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APRESENTAÇÃO
A edição de junho do Boletim de Análise de Conjuntura da Fundação Perseu Abramo abre 
com a seção Internacional, na qual é analisada a antecipação das eleições parlamentares na 
Grã-Bretanha, que acabou se transformando em um tiro no pé dos conservadores. Também 
trata do recente resultado eleitoral no parlamento francês, no qual o presidente Emmanuel 
Macron saiu fortalecido. Aborda ainda a Divisão no Conselho de Cooperação do Golfo e, por 
último, as dificuldades em consolidar o acordo de paz na Colômbia.

Na seção de Política e Opinião Pública, se mostra que, após as graves denúncias dos sócios 
da JBS que abalaram o governo golpista, Temer permanece no cargo sob forte pressão. Trata 
ainda das respostas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e  Supremo Tribunal Federal (STF) 
aos processos contra o governo, dos avanços das reformas reacionárias no Legislativo e do 
reflexo desse momento na opinião pública.

No capítulo Social, mostra-se a continuidade da crise no mercado de trabalho, já sentida no 
dia a dia pela população não só com a queda da renda, mas também a ampliação da violên-
cia e do trabalho infantil. A saída do governo tem sido manter a pressão pela aprovação das 
reformas da Previdência e Trabalhista, bem como o corte de gastos sociais, garantindo os 
interesses da elite em detrimento dos direitos constitucionais da população brasileira.

Na parte de Economia, o estudo evidencia que, em meados de 2017, o país encontra-se à 
deriva. Apesar da melhora registrada em alguns indicadores setoriais, fica cada vez mais evi-
dente que não há uma recuperação em curso na economia, mas apenas algumas pequenas 
flutuações positivas que decorrem principalmente dos impulsos das exportações agrícolas 
e automotivas ou de fatores cíclicos, como a recomposição de estoques em determinados 
segmentos da indústria. Sob o comando de um governo que não tem tempo, solidez ou 
mesmo interesse para adotar medidas mais consistentes de estímulo à demanda, segue-se 
apenas com as agendas da desconstrução do Estado e da cooptação política, sem que delas 
se possa esperar qualquer fruto saudável, muito menos a propalada recuperação. 

Na seção Territorial, o boletim mostra que sob o governo Temer aumenta a desigualdade de 
renda entre homens e mulheres. Pela primeira vez na série histórica da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNADC/
IBGE), esta desigualdade, que vinha sendo reduzida nas últimas décadas até 2016, voltou a 
crescer. No Brasil, a mulher ainda ganha em média 77,6% do que ganha o homem de remu-
neração no trabalho. Esta proporção seria maior não fosse o retrocesso recente, que é mais 
expressivo nos estados mais abastados do país. Quanto maior é a remuneração média dos 
trabalhadores de um estado, maior também é a diferença salarial homem-mulher. Essa desi-
gualdade só é menor quando é nivelada por baixo, nos estados com menores salários.

Na seção de Comunicação são analisados o comportamento dos usuários do Twitter no dia 
em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) livrou a chapa Dilma-Temer da cassação e o posi-
cionamento editorial da grande imprensa acerca do tema. Na mídia internacional, os princi-
pais jornais destacam a fragilidade do governo Temer.

Por último, na parte de Movimentos Sociais é abordada a campanha pelo “Fora Temer, Ne-
nhum Direito a Menos, Direitas Já”.
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INTERNACIONAL

Esta seção analisa a antecipação das eleições parla-
mentares na Grã-Bretanha, que acabou se transforman-
do em um tiro no pé dos conservadores. Também trata 
do recente resultado eleitoral no parlamento francês, 
na qual o presidente Emmanuel Macron saiu fortaleci-
do. Aborda ainda a divisão no Conselho de Cooperação 
do Golfo e, por último, as dificuldades em consolidar o 
acordo de paz na Colômbia. 

Antecipação das eleições britânicas

A primeira-ministra britânica, Theresa May, convo-
cou as eleições parlamentares antecipadas para o 
último dia 8 de junho na expectativa de fortalecer 
a posição de seu Partido Conservador (Tories). As 
eleições, em princípio, deveriam ocorrer somente 
em 2020, e os conservadores governavam sozi-
nhos, com um total de 330 deputados, quatro a 
mais do que o necessário para ter a maioria de 326.

O argumento oportunista era que o governo ne-
cessitava se fortalecer politicamente para enfrentar 
as negociações da saída do Reino Unido da União 
Europeia, conhecido como Brexit, pois, na avalia-
ção da primeira-ministra, estas seriam duríssimas. 
A primeira reunião ocorreu no dia 19 de junho, e 
a previsão é que as negociações se estendam por 
dois anos, com a realização de encontros mensais 
entre as partes.

No entanto, antecipar as eleições foi um “tiro no 
pé”, pois os eleitores reduziram o apoio aos Tories, 
que saíram desta eleição com 318 parlamentares, 
doze a menos do que tinham. Para continuar go-
vernando em posição de maioria, terão de compor 
com algum outro partido. Com os 24 parlamenta-

res eleitos pelo Partido Liberal Democrata (Whigs), 
com os quais já tiveram uma experiência de coliga-
ção entre 2005 e 2010, atingiriam o número ne-
cessário, mas agora seria difícil e incoerente, uma 
vez que os liberais foram contra deixar a União Eu-
ropeia e não viriam para o governo para apoiar a 
negociação da saída.

Restou aos Tories fechar um acordo com o peque-
no Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlan-
da do Norte, que elegeu dez parlamentares. Eles 
têm o número de deputados de que a primeira-mi-
nistra precisa, mas têm o inconveniente de serem 
de um partido de extrema direita protestante que já 
se envolveu com paramilitarismo na disputa com a 
população católica da região pela sua permanência 
no Reino Unido e que custou a vida de cerca de três 
mil pessoas, a maioria civis católicos.

O acordo de paz entre católicos (IRA) e protestantes 
(DUP), alcançado na década de 1990, depende de 
um equilíbrio de poder extremamente delicado na 
Irlanda do Norte, cuja negociação foi intermediada 
e avalizada pelo Parlamento inglês. Agora há um 
temor de que o DUP, ao assegurar a maioria para os 
conservadores ingleses, adquira uma influência po-
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lítica sobre a Irlanda do Norte maior do que sua real 
representatividade permite, o que pode voltar a 
gerar conflitos. Além disso, o DUP é extremamen-
te reacionário em relação a temas como aborto e 
relações homoafetivas de qualquer tipo. 

Enquanto os conservadores se debatem com essa 
situação que eles mesmos criaram, os trabalhistas 
(Labor) comemoram. Para tristeza dos “Blairistas” e 
adeptos da Terceira Via do partido, seu novo líder 
Jeremy Corbyn foi o grande vitorioso desta elei-
ção. Não governará o Reino Unido, mas aumentou 
a bancada trabalhista de 232 para 261 deputados, 
29 a mais, graças a uma campanha pela esquer-
da em defesa dos direitos sociais, pela gratuidade 
da educação universitária e pela reestatização de 
certas instituições que os conservadores vêm pri-
vatizando desde que Margareth Thacher assumiu o 
governo em 1979. 

Mesmo o ataque terrorista, que causou várias mor-
tes poucos dias antes da eleição, não beneficiou 
os conservadores, como normalmente acontece, 
pois, o eleitorado entendeu que a ausência da po-
lícia para prevenir os ataques se devia à política de 
austeridade do governo e dos cortes no orçamen-
to, conforme denunciado por Corbyn. 

As discussões com a União Europeia ficarão em 
torno de várias questões, mas as principais serão o 
acerto de contas entre o que o Reino Unido deveria 
ter pago ao bloco e o valor a receber de volta em 
forma de subsídios, as condições para um acordo 
de livre comércio e os critérios para ir e vir entre o 
continente europeu e a Inglaterra.

O primeiro item sempre foi controverso, ao ponto 
de Thatcher, quando era premier, sempre ter bati-
do na mesa e reivindicado “my money” (meu di-
nheiro), mas a visão da Comissão Europeia é que 
quem deve para a Europa é o Reino Unido, e muito. 
Um acordo sem ônus para o acesso ao mercado do 
continente também parece difícil. A Noruega, por 
exemplo, paga mais de um bilhão de euros por ano 
para ter este direito, mas trata-se de uma econo-
mia pequena. Quanto não custaria para a Inglater-
ra, uma economia muito maior? E no quesito di-
reito de ir e vir, a situação também será complexa, 
considerando o número de ingleses que vivem no 

continente e os três milhões de europeus que vi-
vem em território inglês. Não dá para simplesmen-
te deportar os imigrantes de cada lado.

Considerando que, do lado da União Europeia, te-
remos, entre outros, a Alemanha e França com seus 
dirigentes políticos Angela Merkel e Emmanuel 
Macron fortalecidos e ao mesmo tempo decepcio-
nados com a postura inglesa, pode-se realmente 
esperar negociações muito duras, e há chances de 
que Theresa May renuncie ao cargo e convoque 
novas eleições no curto prazo.

Resultado das eleições parlamentares na França

A previsão de muitos analistas políticos após a 
eleição de Emannuel Macron como presidente da 
França, era a que ele teria que governar com uma 
minoria de apoiadores no Parlamento, uma vez 
que seu suporte político não era um partido tradi-
cional, e sim um agrupamento recém-formado em 
torno de uma plataforma e de discursos de renova-
ção chamados República em Marcha.

No entanto, ao contrário das previsões, o segun-
do turno das eleições parlamentares se realizou na 
França no dia 18 de junho e o República em Marcha 
elegeu 361 deputados do total de 577, ou seja, 63%, 
o que deu a Macron uma maioria folgada. Agora, os 
mesmos analistas chamam a atenção para a falta 
de experiência de muitos destes parlamentares, 
que são jovens ou que se elegeram pela primeira 
vez, o que lhe poderá causar problemas de go-
vernança. Na verdade, alguns dos parlamentares 
advêm de um partido de centro, que se coligou ao 
República em Marcha desde a eleição presidencial, 
o Movimento Democrático, presidido por François 
Bayrou, que não carece de experiência parlamentar.

O que poderá causar problemas a Macron será sua 
agenda, se for pelo caminho das reformas neolibe-
rais que o Partido Socialista de François Hollande 
perseguiu durante os cinco anos de seu mandato e 
que enfrentou forte resistência de sindicatos, estu-
dantes e organizações sociais, proporcionando-lhe 
resultados medíocres nas duas eleições recentes. 

O candidato socialista a presidente, Benoit Hamon, 
apesar de questionar as políticas de Hollande, re-
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cebeu apenas 6,4% dos votos no primeiro turno da 
eleição presidencial, e o Partido Socialista teve ago-
ra sua bancada parlamentar reduzida de 284 para 
46 deputados. Os republicanos também foram cas-
tigados ao caírem de 199 para 126 deputados. Além 
destes partidos, a França Insubmissa elegeu 26 de-
putados, e o Partido Nacional, oito. Há ainda dez 
deputados eleitos por partidos menores. 

No entanto, chama a atenção o alto índice de abs-
tenção, de 57%, no segundo turno da eleição par-
lamentar, contra 23% no segundo turno da eleição 
presidencial, o que demonstra o crescimento do ce-
ticismo popular com a política. 

Divisão no Conselho de Cooperação do Golfo

No dia 5 de junho, o mundo foi surpreendido pela 
notícia do rompimento de relações diplomáticas da 
Arábia Saudita com o vizinho Catar. Ela foi acom-
panhada imediatamente pela mesma iniciativa do 
Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito e Iêmen, 
todos membros do Conselho de Cooperação do 
Golfo, bem como das Maldivas e de uma das fra-
ções que reivindicam governar a Líbia. 

A principal explicação para este rompimento seria a 
busca da Arábia Saudita pela hegemonia completa na 
política externa da região, onde o Catar implementa 
uma política pendular própria que nem sempre vem 
ao encontro dos interesses de seu poderoso vizinho.

Desde muito o governo do Catar apoia a Irmanda-
de Muçulmana, o que significa apoiar o Hamas na 
Palestina, oposição radical a Israel, que possui boas 
relações com o governo egípcio e jordaniano, por 
sua vez, bem relacionados com os sauditas. Signi-
fica também apoiar o principal grupo de oposição 
no Egito, enquanto a Arábia Saudita sustenta os Sa-
lafitas, que é um ramo conservador do islamismo 
sunita e que hoje apoia o general Al-Sissi, o ditador 
do Egito. Este liderou o golpe militar que em 2013 
derrubou o presidente Mohamed Morsi, eleito pelo 
Partido Liberdade e Justiça, braço político eleitoral 
da Irmandade, depois da “Primavera Árabe”.

Os sauditas também disputam a hegemonia com 
outra potência regional do Oriente Médio que é o 
Irã. Este, por sua vez, lidera uma Frente Xiita com 

influência no Líbano por meio do Hezbollah e das 
alianças com o presidente Al-Assad da Síria e o pri-
meiro-ministro do Iraque, além de possuir relações 
com importantes agrupamentos xiitas no Bahrein e 
Iêmen, combatidos pela Arábia Saudita desde a “Pri-
mavera Árabe”. Nesse processo, embora faça parte da 
coalizão que combate os rebeldes xiitas no Iêmen, o 
Catar tem se aproximado do Irã, que, aliás, agora é o 
único que lhe presta solidariedade concreta, uma vez 
que, além do rompimento diplomático dos vizinhos, 
o Catar também teve o acesso aos portos e espaços 
aéreos destes países bloqueado, provocando-lhe sé-
rios problemas de abastecimento, além de necessitar 
alterar rotas aéreas comerciais.

Por fim, há o “dedo” do presidente Donald Trump no 
episódio, pois ele reforçou o discurso de que o Catar 
“apoia grupos terroristas de forma exagerada” e visi-
tou a Arábia Saudita, seu maior cliente na compra de 
armamentos, apenas duas semanas antes do rompi-
mento diplomático, o que deu tempo suficiente para 
que esta articulasse a iniciativa e o discurso da justi-
ficativa com os demais países e os Estados Unidos.

Tropeços no processo de paz na Colômbia

No sábado, 17 de junho, foi detonada uma bomba 
no principal shopping center de Bogotá, na Colôm-
bia, que matou três pessoas e feriu várias outras. Os 
jornais brasileiros de forma pusilânime anunciaram 
que os principais suspeitos seriam grupos contrários 
aos acordos de paz entre governo e guerrilhas.

Que a motivação é sabotar os acordos de paz não há 
dúvida. O que não está claro é se o atentado partiu 
da direita paramilitar, do narcotráfico ou de algum 
grupo dissidente do Exército de Libertação Nacional 
(ELN) que recém inaugurou as conversações com o 
governo na cidade de Quito, no Equador.

Porém, o processo de paz não enfrenta somente 
este tipo de obstáculo. Nem tudo que foi acordado 
pelo governo com as Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc), conforme firmado no ano 
passado, está sendo cumprido. Por exemplo, o regi-
me de fast track para aprovar sumariamente medidas 
legislativas foi barrado pela Suprema Corte do país. 

Desta forma, uma medida simples, mas de extrema 

INTERNACIONAL



BOLETIM DE ANÁLISE DA CONJUNTURA - JUNHO 2017

 7

importância para o processo, como a instalação da 
Comissão de Justiça, Paz e Reparações foi barrada, 
por enquanto. A instalação das “zonas veredais”, 
onde os guerrilheiros fazem a entrega de suas armas 
e permanecem enquanto seu futuro está indefinido, 
tem ocorrido de forma precária, sem as condições 
de alojamento, saúde e segurança necessárias.

Embora fosse esperado pelas Farc e pudesse haver 
descumprimentos e problemas para implementar os 
acordos, verifica-se que o Estado colombiano não é 
unânime em torno do objetivo alcançado nas nego-
ciações, e os setores governamentais que discordam 

do processo o boicotam na medida que podem.

Além disso, há a oposição explícita dos setores polí-
ticos e sociais que fizeram a campanha pelo “No” no 
referendo realizado no ano passado. Destacam-se 
nesse mister os ex-presidentes Uribe e Pastrana, 
as igrejas pentecostais e setores da Igreja Católica, 
latifundiários, os grupos paramilitares, entre outros. 
E um problema importante a considerar é que em 
2018 haverá eleições presidenciais e legislativas. A 
depender do ritmo do cumprimento dos acordos, 
o resultado eleitoral poderá ter maior ou menor in-
fluência na consolidação da paz.  
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Temer sob denúncia 

O período foi marcado pelo julgamento da chapa 
Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no 
último dia 9 de junho. O resultado foi a absolvição da 
chapa Dilma-Temer, eleita em 2014, por quatro vo-
tos a favor e três contra. As constantes intervenções 
e eventuais polêmicas causadas pelo ministro Gilmar 
Mendes, durante a leitura do relatório pelo ministro 
Hermam Benjamin, favorável à cassação, tiveram 
clara intenção de influenciar o voto dos demais mi-
nistros. Muito embora tivesse como certo o voto de 
Napoleão Nunes Maia e Tarcísio Vieira, indicados por 
Temer, a favor da absolvição, e o de Admar Gonzaga, 
que advogou para Dilma na campanha de 2010 e foi 
indicado por ela, foi o voto de Gilmar que, ao final, 
desempatou o julgamento.

O PSDB propôs a ação, segundo Aécio Neves 
“apenas para encher o saco”, e saiu derrotado do 
julgamento, mas, segundo o presidente interino do 
PSDB, Tasso Jereissati, a legenda deve recorrer da 
decisão do TSE depois de publicado o acórdão, por 
estarem convictos de que houve corrupção e uso 
indevido de dinheiro público nas eleições de 2014.

A não cassação de Michel Temer gerou impasse 
quanto à saída do PSDB da base do governo, e a 
decisão da executiva, no último dia 12, foi pela 
permanência, ainda que dividido, tanto para não 
desestabilizar ainda mais o governo e manter seu 
compromisso com as reformas quanto pela tenta-

tiva de salvar o mandato do senador Aécio Neves, 
cujo pedido de prisão apresentado pela Procurado-
ria-Geral da República (PGR) começa a ser julgado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 20. 
Caso acolhido pela Corte, será aprovado pelo Se-
nado se 41 dos 81 senadores avalizarem a decisão. 
Além disso, interessa ao PSDB apoios do PMDB e 
do DEM para futura candidatura às eleições presi-
denciais em 2018.

Para a ex-presidenta Dilma, o resultado do julga-
mento do TSE comprova que o impeachment foi 
um golpe para tirá-la a qualquer custo do poder e 
Temer ganhou sobrevida, mas esse era apenas um 
dos problemas que o ameaçavam. O ponto nevrál-
gico para o governo agora é o teor da denúncia for-
mal que o procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, deve apresentar contra Temer e seu assessor 
Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), pego com uma 
mala contendo quinhentos mil reais.

No dia 16 de junho, Joesley Batista disse à revista 
Época que Temer lidera “a maior e mais perigosa 
organização criminosa” do país, em atuação coor-
denada com o ex-deputado Eduardo Cunha, preso 
desde fevereiro, pela Operação Lava Jato. Segundo 
Batista, Temer e aliados negociavam para manter 
que Cunha não fizesse acordo de delação premiada 
com a Lava Jato e que quem cuidava disso pessoal-
mente era o então ministro da Secretaria Geral do 
Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), que caiu 

Após as graves denúncias dos sócios da JBS que 
abalaram o governo golpista, Temer permane-
ce no cargo sobre forte pressão. Esta sessão 
trata das respostas do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) 
aos processos contra o governo, os avanços das 
reformas no Legislativo e o reflexo desse mo-
mento na opinião pública.
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no ano passado, após ser acusado de pressionar o 
então ministro da Cultura, Marcelo Calero, a liberar 
uma obra de seu interesse em Salvador.

Na reportagem da revista Época, Joesley Batista de-
clara que “Temer é o chefe da Orcrim (organização 
criminosa) da Câmara. Temer, Eduardo (Cunha), Ge-
ddel (Vieira Lima), Henrique (Alves), (Eliseu) Padilha e 
Moreira (Franco). É o grupo deles. Quem não está pre-
so está hoje no Planalto”. Nos depoimentos anteriores 
de Batista, os ministros do Supremo, Gilmar Mendes 
e Alexandre de Moraes, também foram menciona-
dos, algo preocupante, uma vez que cabe ao STF jul-
gar os processos da Lava Jato que envolvem pessoas 
com foro privilegiado, inclusive Michel Temer.

O material da delação de Batista será usado por Ja-
not na denúncia contra Temer, prevista até o dia 26 
de junho, quando o procurador-geral deve remeter 
o pedido de abertura de processo ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF). O relatório preliminar de inves-
tigação da Polícia Federal concluiu que houve cor-
rupção em caso de Temer e Loures, mas pediu mais 
cinco dias para finalizar as investigações e entregar o 
relatório de perícia sobre as gravações e dar o pare-
cer definitivo. Após a conclusão, a expectativa é que 
Temer e Loures sejam denunciados pela PGR até o 
fim de junho. O processo não deve se estender, pois 
o mandato de Janot termina em setembro.

Segundo o artigo 217 da Constituição, quando a 
PGR apresentar a denúncia, caberá ao ministro Fa-
chin notificar o presidente e pedir resposta no pra-
zo de quinze dias. O documento será encaminhado 
ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
que deverá leva-lo para análise e votação dos 66 
membros da Comissão de Constituição de Justiça 
(CCJ), dominada por aliados de Temer. Indepen-
dentemente da aceitação da denúncia pela CCJ, 
será submetida à votação nominal no plenário da 
Câmara, onde dois terços dos deputados (342 vo-
tos) têm de aceitar o pedido para que o processo 
avance e Temer se torne réu, seja afastado e o pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
assuma interinamente o cargo. Para barrar o anda-
mento do processo, Temer precisa de 172 votos ou 
ausências na votação do plenário.

Até o dia 15, antes da entrevista de Joesley à Época, 
o governo contava com uma base aliada superior a 

trezentos deputados. Nas últimas votações de me-
didas provisórias no plenário, o governo obteve en-
tre 260 e 280 votos a seu favor. No entanto, a com-
posição da base aliada tende a cair, já que o próprio 
PSDB pode desembarcar a qualquer momento e 
liberou o voto de seus parlamentares nessa questão. 

No dia 19, antes de embarcar em viagem oficial 
para a Rússia, Michel Temer se reuniu com o advo-
gado do PMDB, Renato Oliveira Ramos, e entrou 
com dois processos na Justiça contra o empresário 
Joesley Batista, um por danos morais e outro por 
difamação, calúnia e injúria. Temer também gravou 
e divulgou nas redes sociais vídeo no qual afirmou 
que os criminosos não ficarão impunes

Aliados de Michel Temer montaram um dossiê jurí-
dico que pede a anulação da delação dos irmãos Ba-
tista e questiona o acordo firmado com o Ministério 
Público Federal (MPF) e a JBS que mantém os irmãos 
Batista livres e impunes. Até o dia 20 de junho, o STF 
ainda não havia decidido se o acordo de delação dos 
executivos da JBS poderia ou não ser revisto.

Em paralelo a isso, já chega a dezenove o número 
de processos de pedidos de impeachment con-
tra Temer, protocolados na Câmara. O deputado 
Alessandro Molon (Rede-RJ) vai entrar no STF 
com um mandado de segurança para tentar obri-
gar o presidente da Câmara a decidir sobre os pe-
didos de impeachment, que estão há cerca de um 
mês em sua mesa.

Legislativo

No Legislativo, segue a agenda do governo golpis-
ta de retirada de direitos. A Reforma Trabalhista, por 
exemplo, tramita no Senado Federal. Após ser dis-
cutido no dia 6 na Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE), o Projeto de Lei seguiu para a Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS). Após ser discutida na CAS, 
a matéria passará pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) antes de ser levada ao plenário da Casa. 
A previsão é que a apreciação final seja feita ainda 
este mês. Já a Reforma da Previdência está pronta 
para votação no plenário da Câmara dos Deputados. 
No entanto, por não ter os 308 votos necessários 
para aprovar a PEC, o trâmite está paralisado, pois 
não interessa ao governo colocá-la em votação.
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Continuando o trabalho realizado no boletim an-
terior, serão analisadas as principais Medidas Pro-
visórias editadas pelo governo e que estão em tra-
mitação no Congresso. No boletim passado foram 
tratadas as medidas provisórias aprovadas até en-
tão. Neste, o foco são outras três que passaram no 
Congresso Nacional, além das principais que ainda 
estão em tramitação.

Entre as MPs aprovadas nesse mês, destacam-se 
as MPs 756 e 758, de 2016, que redesenharam e al-
teraram limites de áreas de preservação ambiental, 
parques e florestas nacionais nos estados do Pará 
e Santa Catarina. Motivadas por interesses de rura-
listas, ambas as MPs tiveram trechos vetados após 
pressões de ambientalistas e do próprio Ministério 
do Meio Ambiente, pois facilitava a ocupação ilegal 
de terras em áreas de preservação ambiental. Ou-
tra medida aprovada foi a MP 759/2016, que altera 
diversas leis que tratam da regularização fundiária 
rural e urbana, também atendendo a interesses do 
agronegócio. O conteúdo da MP revoga e altera di-
versas leis, incluindo a lei do registro fundiário e a 
lei do Programa Minha Casa Minha Vida.

Algumas das principais medidas provisórias em tra-
mitação no Congresso Nacional dispõem de nego-
ciações e perdões de dívidas do setor privado e de 
entes federativos com a União. As MPs 766/2017, 
780/2017 e 783/2017, por exemplo, instituem o 
Programa de Regularização Tributária, conhecido 
como Refis, para negociar débitos tributários com 
a União, e, no caso da segunda, débitos não-tribu-
tários com autarquias e fundações públicas fede-
rais. Outra MP, a 778/2017, permite a renegociação 
de dívidas previdenciárias de estados e municípios 
com a União, para que ela abra mão de trinta bi-
lhões de reais. 

Outras MPs que tramitam são a 774/2017, que re-
voga a desoneração da folha de pagamento de em-
presas de diversos setores, e a 777/2017, que institui 
novas taxas para financiamentos obtidos junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social e altera recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). Já a MP 782/2017, substituiu a 
768/2017, que havia perdido eficácia, e dá status de 
ministério à Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública, garantindo o foro privilegiado do ministro 
Moreira Franco, acusado de ser um dos responsáveis 

pela cobrança de propina para o PMDB. A última MP 
editada por Temer até o fechamento desse bole-
tim, a 784/2017, permite que o Banco Central firme 
acordos de leniência com instituições financeiras.

Temer é o presidente mais impopular da história 

A avaliação positiva de Michel Temer não ultrapassa 
3%, segundo a última pesquisa Vox-Populi, realizada 
entre os dias 2 e 4 de junho. Temer é o presidente mais 
impopular que o país já teve. A mesma pesquisa indica 
que 85% dos brasileiros queriam que o TSE cassasse 
Temer e apenas 8% eram contrários à cassação. 

A grande maioria dos brasileiros (89%) quer eleições 
diretas para eleger um novo presidente de forma de-
mocrática e, se a eleição fosse hoje, Lula venceria. Em 
resposta espontânea, sem que seja citado o nome de 
qualquer candidato, Lula teria 40% das intenções de 
voto. Em qualquer cenário de adversários proposto, 
Lula teria em torno de 45%, mais que a soma de seus 
adversários (entre 28% e 30%) e, portanto, venceria 
no primeiro turno.

Interessante que em um período marcado por notí-
cias tão importantes na política, como a cassação da 
chapa Dilma-Temer, as denúncias de corrupção de 
Temer, o pedido de prisão de Aécio, entre outras, os 
mais importantes institutos de pesquisa do país, o 
Ibope, que alimenta matérias da Rede Globo, e o Da-
tafolha, da Folha de São Paulo, não tenham realizado 
nenhuma sondagem para ouvir a opinião pública.

Mas, ainda que a grande mídia não queira dar ouvi-
dos, as manifestações Fora Temer e por Diretas Já se 
multiplicam nas ruas, de maneira descentralizada. Or-
ganizada por artistas e representantes de movimen-
tos da cultura, reuniram milhares de pessoas no Rio 
de Janeiro, em 27 de maio. Em São Paulo, o mesmo 
aconteceu no Largo da Batata, em 4 de junho, e, no 
dia 11 de junho, foi a vez de Salvador, Recife, Porto 
Alegre e São Paulo. A capital paulista reuniu milhares 
de pessoas em um ato de mulheres.

As centrais sindicais CUT, UGT, Nova Central, CTB 
e Força Sindical devem se manter em alerta entre 
os dias 20 e 30 de junho, em razão da ameaça de a 
Reforma Trabalhista entrar em votação no plenário 
do Senado e propõem nova greve geral para o pró-
ximo dia 30 de junho. 

POLÍTICA E OPINIÃO PÚBLICA
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Reforma da Previdência, gasto público e interesses 

No texto para discussão do Instituto de Economia 
da Unicamp A política social e os limites do experi-
mento desenvolvimentista (2003-2014), André Ca-
lixtre e Eduardo Fagnani fazem uma estimativa 
dos beneficiários diretos e indiretos da seguridade 
social, com dados de dezembro de 2015: pode-se 
estimar que foram beneficiados 40,2 milhões de 
famílias e, indiretamente, outros 100,5 milhões 
de pessoas (demais membros da família). Dessa 
forma, direta e indiretamente, ela transferiu renda 
para 140,7 milhões de indivíduos.

Se os autores apontam aspectos positivos do gasto 
com seguridade social, por seu efeito multiplicador 
sobre o PIB e efeito redistributivo, também indicam 
o baixo efeito multiplicador do gasto com juros da 
dívida pública sobre o PIB e que o gasto com juros no 
país piora a distribuição de renda. Ou seja, para a ge-
ração de crescimento econômico, renda e emprego, 
é mais produtivo realizar gastos sociais em geral (em 
especial gastos com seguridade social, com grande 
impacto social), do que realizar gastos com juros, o 
que tem sido o contrário do praticado atualmente. 

Nesse momento de queda da inflação e manuten-
ção das taxas de juros altíssimas, o diferencial de ju-
ros reais da economia – que já é um dos mais altos 
do mundo – se amplia. O gasto com juros pelo go-
verno brasileiro, que fugiu do controle da Emenda 
Constitucional 95 (PEC 55/PEC 241) continua cres-

cendo e favorece poucas famílias, mas beneficia 
grandes interesses econômicos. Por outro lado, a 
seguridade social brasileira, que beneficia direta ou 
indiretamente quase três quartos da população, está 
em risco com a Reforma da Previdência.

Ainda sobre os gastos públicos, o estudo dos pes-
quisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, Resulta-
do primário e contabilidade criativa: reconstruindo as 
estatísticas fiscais ‘acima da  linha’ do governo geral, 
questiona a narrativa de que a deterioração recente 
do resultado primário tenha sido provocada por um 
aprofundamento do expansionismo fiscal via gas-
tos: as taxas reais de crescimento do gasto não se 
tornaram maiores no período recente, de modo que 
não se pode caracterizá-lo como o mais expansio-
nista pelo lado da despesa pública, segundo os au-
tores. Tal narrativa baseou a aprovação da Emenda 
Constitucional 95. Segundo os autores, a deterio-
ração recente está associada à crise econômica e a 
seus efeitos sobre a receita pública, ou seja, desace-
leração nas taxas de crescimento das receitas e não 
aceleração do ritmo de aumento do gasto. 

Crise do mercado de trabalho e seus reflexos na 
sociedade

Para o primeiro trimestre de 2017, a taxa de deso-
cupação no país foi de 13,7% segundo a Pesquisa 

SOCIAL

Continua a crise no mercado de trabalho, já sentida no dia 
a dia pela população não só com a queda da renda, mas 
também a ampliação da violência e do trabalho infantil. 
A saída do governo tem sido manter o apoio às reformas 
da Previdência e Trabalhista, bem como o corte de gastos 
sociais, garantindo os interesses da elite em detrimento dos 
direitos constitucionais da população brasileira.
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SOCIAL 

Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNADC), 
computada pelo IBGE. O desemprego continua em 
trajetória de crescimento desde o início de 2015.

Com a crise econômica e do mercado de trabalho, 
para se salvar da crise política (considerando que o 
apoio de grandes forças políticas e econômicas é 
dado a Temer somente enquanto representante do 
projeto conservador das reformas), o governo Temer 
continua apostando na Reforma Trabalhista como 
forma de retomar o crescimento do emprego. Não 
há indicativos sólidos de que o país teria voltado a 
crescer – e, diga-se de passagem, questiona-se a 
confiabilidade das novas séries de dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a ati-
vidade econômica, já que os valores calculados com 
a metodologia anterior foram descontinuados. Ainda 
assim, a equipe econômica, em especial Henrique 
Meirelles, aposta que a partir de agosto o Brasil passa-
rá a gerar empregos, ao invés de aprofundar o buraco 
do desemprego, no qual entrou a partir do início de 
2015, com a mudança da política econômica. Não se 
sabe, no entanto, de onde virá esse crescimento do 
emprego apontado pelo ministro da Fazenda.

Por outro lado, com alto (e crescente) desemprego e 
crescimento da informalidade embasado nos dados, 
o Brasil foi lembrado, no Dia Mundial contra o Traba-
lho Infantil (12 de Junho), por mais de 2,6 milhões de 
crianças e adolescentes que estão trabalhando, em-
bora a Constituição Federal proíba o trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 anos. Tínhamos vivido, nos 
anos 2000, uma queda do número absoluto e relativo 
de crianças e adolescentes trabalhando, mas tais nú-
meros voltaram a crescer nos últimos anos.

Outro quesito agravado pela crise econômica e em 
especial a crise do mercado de trabalho é a violência 
no Brasil, que continua tendo como vítimas fatais o 
mesmo perfil típico: homens, jovens, negros e com 
baixa escolaridade, segundo o Atlas da Violência 
2017, lançado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública neste mês. A publicação alerta 
que, na última década, o viés de violência contra jo-
vens e negros aumentou ainda mais. Embora em ter-
mos de letalidade violenta as mulheres sejam menos 
afligidas, centenas de milhares de violências afligem a 
população feminina, também com amplas diferenças 

se considerada juntamente à questão de raça/cor.

Assim, temos visto os efeitos do rompimento do 
arranjo positivo formado por políticas sociais, cres-
cimento econômico, geração de emprego, aqueci-
mento do mercado interno e redução da desigual-
dade, que se reforçaram mutuamente durante os 
anos 2000 no Brasil. Agora, os efeitos da crise eco-
nômica e no mercado de trabalho são sentidos em 
diversos indicadores sociais, desde o crescimento da 
taxa de desemprego ao crescimento da violência, 
sem algum fator que consiga impulsionar o país de 
volta ao crescimento e a preocupação de buscar um 
crescimento econômico que privilegie a geração de 
emprego e renda, tal como viveu o país até 2015.

De fato, mesmo que o país realize as reformas li-
beralizantes propostas por Temer (como a Traba-
lhista ou a da Previdência), não está provado que 
isso será suficiente para empurrar o país de volta 
ao crescimento: se por um lado há “pressões” de 
empresários que afirmam que só investirão caso as 
reformas saiam, por outro lado há diversos estu-
dos da Organização Internacional do Trabalho que 
mostram que, no curto prazo, reformas que retiram 
direitos podem aumentar ainda mais o desempre-
go, por exemplo por seu efeito na demanda agre-
gada, com a redução de diretos (que podem ser en-
tendidos como uma redução da renda).

Não é possível acreditar que somente as reformas, 
sem crescimento econômico, retirem o país da crise. 
Quanto a isso, artigo de Andana Banerji, publicado no 
site do FMI, discute o crescimento do desemprego na 
Europa, em especial o desemprego entre os jovens. 
O autor, apesar de não debater os efeitos empíricos 
da flexibilização do trabalho na geração de demanda 
na Europa, continua a defendê-la, como é posição do 
FMI, o que é defendido também hoje pelo governo 
de Michel Temer no Brasil. Mas a grande ênfase se 
dá na importância do crescimento econômico para 
combater o desemprego e, neste caso, a política eco-
nômica de ajuste fiscal, em especial com o corte de 
investimentos públicos, vai na direção contrária do ar-
gumento do autor. No Brasil, o governo tem aprofun-
dado a recessão, impedido o crescimento econômico 
e assim o desemprego cresce cada vez mais, baten-
do vários recordes (negativos) segundo os últimos 
dados da PNADC.
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Nível de atividade

Com a divulgação neste mês de junho de uma série 
de dados relativos ao último mês de abril, o mais re-
cente número do IBC-Br (indicador antecedente do 
PIB calculado pelo Banco Central) aponta para um 
tênue crescimento de 0,28% entre março e abril 
do ano corrente (depois de uma queda de 0,4% no 
mês anterior) e ainda uma queda de 2,66% quando 
considerado o acumulado nos doze meses sob o co-
mando de Temer. 

Na tabela abaixo, apresentam-se os principais in-
dicadores disponíveis que ajudam a compreender 
essa dinâmica da conjuntura econômica atual. Em-
bora no mês de abril seja possível observar os cres-
cimentos no Comércio Varejista (+1%), no volume 
de Serviços (+1%) e na Produção Industrial (+0,6%), 
na sua grande maioria estes não foram suficientes 
para reverter as quedas acumuladas ao longo do 
ano - apenas a produção de Bens de Capital apre-
senta uma variação positiva de 1,9% neste período, 
em grande medida associada à demanda do setor 
agrícola. Além disso, quando se comparam os dados 
de abril de 2017 com o mesmo mês do ano ante-
rior, percebe-se que, com exceção do Comércio 
Varejista, em todos os demais ainda são registradas 

reduções importantes, o que indica que, apesar das 
referidas oscilações positivas no comparativo men-
sal, os motores da economia brasileira ainda estão 
rodando em um ritmo inferior ao que era verificado 
em abril de 2016, último mês de governo Dilma. 

Tomados os números abaixo em detalhes, deve-se 
assinalar também que os segmentos que mostra-
ram algum poder de reação no mês de abril são em 
geral associados à demanda de setores de atividade 
voltados para a exportação. É o caso, por exemplo, 
da expansão registrada nas atividades de Transpor-
te e Armazenagem (+1%), diretamente beneficiadas 
pelo fluxo de comércio exterior, e mesmo do cres-
cimento da produção de Bens de Capital (+1,6%), o 
qual, segundo o informativo da PIM1, avança princi-
palmente nos segmentos que produzem máquinas 
e equipamentos para produção agrícola e também 
para o setor automotivo.  A respeito da evolução es-
perada para a Produção Industrial até o fim de 2017, 
cabe mencionar que a mediana das estimativas in-
formada em 19 de junho pelo boletim Focus do Ban-
co Central caiu de +1,3% para 0,6% em apenas trinta 
dias, o que revela também que o próprio mercado 
não parece mais apontar para a recuperação anun-
ciada ao final do primeiro trimestre. 

ECONOMIA

Chegamos à metade do ano de 2017 com o país à deriva. Apesar da me-
lhora registrada em alguns indicadores setoriais, fica cada vez mais claro 
que não há uma recuperação em curso na economia, mas apenas algumas 
pequenas flutuações positivas que decorrem principalmente dos impulsos 
das exportações agrícolas e automotivas ou de fatores cíclicos, como a re-
composição de estoques em determinados segmentos da indústria. Sob o 
comando de um governo que não tem tempo, solidez ou mesmo interesse 
para adotar medidas mais consistentes de estímulo à demanda, segue-se 
apenas com as agendas da desconstrução do Estado e da cooptação polí-
tica, sem que delas se possa esperar qualquer fruto saudável, muito menos 
a propalada recuperação. 
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Comércio Exterior

Conforme mencionado acima, o setor externo tem 
sido a principal força motriz da economia brasileira, 
impulsionando o setor agrícola e contribuindo de 
forma decisiva no crescimento de 1% do PIB auferi-
do neste primeiro trimestre de 2017. No acumulado 
do ano até a terceira semana de junho, o saldo co-
mercial brasileiro alcançou 32,6 bilhões de dólares, 
graças a um total exportado de 98,2 bilhões fren-
te a 65,6 bilhões de dólares de importações. Como 

se pode observar na tabela abaixo, a média diária 
das exportações alcançou o seu maior valor durante 
o mês de abril (982,3 milhões de dólares) quando 
também foi registrado o maior superávit comercial 
do ano (386,9 milhões de dólares por dia). Desde 
então, registram-se algumas oscilações das médias 
diárias, com uma leve queda das exportações entre 
abril e junho, um pequeno aumento das importa-
ções e, consequentemente, uma pequena redução 
do saldo comercial.

ECONOMIA

Mas o resultado mais significativo no que diz res-
peito à evolução do comércio exterior neste mês 
de junho pode ser observado na tabela abaixo, 
onde estão discriminadas as médias diárias das ex-
portações por Categoria de Produto. Apesar de ser 
ainda uma variação pontual, limitada ao compa-

rativo entre as médias diárias dos meses de maio 
e junho do presente ano, os dados indicam uma 
ampliação significativa das exportações de bens 
semimanufaturados de 12,8% (resultado forte-
mente concentrado nas exportações de petróleo e 
derivados), seguida por uma expansão de 4,9% de 
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bens manufaturados (impulsionado principalmen-
te pelo crescimento das vendas externas do setor 
automobilístico) e de apenas 0,4% dos produtos 
básicos. Ou seja, a despeito da forte concentração 
na exportação de commodities, ao menos neste 
mês de junho foi observada uma ligeira melhora na 

nossa pauta exportadora, graças ao crescimento da 
demanda externa de algumas categorias de produ-
tos que ainda têm um importante peso relativo em 
nossa estrutura produtiva e que puderam encontrar 
na demanda externa um escoadouro para a produ-
ção nacional.

Inflação e política monetária

A inflação brasileira continua em trajetória descen-
dente, acentuando o ritmo de queda para além 
daquele anteriormente previsto pelo conjunto de 
instituições que informa o boletim Focus do Banco 
Central. De acordo com os dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
no início de junho, em maio a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) foi de apenas 0,31%, o que corresponde à 
mais baixa taxa para um mês de maio desde 2007. 
Em termos acumulados, nos últimos doze meses, 
o IPCA variou 3,60%, também o menor percentual 
desde 2007 e significativamente menor do que os 
4,08% registrados no acumulado de doze meses 
encerrado em abril. Pouco se comentou na im-
prensa sobre esta aceleração da queda dos preços 
registrada nos últimos meses, mas o dado de maio 
parece ser um indicativo de que a depressão eco-
nômica já flerta com a deflação de preços. De fato, 
se no cálculo do IPCA de maio fosse desconside-
rada a contribuição da elevação do preço das des-
pesas com Habitação (+0,32 pontos percentuais), 
que aumentaram principalmente por conta da ele-
vação do preço da energia elétrica (+0,29 p.p.), teria 
sido registrada já em maio uma deflação de -0,1%. 
Além disso, de acordo com as estimativas do cha-
mado grupo Top 5 do boletim Focus (composto pe-

las cinco instituições que mais acertam suas previ-
sões) o IPCA do mês de junho deverá registrar uma 
deflação de -0,16%.

Porém, a despeito desse comportamento cadente 
das taxas de inflação, o Banco Central, que tinha si-
nalizado com uma possível e mais do que necessária 
aceleração do ritmo de redução da taxa básica de ju-
ros, limitou-se, na última reunião do Copom, a baixar a 
Selic em apenas um ponto percentual, sob a alegação 
de que as instabilidades irradiadas da esfera política 
exigem maior cautela na condução da política mone-
tária nos próximos meses. Com isso, a se tomar em 
conta a opinião daqueles mesmos analistas ouvidos 
pelo boletim Focus, já não se acredita em uma taxa 
de juros menor do que 8,5% no final do ano, o que 
significa que, diante de uma expectativa de inflação 
cadente, terminaremos 2017 com uma taxa de juro 
real mais elevada do que aquela que era estimada há 
apenas algumas semanas atrás. Como nossa econo-
mia se encontra estacionada no fundo do poço e não 
se vislumbra nenhum indicativo consistente de recu-
peração da demanda agregada, esse excesso de con-
servadorismo do Banco Central, que mira uma taxa de 
juro real no final de 2017 entre 4% e 5% é, mais do que 
um equívoco injustificável, uma comprovação de seu 
renitente compromisso com os interesses dos grupos 
financeiros que atuam no país em detrimento dos in-
teresses do conjunto da sociedade brasileira.  
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Para ver mais, consultar

1. Veja publicação completa da Pesquisa Industrial Mensal em: https://goo.gl/xcB5CG  

2. Sobre a queda na arrecadação de tributos federais, veja em: https://goo.gl/XDng5d  

ECONOMIA

Setor Público

No que se refere à evolução das contas públicas, os 
últimos dados divulgados pela equipe econômica 
do governo Temer revelam mais um estrondoso 
fracasso. A despeito de repetirem alguns bordões 
que compõem o hino da austeridade, o máximo 
que conseguem é colher receitas tributárias cada 
vez menores do que as previstas na Lei Orçamen-
tária Anual (LOA). De acordo com os dados relati-
vos aos quatro primeiros meses do ano, houve uma 
frustração de receitas na esfera federal da ordem 
de 19,6 bilhões de reais2. Se considerados os resul-
tados apurados pela Receita Federal para o último 
mês de maio, houve uma queda real da arrecadação 
federal de 0,96% em relação ao montante apurado 
no mesmo mês do ano anterior. Contribuíram para 
essa queda as fortes reduções das receitas com IPI 
(-12,6%), com o IRPJ (-11,63%) e com a Contribui-
ção Social Sobre Lucro Líquido (-16,65%). 

Além disso, como crescem a olhos vistos as barga-
nhas políticas à medida em que o governo se afun-
da na falta de legitimidade, na ponta do gasto vão 
sendo liberados algumas dezenas de bilhões de 
reais cuja eficácia econômica é quase nula. Além da 
manutenção casuística das desonerações tributá-
rias (de janeiro a maio deste ano o montante já su-
pera os 35 bilhões de reais), o mais recente exem-
plo desta temerária gestão fiscal é o caso do crédito 
acertado entre o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) e os governos 
de estado, cujo montante poderá chegar a trinta 
bilhões de reais e que, na prática, significa apenas 
uma gigantesca pedalada fiscal, por meio da qual 
o banco lança o crédito em favor dos estados, os 
quais se comprometem a utilizá-lo tão somente 
para abater dívidas com a União. Ou seja: essa ope-
ração nada mais é do que um bilionário estratagema 
de contabilidade criativa por meio do qual o caixa do 
BNDES é utilizado para compensar o abismo fiscal 

que resulta da cega busca pela austeridade em tem-
pos de inanição da atividade econômica. 

Em síntese

Os frágeis sinais de vida que ainda são observados 
na economia nacional parecem confirmar uma tra-
jetória esperada diante de um governo que se apoia 
sem constrangimento em dois pés de barro: a ideo-
logia liberal dos interesses financistas que lhe dão 
sustentação na mídia e os interesses particulares dos 
grupos políticos que lhe garantem apoio no Con-
gresso. Desde que Michel Temer assumiu o coman-
do do país, em 12 de maio de 2016, o que se verifica 
é uma absoluta omissão no que diz respeito à polí-
tica econômica, quanto mais porque o país enfrenta 
a pior crise recessiva de toda a sua história. Apesar 
do desemprego em patamares inéditos (são cator-
ze milhões de desempregados e mais doze milhões 
subempregados) ou da menor taxa de investimento 
dos últimos vinte anos, Temer e seus ministros da 
área econômica têm ouvidos apenas para as de-
mandas do mercado financeiro. Tudo o que fazem, 
mas principalmente tudo o que deixam de fazer, 
segue um único e claro objetivo: reformar a esfera 
pública e toda sua estrutura de gastos para que reste 
garantido um fluxo seguro e regular de receitas fis-
cais destinado a arcar com os chamados serviços da 
dívida pública. Para essa gente, nada além disso in-
teressa, nada além disso parece fazer sentido. Como 
acreditam – ou dizem acreditar – que no capitalismo 
atual a “confiança” é, em última instância, a única va-
riável relevante que deve ser alvo das ações gover-
namentais, vendem aos incautos pagadores de im-
postos a ideia de que o governo, apesar de ilegítimo 
e sustentado em colossais esquemas de corrupção, 
dedica-se à restauração da confiança. Não fosse essa 
a causa da tragédia nacional que faz o país regredir 
algumas décadas, seria talvez até risível.
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TERRITORIAL

Pela primeira vez na série histórica da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísitica (PNADC/IBGE), a desigualdade de renda 
entre homem e mulher, que vinha sendo reduzida nas últimas 
décadas até 2016, voltou a crescer. No Brasil a mulher ainda 
ganha em média 77,6% do que ganha o homem de remuneração 
do trabalho. Esta proporção seria maior não fosse o retrocesso 
recente, que é mais expressivo nos estados mais abastados do 
país. Quanto maior é a remuneração média dos trabalhadores 
de um estado, maior também é a diferença salarial homem-
-mulher. Essa desigualdade só é menor quando nivelada por 
baixo, nos estados com menores salários.

Desigualdade homem-mulher aumenta com Temer 

A proporção da renda das trabalhadoras é histori-
camente inferior à dos trabalhadores. No entanto, 
esta desigualdade vinha sendo reduzida ao longo 
dos anos. No período de 2000 a 2010, segundo 
o Censo Demográfico do IBGE, esta proporção au-
mentou de 67,7% para 73,8%, um aumento de 9% 
em dez anos. Posteriormente a este período, de 
acordo com a PNAD, do IBGE, anualmente esta de-
sigualdade vinha se reduzindo, à exceção de 2016, 
quando na média nacional, esta amplitude voltou 

a crescer em 0,4%. Todavia, além do aspecto tem-
poral, em alguns estados da federação este aumen-
to da desigualdade foi mais agressivo. Este estudo  
analisa tal informação em períodos distintos: um re-
trato da participação da renda feminina em relação à 
masculina mais recente possível, o primeiro trimes-
tre de 2017; a evolução até então, do início da série 
histórica da PNAD Contínua trimestral, do primeiro 
trimestre de 2012 até o primeiro trimestre de 2017; 
e o retrocesso médio neste aspecto, melhor explici-
tado pela comparação dos últimos quatro trimestres 
(do segundo trimestre de 2016 ao primeiro de 2017).
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Proporção da renda feminina em relação à mas-
culina hoje

A lógica capitalista demonstra uma de suas faces 
perversas na desigualdade de renda do trabalho 
entre o sexo masculino e o feminino, pois, nas re-
giões onde há uma melhor inserção remunerada 
no mercado de trabalho por parte dos trabalha-
dores, também é onde há maior desigualdade de 
remuneração entre os sexos. No quadro 1 pode-se 
observar que a região mais desigual neste aspecto 
é a Sudeste, justamente a que possui o maior ren-
dimento médio do trabalho do país, onde a mu-
lher ganhava apenas 72,5% da renda masculina no 
primeiro trimestre de 2017. As regiões Sul e Cen-

tro-Oeste também possuem proporções similares, 
74,9% e 76,8% respectivamente. Nas regiões Nor-
deste e Centro-Oeste, onde a remuneração média 
não chega a 67% do Sudeste, esta desigualdade 
é bem inferior. Na primeira as mulheres ganham 
88,6% do que ganham os homens, e, na segunda, 
89,1%, proporção bem superior à média nacional, 
que é de 77,6%. Ou seja, neste aspecto a desigual-
dade não diminui por conta da melhor inserção 
da mulher no mercado de trabalho, e sim porque 
este mercado é mais perverso inclusive para o ho-
mem. Sob outro ponto de vista, pode-se concluir 
que quanto melhores são as condições do trabalho 
de uma região, menos as mulheres conseguem se 
apropriar de tais direitos.

Quadro 1. Renda e proporção da renda feminina em relação à masculina e total de trabalhadores 
por grande região para o 1º trimestre de 2017

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD Contínua Trimestral/IBGE 1º trimestre de 2017

No quadro 2, ao analisar o mesmo aspecto para os 
estados da federação, a mesma lógica permanece. 
No estado de São Paulo, que oferece a segunda 
maior remuneração média do país aos seus traba-
lhadores (R$ 2.769), a renda média dos homens foi 
de R$ 3.219, e das mulheres R$ 2.222, cerca de 69% 
do rendimento masculino. No Distrito Federal, que 
concentra a maior remuneração média do país, a 
feminina foi de quase R$ 1.000 a menos do que a 
masculina (R$ 3.117 frente a R$ 4.093), ou 76,2% do 
trabalhador homem. Pressionada pelo salário míni-
mo, a desigualdade passa a quase inexistir quando 
a remuneração média vai ficando próxima a este. 
No Maranhão, estado onde os trabalhadores e tra-
balhadoras possuem o menor salário do país (R$ 

1.190), o ordenado feminino (R$ 1.146) é muito pró-
xima do masculino (R$ 1.216), equivalente a 94,2% 
deste. As duas exceções a esta regra são os estados 
do Tocantins e Amapá. Este último, apesar de pro-
piciar a sétima maior renda aos trabalhadores entre 
os estados, é onde há menor desigualdade entre 
os sexos no país neste aspecto: as mulheres rece-
bem cerca de 96,5% do que recebem os homens, 
e, analisando a série histórica, é o único estado 
onde a remuneração média feminina já foi maior 
que a masculina. Isto ocorreu durante os quatro tri-
mestres de 2016, quando a renda feminina foi em 
média 3,8% maior que a masculina, algo que se 
inverteu no início de 2017, quando a proporção se 
reduziu ao já citado 96,5%.

TERRITORIAL
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Evolução da renda feminina 2012-2017

A desigualdade que afeta a remuneração femini-
na no mercado de trabalho está se reduzindo a 
curtos passos, e não segue uma lógica coerente. 
Ao observar o quadro 3, que demonstra a evo-
lução dos dados do primeiro trimestre de 2012 
ao primeiro trimestre de 2017, pode-se observar 
que duas das três regiões com maior desigualda-
de foram as que menos evoluíram nos últimos 

cinco anos. As regiões Sul, com 5% de crescimen-
to da participação da renda feminina na mascu-
lina, e Sudeste, com 5,2%, foram as que menos 
reduziram tal desigualdade. Já o Norte, com cres-
cimento de 9,3% da participação feminina neste 
período, se tornou em 2017 a região menos desi-
gual do país neste aspecto, com as trabalhadoras 
ganhando em média 89,1% do que ganham os 
trabalhadores.

Quadro 2. Renda e proporção da renda feminina em relação à masculina e total de trabalhadores 
por estado da federação para o 1º trimestre de 2017

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD Contínua Trimestral/IBGE 1º trimestre de 2017
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O quadro 4 mostra que dos dez estados que 
mais evoluíram na redução da desigualdade, 
apenas um é do eixo Sul-Sudeste, o Paraná. 
Ou seja, os estados mais desiguais são os que 
menos estão evoluindo neste quesito. En-
quanto no Acre a participação da renda femi-
nina na masculina cresceu 16%, indo de 78% 

em 2012 para 90,5% em 2017, Santa Catarina 
avançou apenas 1,6%, indo de 72,2% em 2012 
para 73,3% em 2017. Três estados do Norte e 
Nordeste, que já possuíam uma alta partici-
pação neste aspecto, apresentaram ligeira re-
dução: Rio Grande do Norte (-0,6%), Roraima 
(-1,5%) e Tocantins (-2,4%).

Quadro 3. Evolução da proporção da renda feminina por grande região

Quadro 4. Evolução da proporção da renda feminina por estado da federação

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD Contínua Trimestral/IBGE

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD Contínua Trimestral/IBGE

TERRITORIAL
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Evolução da renda feminina em doze meses

Se nos últimos anos a desigualdade de renda 
entre os sexos vem se reduzindo, ainda de que 
maneira desigual, nos últimos trimestres a situa-
ção se inverteu. Os mapas abaixo comparam a 
proporção da renda feminina na masculina do 
segundo trimestre de 2016 com a do primeiro 

trimestre de 2017, os últimos doze meses de dis-
ponibilidade da informação. No primeiro mapa é 
possível notar que apesar de as regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sul apresentarem ligeira redução 
da desigualdade, como vinha acontecendo com 
todas as regiões até 2016, nas regiões Norte e 
Sudeste a situação se inverteu, com redução de 
1,8% na primeira e 1,7% na segunda.

Mapas 1 e 2. Evolução da renda feminina nos últimos quatro trimestres
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O segundo mapa permite observar que em de-
zesseis das 27 unidades federativas brasileiras 
houve aumento da desigualdade neste curto 
espaço de tempo. Neste aspecto, destaca-se 
toda a região Norte, com os estados do Ama-
pá (-8,1% de participação da renda feminina na 
masculina) e Roraima (-5,4%) em pior situação, 

além de Pernambuco (-7,7%), Espírito Santo 
(-7,6%) e Mato Grosso (-5,5%). Dos demais onze 
estados que apresentaram avanço neste quesi-
to, o Mato Grosso do Sul, com 10,4% de avanço 
no combate a tal desigualdade, Alagoas, com 
9,1%, Sergipe, com 8,2% e Piauí, com 5,3% são 
os destaques positivos.

TERRITORIAL
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COMUNICAÇÃO

Esta seção analisa o comportamento dos usuários do 
Twitter no dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
livrou a chapa Dilma-Temer da cassação e o posiciona-
mento editorial da grande imprensa acerca do tema. Na 
análise internacional, os principais jornais destacam a 
fragilidade do governo Temer.

Temer e uma rara mobilização nas redes sociais 
Entre os dias 18 de maio e 18 de junho foi captura-
do mais de um milhão de ocorrências com o termo 
“Temer” no Twitter. O nome aparece principalmen-
te ligado aos escândalos envolvendo a JBS e Joes-
ley Batista, após denúncias divulgadas pelo jorna-
lista Lauro Jardim em sua coluna do jornal O Globo.

No grafo retratado abaixo, estão representados 
181.978 perfis e 441.660 arestas (menções, ret-

weets e follows). Destes, registram-se três agru-

pamentos principais, que reúnem, juntos, 97,01% 

de todo o grafo: direita/reacionária [azul], com 

14,38% do agrupamento, esquerda/progressista 

[vermelho], com 38,31% e, talvez, o mais impor-

tante para compreendermos o período: 44,32% 

de todo o grafo concentra-se no grupo amarelo. A 

questão é: quem são os usuários que formam esse 

agrupamento?
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Entre os agrupamentos que concentram usuários 
alinhados ideologicamente à esquerda e à direita, a 
polarização já é um retrato recorrente nas análises 
de pesquisas ligadas à política brasileira. Essa pola-
rização concentra, diretamente, 52,69% de todo o 
grafo e canais da imprensa [OGloboPolítica, Estadao, 
JornalOGlobo, JotaInfo, jornalnacional, jornalextra, 
GloboNews, laurojardim, g1, Folha, epocanegocios, 
portalr7, VEJA, RevistaISTOE, bbcbrasil, UOLNoticias, 

elpais_brasil, entre outros] que tiveram uma parti-
cipação essencial nesse período. Foram veículos e 
funcionários da Globo que denunciaram o maior 
escândalo do governo Temer até aqui. A partir daí, 
assistimos a uma ofensiva até então inédita da Glo-
bo contra o governo Temer, o que a aproximou con-
sideravelmente dos canais do agrupamento de es-
querda/progressista [vermelho].

Durante o período, observamos, pela primeira vez, 
movimentos que se posicionaram anteriormente a 
favor do impeachment de Dilma Rousseff se po-
sicionarem, dessa vez, contra o governo Temer. É 
o caso de MBLivre e VemPraRua_br, por exemplo. 
JanainaDoBrasil, uma das mais atuantes durante o 
processo de impeachment, também esteve entre 
as mais ativas durante o período no agrupamento 
de direita/reacionário representado pela cor azul. 
Observaremos, mais adiante, que tal movimento 
não é algo orgânico e impulsionado apenas por 
vontade própria de seus organizadores e líderes, 
mas sim uma resposta à uma mobilização de ou-
tros atores, o que tornou insustentável o silêncio 
desses movimentos diante dos casos de corrupção 

denunciados no governo Temer.

Entre os principais atores da esquerda/progressista 
no Twitter durante o período, destacaram-se mais 
uma vez movimentos que buscam fomentar uma 
alternativa à cobertura oferecida pela grande mí-
dia: Brasil_De_Fato, Revistaforum, cartamaior, car-
tacapital, tijolaco, MidiaNINJA, J_LIVRES, luisnassif 
e TheInterceptBr, por exemplo, foram alguns dos 
principais usuários do agrupamento vermelho. 

O que pode justificar a queda da popularidade de 
Michel Temer foi a mobilização de outro agrupa-
mento, pouco alinhado ou interessado em engajar-
-se com a polarização política brasileira registrada 
nas redes sociais online: o amarelo. 

COMUNICAÇÃO
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É integrado por entidades representativas – como 
é o caso do Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – até mesmo youtubers e outros. 
Esses usuários atuam com temas do cotidiano, 
programas, séries e temáticas ligadas ao público 
jovem/adolescente [provas, escola, Enem, entre 
outros]. Assim, é possível afirmar que a derro-
ta de Temer, ao menos nas redes sociais online, 
necessariamente passa pelo engajamento desses 
usuários em um tema que não lhes é regular nas 
abordagens cotidianas.

Em suma, reforça-se a noção de que não se trata 
de “furar a bolha” ou “viralizar”, como pregam al-
guns profetas da lógica das redes sociais online nos 
dias de hoje. Trata-se, mais do que nunca, de enga-
jar segmentos das redes que outrora não se mani-
festavam em relação à política com a necessidade 
– e seriedade – essenciais para os dias que vivemos.

Além de gerar picos de engajamento em torno de 
pautas específicas esporádicas nas redes sociais 
online, é importante observar esses temas para 
aproximar-se, mais do que nunca, de agrupamen-
tos que possibilitem ampliar o diálogo entre os 
grupos e, assim, fomentar o debate sobre assuntos 
essenciais para o povo brasileiro.

Fora Temer divide a grande imprensa

No dia seguinte à decisão do TSE que livrou a chapa 
Dilma-Temer da cassação, O Globo reafirmou sua 
posição pela saída de Temer. De acordo com o edi-
torial publicado no dia 10 de junho, “Temer ven-
ce batalha, e TSE erra o passo”, o Tribunal perdeu a 
oportunidade de se equiparar a outras instituições 
no combate a corrupção. O texto referiu-se à atua-
ção do Supremo Tribunal Federal, do juiz Sergio 
Moro, da força-terefa da Operação Lava Jato, do 
juiz Marcelo Bretas e de Vallisney de Souza Olivei-
ra, da 10ª Vara Federal de Brasília. Por último, afir-
mou que o lado positivo desses dias tensos é que 
as instituições do país continuam a funcionar.

Já o jornal O Estado de São Paulo defendeu a de-
cisão do TSE. Em seu editorial “Para que juízes?” 
relativizou o resultado do julgamento e criticou o 
messianismo que se instalou em uma espécie de 
caçada aos corruptos. Para o Estadão, a histeria é 
tão grande que os votos contrários à cassação fo-
ram imediatamente considerados tendenciosos. O 
texto destacou uma postagem na internet de um 
dos procuradores que coordena a Lava Jato em que 
ele faz duras críticas aos ministros do TSE. De acor-
do com o jornal, “o TSE existe apenas para analisar 
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questões eleitorais. Sua função é zelar pela lisura 
das votações e de seus resultados. Qualquer acu-
sação fora desse escopo, por mais grave que seja, 
foge da competência do tribunal. Isso não significa 
impunidade, e sim respeito ao Estado de Direito. 
Em segundo lugar, as delações dos executivos da 
Odebrecht, ainda que acrescidas de planilhas e nú-
meros de contas correntes, não podem ser vistas 
como provas incontestáveis. Por mais convincen-
tes que possam ser, são apenas indícios, os quais 
devem passar ainda por um processo de verifica-
ção e submetidos ao contraditório”.

Temer fragilizado

As reportagens feitas pela imprensa estrangeira re-
latam que o governo de Michel Temer está extre-
mamente fragilizado. O resultado do julgamento 
no TSE foi noticiado por toda a imprensa interna-
cional que parecia não acreditar na decisão. Todas 
essas reportagens feitas por jornais da Inglaterra, 
Portugal, Espanha, Estados Unidos, França e ou-
tros países avaliaram que o TSE não acabou com a 
possibilidade de que Michel Temer venha a deixar o 
cargo. São muitas as suspeitas que o cercam. 

O Le Monde trouxe as análises mais interessantes. 
O cientista político Paulo Baia afirmou que “o TSE 
salvou o governo Temer e seu programa de refor-
mas, mas ele vai provocar o desencantamento dos 
brasileiros, acentuando o divórcio entre o mun-
do político e a sociedade”. Laurent Vidal, historia-
dor e professor convidado na UFRJ declarou que 
“há uma forma de fadiga. Uma fadiga inquietan-
te, porque é também uma fadiga da democracia”. 
Norman Gall, do Instituto Fernand-Braudel, think 
tank econômico baseado em São Paulo, disse que 
“o Brasil entrou em uma crise muito mais profunda 
do que ele imagina”.

Os sinais de fraqueza começaram a ser apontados 
pelos jornais de outros países no final de maio, 
depois da divulgação da conversa entre Joesley 
Batista e Temer. 

Quando a manifestação organizada pelas centrais 
sindicais em Brasília foi alvo de repressão policial, 
a decisão de convocar as Forças Armadas para res-
tabelecer a ordem passou muito longe de ser acer-

tada, e isso ficou evidente nas entrevistas que os 
jornais estrangeiros fizeram com especialistas. 

André Cesar, analista político da empresa de con-
sultoria Hold, declarou ao francês Le Monde que a 
medida “mostra que o governo perdeu todo con-
trole, é um sinal muito ruim para nossa democra-
cia”. Jairo Nicolau, professor de Ciências Políticas na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) disse 
ao New York Times que convocar os militares foi um 
“erro” que pode “sinalizar a fraqueza do governo”.

No dia 26 de maio, o jornal nova-iorquino publicou 
reportagem sobre a produção de memes que ironi-
zavam Michel Temer e o restante da classe política. 
O periódico cita uma tentativa do Planalto para res-
tringir esse tipo de material limitando a utilização 
de fotos oficiais apenas para fins jornalísticos. Essa 
publicação ainda trata do levantamento feito por um 
órgão chileno chamado Latinobarómetro que acom-
panha a visão política na América Latina. De acordo 
com a instituição, o nível de confiança dos brasileiros 
na democracia está caindo vertiginosamente. 

No mesmo dia, o francês Libération publicava a re-
portagem “Temer, o “destituidor”, se aproxima da 
destituição”. O texto que também aponta a convo-
cação das Forças Armadas como um sinal de fra-
queza do governo, questiona ironicamente como é 
que um cacique do partido mais antigo do país se 
deixou cair em uma armadilha como a que Joesley 
Batista preparou. O cientista político e professor da 
UFMG, Fábio Wanderley Reis, afirmou para o jornal 
que o envolvimento de Temer com corrupção não 
é uma surpresa: “o PMDB, sabe-se há muito tempo, 
está no coração do sistema de corrupção que infesta 
as relações políticas”. 

Em 27 de maio, a revista The Economist avaliou a si-
tuação do governo. Segundo a reportagem, as acu-
sações contra Temer são muito mais fortes do que 
as que foram utilizadas para a destituição de Dilma, 
mas as chances de que ele consiga permanecer no 
cargo seriam maiores. A revista aponta, assim como 
vários outros veículos, a reação de Temer quando 
Joesley conta que conseguiu comprar dois juízes e 
um promotor como o ponto mais impressionante 
da conversa. Na sequência, a reportagem mostra a 
complexidade para a sucessão de Temer. Primeiro, 
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porque qualquer um eleito pelo Congresso carrega-
ria o estigma de ter sido colocado no cargo por um 
parlamento completamente cercado por corrupção, 
e depois, porque os presidenciáveis têm algum tipo 
de relação com o escândalo de corrupção ou não 
agradam à elite política. Rodrigo Maia está sendo 
investigado, Cármen Lúcia não é bem aceita pela 
classe política, Henrique Meirelles foi diretor da JBS 
durante anos e Nelson Jobim trabalhou para o ban-
co BTG Pactual. As ligações desses dois últimos per-
sonagens costumam ser frequentemente “esqueci-
das” pela grande imprensa brasileira.

Ainda no final de maio, o New York Times publicou 
uma reportagem sobre como o combate à corrupção 
causava instabilidade política no Brasil. Nela, o cien-
tista político e professor da Universidade Cornell, Ken 
Roberts, comparou a Lava Jato com a operação Mãos 
Limpas realizada na Itália que visava limpar o sistema 
político, “mas no processo de fazer isso, o sistema 
de partidos que ancorava o regime democrático no 
período pós guerra, basicamente, se desintegrou”, e 
completou, “você acabou ficando com um vácuo po-
lítico que foi preenchido por um outsider populista, o 
Berlusconi”. Por último, o professor se disse preocu-
pado, “eu realmente me preocupo com como seria 
um Berlusconi brasileiro”. O jornal americano ainda 
publicou um artigo do diplomata brasileiro Paulo Sé-
rio Pinheiro em que ele classifica a destituição de Dil-

ma Rousseff como ridícula, afirma que Temer perdeu 
o apoio político e conclui que o Brasil precisa de um 
novo presidente, mas que seria absurdo se ele fosse 
eleito por esse Congresso.

No início de junho, o jornal português Diário de Notí-
cias apontava o desejo de deputados jovens em reti-
rar seus partidos da coalizão governamental. Repor-
tagens semelhantes foram publicadas nos Estados 
Unidos e França. O periódico português ainda publi-
cou uma notícia sobre a trajetória recente de Aécio 
Neves, “De quase presidente a cadáver político em 
dois anos”. 

New York Times, Economist e Le Monde publicaram 
reportagens sobre a expectativa com relação ao 
julgamento no TSE. Os dois primeiros avaliavam 
que a saída de Temer poderia ser o fim das refor-
mas de que o Brasil “necessita”. Já o jornal francês 
apontou que Temer estaria “isolado, recluso e im-
popular”. O cientista político e professor da UFRJ, 
Paulo Baia afirmou que a crise só aumenta de hora 
em hora enquanto Michel Temer continua na presi-
dência. O professor ainda analisou o comportamen-
to dos brasileiros, “o povo brasileiro está em estado 
de choque, afundado em uma letargia que explica 
porque ele não está nem revoltado nem se insurge”. 
Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, disse ao 
Le Monde que a situação é desastrosa e que o Brasil 
perdeu o seu lugar na cena internacional. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS

Apesar do absurdo desgaste do governo ile-
gítimo, o pacto golpista pelas reformas está 
mantido. Assim, à resistência democrática e 
popular, cabe ampliar e intensificar o pro-
cesso de mobilização, com o desafio claro 
da comunicação, já que a mídia insiste em 
esconder a insatisfação nacional. Projeção 
e narrativa parecem ser os dois grandes ele-
mentos que podem intensificar a estratégia 
dos movimentos sociais.

Fora Temer, Nenhum direito a menos e Diretas Já 
Passados praticamente dois meses após a realização 
da greve geral, tentar analisar as manifestações de rua 
e seus impactos ante a conjuntura parece ser uma ta-
refa quase acadêmica. A quantidade de variáveis e in-
tercorrências desse processo fazem esses dois meses 
parecerem muito mais tempo. 

No entanto, alguns elementos permanecem fixos no 
espectro da atuação dos movimentos sociais. O pri-
meiro aspecto fundamental que ficou atestado no úl-
timo período é o de que a ideia de tentar transformar 
apenas as “Diretas Já” em um “movimento apartidá-
rio“ não vingou. 

Os atos que ocorreram em diversas capitais do Bra-
sil, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, e que 
não contaram com os movimentos sociais organiza-
dos e partidos políticos do campo democrático po-
pular, não alcançaram públicos maiores do que, por 
exemplo, a manifestação organizada pelas centrais 
sindicais em Brasília. 

Porém, é preciso destacar que as iniciativas pelas dire-
tas, principalmente dos artistas, serviram para manter 

uma sensação de manifestação permanente, ao me-
nos para aqueles e aquelas que estão vendo as ruas 
como alternativa para a solução do caos institucional 
que vive o Brasil. 

Com um governo golpista e um Congresso absolu-
tamente incapaz de ouvir as ruas, a crise se arrasta. 
A maciça maioria da população brasileira reprova o 
presidente ilegítimo Michel Temer e já reconhece as 
eleições diretas como alternativa mais eficaz para o 
momento. No entanto, o movimento social ainda 
encontra dificuldades para cravar uma resistência de 
proporções impactantes para o Brasil.

Por outro lado, precisamos perceber que o movimen-
to não diminui. Curitiba, Brasília, São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife assistiram a 
manifestações de proporção equilibrada entre si e de 
impacto considerável nas realidades locais. 

Mas é preciso lembrar que, ao contrário de 2013 e dos 
domingos golpistas da Avenida Paulista, a grande mí-
dia não tem se prestado ao papel de convocar as pes-
soas às ruas. A estratégia de minimizar o impacto das 
mobilizações da grande mídia é muito parecida com a 
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estratégia do governo ilegítimo. 

Isso porque, nesse aspecto, o ponto central é o mes-
mo: o pacto golpista pelas reformas permanece in-
tacto. Nesse contexto, a luta contra as reformas pa-
rece ganhar um contorno substancial na conjuntura 
dos movimentos sociais. Essa é a tônica da estratégia 
central da Frente Brasil Popular. 

Os motes das eleições diretas e do Fora Temer sus-
tentam a ideia da paralisação imediata das reformas, 
que nos parece prioritário a essa altura. O lançamen-
to, em diversas capitais, do Plano Popular de Emer-
gência, um projeto de alternativa às reformas, parece 
fortalecer essa tese. 

Marcha para Jesus e Parada do Orgulho LGBT

Apesar de não se conformarem na definição tradicio-
nal de movimentos sociais, é preciso colocar em pers-
pectiva esses dois momentos da conjuntura do mês 
de junho. Isso porque foram as duas maiores concen-
trações de pessoas nas ruas, especialmente em São 
Paulo no último período. 

Com temas completamente diferentes, os dois mo-
mentos apresentam características comuns funda-
mentais para a análise da atual conjuntura: uma forte 
descrença nos políticos. Com variações em elemen-
tos morais, em que pese o fato de que há pesquisas 
que apontam que os participantes da Marcha Para 
Jesus reconhecem a necessidade de se respeitar a di-
versidade sexual, o elemento político comum desses 
movimentos é a ausência da política. 

Seguimos com a clássica teoria da crise de represen-
tatividade do sistema político e com a tese da nega-
ção da política? A realidade é que, nesse momento, 
essa resposta parece impossível de ser atestada. Isso 
porque a ruptura da ordem democrática fez com que 
os golpistas confirmassem a sensação das pessoas de 
que não há conexão entre a representação política e o 
real interesse popular.  

Repressão e estado policial  

Assistimos um verdadeiro massacre de militantes ru-
rais no último período. Esse é outro elemento que dá 
o tom do momento em que vivemos. Não há garantia 
democrática sustentada no Brasil de hoje. Parte do Ju-

diciário, da polícia e do Ministério Público compõem 
hoje uma aliança repressiva perigosa e isenta de qual-
quer controle ou compromisso institucional. 

Isso alimenta ações como o assassinato de militantes 
no interior do Brasil, a reação da polícia ante a mani-
festação de Brasília e o profundo silêncio institucional 
que se segue. Nas cadeias brasileiras, os assassinatos 
seguem sem a menor repercussão e consequência. 
Os índices de violência crescem, e a população peri-
férica, especialmente negra, é a mais atingida. 

Uma tentativa de reflexão

Esses elementos conotam um aprofundamento da 
crise política no Brasil. Ela ganhou a sensação popu-
lar, e podemos perceber isso em diversas pesquisas 
(reprovação do governo, pedido de eleições diretas, 
índice de confiança dos políticos, Fora Temer, rejeição 
às reformas). 

No entanto, essa sensação ainda não se efetivou 
num sentimento generalizado de resistência popu-
lar. Uma possiblidade tem relação com a falta de ins-
trumentos de convocação em massa, um traço co-
mum que une o ápice de 2013 e das manifestações 
pelo golpe aos domingos. 

Outro elemento é a total irresponsabilidade e des-
compromisso de diversos setores do Brasil com a de-
mocracia. Parte do Judiciário, do Ministério Público, da 
polícia, do sistema partidário, da mídia e do sistema 
financeiro se uniram numa concepção de país que, se 
aplicada, nos levará a uma derrocada irreversível de 
aumento da miséria, da segregação social, da intole-
rância e do ódio entre as pessoas. 

Não há, para esse setor, possiblidade de chamamento 
a algum grau de responsabilidade. A instabilidade insti-
tucional é um compromisso assumido por eles, numa 
conjunção de fatores tão estável que nos faz crer na 
possiblidade de algum engendramento organizado. 

Nesse aspecto, as ruas ganham um contorno de em-
puxo contrário a essa força golpista. No entanto, as 
ruas também encontram sua dificuldade, sobretudo 
sob o ponto de vista da projeção das informações so-
bre a resistência. 

O desafio, no momento, parece estar centrado na 
comunicação dos movimentos sociais com as mas-
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sas populares. Em dois grandes flancos: a narrativa 
e a projeção. 

Sob o ponto de vista da narrativa, há um claro poten-
cial de acordo popular, sobretudo tendo em conta as 
diversas tendências de insatisfação em massa. Mas 
esse acordo depende de um tratamento mais qualifi-
cado sobre a profunda sensação de descrença na polí-
tica que tomou conta do país, sobretudo após o golpe. 

Aqui, precisamos ressaltar a necessidade de se cons-
truir uma narrativa que contemple os anseios e inte-
resses da população periférica. Não há, nesse ponto, 
interlocução viável que não aconteça a partir do lugar 
de fala dos grupos vulneráveis e historicamente ex-
cluídos que compõem a periferia, especialmente nas 
grandes cidades. 

Outro desafio parece se apontar na capacidade de 
projeção dessas mobilizações. Apesar das cobertu-
ras alternativas, das grandes mobilizações em redes 
sociais, as manifestações não têm surtido o efeito de 
fazer as pessoas perceberem o que está acontecendo. 

É verdade que esse é um desafio histórico das esquer-
das, e nenhuma proposta mirabolante vai se apresen-
tar como viável no curto espaço de tempo necessário 
para travar o curso do golpe. Assim, estratégias mais 
simples e com maior impacto podem ganhar a aten-
ção das pessoas. Nos parece essencial que exista uma 

sensação de mobilização permanente, com impactos 
diários, ainda que mais localizados. 

O espaçamento dos atos, importantes para possibi-
litar uma maior organização, acaba impactando pou-
co na rotina e dá margem para que a mídia não se 
veja obrigada a discutir a razão deles, já que, isolados, 
sempre representarão muito mais um entrave à vida 
das pessoas do que de fato um movimento organiza-
do de resistência popular. 

Por fim, também percebemos uma grande diluição 
da juventude nesses movimentos. É importantíssi-
mo destacar que, tanto nas manifestações pelo Fora 
Collor quanto nas jornadas de junho de 2013, a par-
ticipação organizada e maciça da juventude foi o turn 
point desses processos. Numa reflexão parecida com 
a da periferia, há que se entender que esse processo 
precisa ganhar uma narrativa que gere esperança e 
possibilidade de intervenção real da população para 
que ela possa sair de casa e tomar as ruas. 

Há, como se pode entender, uma complexidade e 
uma variedade de elementos que não dão a menor 
capacidade de previsão dos próximos passos. Mas, de 
toda forma, é possível compreender que há um pro-
cesso em curso, que a roda da história está virando 
para outro rumo e que ainda é possível sonhar com 
um país justo, livre e democrático. 

MOVIMENTOS SOCIAIS
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