
REVISTA pensata | V.5 N.2  novembro DE 2016 

 

 

Apresentação 

  

            Henrique Amorim1 
Débora Cristina Goulart2 

Márcia Jacomini3 
Davisson C. C. de Souza4  

   
 

A crise política que se instalou no Brasil desde a reeleição de Dilma Rousseff à 

presidência em 2014, que culminou em seu impedimento, se arrasta com o governo de 

Michel Temer trazendo à tona temas que, embora presentes no cotidiano da América Latina 

e, particularmente, do brasileiro, somente nesse contexto estão sendo tratados de forma 

mais detalhada e profunda, tanto pelos movimentos sociais, partidos e sindicatos, quanto 

pela academia.  

A corrupção, a crise, a democracia e as suas disrupções políticas, o golpe, a relação 

público e privado, as políticas públicas e governamentais, entre tantos outros temas 

agigantaram-se como sínteses de uma conjuntura política que já se desenhava com o 

definhamento do projeto político petista, alavancado por uma crise econômica em nível 

mundial e por erros, tropeços e equívocos políticos profundos dos governos do PT desde a 

eleição de Lula. 

Quais as questões centrais que orientariam a cena desta conjuntura política? O que se 

apresenta no lugar dos governos do PT? Em que medida a corrupção, os desmandos 

políticos, a malversação de dinheiro público seriam frutos de um ou outro partido político ou 

de diferentes governos? Seria a corrupção um elemento estrutural dos estados capitalistas? 

Ou seria possível um governo, com instituições sociais consolidadas nas sociedades 

contemporâneas, sem corrupção? 

Governos como o dos Estados Unidos avançaram, já há algum tempo, em legitimar a 

política de lobby das grandes empresas, admitindo assim, que não existiria, sob a lógica do 

grande capital, meios para evitar a influência destas grandes empresas nas decisões 

político-estatais. Assim, e diferente dos países da América Latina e de quase todos os 
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países do mundo, o lobby passou a ser entendido como um mecanismo legítimo para fazer 

valer os interesses das famílias e empresas econômica e politicamente mais poderosas dos 

Estados Unidos. 

No Brasil, a influência dos grandes conglomerados industriais e financeiros tem clara 

presença nas decisões políticas de presidentes, ministros, senadores, deputados federais e 

estaduais, prefeitos e vereadores, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual ou 

municipal. Esta influência, no entanto, parece ter sido, ao longo da construção de nossa 

frágil democracia, camuflada, escondida, organizada de uma forma na qual, mesmo sobre a 

sedução de volumosas somas de dinheiro, a ética e a moral na política seriam 

aparentemente preservadas. 

Este contexto político em que as instituições democráticas são colocadas em xeque, 

haja vista a profunda relação de contaminação dos interesses públicos pelos interesses 

privados, nos impôs, primeiro, a necessidade de organizarmos uma série de palestras e 

eventos – ao longo de 2016, na Unifesp-Guarulhos – que discutissem os processos sociais 

que se apresentam hoje como centrais à política nacional e da América Latina. Motivados, 

assim, pela necessidade de, pelo menos introdutoriamente, descortinarmos questões sociais 

tão candentes como aquelas relativas à corrupção, à crise política, à democracia, ao 

impedimento e ao debate sobre o golpe, reunimos estas quatro intervenções análises que 

compõem o Dossiê: Crise Política e Corrupção. 

O primeiro artigo, intitulado por Luiz Bernardo Pericás, O Desprezo pela Democracia, 

toca em uma das questões-chave do contexto político contemporâneo no Brasil: a 

democracia. Orientado pelo pressuposto de que os acontecimentos políticos anteriores e 

ulteriores ao impedimento político de Dilma Rousseff e os ataques do governo Michel Temer 

às organizações de esquerda são, na prática, um ataque à democracia, tal qual a 

conhecemos hoje, descreve cenas políticas desse processo histórico que parecem 

caracterizar um estado de exceção em que todos os apelos políticos do atual governo se 

dirigem à figura do mercado e a grupos de empresários. Segundo Pericás, estariam, com 

isso, alijados da interlocução a massa da população trabalhadora.  

No segundo artigo que compõem este dossiê, Armando Boito Jr., com seu A Teoria 

Política da Corrupção, procura mostrar historicamente a particularidade da corrupção nas 

sociedades capitalistas. Trazendo para o debate a tese segundo a qual a corrupção seria 

uma ideologia do Estado burguês, apresenta as diferentes formas da relação entre o público 

e privado nas sociedades que antecederam o capitalismo e no próprio capitalismo. Com 
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isso, argumenta que a corrupção compõe a ideologia burguesa, sendo ela mesma produzida 

pelo aparelho de Estado burguês. 

Brasílio Sallum Jr, com Crise Política e Corrupção, desenvolve, no terceiro artigo deste 

dossiê, a relação entre o escândalo de corrupção e a instabilidade política que resultou no 

impedimento político de Dilma Rousseff. Descrevendo tal relação Sallum Jr. investiga em 

seu artigo as nuances dos casos de corrupção deflagrados, como aqueles relativos à 

Petrobras e investigados pela Lava-Jato como um dos fatores, talvez o mais central, para 

criar as bases para o impedimento, da então, presidenta Dilma Rousseff. Narrando como 

atores individuais e coletivos participaram, de diferentes formas em diferentes momentos, 

desse processo político, procura ainda ilustrar como a recessão econômica e a 

fragmentação partidária do PT foram também elementos que enfraqueceram e contribuíram 

para o impedimento. Não obstante, e de forma mais profunda, o artigo de Sallum Jr. nos 

orienta a qualificar a corrupção instalada no Brasil com algo pulverizado em vários partidos 

além do próprio PT, como o PMDB, o PP e o PSDB. Com isso, sustenta a necessidade de 

reforma no sistema eleitoral vigente que não permite ao eleitor, pelo número excessivo de 

pleiteantes a cargos políticos, uma escolha refletida, o que, finalmente, contribuiria para a 

formação de representações mais sólidas e que refletissem os interesses dos eleitores. 

Por fim, o artigo de Claudio Katz, Dos Modelos de Corrupción, procura, com base na 

conjuntura política da Argentina, aprofundar um argumento já presente no artigo de Boito Jr., 

isto é, a ideia de que a corrupção é intrínseca ao capitalismo. Para Katz, a corrupção é fruto 

de uma relação estrutural entre as classes dominantes e a burocracia estatal. Para acumular 

riquezas as classes dominantes se valem de garantias legais quando necessário, mas 

também, quando necessário, não cessam de violar a legalidade instituída. Analisando esta 

relação quase umbilical não apenas na América Latina ou na Argentina, Katz indica que os 

últimos três diretores do FMI estão sendo acusados de inumeráveis irregularidades que 

remontam ao tráfico de influências, fraudes fiscais, movimentação ilegal de taxas de lucro e 

lavagem de dinheiro, caracterizando, com isso, a corrupção como um elemento central do 

Estado burguês. 

 


