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Introdução 

 O Brasil tem experimentado tempos de uma crise política que parece aumentar 

a cada novo lance. O que parecia ser o ponto alto foi o processo de impeachment da 

presidenta Dilma Roussef, com as características de golpe institucional, indicando uma 

saída autoritária para o momento crítico do país. Refletir sobre este processo nos remete 

à demanda por análises sobre a presença autoritária na vida política, tanto nas 

instituições quanto nas práticas e nas relações sociais. 

Gostaria de propor uma tentativa de identificação de estratégias autoritárias na 

estruturação da democracia brasileira, refazendo uma genealogia da montagem do 

novo regime político a partir do legado da ditadura militar e das disputas discursivas em 

torno de certos acontecimentos históricos. Nosso objetivo será o de identificar uma ação 

política, pensada a partir de relações de poder, na qual a visibilidade dos conflitos entre 

autoritarismo e resistência emerjam a partir das lutas envolvendo os coletivos e 

movimentos sociais. O foco que daremos a estes embates será em torno do paradigma 

de governo, ou da ideia de uma ação de condução da ação dos outros, via a 

representação política, o fazer do especialista e os mecanismos de controle do agir. 

No processo de cassação da presidenta Dilma Roussef iniciou-se uma disputa 

discursiva em torno de como seriam contados os acontecimentos. Entre a narrativa do 

impeachment e a do golpe, fossem os sujeitos narradores a favor do processo ou contra, 

respectivamente, uma complexidade política estava em ebulição. Não teremos a 

competência necessária para abordar a amplitude dos elementos em questão. Contudo, 

faremos um esforço de refletir sobre uma ideia amplamente divulgada de aproximação 

entre os acontecimentos do golpe de 1964 e o de 2016. 

Nossa hipótese é a de que estes golpes têm mais distanciamentos do que 

aproximações, mas apresentam pelo menos um ponto fundamental em comum: ambos 

                                                      
1 Professor de Filosofia Política na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
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acionam estratégias autoritárias para silenciar os movimentos sociais, bloquear o 

ímpeto das ruas por transformações e docilizar ou anular as revoltas. Tendo em vista 

nossos objetivos neste texto, não faremos um estudo histórico, apenas a retomada de 

alguns momentos pontuais que nos permitam desenvolver o argumento em torno da 

identificação das estratégias autoritárias. 

 

O golpe contra a revolta 

Em 1964, o golpe foi em torno de uma disputa pelo Estado, cindido pelos tremores 

causados por duas placas tectônicas globais, estruturadas na Guerra Fria e fundadas 

nos blocos hegemônicos da época. No país, o conflito redundava em pelo menos duas 

visões em torno do regime político: democracia participativa ou ditadura de segurança 

nacional. A primeira opção, gravitando em torno do governo do presidente João Goulart, 

propiciava um cenário de certa liberdade de organização e de debate político que 

permitia a articulação de novos movimentos sociais, inspirados nas lutas libertárias e 

revolucionárias, em especial as da revolução Cubana.  

Em oposição, a contra revolução2 era conduzida pelos militares e segmentos 

dominantes e tradicionais, pelos empresários articulados com o capital estrangeiro e os 

latifundiários e suas terras extorquidas, sustentados, em vários sentidos, pelo bloco 

norte americano e capitalista. Rasga-se a Constituição construída na Assembleia 

Constituinte de 1946 e instaura-se um dos períodos de maior repressão política na 

história do país (cerca de vinte mil pessoas foram presas no primeiro mês após o 

Golpe3). Daí em diante se estabelece a ditadura civil militar de mais de 20 anos, com 

centenas de mortos e desaparecidos, milhares de presos e torturados, cassação, 

censura, exilados e com grande impacto no cotidiano do país. No aspecto da repressão 

política, o alvo foi a destruição dos movimentos sociais e revolucionários. Na esfera do 

controle social, se fortaleceram as subjetivações conservadoras e se estruturou um 

regime com a produção de novos sujeitos universais, dóceis e alienados de suas 

existências. 

                                                      
2 Um bom ensaio sobre o Golpe de 1964 atuar contra os movimentos sociais, sindical em especial, pode 
ser lido em “O golpe contra os trabalhadores”, de Paulo Fontes. Acessado em setembro de 2016: 
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-golpe-contra-os-trabalhadores/4/30727 
3 Confrontar estas informações mais detalhadas no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade, 
acessado em setembro de 2016: 
http://www.cnv.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571. 
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No golpe de 2016, o país se encontra diante de uma crise de governo. Não parece 

se tratar de uma disputa pelo Estado, mas de um conflito entre quais setores ficarão a 

frente do governo em meio à crise do modelo da governabilidade de consenso. Fruto de 

uma suposta reconciliação nacional, a democracia nasceu da transição controlada pelos 

militares e pelas elites políticas e econômicas. Desde o surgimento do estado de direito, 

consolidado com a Constituição aprovada em 1988, até os eventos do golpe contra 

Dilma Roussef, o conflito entre esquerda e direita se dava dentro dos limites da lógica 

de governo – uma racionalidade política fundante e fundada, no Brasil, na ordem 

instituída naqueles pactos e acordos da transição. Esta lógica serve-se de uma ação 

política profundamente institucional e que paulatinamente enfraqueceu os movimentos 

sociais tradicionais, preocupados e envolvidos nas políticas públicas e de mudanças 

sociais dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

A chamada crise de representação, apontada como uma das causas do risco por 

qual passa a democracia, não seria apenas um sinal de imperfeição do atual regime, 

mas o sintoma da decadência de um modelo de controle social e político cuja forma 

discursiva central era a de que haveria um caminho único, cioso de evitar os 

extremismos, pretensamente universal e consensual. 

Em movimento paralelo a este modelo, novos movimentos e coletivos4 se 

organizaram, consolidando-se em torno da crítica ao sistema representativo instituído, 

seja no Estado ou nos movimentos tradicionais. E estourou em junho de 2013, com uma 

revolta popular em todo o país5, desconcertando e enfraquecendo os setores que 

estavam à frente da governabilidade do consenso6. Contudo, nos parece que estas 

ações paralelas visavam atingir, prioritariamente, os dispositivos de segurança7 e de 

                                                      
4 Utilizamos o termo “coletivos” para dizer sobre lutas locais que envolvem organização política de grupos 
com as seguintes características (em parte ou todas): são temporários, autônomos, algumas vezes 
espontâneos e em outras oportunidades previamente organizados, mas não se configuram 
necessariamente como movimentos sociais. Estes atuam muito mais de acordo com uma tradição de 
organização, procuram desenhar um projeto político prévio à sua ação e tendem a se coligarem 
estrategicamente à programas políticos de partidos ou alianças de esquerda. 
5 Há o texto de Ângela Alonso com uma síntese dos principais movimentos com performance pública e 
midiática atuando a partir de junho de 2013 no cenário nacional. A apresentação é limitada pelo recorte 
performático dos movimentos indicados, mas fornece um bom quadro das mobilizações durante a crise. A 
autora fala dos movimentos autonomistas, socialistas (ambos do campo da esquerda) e patrióticos (direita). 
In: “A política das ruas”. São Paulo: Folha de S. Paulo, 25 de setembro de 2016. 
6 Discutimos as movimentações em torno das revoltas de junho de 2013, ainda no calor dos 
acontecimentos, em TELES, Edson. “A distância entre a política tradicional e as práticas de liberdade nas 
manifestações de junho”. In: Revista Pensata, volume 3, número 1. Guarulhos: EFLCH, 2013, pp. 164-170. 
Acessado em setembro de 2016: http://www2.unifesp.br/revistas/pensata/Pensata3.pdf. 
7 Estamos utilizando a definição de “dispositivo de segurança” desenvolvido por Michel Foucault, para quem 
os dispositivos mecanismos reguladores “de um meio no qual não se trata tanto de estabelecer os limites, 
as fronteiras, no qual não se trata tanto de estabelecer os limites, as fronteiras, no qual não se trata tanto 
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controle das revoltas e contra a desigualdade social absurda do país. Secundariamente, 

e por necessidade de sua ação, atingiriam a representação política. 

As estratégias autoritárias, sempre cercando, sugando e buscando conduzir os 

processos institucionais, acionaram os dispositivos de segurança social e política e, 

considerando a crise como uma oportunidade, fizeram uso da realidade e das forças 

das ruas. Acessando um discurso conservador, bélico e histórico, os protestos foram 

sendo assimiladas por movimentos de direita. A disputa, naquele momento, girava em 

torno da ocupação dos territórios das lutas políticas. A esquerda, em sua maioria 

capturada pela lógica de governo ou ainda surpreendida, colocou-se no lugar de 

defensora da ordem instituída nos anos 80, fiando-se como o setor capaz de conduzir 

os processos políticos, de modo a conciliar interesses diversos e suas contradições em 

um único governo (algo que vinha fazendo com maestria antes de estourar a crise nas 

ruas). A direita, de posse da performance e dos territórios tradicionalmente de esquerda, 

tratou de montar a estrutura de um golpe institucional. Era fundamental anular ou limitar 

as revoltas e as aberturas para possíveis movimentos de transformação e de ruptura 

com a democracia discursivamente consensual. 

Este é o ponto central e comum entre os golpes de 1964 e o de 2016: a contra 

revolução, a contra revolta8. Em ambos os eventos, a crise política criou aberturas para 

novas possibilidades políticas. Os golpes, em contextos e formatos diferentes, tiveram 

em comum a função essencial de impedir, limitar, anular a possibilidade de revolta ou 

ruptura. 

Mas, que ordem está em crise? Qual discurso da segurança de governo e de 

controle social está ativado no país? Quais as estratégias autoritárias acionadas nas 

lutas políticas? 

 

Transição controlada e discurso do consenso 

Nossa proposição é a de que a democracia surgida no Brasil pós ditadura foi 

marcada em suas origens, fato que repercute em seu funcionamento, por dois discursos 

                                                      
de determinar localizações, mas, sobretudo, essencialmente de possibilitar, garantir, assegurar 
circulações”. Cf. Michel Foucault. “Segurança, Território, População”. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 
39. 
8 Este artigo dialoga com o capítulo “Depois de Junho a paz será total”, do livro de Paulo Arantes, “O novo 
tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência” (São Paulo: Boitempo, 2014). Nele o autor 
apresenta uma análise das UPPs, na cidade do Rio de Janeiro, relacionando-as com a repressão às 
manifestações de junho de 2013, indicando um processo político de “contra insurgência” na atuação do 
Estado. 
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principais fundantes de sua legitimação. Por um lado, um discurso jurídico político do 

tipo soberano, totalizante e apostando na produção de um sujeito universal, o brasileiro, 

cujas subjetivações circulariam em torno da cordialidade, orgulho, felicidade, 

nacionalismo moderado e liberalismo político, entre outras características mais 

específicas do momento e do lugar. Por outro lado, há o discurso bélico, da sociedade9 

cindida, reconciliada forçosamente para evitar o pior, das subjetivações que se 

suportam, mas, até por isto, se odeiam, e cujas relações seriam histórica e 

violentamente binárias. Se o primeiro discurso se “unifica” no sujeito “brasileiro”, o 

segundo divide drasticamente esta subjetividade. 

Entretanto, no laboratório de experimentações de formas de vida do país foi 

justamente a junção dos dois discursos, aparentemente contraditórios, que produziu 

maiores e mais fortes efeitos de poder para o novo regime democrático. Se o bélico 

produziu a sociedade dividida, o processo de transição logo tratou de fabricar o discurso 

da reconciliação10 e do consenso. Pela lógica da diminuição do risco, sob a fórmula de 

se evitar os extremos – os binários se deslocam dentro de suas próprias esferas e 

restariam sempre extremos que não se movimentam –, reúnem-se os elementos que 

orbitam mais ao centro, os quais seriam maioria e, sob a astúcia da racionalidade 

                                                      
9 Ocorreu um reforço histórico político do termo “sociedade” com o processo de transição para a democracia 
nos anos 80. Como parte constitutiva do imaginário do novo tempo, de instituição das relações 
democráticas, surgia uma “sociedade” sem fronteiras, sem um território específico e, de certa forma, sem 
mesmo um regime ou poder político definidos. A “sociedade” circulava através, sob, entre as fronteiras e 
funcionava como o novo sujeito da democracia, o que fala a história deste novo momento como se fosse a 
continuidade de passados sofridos, porém gloriosos. Aquele que foi preterido, deixado submerso em 
tempos obscuros da história, ressurge colado nos feitos de heróis da liberdade – especialmente os já 
consumidos pela história disciplinar e hierarquizada das instituições. Haveria, então, o Estado, cujas 
instituições e ritos falam de si, por si, para si. E teria o novo sujeito da história, a “sociedade” que é bélica, 
fraticida, mas que constitui um sujeito cujos elementos violentos se voltariam somente contra o que haveria 
de patológico em seu corpo social. Este corpo seria móvel, flexível, disforme se necessário, mas uno para 
a constituição do todo, disposto a se operar, em cirurgias higienizantes, afim de ocultar suas partes 
impróprias ou eliminar os corpos estranhos que o habitam. Não que esta ideia tivesse sido criada na 
transição, mas ela ganha neste processo um grande reforço na medida em que o novo regime e modo de 
relações sociais e políticas exigiam a origem única e a presença do sujeito universal, autorizando a 
operação nas novas relações de forças em nome de todos ou, ao menos, do consenso. Como a transição 
foi controlada, e sob o discurso da reconciliação, ainda que abaixo de sua superfície se escondesse as 
lutas e a história bélica e violenta, esta “sociedade” trouxe em si o autoritarismo da ditadura, com suas 
subjetivações operantes no processo de criação do novo regime, associado a um modo jurídico político 
liberal, de direitos e preocupado com o “social”. O que parece determinar esta “sociedade”, apesar dos 
esforços das teorias e dos discursos das forças políticas, não serão as leis e a consolidação do Estado 
democrático, mas a forma e o funcionamento das instituições de controle. 
10 Por incrível que pareça todos os principais passos do estado de direito no tocante às políticas de memória 
se guiaram pela lógica da governabilidade consensual. Desta forma, a Lei dos Mortos e Desaparecidos, de 
1995, a da Comissão de Anistia, de 2002, e a da Comissão Nacional da Verdade, de 2012, surgem sob o 

discurso de “promover a efetiva reconciliação nacional” (como pode ser lido na lei da Comissão da Verdade, 
no artigo 1o., cujo projeto foi enviado ao Congresso Nacional em 2010 e aprovado em 2011) 
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política, exclui-se os restos não pacificados. Produz-se o sujeito vitorioso do processo 

de transição. 

É neste ponto do experimento da democracia brasileira que se fundem os dois 

discursos. Junto à narrativa de construção do estado democrático de direito, soberano, 

centralizado, formado pelos “brasileiros”, encontra-se, franco e atuante, ainda que 

silencioso e rasteiro, o discurso do conflito, do inimigo, das lutas que continuam, que 

permanecem enquanto constitutivas da existência do país11. Os vivas à democracia, ao 

estado de direito, à Constituição, às leis e à ordem, cohabitam com o ódio ao outro, o 

racismo violento, o preconceito contra o nordestino, o desejo separatista, as homo trans 

lesbo fobias, o machismo, a criminalização da militância política. Assim como o rancor 

da burguesia, do patrão, do policial, do Estado; e, poderíamos acrescentar: do político, 

do corrupto, do craqueiro, do drogado, do pobre, do vizinho, do torcedor do outro time. 

Enfim, a ideia de sermos um único sujeito, universal, brasileiro, alegre e complacente, 

habita e, mais do que isto, somente existe em sintonia, choque e aliança com a 

subjetividade do ódio, da diferença não tolerada, da consideração do outro, do estranho, 

estrangeiro, como aquele que não é “nós”. 

Desta forma, podemos dizer que o discurso do poder soberano, centralizado, 

organizador da ordem democrática, tem sua legitimidade enquanto fundação do novo 

regime mantendo-nos “livre” daquela outra forma de governo (a ditadura). Contudo, no 

mesmo passo de constituição da mudança de regime, foi possível camuflar nas novas 

leis, muitas vezes envernizadas no discurso da união em torno da nova ordem, velhas 

e atuantes estruturas e, mais do isto, estratégias autoritárias, violentas e belicosas. As 

estratégias possuem maleabilidade e plasticidade maior do que as estruturas. Estas se 

encontram nos espaços, nas instituições, nas leis12. Aquelas, enquanto modos de se 

fazer e de se conduzir as ações, habitam, ou melhor, são as próprias subjetivações 

                                                      
11 Tomamos emprestado de Michel Foucault a estrutura argumentativa dos dois discursos aparentemente 
contraditórios, mas que se complementam e se fortalecem mutuamente. Para o filósofo francês, o Ocidente 
se constrói historicamente pela junção de um discurso da soberania, oriundo da herança do direito romano 
e, ao fim da Idade Média, é reforçado pelo discurso da guerra das raças, surgido nos conflitos de formação 
dos novos Estados Nações. Cf. Michel Foucault. “Em defesa da sociedade”. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 44-segs. 
12 Um exemplo que nos parece apropriado para ilustrar as estruturas que, na passagem da ditadura para a 
democracia, permanecem mesmo três décadas após, é a Lei de Segurança Nacional (LSN). Criada pelo 
estado ditatorial, é incrementada em 1978 com os mecanismos de repressão do Ato institucional número 
5. Sofre, com o processo de transição, uma breve reforma para se adequar aos novos tempos. Basicamente 

se mantém sua função de qualificar o “inimigo” interno como um problema de segurança nacional, 

autorizando a militarização do processo. Na reforma, atenuou-se alguns elementos marcadamente da 

ditadura, mas se manteve sua função. Até hoje não foi extinta. 
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constituintes dos indivíduos. Estes sim, os que habitam e, ao mesmo tempo, constituem 

o produto do sujeito democrático. 

Aqui encontramos um nó difícil de desatar nas relações de poder da democracia: 

haveria uma estrutura aparentemente sólida, mas que quando entra em crise apela para 

o velho poder soberano com o intuito de centralizar e acionar as estruturas autoritárias. 

Quando as estratégias liberais se mostram insuficientes, os direitos não têm força 

suficiente para limitar o autoritário produzido pelo Estado ou pelas instituições de 

controle. É quando a violência e os conservadorismos tradicionais assumem papel 

central. Ocorre então a combinação da força policial com os racismos e preconceitos 

legitimadores de dominações históricas. 

De alguma outra perspectiva, o que parece vitória pode ser uma derrota. Conta-

se a história do período ditatorial conduzindo-a a uma compreensão universal do 

passado, como modo de não contar a história das lutas e de seus valores. Bloqueio 

importante para evitar a continuidade das lutas periféricas, as que ocorrem nas 

extremidades das leis, do poder unificado, das instituições. A história de ruptura é 

também uma forma de continuidade. Questão apresentada no trabalho “O que resta da 

ditadura”: 

(...) faz-se necessário mostrar, àqueles que preferem não ver, a 

maneira insidiosa que a ditadura militar brasileira encontrou de não 

passar, de permanecer em nossa estrutura jurídica, em nossas 

práticas políticas, em nossa violência cotidiana, em nossos traumas 

sociais que se fazem sentir mesmo depois de reconciliações 

extorquidas13. 

 

 

Da segurança nacional ao dispositivo de segurança 

O golpe contra um governo legitimamente eleito em 2016, diferentemente ao de 

1964, ocorreu por meio do acionamento de estados de exceção legais. Quero dizer, 

utilizando-se de mecanismos autoritários existente na Constituição de qualquer 

democracia contemporânea e que permitem a suspensão dos direitos alegando-se o 

risco à ordem ou uma emergência maior. O risco é a peça chave deste laboratório de 

                                                      
13 Edson Teles e Vladimir Safatle (orgs.). Apresentação. In: “O que resta da ditadura”. São Paulo: 

Boitempo, 2010, p. 9. 
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gestão governamental e impõe a indistinção entre o democrático e o autoritário. Este é 

o disparador dos dispositivos da democracia de segurança. 

No modelo do poder soberano, os movimentos sociais e coletivos paralelos 

sofrerão a repressão violenta e já clássica, em geral da ação policial, mas também do 

sistema jurídico discriminatório e de acesso desigual. Já no processo disciplinar 

acionado com a produção do inimigo, via discurso bélico, a estratégia de governo 

procura fazer uso da força e dos dados da realidade, contabilizados por estatísticas e 

probabilidades. Identificado o caso problemático e calculado os riscos, projeta-se como 

a força da crise possível pode ser utilizada para o bloqueio, limite ou anulação da 

resistência aos mecanismos de dominação. 

É assim que, por exemplo, vende-se a ideia de que a biometrização do voto serve 

a uma maior segurança, impedindo ou diminuindo a incidência da fraude eleitoral. Não 

se comenta ou debate o quanto estes dados começam a se cruzar com os da 

biometrização de bancos que, por sua vez, juntam-se aos de registros de documento 

de identidade, com bancos de dados de cartões de débito e crédito etc.14. 

No modelo do governo centralizado, de aspecto jurídico político, constitucional e 

territorial, a ação era de segurança nacional, do tipo da ditadura. Ainda que em 

democracia, sabemos que estas estruturas permanecem. Contra a possibilidade de uma 

ação política de transformação social acionasse a repressão e se procura destruir o 

movimento político e seus líderes. Foi a tática da tentativa de silenciamento do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), nos anos 90, durante os 

governos de Fernando Henrique Cardoso. Utilizava-se de leis, claramente autoritárias 

ou simplesmente penais ordinárias, para prender os líderes e cassar o movimento15. É 

                                                      
14 Na esteira da problemática do governo por meio de estatísticas, há um mecanismo correlação de dados, 
em larga escala, com conteúdos múltiplos e sendo produzidos em alta velocidade. São os Big Data. Estes 
novos mecanismos permitem reduzir o investimento no indivíduo médio ou normal, como se valoriza na 
sociedade normatizada. Pode-se neste sistema de informações apreender a “realidade” de um território, 
grupo, instituição, mercado, país em micro partes de segundos. Se esquiva das normas sociais de seleção, 
classificação e hierarquização dos dados, transitando diretamente entre o real das informações e a 
operação destas pelos seus elementos técnicos e tecnológicos. Produz-se, com isto, uma aparência de 
esfera pública, porém, controlada por interesses particulares. A condução da ação dos indivíduos por meio 
de funções, em torno dos Big Data, é nomeada de governamentalidade algorítmica, segundo Antoinette 

Rouvroy e Thomas Berns. Ver “Governamentalidade algorítmica e perspectivas de emancipação: o díspar 
como condição de individuação pela relação?” In: Revista Eco Pós. Vol. 18, n. 2. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2015, pp. 36-56. 
15 Neste caso, é curioso notar a dificuldade do poder soberano, via mecanismos jurídicos, de criminalizar o 
Movimento, visto que ele era um coletivo politico sem inscrição instituicional e registro civil. Houve a 

tentativa de criminalizar via as cooperativas e escolas do Movimento, visando se esquivar da 
impossibilidade jurídica de cassar esta luta política. 
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o acionamento do autoritarismo absoluto, de características exclusivamente 

repressivas. 

Quando funciona junto com o modelo dos dispositivos de segurança, a estrutura 

de repressão soma-se às estratégias de controle. Trabalha-se, neste novo modelo, com 

um esquema híbrido. A repressão não é abandonada, mas adota-se outras metas em 

seu uso. Diante das leis liberais, e, principalmente, da necessidade de se manter a 

imagem de certa liberdade e de um simulacro de direitos, o indivíduo deve ter o direito 

de ir e vir, de manifestação de suas opiniões. Tudo, é claro, com o limite de não 

subverter a ordem. Assim, quando a revolta começa a ser criada, espontaneamente ou 

por organização dos movimentos, identifica-se o caso e a lógica de governo trata de 

avaliar os seus riscos.  

Quando o risco de ruptura da ordem atinge o grau da crise, a lógica de governo 

aciona dispositivos de segurança, buscando prevenir a explosão da revolta. Numa 

democracia de segurança, as lógicas discursivas do jurídico político e da disputa 

belicosa, características da democracia brasileira, entram em choque. O discurso do 

consenso já não convence ou produz mais novas subjetividades dóceis. Não exerce 

com a mesma eficácia o controle das lutas sociais. É o momento em que se recorre aos 

velhos conservadorismos. Mas, também, é a hora da entrada em ação do dispositivo 

que fará da revolta algo controlado, capturado pela ordem. Isto quer dizer que a revolta 

e o discurso crítico não são, em si, problemáticos. Eles se tornam perigosos somente 

se saem fora dos limites estabelecidos pela média calculada da lógica de gestão dos 

conflitos. Quando isto parece estar iminente e o risco começa a tornar-se perigoso, as 

estruturas e estratégias autoritárias sobressaem-se aos discursos dos direitos e da 

liberdade. 

Desta forma, em junho de 2013 e em outros momentos de conflito fora do controle 

da ordem (secundaristas, atos contra o aumento das passagens, “Não vai ter Copa!”, 

“Fora Temer”), combina-se a repressão policial com a captura das ruas pelos 

movimentos de direita. Desvia-se da crítica ao sistema em crise, para um discurso 

contra a corrupção, raso e sem apontar o problema. A revolta continua, mas em favor 

dos golpismos da direita. Diferentemente da aplicação única da lógica centralizada do 

Estado e do poder soberano, a da repressão e da caça aos movimentos e seus líderes, 
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tenta-se produzir o “inimigo” a ser combatido, aquele “outro” que se encontra entre “nós”, 

mas que não é desejado, nem mesmo suportado16. 

Somadas as estratégias autoritárias, via estrutura repressiva centralizada no 

Estado e dispositivos de segurança, emerge a sociedade conservadora e de controle. 

A diferença entre o modelo jurídico político e o dos dispositivos é que no primeiro, a 

partir das normas estabelecidas em lei, fazem-se as proibições e reprime-se aquele que 

não se adequa; no segundo, não há normas prévias aos dispositivos, mas uma leitura 

constante dos dados da realidade a partir dos quais surgem as normas. No dispositivo 

não se busca impedir as revoltas, mas direcioná-las de modo a anular seus perigos. 

No Golpe de 1964 houve a ação de contra revolução por meio do fortalecimento 

das estruturas de segurança nacional, via discurso jurídico político (ainda que na forma 

do simulacro) e efetivado pelo poder soberano e suas instituições. Em 2016, o golpe 

institucional, acionando estados de exceção disponíveis dentro da própria Constituição, 

fortalece-se agora uma democracia de segurança, não mais aquele da ditadura e da 

ideologia da Doutrina de Segurança Nacional, mas a que apresenta a novidade dos 

dispositivos e mecanismos que funcionam por meio da lógica de governo.  

Desta forma, no golpe contra a democracia de 2016 coroa-se um processo de 

pequenos golpes contra os movimentos, declaradamente iniciado em junho de 2013, 

quando a crise do atual modelo da governabilidade de consenso se aguçou. Para 

reestruturar os pactos de governo da democracia o nó entre o discurso jurídico e o bélico 

se cinde, reaparece o inimigo geral e alimenta-se o conflito binário para justificar a 

avalanche de medidas autoritárias e de mecanismos de controle. 

                                                      
16 Bom exemplo é o caso do “espião” do Exército brasileiro infiltrado entre jovens durante as preparações 
para uma manifestação pelo “Fora Temer”. Não se tratava de prender os líderes ou de desmantelar a 
organização, mas de causa o pânico da “infiltração” entre os militantes e a imagem do “vândalo” na opinião 
pública. Trabalhei este argumento no texto “Urubus e arapongas nas manifestações e o nó que amarra a 
democracia”. 
In: Blog da Boitempo, setembro de 2016. Acessível em: 
https://blogdaboitempo.com.br/2016/09/14/urubus-e-arapongas-nas-manifestacoes-e-o-no-que-amarra-a-
democracia/  
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