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Introdução
Jair Bolsonaro e seus seguidores costumam afirmar que o governo que começou no dia 1
de janeiro de 2019 inaugurou uma “nova era” no Brasil. Em meio ao mar de mentiras que
levaram o ex-militar à Presidência e que continuam sendo propagadas após sua chegada
ao poder, a proclamação do início de uma nova era foi, enfim, uma declaração sincera. De
fato, a chegada de Bolsonaro ao poder coroou o fim da Nova República, período da história
brasileira inaugurado com o fim da ditadura militar e sacramentado com a promulgação da
Constituição Federal, há exatos 30 anos. Neste artigo, argumentaremos que foi inaugurado
um novo período histórico ainda não totalmente cognoscível e trataremos de apresentar
as rupturas e continuidades em relação ao período anterior.
Abertura societária
De 1988 até 2013, o Brasil viveu um período de relativa estabilidade política, com exceção
do impeachment do presidente Fernando Collor, em 1992, acusado de corrupção e o
congelamento das poupanças, promovido pelo mesmo presidente, em 1990. Desde então,
o Brasil logrou vencer a inflação e estabilizar sua economia com a Plano Real (1994) e
usufruir de um sistema político democrático baseado no presidencialismo de coalizão
(ABRANCHES, 1988), grosso modo, um modelo político que obriga o presidente eleito a
estabelecer alianças com outros partidos para, desse modo, conseguir formar uma maioria
no parlamento. No interregno entre 1995 e 2016, dois grandes partidos se revezaram no
poder: o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de direita, e o Partido dos
Trabalhadores (PT), de centro-esquerda. Ambos impulsionando o que alhures chamei de
um ciclo democrático de mercado, isto é, um ciclo político no qual atores, desde abaixo,
impulsionavam dinâmicas democráticas, e atores, desde acima, impulsionavam dinâmicas
mercantilizantes (REZENDE, 2018). Esse encontro, não livre de tensões, entre democracia
e neoliberalismo, foi chamado por Dagnino (2004) de confluência perversa.
Em 2013, o PT completou dez anos no poder, tendo logrado, neste período, uma
significativa redução da pobreza combinada com crescimento econômico, geração de
empregos e manutenção das instituições democráticas. Tudo parecia bem, mas a calmaria
escondia problemas que ciclo democrático de mercado não só não foi capaz de resolver,
como acentuou. Estamos falando da brutal desigualdade social, do racismo estrutural, da
violência urbana, das cidades partidas, da degradação ambiental e da precarização do
trabalho. Não demorou para que essas contradições explodissem em um ciclo de protestos
que arrebatou o país.
Em junho de 2013, um movimento que começou com passeatas contra o aumento nas
tarifas do transporte urbano e foi duramente reprimido pelas forças policias locais logo se
agigantou e tornou-se um ciclo de protestos que ficou conhecido como Jornadas de Junho.
Ao contrário do que costumavam ser os protestos sociais no Brasil, as Jornadas de Junho
foram um espaço de indignação difusa, ausência de mediação dos atores tradicionais e
demandas heterogêneas e ambivalentes (BRINGEL; PLEYERS, 2015).
Por um lado, não podemos estabelecer nenhuma correlação direta entre as Jornadas de
Junho e os acontecimentos que sucederam o ciclo de protestos. Por outro lado, não
podemos deixar de mencionar que tal movimento significou uma ruptura com a
progressão histórica, produzido uma abertura societária e movendo as placas tectônicas
que sustentavam o sistema político brasileiro. A partir daquele momento, nada mais seria
como antes.

Aviso de incêndio
As Jornadas de Junho foram como um aviso de incêndio: quem ignorou, acabou queimado.
Apesar da classe política ter sido duramente abalada, os atores tradicionais insistiam em
tentar retornar a uma pretensa normalidade, mas a verdade é que tal retorno já não era mais
possível. Nesse cenário, começou a ganhar protagonismo uma nova direita política,
radicalizada, bem articulada e determinada a canalizar a justa indignação difusa que foi
descortinada nas manifestações de 2013. Era esse o ovo da serpente que viria a nascer em
2018.
O inimigo a ser derrotado estava claro: o PT. Após quatro sucessivas derrotas eleitorais para a
centro-esquerda, a oposição tinha claro que não poderia vencer a disputa discursiva sobre os
rumos da economia. Era preciso, portanto, partir para o campo moral. Formou-se, então, um
consórcio entre a direita tradicional, a nova direita radicalizada, setores do Poder Judiciário,
as mais diversas frações da burguesia e o grande oligopólio midiático. Eram atores distintos,
com certo grau de autonomia e para os quais nem sempre estava clara a participação no
consórcio golpista, mas que incontestavelmente se uniam contra o inimigo comum. De um
lado, se agrupavam em torno da Operação Lava-Jato, que investigava os evidentes casos de
corrupção que envolviam quase que a totalidade da classe política. De outro lado, se
organizaram em novos movimentos direitistas, como o Movimento Brasil Livre (MBL), e
velhas organizações, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Dessa
articulação nasceram as gigantescas passeatas de 2015 pedindo o impeachment da
presidenta Dilma Rousseff, o que, por fim, ocorreu a partir de um golpe parlamentar.
É certo que Dilma Rousseff pode ser acusada de má condução da economia e o PT de ter
participado dos velhos esquemas de corrupção que foram herdados da ditadura militar e
sustentaram a Nova República, entretanto nada disso era a questão central para o consórcio
golpista. O tema da corrupção foi utilizado como uma ferramenta discursiva que elevou o
anti-petismo, o sentimento de repulsa ao PT, ao patamar de significante-vazio. O anti-petismo
articulou um campo político e obteve êxito na empreitada de equalizar as mais variadas
demandas sociais em torno da rejeição ao partido mais popular do país.
O que a direita tradicional, que embarcou no consórcio golpista, não imaginou, é que o
discurso que ajudou a criar acabaria voltando-se contra ela. O PSDB foi o grande derrotado
da eleição de 2018, perdendo a condução do campo direitista do país e cedendo seu espaço
para uma extrema-direita radicalizada, populista e autoritária.
Vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre
A frase que intitula esta seção é uma ameaça de morte os militantes do PT e foi proferida por
Bolsonaro já durante a campanha eleitoral de 2018, exemplificando bem o apreço do atual
presidente pela democracia. Como bem notou Goldstein (2019), a candidatura do ex-militar
foi organizada em torno de alguns núcleos: o econômico, ultra-liberal; o militar,
corporativista; o do agronegócio, em defesa da propriedade privada e da desregulação da
legislação ambiental; o do baixo clero parlamentar (2), que viu na crise política uma janela de
oportunidades para deixar de ser baixo clero; e o evangélico, conservador, fundado sobre a
teologia da prosperidade e com impressionante capilaridade territorial. Ainda seria possível
adicionar um quinto núcleo: o burocrático-judicial, cujo ativismo político foi fundamental para
a vitória de Bolsonaro. A expressão máxima de tal ativismo foi a prisão do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, franco favorito para vencer as eleições. A ordem para o encarceramento
partiu do juiz Sérgio Moro, que não por acaso acabou tornando-se ministro da justiça do
governo Bolsonaro (3).

O governo Bolsonaro é um perfeito exemplo contemporâneo de populismo de extremadireita: organiza sua base forjando um antagonismo com a esquerda e com inimigos
imaginários como o Foro de São Paulo, a ideologia de gênero e o globalismo. Para isso, o
presidente e seu asseclas fazem uso de um tipo de comunicação com suas bases que não
é muito habitual na política. Eles abandonaram os tradicionais meios e mediações,
passando a utilizar transmissões ao vivo nas redes sociais e uma vasta rede de grupos de
WhatsApp através dos quais difundem não só comunicados como uma série de notícias
falsas, popularmente conhecidas como fake news (PIAIA; ALVES, 2019).
Já no governo, Bolsonaro passou a ter que lidar com as questões concretas vinculadas ao
mais importante cargo político do país. O seu desempenho, inegavelmente, não foi nada
bom. O presidente encontra muitas dificuldades nas negociações com o parlamento e
não logrou controlar nem o seu próprio partido. No campo da política externa, liderada
por um chanceler indicado por Olavo de Carvalho - astrólogo, terraplanista e guru da
família Bolsonaro - o Brasil abandonou seu tradicional posicionamento independente e
aliou-se aos EUA. No âmbito econômico, área inteiramente controlada por um Chicago
boy, poucos resultados apareceram na luta contra o baixo crescimento e o desemprego.
As reformas ultra-liberalizantes ou não saem do papel, ou, quando saem, não dão
resultados satisfatórios. Por fim, cabe mencionar, a política ambiental é um desastre
particular. O ministro do meio-ambiente nada mais é do que um garoto de recados do
agronegócio. O total desprezo do governo brasileiro em relação ao meio-ambiente
maculou a imagem do Brasil em todo o mundo chegando, inclusive, a colocar em risco o
acordo de livre-comércio que o MERCOSUL estabeleceu com a União Europeia.
Bolsonaro vê sua popularidade cair ao mesmo tempo que consegue manter uma sólida e
fiel base de apoio. Sem dúvida, o Brasil está dividido. De um lado, uma esquerda
atormentada e sem saber como reagir, de outro, uma direita radicalizada buscando ainda
mais radicalização. Desde que Bolsonaro que assumiu o governo, a dúvida que permeou
a cabeça dos analistas políticos foi: o novo presidente aceitará as regras do jogo e partirá
para uma negociação com as antigas forças políticas ou apostará no fechamento do
sistema? Lamentavelmente, as últimas notícias apontam para a segunda opção. Um de
seus filhos, figura influente no governo e com conhecida relação com grupos milicianos
(4), repetidas vezes afirmou que a democracia é um empecilho para o projeto político do
pai. Além disso, recentemente, Bolsonaro afirmou que abandonará o seu partido e
fundará uma nova legenda, que tudo indica, será de cunho personalista e autoritário.
Conclusão
Em suma, desde 2013 o Brasil passa por uma profunda crise política que cada vez mais dá
sinais de que poderá culminar no fechamento do sistema político democrático liberal. O
golpe parlamentar deflagrado contra uma presidenta democraticamente eleita seguido
de uma eleição na qual o candidato favorito foi impedido de participar e a ascensão de
uma cultura política do autoritarismo e da violência significou o fim da Nova República
como a conhecemos. O que aqui chamamos de ciclo democrático de mercado, aparenta
se transformar em um ciclo autoritário de mercado. A perigosa associação entre
radicalização política, milícias, igrejas neopentecostais e anti-intelectualismo, se não for
freada a tempo, poderá transformar os desejos fascistas de um líder e de parte da sua
base de apoio em um regime fascista de fato. Só o tempo irá dizer se as instituições
democráticas terão força para frear tal ímpeto autoritário.
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Notas
1. Rafael Rezende es Master em Sociologia, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ). Bolsista CAPES. Pesquisador do
Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina
2. No Brasil, aqueles parlamentares com pouca expressão que vivem das pequenas
negociações são conhecidos como “baixo clero”.
3. Em junho de 2019 veio à tona um sem-número de ilegalidades promovidas pelos
procuradores e juízes da Operação Lava-Jato. O site Intercept teve acesso a inúmeras
conversas entre os procuradores da força-tarefa da Lava Jato e a partir dessas informações
produziu uma série de reportagens demonstrando como juizes e acusadores trabalharam
juntos para incriminar determinadas figuras públicas, em especial o ex-presidente Lula. Tal
escândalo ficou conhecido como #VazaJato.
4. A milícias são grupos paramilitares que possuem o controle de diversos territórios na
cidade do Rio de Janeiro. O controle territorial se reflete em controle político e econômico
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