favor a legítima ojeriza da sociedade à desfaçatez do sistema político” 

(NOBRE, 2013:139). 



 

 

 Em abril de 2011, Dilma se mostrou disposta a demitir todos os ministros do PMDB 

quando da polêmica votação do novo Código Florestal. Também tentou ampliar o “cordão 

sanitário” antipemedebista, ou seja, aumentar o número de ministérios que estariam fora das 

barganhas políticas típicas do pemedebismo. Dilma tentou estabelecer uma imagem de 

firmeza contra a prática pemedebista na política: “não negociava; perdia ou ganhava, vencia 

ou capitulava (...) comprava briga sobre todas as questões, mas, se fosse necessário, aceitava 

perder em temas que não fossem vitais à manutenção do pacto de que era fiadora e pelo qual 

tinha sido eleita” (NOBRE, 2013:139-140). A saída de Palocci da articulação política 

aumentou a distância entre governo e legislativo e, já em 2013, Nobre apontava que a relação 

chegava ao limite da ruptura, afinal, “o pemedebismo pode aceitar certo atraso ou mesmo um 

parcelamento no pagamento de sua parte do butim. Mas nunca perdoa uma dívida” (NOBRE, 

2013:140). 

 Para que o golpe parlamentar se concretize é necessário criar uma aparência de 

legalidade. Para que um golpe parlamentar triunfe, é preciso uma reinterpretação dogmática 

da Constituição, na qual, aos golpistas, “se outorga papel de controlador de sentido, 

deliberando, com formidável apoio da coalizão, sobre o que é constitucional e o que é crime 

contra a Constituição” (SANTOS, 2017:183), tudo sob o olhar complacente do Judiciário e 

apoio diário na imprensa. 

 Uma vez que o objetivo de um golpe parlamentar é implantar uma agenda política, 

econômica e social que não passou pelo crivo do voto popular, impõe-se ao grupo golpista a 

urgente ocupação e rateio de todos os postos estatais. As primeiras ações do governo Temer16 

demonstram inclinação antipopular e desmanche da rede de proteção social constitucional, 

numa “avalanche de legislação tentando redesenhar o território político e social do país”. 

Provando assim que “não faz parte da agenda dos usurpadores patrocinar debates públicos17” 

                                                 
16 Os primeiros pronunciamentos dos novos integrantes do governo já davam o tom neoliberal, tão agradável ao 

mercado financeiro. “A ordem é privatizar ou conceder tudo o que for possível à iniciativa privada” disse 

Maurício Lessa (PR), novo ministro dos Transportes; na Fazenda, Henrique Meirelles era o “favorito do 

mercado”; no Banco Central assumiu Ilan Goldfajn, um executivo do Banco Itaú. Em editorial, o Estadão 

cobrava a redução do Estado, cortes no orçamento da União, reforma da previdência e trabalhista (OESP, 

24/05/2016). 
17 Com apoio de sua ampla e fiel base de sustentação no Congresso, o novo governo conseguiu, com certa 

facilidade e velocidade, aprovar a polêmica PEC que congelou os investimentos constitucionais pelos próximos 

vinte anos, uma reforma trabalhista que sobrepôs o acordado sobre o legislado na CLT, alterou via medida 

provisória a estrutura do ensino médio, promoveu uma série de cortes orçamentários e aumentou impostos. Tenta 

ainda avançar com uma reforma da Previdência, 



 

 

(SANTOS, 2017:186). Uma vez no poder, não combatem a corrupção18 e contam com a 

condescendência da sociedade civil que os apoiou. 

 Em suma, no diálogo com os autores citados nesse artigo, trabalhamos com a hipótese 

de que na conjuntura política e econômica herdada por Dilma, a escolha em tensionar o pacto 

conservador levou à crise do lulismo. Os amplos setores empresariais, a parcela grande da 

classe média tradicional, o bombardeio diário da grande imprensa e a seletividade judicial, 

todos aliados aos erros de tentar repactuar o lulismo pós-reeleição, permitiram que o sistema 

político pemedebizado, com certa facilidade, desse o golpe parlamentar para garantir a 

máxima implementação de uma agenda que não passou e não passaria pelo voto popular. 
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