
A atual crise políti ca brasileira vem sendo gestada des-
de o dia seguinte à reeleição da presidenta Dilma Rous-
seff  – eleita por mais de 54 milhões de brasileiras e bra-
sileiros em outubro de 2014 e que signifi cou a quarta 
vitória consecuti va das forças progressistas do país nas 
eleições presidências. 

Em primeiro lugar, a direita nacional, mais uma vez der-
rotada, pediu a recontagem dos votos. Depois, tentou 
reprovar as contas da campanha da presidenta reeleita 
e patrocinou diversas outras manobras até chegar ao 
impeachment. Durante todo o ano de 2015 até agora, 
foram sendo criados “escândalos” amplamente divul-
gados pela mídia, conferindo veracidade a centenas de 
menti ras. A arquitetura do golpe foi elaborada, portan-
to, a parti r da ação diária do oligopólio da mídia (no 
Brasil apenas seis famílias detêm 80% da informação - 
TVs, jornais, revistas, rádios, agências de notí cias, sites 
na internet...) com o apoio fi nanceiro do empresariado 
dos ramos fi nanceiro, industrial e do agronegócio.

Essa direita que conspirou abertamente contra o manda-
to da presidenta eleita é resultado do secular passado es-
cravista e reacionário que marca a história nacional, as-
sim como herdeira legiti ma dos setores sociais e econô-
micos responsáveis historicamente por esse regime. Ao 
chegarem ao país, essas elites tomaram de assalto nos-
sas terras e riquezas. Os africanos, capturados em suas 
terras, eram trazidos à força para a América Portuguesa, 
e tornaram-se, inicialmente, mão-de-obra fundamental 
nas plantações de cana-de-açúcar, tabaco e algodão. 
Mais tarde isso se repeti u nas vilas e cidades, minas e 
fazendas de gado. A classe socialmente dominante, com-
posta por uma minoria branca, justi fi cava essa condição 
por ideias pseudo-religiosas e racistas que “legiti mavam” 
sua pretensa superioridade e os seus privilégios. 

As diferenças étnicas funcionavam como barreiras so-
ciais. A escravidão no Brasil foi uma experiência de longa 
duração. Os seres humanos escravizados foram, por mais 
de três séculos, a principal mão-de-obra da economia na-
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cional – o Brasil foi o últi mo país do mundo a abolir a 
escravidão. Mais que uma ati vidade econômica na qual o 
indivíduo é propriedade de outro, a escravidão fi xou um 
conjunto de concepções em relação ao trabalho, às pes-
soas e às insti tuições. Consti tuindo-se, dessa forma, em 
uma cultura preconceituosa e escravocrata que persiste 
até os nossos dias. O que defi nia e caracterizava a elite 
colonial era aquilo que ela não fazia – o trabalho manual 
sempre foi visto como ati vidade menor, coisa dos genti os 
e dos escravos – desejável era viver de alugueis, benes-
ses públicas e da renda dos grandes lati fúndios. 

A elite brasileira ainda insiste em um capitalismo selva-
gem e não aceita que negros, pobres, mulheres, indí-
genas, homossexuais, moradores de periferias e favelas 
tenham acesso ao respeito e à dignidade. As raízes da 
apartação social se manifestam pelo ressenti mento vi-
venciado por grande parte da classe média que se identi -
fi ca com a parte de cima da pirâmide social e que enxerga 
seus privilégios como direitos. Esse grupo nutre a segre-
gação e não aceita as mudanças ocorridas nos últi mos 12 
anos, desde a vitória de Lula nas eleições presidenciais 
de 2003. Quer manter privilégios, julga e deseja que exis-
tam pessoas disponíveis ao subemprego e à exploração, 
acredita que aeroportos, shopping centers e universida-
des são espaços sociais exclusivos da elite branca e rica. 

O projeto representado pelos governos de Lula e Dil-
ma foi responsável pela ascensão social de mais de 40 
milhões de brasileiros, a criação de mais de 20 milhões 
de empregos formais e pela implementação de um 
novo modelo de desenvolvimento social e econômico 
mais justo e que priorizou o fortalecimento do merca-
do interno, ao mesmo tempo em que intensifi cava as 
relações entre os países da América Lati na, África e era 
protagonista na criação dos BRICS. 

O golpe, nesse senti do, trata-se, sobretudo, de uma ten-
tati va de interromper esse amplo processo de ascensão 
social e desenvolvimento nacional soberano. Em deta-
lhe, podemos destacar três objeti vos mais específi cos 
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dessa tentati va. Em primeiro lugar, impedir que o país 
aumente seu protagonismo na região e no mundo, seja 
pela parti cipação no bloco dos BRICS, seja como “player” 
global, com atuação destacada na ONU e demais orga-
nismos internacionais. Freiar o crescimento do país no 
cenário internacional é a estratégia dos EUA, que obvia-
mente quer conti nuar a ter a América Lati na como seu 
quintal. O segundo objeti vo é obrigar o país a entregar 
suas extraordinárias riquezas naturais, especialmente 
suas reservas de água e as enormes reservas petrolífe-
ras da camada do pré-sal, recentemente descobertas. O 
terceiro objeti vo é a retomada, pela direita, do governo 
nacional por meio do parlamento conservador eleito em 
2014, já que pelo voto popular não o consegue.

Para ati ngir todo esse conjunto de objeti vos, o golpe en-
volveu e arti culou uma ampla coalização de atores na-
cionais e internacionais. No primeiro momento, o golpe 
foi capitaneado pelo candidato derrotado da oposição 
de direita, Aécio Neves. No entanto, hoje, as três peças-
-chaves do golpe parlamentar, jurídico e midiáti co são: 
a primeira, Eduardo Cunha, afastado da presidência da 
Câmara dos Deputados pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, 
com milhões de dólares em contas na Suíça e réu por 
corrupção no STF. A segunda, setores do judiciário que 
através de investi gações, vazamentos seleti vos e ações 
espetaculosas e midiáti cas contribuíram para uma rup-
tura da ordem democráti ca e insti tucional. E, por últi mo 
mas não menos importante, o capital nacional e inter-
nacional que,  através de seus representantes – como 
confederações e federações patronais, grandes meios de 
comunicação, parti dos políti cos conservadores e de di-
reita e apoiados, de maneira entusiasmada, pela parcela 
mais rica da sociedade brasileira – e alinhados com os 
interesses geopolíti cos dos países ricos, buscam reduzir 
o custo da mão de obra na economia brasileira e, como 
já destacamos, entregar nossas riquezas nacionais. 

 O golpista Michel Temer, como seu primeiro ato de in-
terinidade, exti nguiu, dentre outros ministérios, o Minis-
tério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos, os Ministérios do Desenvolvimento Agrário 
– responsável pela agricultura familiar e a reforma agrá-
ria – da Cultura – recriado após um amplo movimento 
da classe artí sti ca nacional – Ciência e Tecnologia e o da 
Controladoria Geral da União – responsável pela trans-
parência e combate à corrupção. 

Importante destacar também, que o ministério interino 
é composto por sete ministros investi gados no âmbito da 

Operação Lava Jato e não possui, pela primeira vez, des-
de a Ditadura Militar, nenhuma mulher – assim, como 
nenhum jovem; negro; minorias e também representan-
tes dos movimentos sociais e sindicatos. Até o momento, 
em apenas um mês, três ministros do governo golpista, 
foram obrigados a se demiti rem por conta de graves e 
reiterados casos de corrupção. O próprio Michel Temer é 
acusado por um dos delatores da “Operação Lava Jato” 
de negociar o recebimento de 1,5 milhões de reais em 
doação ilegal para um aliado políti co que concorreu nas 
eleições municipais de 2012. Temer também é citado em 
um caso que envolve o recebimento de 5 milhões de re-
ais de outra empreiteira envolvida na “Lava Jato”.

O governo golpista, em questão de poucos dias, anunciou 
ou sinalizou uma série de retrocessos gravíssimos nas po-
líti cas sociais, tais como: a insistência em uma Reforma 
da Previdência que difi culte ainda mais o acesso dos tra-
balhadores à aposentadoria e reduza os seus benefí cios; 
reforma trabalhista que torne os direitos garanti dos pela 
CLT em objeto de negociação, prevalecendo o negociado 
sobre o legislado; redução do tamanho do Sistema Único 
de Saúde; cobrança de mensalidades em cursos de exten-
são e de pós-graduação nas universidades públicas; cortes 
no programa Bolsa Família que poderiam ati ngir até 30% 
dos benefi ciários; fi m de programas habitacionais para a 
população de baixa renda, geridos em parceria com mo-
vimentos sociais; ataques ao direito democráti co de ma-
nifestação; e políti ca externa submissa aos interesse dos 
grandes impérios, através de hosti lidades com os gover-
nos lati no-americanos democrati camente eleitos que não 
reconhecem a legiti midade deste governo golpista. 

No mais grave ataque aos direitos sociais desde a pro-
mulgação da consti tuinte de 1988, o governo golpista 
pretende que os investi mentos em saúde e educação se-
jam corrigidos, por um prazo de dez anos, apenas pela 
variação da infl ação do ano anterior. Caso essa regra es-
ti vesse valendo desde 2006, o orçamento federal da saú-
de seria hoje 30% menor e o da educação sofreria com 
um corte brutal da ordem de 70% – vale lembrar, que 
essa regra, proposta pelo governo interino, também iria 
incidir nos orçamentos dos governos estaduais e prefei-
turas municipais. Seria a destruição dos nossos sistemas 
públicos de saúde e educação.  

Dessa forma, podemos afi rmar que o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff  signifi cou uma tentati va de-
sesperada de implementar um programa mais duro e 
anti popular do que aquele que foi sistemati camente 
derrotado nas últi mas quatro eleições presidenciais. Os 
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eleitores e, sobretudo, aqueles mais pobres, não contam 
nos cálculos da junta golpista – apenas um governo fruto 
de um golpe poderia propor medidas tão desconectadas 
dos interesses manifestos da imensa maioria da popu-
lação. O povo brasileiro espera maior investi mento nas 
áreas sociais, especialmente em saúde e educação, e re-
chaça mudanças na legislação trabalhista e na previdên-
cia social que signifi quem reti rada de direitos.   

A CUT não reconhece o governo Temer e o condena 
como ilegíti mo, por ser resultado de um processo ilegal 
e golpista de impeachment e por desrespeitar a vontade 
expressa da maioria dos cidadãos brasileiros que elegeu, 
em 2014, a Presidenta Dilma – único governo eleito e, 
portanto, legíti mo. Não aceitaremos que a classe traba-
lhadora e os setores mais pobres da população tenham 
que sofrer ainda mais sacrifí cios. Lutamos até agora 

contra o golpe e conti nuaremos lutando, nas ruas e nos 
locais de trabalho, para reconduzir o país ao Estado de 
Direito e ao regime democráti co, contra a reti rada de 
direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e contra 
iniciati vas que busquem a inserção subordinada do Brasil 
na economia internacional. 

Antonio de Lisboa Amâncio Vale é Secretário de Rela-
ções Internacionais da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT Brasil) e Presidente do Insti tuto de Cooperação da 
CUT (ICCUT). Em 2014 foi eleito membro representan-
te dos Trabalhadores no Conselho de Administração da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

As opiniões expressas nesta publicação não neces saria-
mente refl etem as da Fundação Friedrich Ebert.
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