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PRESENTAÇÃO 
 

Como o título indica, este trabalho destina-se ao interesse partindo de indagações 
e preocupações de problemas suscitados pela experiência cotidiana, ou seja, indicando 
que as questões políticas não são estranhas nem distantes de nossa vida de todo dia, 
ao longo do trabalho temos o capítulo: Curiosidades nada lisonjeiras sobre o Brasil, 
permite que seja percebida as articulações das diversidades morais, políticas e 
históricas em que aparecem e se transformam, é a tentativa de entregar ao leitor, de 
forma agradável, carismática, didática e com grande apuro técnico, os elementos 
básicos mordaz sobre a sociedade contemporânea governada pelo governo e ora pela 
mídia, trabalho bizarramente engraçado e bizarramente plausível, mas 
indiscutivelmente marcante. Parto sempre do pressuposto de que tudo e todos são 
criticáveis. Não se trata da vala do extremismo, mas nada é incriticável. Nem o 
governo, nem as instituições, nem as religiões, nem a imprensa, nada. Nem eu, nem 
você. Essa é a minha proposta com este trabalho: desmistificar os dogmas dessas 
cartilhas ideológicas que nos prendem no passado, trabalho esse que nem de longe 
está perto do término.  

Como o senso comum, a racionalidade e a história nos fazem falsamente crer que 
compreendemos mais sobre o comportamento humano do que de fato ocorre. Não 
quero ser leviano e audacioso, pois sou muito jovem e tenho muita experiência para 
adquirir, mas talvez esse trabalho possa mostrar por que as tentativas de prever, 
gerenciar ou manipular grupos sociais e sistemas econômicos costumam dar errado. 
Certas pessoas, jornais e governos são capazes de criar tendências, no entanto, como 
identificar os “criadores de tendência” no meio da multidão, que transformações são 
essas no campo da política, dos negócios e da mídia, bem como transformações na 
compreensão da política contemporânea e na vida cotidiana.  

Por sua vez, a advertência já foi dada: esse trabalho pode ser altamente tóxico e 
causar reações alérgicas àqueles que gostam de viverem enterradas em seus 
dogmas, ideologias e certezas absolutas. Se após a leitura persistirem os sintomas, 
os pacientes devem procurar o posto de saúde do SUS mais próximo e retirar a 
senha para se consultar com o neurologista de plantão.  

A finalidade desta tese terá sido alcançada se conseguir informar, provocar 
raciocínio, a reflexão e a crítica, cultivar o interesse pela política e “conhecer melhor 
os intestinos de nossa política”, questionar nossa sociedade, entender o Brasil de 
forma crítica e o prazer da interrogação.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
Como o título indica, este trabalho destina-se ao interesse partindo de 

indagações e preocupações de problemas suscitados pela experiência cotidiana, ou 
seja, indicando que as questões políticas não são estranhas nem distantes de nossa 
vida de todo dia, ao longo do trabalho temos o capítulo: Curiosidades nada lisonjeiras 
sobre o Brasil, permite que seja percebida as articulações das diversidades morais, 
políticas e históricas em que aparecem e se transformam, é a tentativa de entregar ao 
leitor, de forma agradável, carismática, didática e com grande apuro técnico, os 
elementos básicos mordaz sobre a sociedade contemporânea governada pelo 
governo e ora pela mídia, trabalho bizarramente engraçado e bizarramente plausível, 
mas indiscutivelmente marcante. Parto sempre do pressuposto de que tudo e todos 
são criticáveis. Não se trata da vala do extremismo, mas nada é incriticável. Nem o 
governo, nem as instituições, nem as religiões, nem a imprensa, nada. Nem eu, nem 
você. Essa é a minha proposta com este trabalho: desmistificar os dogmas dessas 
cartilhas ideológicas que nos prendem no passado, trabalho esse que nem de longe 
está perto do término.  

Como o senso comum, a racionalidade e a história nos fazem falsamente crer que 
compreendemos mais sobre o comportamento humano do que de fato ocorre. Não 
quero ser leviano e audacioso, pois sou muito jovem e tenho muita experiência para 
adquirir, mas talvez esse trabalho possa mostrar por que as tentativas de prever, 
gerenciar ou manipular grupos sociais e sistemas econômicos costumam dar errado. 
Certas pessoas, jornais e governos são capazes de criar tendências, no entanto, como 
identificar os “criadores de tendência” no meio da multidão, que transformações são 
essas no campo da política, dos negócios e da mídia, bem como transformações na 
compreensão da política contemporânea e na vida cotidiana.  

Por sua vez, a advertência já foi dada: esse trabalho pode ser altamente tóxico e 
causar reações alérgicas àqueles que  vivem enterradas em seus dogmas, ideologias e 
certezas absolutas. Se após a leitura persistirem os sintomas, os pacientes devem 
procurar o hospital mais próximo e retirar a senha para se consultar com o 
neurologista de plantão.  

A finalidade desta tese terá sido alcançada se conseguir informar, provocar 
raciocínio, a reflexão e a crítica, cultivar o interesse pela política e o “conhecer melhor 
os intestinos de nossa política”, questionar nossa sociedade, entender o Brasil de 
forma crítica e o prazer da interrogação.  
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Meu despertamento sobre política aconteceu com os protestos de junho de 2013, 
sem dúvida um marco histórico que foi chamado de “primavera brasileira”, as 
“jornadas de junho” bagunçaram a minha cabeça, tantas perguntas, tantas dúvidas e 
sem compreender a política nacional você é levado à manipulação por jornais, revistas, 
partidos, sendo as maiorias jovens que não viveram as transformações da Ditadura até 
hoje, não viveram na época do AI-5 e apesar de estudarem muito, não sabem como 
seria ir ao mercado com preço de tudo instável - ontem o café estava um valor e hoje 
já são outros preços, caras pintas, marcha pra deus e tantos outros marcos históricos, 
essa moçada não participou, mesmo quando essa moçada se dedica a estudar e 
entender todos os acontecimentos que merecem reflexão no Brasil torna-se, 
extremamente delicado analisar a política brasileira, os partidos políticos, delicado é 
analisar a mídia que ora trabalha contra o governo e em dado momento a favor dele.  

As manifestações de 2013 sacudiram o Brasil em todos os sentidos. Cientistas 
políticos perderam o rumo, políticos perderam o chão e muita gente perdeu a cabeça. 
Críticos do movimento reclamaram que não havia líderes nem bandeiras claras, sem 
perceber que foi exatamente essa a melhor notícia sobre as “jornadas de junho”. O 
caos da internet, antes virtual, agora era real. 

A despeito de algumas vozes antidemocráticas, quem esteve na rua percebeu que 
a voz da maioria trazia um sentimento em comum: o da insatisfação. Mas no sentir 
deste universitário não uma insatisfação canalizada em uma pessoa, e sim no estado 
das coisas e na mentalidade atrasada da classe política. Os estádios de primeiro 
mundo foram os dois ingredientes que, combinados, entraram em combustão. 
Muito se fala sobre os efeitos que as manifestações vão causar no processo político 
daqui para frente, mas pouco se fala sobre essas causas que nos trouxeram até aqui. 
Afinal, se não examinarmos essas causas com cuidado, não poderemos detectar os 
problemas e colocar em prática as mudanças necessárias.  

Perguntas como quem está por trás disso? Seria espontâneo esse movimento? 
Trata-se de um golpe político? Estão flertando falando em Plebiscito?  Por que hoje 
não se fala mais sobre isso? Onde esta mídia que não toca mais no assunto? O que é 
direita e esquerda no Brasil? Devo ir para as ruas também? Estamos vivendo uma 
revolução social? Têm cabeças por trás das redes sociais, as cinco causas são mesmo 
o que todos queremos? Karl Marx, Trotisk, Lenin, Marcuse, Gramsci e demais 
intelectuais comunistas exercem influência nos partidos brasileiros? Todas essas 
perguntas e muito mais me levaram a estudar e pesquisar sobre o assunto, o 
resultado dessa curiosidade quase insaciável é esse trabalho do qual muito tenho me 
dedicado, percebi que as manifestações seriam o fio condutor deste trabalho. 

P REFÁCIO

Meu despertamento sobre política aconteceu com os protestos de junho de 
2013, sem dúvida um marco histórico que foi chamado de “primavera brasileira”, as 
“jornadas de junho” bagunçaram a minha cabeça, tantas perguntas, tantas dúvidas, 
sem compreender a política nacional você é levado à manipulação pelos jornais, 
revistas, partidos, sendo as maiorias jovens que não viveram as transformações da 
Ditadura até hoje, não viveram na época do AI-5 e apesar de estudarem muito, não 
sabem como seria ir ao mercado com preço de tudo instável - ontem o café estava 
um valor e hoje já são outros preços, o movimento caras pintas, marcha pra Deus e 
tantos outros marcos históricos, essa moçada não participou, mesmo quando essa 
juventude se dedica a estudar e entender todos os acontecimentos que merecem 
reflexão no Brasil torna-se, extremamente delicado analisar a política brasileira, os 
partidos políticos, delicado é analisar a mídia que ora trabalha contra o governo e em 
dado momento a favor dele. 

As manifestações de 2013 sacudiram o Brasil em todos os sentidos. Cientistas 
políticos perderam o rumo, políticos perderam o chão e muita gente perdeu a 
cabeça. Críticos do movimento reclamaram que não havia líderes nem bandeiras 
claras, sem perceber que foi exatamente essa a melhor notícia sobre as “jornadas de 
junho”. O caos da internet, antes virtual, agora era real. 

A despeito de algumas vozes antidemocráticas, quem esteve na rua percebeu 
que a voz da maioria trazia um sentimento em comum: o da insatisfação. Mas no 
sentir deste universitário não uma insatisfação canalizada em uma pessoa, e sim no 
estado das coisas e na mentalidade atrasada da classe política. Os estádios de 
primeiro mundo e os serviços públicos de terceiro mundo, foram os dois ingredientes 
que, combinados, entraram em combustão. Muito se fala sobre os efeitos que as 
manifestações vão causar no processo político daqui para frente, mas pouco se fala 
sobre essas causas que nos trouxeram até aqui. Afinal, se não examinarmos essas 
causas com cuidado, não poderemos detectar os problemas e colocar em prática as 
mudanças necessárias.  

Perguntas como quem está por trás disso? Seria espontâneo esse movimento ou 

orquestrado? Trata-se de um golpe político? Estão flertando falando em Plebiscito? 

Por que hoje não se fala mais sobre isso? Onde esta mídia que não toca mais no 

assunto? O que é direita e esquerda no Brasil? Devo ir para as ruas também? Junho 

de 2013 é o mesmo movimento de maio de 2015? Estamos vivendo uma revolução 

social? Têm cabeças por trás das redes sociais, as cinco causas são mesmo o que 

todos queremos? Karl Marx, Trotisk, Lenin, Marcuse, Gramsci e demais intelectuais 

comunistas exercem influência nos partidos brasileiros? Todas essas perguntas e 

muito mais me levaram a estudar e pesquisar sobre o assunto, o resultado dessa 

curiosidade quase insaciável é esse trabalho do qual muito tenho me dedicado, 

percebi que as manifestações seriam o fio condutor deste trabalho. 
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Em visita ao Brasil, o cartunista francês Plantu disse uma frase que adotei como 
lema: “O cartunista deve chacoalhar as certezas do leitor”, ou seja, desafiá-lo a pensar 
além de suas verdades, foi essa missão que estou procurando cumprir.  

Contudo, não pretendo impor minha versão dos fatos ou falar em nome dos 
manifestantes ou partidos políticos. Minha proposta é bem mais modesta: dar meus 
20 centavos de “contribuição” para esse debate de uma forma crítica.  
 

  

Alan Almeida 
São Paulo, 2015 

Olavo de Carvalho publicou uma nota falando sobre os protestos que merece 
reflexão: "Nunca subestimem a malícia comunista. Ela é capaz de manobras que 
ultrapassam infinitamente a imaginação do homem comum e até do 'político burguês' 
usual. Absorver a direita numa onda de protestos esquerdistas só para depois culpá-la 
de todas as violências ocorridas no processo é, para um planejador comunista, não 
apenas coisa banal, mas até obrigação. A turma do Foro está preparadíssima para usar 
a massa conservadora e patriota e depois jogá-la fora, dizendo que com isso salvou o 
país de uma anarquia que arriscava levá-lo a uma ditadura teocrática e fascista”. 

Em visita ao Brasil, o cartunista francês Plantu disse uma frase que adotei como 
lema: “O cartunista deve chacoalhar as certezas do leitor”, ou seja, desafiá-lo a pensar 
além de suas verdades, essa é a missão que estou procurando cumprir.  

Contudo, não pretendo impor minha versão dos fatos ou falar em nome dos 
manifestantes ou partidos políticos. Minha proposta é bem mais modesta: dar meus 
20 centavos de “contribuição” para esse debate de uma forma crítica.  
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NTROCUÇÃO: SE ATREVENDO A SOCIÓLOGO E FILÓSOFO 

POR UM MINUTO  

O senso comum insiste que as pessoas têm razões para fazer o que fazem, pode 
até ser verdade, mas não necessariamente nos permite prever nem o que elas vão 
fazer nem as razões para fazerem o que fazem, somos tentados com uma aparência de 
previsibilidade que é muito enganosa, mas como os “criadores de tendência” 
conseguem de certa forma mapear as reações e convicções da sociedade? Empresas, 
mercados, jornais, governos e outras formas de organização política e econômica 
exigem que um grande número de pessoas sustente suas regras para que algo 
efetivamente aconteça, até mesmo princípios legais só têm relevância se um grande 
número de pessoas acredita que tenham, quando obedecer as regras, quando 
sutilmente as ignorar e quando nos levar a desafiá-las. Por que algumas coisas se 
tornam populares e outras não? Quanto à mídia influencia a saciedade? Ter mais 
opções é melhor ou pior? Os impostos realmente estimulam a economia? Por que não 
se fala mais na mídia sobre os protestos de junho de 2013? Teorias sobre 
comportamento político devem ficar a cargo da VEJA ou Folha de S. Paulo? Pesquisas 
de opinião a cargo de historiadores e candidatos a cargo de partidos políticos e 
eleitores? Existe alguma forma de elaborar explicações perfeitamente satisfatórias? 
Todos temos amigos, a maioria de nós trabalha, e de forma geral todos compramos 
coisas, votamos e assistimos à TV. Estamos constantemente imersos na economia, na 
política e na cultura, e assim estamos familiarizados com seu funcionamento ou pelo 
menos é o que pensamos. 

Quais são as razões que levam os planos governamentais a falharem, os 
governantes dos Estados e Municípios, todos os Ministérios, as Assembleias 
Legislativas e Câmaras de Vereadores, Senado Federal, Palácio do Planalto, o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário seriam um número de pessoas sentadas em 
salas de conferência usando sua intuição do senso comum, uma peça “miraculosa da 
inteligência humana” que nos habilita a solucionar esses problemas é o que 
chamamos de senso comum, para prever, gerenciar ou manipular o comportamento 
de milhares ou milhões de pessoas distantes e diversas pergunto, cujas motivações e 
circunstâncias são muito diferentes uma das outras, uma natureza política 
fragmentada, inconsistente e até contraditória de pessoas tentando lidar com a 
pobreza urbana, por exemplo, e que sentem que já têm uma boa ideia da razão pela 
qual as pessoas são pobres. A ironia é observarmos os erros de políticos, da 
imprensa e outros, e a nossa reação não é criticar o senso comum, e sim exigir mais 
dele.  

 No filme Matrix, o herói Neo é levado pelo guia Morfeu para ouvir o oráculo. 
Em Matrix, uma mulher recebeu o oráculo(isto é, a mensagem), ou seja, 
transmissora de mensagem. Essa mulher pergunta a Neo se ele leu o que está escrito 

I 
O senso comum insiste que as pessoas têm razões para fazer o que fazem, pode até 

ser verdade, mas não necessariamente nos permite prever nem o que elas vão fazer 
nem as razões para fazerem o que fazem, somos tentados com uma aparência de 
previsibilidade que é muito enganosa, mas como os “criadores de tendência” 
conseguem de certa forma mapear as reações e convicções da sociedade? Empresas, 
mercados, jornais, governos e outras formas de organização política e econômica 
exigem que um grande número de pessoas sustente suas regras para que algo 
efetivamente aconteça, até mesmo princípios legais só têm relevância se um grande 
número de pessoas acredita que tenham, quando obedecer as regras, quando 
sutilmente as ignorar e quando nos levar a desafiá-las. Por que algumas coisas se 
tornam populares e outras não? Quanto à mídia influencia a saciedade? Ter mais 
opções é melhor ou pior? Os impostos realmente estimulam a economia? Por que não 
se fala mais na mídia sobre os protestos de junho de 2013? Teorias sobre 
comportamento político devem ficar a cargo da VEJA ou Folha de S. Paulo? Pesquisas 
de opinião a cargo de historiadores e candidatos a cargo de partidos políticos e 
eleitores? Existe alguma forma de elaborar explicações perfeitamente satisfatórias? 
Todos temos amigos, a maioria de nós trabalha, e de forma geral todos compramos 
coisas, votamos e assistimos à TV. Estamos constantemente imersos na economia, na 
política e na cultura, e assim estamos familiarizados com seu funcionamento ou pelo 
menos é o que pensamos. 

Quais são as razões que levam os planos governamentais a falharem, os 
governantes dos Estados e Municípios, todos os Ministérios, as Assembleias Legislativas 
e Câmaras de Vereadores, Senado Federal, Palácio do Planalto, o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário seriam um número de pessoas sentadas em salas de 
conferência usando sua intuição do senso comum, uma peça “miraculosa da 
inteligência humana” que nos habilita a solucionar esses problemas é o que chamamos 
de senso comum, para prever, gerenciar ou manipular o comportamento de milhares 
ou milhões de pessoas distantes e diversas pergunto, cujas motivações e circunstâncias 
são muito diferentes uma das outras, uma natureza política fragmentada, inconsistente 
e até contraditória de pessoas tentando lidar com a pobreza urbana, por exemplo, e 
que sentem que já têm uma boa ideia da razão pela qual as pessoas são pobres. A 
ironia é observarmos os erros de políticos, da imprensa e outros, e a nossa reação não é 
criticar o senso comum, e sim exigir mais dele.  

 No filme Matrix, o herói Neo é levado pelo guia Morfeu para ouvir o oráculo. Em 

Matrix, uma mulher recebeu o oráculo(isto é, a mensagem), ou seja, transmissora de 

mensagem. Essa mulher pergunta a Neo se ele leu o que está escrito  sobre a porta   da 
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entrada da casa em que acabou de entrar. Ele diz que não. Ela então lê para ele as 
palavras em latim. Nosce te ipsum. O que significa? “Conhece-te a ti mesmo”. 

Demorei em compreender exatamente o significado dessa cena, pois ela é a 
representação, no futuro, de um acontecimento do passado, ocorrida há 23 séculos, 
na Grécia. Havia na Grécia antiga, na cidade de Delfos, um santuário dedicado ao deus 
Apolo, deus da luz, da razão e do conhecimento verdadeiro. Sobre o portão de entrada 
desse santuário estava escrito a grande mensagem do deus ou o principal oráculo de 
Apolo: ”Conhece-te a ti mesmo”. Um ateniense chamado Sócrates, foi ao santuário 
consultar o oráculo, pois em Atenas, onde moravam muitos diziam que ele era um 
sábio e ele desejava saber o que significava ser um sábio e se poderia ser chamado de 
sábio. O oráculo, que era uma mulher assim como no filme, perguntou-lhe: “O que 
você sabe?”. Ele respondeu: “Só sei que nada sei”. Ao ouvir isso o oráculo disse: 
“Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe”. 

Voltando ao filme Matrix, várias vezes, Morfeu pergunta a Neo se ele tem sempre 
a impressão de estar dormindo e sonhando. Essa pergunta deixa de ser feita a partir 
do momento em que, entre uma pílula azul e uma vermelha oferecidas por Morfeu, 
Neo escolhe ingerir a vermelha (como a papoula da mitologia), que o fará ver a 
realidade. É Morfeu quem lhe mostra a Matrix, um “circuito de codificadores e 
decodificadores das cores primárias, para produzir imagens, sons nos discos, fitas e 
filmes; e, na informática, é a rede de guias de entrada e saídas de elementos lógicos 
dispostos em determinadas intersecções”. No filme, os seres humanos cuja vida é 
forjada pelos circuitos, tudo que conhecem não é o que parece, nada é realmente o 
que parece ser, os sons, a comida, as informações, até mesmo alguns personagens são 
criáveis de destruíveis como no livro de Tuma Jr, “Assassinato de Reputação”. Usar e 
controlar a inteligência humana para dominar o mundo, criando uma realidade virtual 
ou uma falsa realidade na qual todos acreditam, essa é a Matrix. 

Minha indagação é: vivemos numa espécie de Matrix? Onde as informações 
podem ser manipuladas, onde as aparências podem ser forjadas, as notícias devem 
sempre ser verificadas? Afinal, de onde é que vêm as informações das quais os jornais 
e revistas publicam? Pode parecer bizarro mas todos os atos de corrupção, de 
arbitrariedade, de instrumentalização da Polícia Militar ou Federal e até a própria 
mídia, do excesso de poder da Justiça Eleitoral, do monopólio legalizado dos Correios 
e tantos outros casos não seriam uma espécie de Matrix?  

Vencer o poder da Matrix é destruir a aparência, restaurar a realidade e 
assegurar que os seres humanos possam perceber e compreender o mundo 
verdadeiro e viver realmente nele. Todos os combates realizados por Neo, são 
combates mentais, percepção e pensamento humano nos centros artificiais da 
Matrix. Ou seja, as armas e tiroteios que aparecem na tela são pura ilusão, não 
existem, pois o combate não é físico e sim mental igual aos combates que vivemos 
atualmente, não é físico e sim mental, ideológico, personalíssimo e articulado. E 
você, vai tomar a pílula azul ou a pílula vermelha?   
  

  

 

entrada da casa em que acabou de entrar. Ele diz que não. Ela então lê para ele as 
palavras em latim. Nosce te ipsum. O que significa? “Conhece-te a ti mesmo”. 

Demorei em compreender exatamente o significado dessa cena, pois ela é a 
representação, no futuro, de um acontecimento do passado, ocorrida há 23 séculos, 
na Grécia. Havia na Grécia antiga, na cidade de Delfos, um santuário dedicado ao deus 
Apolo, deus da luz, da razão e do conhecimento verdadeiro. Sobre o portão de entrada 
desse santuário estava escrito a grande mensagem do deus ou o principal oráculo de 
Apolo: ”Conhece-te a ti mesmo”. Um ateniense chamado Sócrates, foi ao santuário 
consultar o oráculo, pois em Atenas, onde moravam muitos diziam que ele era um 
sábio e ele desejava saber o que significava ser um sábio e se poderia ser chamado de 
sábio. O oráculo, que era uma mulher assim como no filme, perguntou-lhe: “O que 
você sabe?”. Ele respondeu: “Só sei que nada sei”. Ao ouvir isso o oráculo disse: 
“Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe”. 

Voltando ao filme Matrix, várias vezes, Morfeu pergunta a Neo se ele tem sempre 
a impressão de estar dormindo e sonhando. Essa pergunta deixa de ser feita a partir do 
momento em que, entre uma pílula azul e uma vermelha oferecidas por Morfeu, Neo 
escolhe ingerir a vermelha (como a papoula da mitologia), que o fará ver a realidade. É 
Morfeu quem lhe mostra a Matrix, um “circuito de codificadores e decodificadores das 
cores primárias, para produzir imagens, sons nos discos, fitas e filmes; e, na 
informática, é a rede de guias de entrada e saídas de elementos lógicos dispostos em 
determinadas intersecções”. No filme, os seres humanos cuja vida é forjada pelos 
circuitos, tudo que conhecem não é o que parece, nada é realmente o que parece ser, 
os sons, a comida, as informações, até mesmo alguns personagens são criáveis e 
destruíveis como no livro de Tuma Jr, “Assassinato de Reputação”. Usar e controlar a 
inteligência humana para dominar o mundo, criando uma realidade virtual ou uma 
falsa realidade na qual todos acreditam, essa é a Matrix.  

Minha indagação é: vivemos numa espécie de Matrix? Onde as informações 
podem ser manipuladas, onde as aparências podem ser forjadas, as notícias devem 
sempre ser verificadas? Afinal, de onde é que vêm as informações das quais os jornais 
e revistas publicam? Pode parecer bizarro mas todos os atos de corrupção, de 
arbitrariedade, de instrumentalização da Polícia Militar ou Federal e até a própria 
mídia, do excesso de poder da Justiça Eleitoral, do monopólio legalizado dos Correios e 
tantos outros casos não seriam uma espécie de Matrix? Lava Jato. Mensalão. 
Sanguessuga. Anões do Orçamento. A história se repete com diferentes esquemas, 
objetivos, personagens e cifras... E não acontece apenas perto de nós. Eron. Livestrong 
Foundation. Watergate. O problema? Praticamente o mesmo: atos ilícitos-custe o que 
custar-na busca de interesses políticos, corporativos ou pessoais. Afinal, como viver em 
situações onde muitas vezes a “tolerância” tem maior peso do que a verdade? Ou 
quem sabe onde o “jeitinho” e o “deixa pra lá” tem mais valor do que o que é correto? 
Quais princípios que deveriam de fato guiar nossa consciência e ações?   

Vencer o poder da Matrix é destruir a aparência, restaurar a realidade e assegurar 
que os seres humanos possam perceber e compreender o mundo verdadeiro e viver 
realmente nele. Todos os combates realizados por Neo, são combates mentais, 
percepção e pensamento humano nos centros artificiais da Matrix. Ou seja, as armas e 
tiroteios que aparecem na tela são pura ilusão, não existem, pois o combate não é 
físico e sim mental igual aos combates que vivemos atualmente, não é físico e sim 
mental, ideológico, personalíssimo e articulado. E você, vai tomar a pílula azul ou a 
pílula vermelha?   
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Introdução 

A quem acredite que as manifestações de 

junho de 2013 mudaram o Brasil, ou pelo 

menos mudaram a percepção que o brasileiro 

tem do seu próprio país. Você foi um brasileiro 

que foi às ruas, que torceu por quem estava nas 

ruas, ou que achou aquele momento seria mais 

um fato corriqueiro que passaria como tudo 

passa nesse país.  O fato, é que aconteceram as 

manifestações, que muita gente foi às ruas, o 

fato é que o Brasil teve que voltar a ver gente 

na rua manifestando e reclamando seus 

direitos, como entender esse país depois das 

manifestações de junho, um fato histórico que 

certamente vai ser muito estudado no futuro. 

Breve Contextualização 

As manifestações começaram de forma 

surpreendente, é importante lembrar que elas 

começam em Porto Alegre, depois passam por 

Brasília Distrito Federal, pelo Rio de Janeiro e 

tem também em São Paulo, com razões um 

pouco mais particulares de ordem política 

principalmente, nas outras cidades o eixo das 

manifestações era em torno dos gastos da

Copa, questão central da corrupção.
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principalmente, nas outras cidades o eixo das 
manifestações era em torno dos gastos da Copa, 
questão central da corrupção. 

Por um lado às manifestações podem ter 
sido muito positivas, acabou com aquela ideia 
primaria que nós estávamos às portas do 
paraíso, aonde o Brasil ia muito bem, crescendo 
1, 2 a 3% ao ano, o Brasil estava indo 
maravilhosamente bem, isso no discurso. Todos 
satisfeitos com os hospitais, com a educação, 
transporte e com a segurança, o Brasil era uma 
espécie de paraíso e aí caíram na "real" que não 
era nada daquilo, basto uma ou outra 
manifestação e o castelo de cartas ruiu. Nesse 
sentido foi positivo, mostro que as ruas é um 
espaço de manifestação, tende ir às ruas de 
forma apartidária, sem partido político e nunca 
de forma instrumentalizada, fazer o cartaz e 
mostrar os momentos emblemáticos que todos 
vivemos. 

Como chegamos até aqui

Nós brasileiros não temos tradição de 
grandes mobilizações na história do Brasil, nós 
tivemos momentos de mobilização, como o
abolicionismo na segunda metade dos anos 80 
no século IX, como em 1945, tivemos entre 1963 
e 1964, em 1983 e 1984 com a campanha das 
diretas, mas desde 1992 até junho de 2013 não 
houve mais nenhuma mobilização, são espécies 
de flash alguns momentos isolados na história 
do Brasil, na maior parte das vezes não foi 
possível extrair desses momentos de 
mobilização, de participação popular, uma 
espécie de caldo que leva a transformação de 
uma ordem social e econômica, talvez a única 
mudança de revolução social do Brasil tenha 
sido o abolicionismo em 13 de maio de 1988. 

Se o brasileiro tivesse uma ideia grandiosa 
de cidadania mais completa, ele continuaria 
indo as ruas se mobilizando pergunto, não é 
uma ideia de cidadania são só alguns valores de 
cidadania, uma vez que se chega ao objetivo 
leva-se muito tempo para o uma mobilização 
novamente, democracia plena, no sentido de 
garantia dos direitos individuais, da liberdade de 

opinião e de manifestação, é constituição de 
1988, portanto é uma coisa muito nova, se nós 
retroagirmos, na constituição republicana 1931 
de 1934, na terrível constituição de 1937 da 
Ditatura do estado novo, a de 1946 que tinha 
alguns laicos liberais, a constituição de 1967 e 
emenda de 1969, na maior parte de todas elas 
você não encontra um regime plenamente 
democrático. 

Nós temos uma tradição autoritária muito 
forte na história brasileira, e as correntes de 
direita e de esquerda sempre foram também 
autoritárias, portanto nunca tivemos uma 
direita plenamente democrática, onde a 
esquerda é também autoritária tal qual como a 
direita, por isso em um dado momento direita e 
esquerda se aproximaram muito, por exemplo, 
sob a concepção da participação do Estado na 
economia, da importância do Estado, à direita e 
esquerda pensavam a mesma coisa. Hoje o 
governo Dilma jamais seria esquerda, e sim de 
centro direita, isso porque basta ver a base 
parlamentar do governo Dilma, e mais que isso, 
a sua ação econômica e social. Interessante 
sobre o governo Dilma, é a mistura de apoio a 
ditatura, a mais longa ditadura da América do 
continente Americano, e claro América Latina 
em especial, a Ditadura mais longa da história, 
sanguinária que mato milhares de pessoas 
como consta nas atas de segurança nacional, e 
ao mesmo tempo se alia a José Sarnei, Jader 
Barbalho e Renan Calheiros, são coisas 
aparentemente distantes, mas se for olhar um 
pouquinho melhor, são fatos não muito 
distantes. É um governo conservador, no pior 
sentido da palavra, porque a expressão correta 
de conservador fora do Brasil, é conservar a Lei, 
a ordem, conservar a democracia e o respeito 
mútuo, essa é a essência da palavra, mas no 
Brasil se torno quase um palavrão falar que é 
conservador, por isso não há direita no Brasil, 
somos um pais sui-generis. Na campanha 
presidencial de 2002, nós tínhamos quatro 
candidatos fundamentalmente, Garotinho, Ciro 
Gomes, Serra e Lula, e os quatro se diziam de 
esquerdar, é inacreditável ninguém se dizia de 
direita, analisando todas as campanhas 
presidenciais até hoje, ninguém se dizia de 
direita, ou seja, aquela concepção clássica  
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especialmente da Europa do que é direita e 
esquerda, de propostas de mundo no Brasil elas 
nunca tiveram puras como na Europa. 

Manifestantes apenas com o intuito de 
depredar se alto intitularam ou a imprensa os 
chamou de Anarquistas, e tudo que diz respeito 
ao Anarquismo uma comparação como essa 
ofende o Anarquismo por incrível que pareça, o 
Anarquismo tem propósito, propósito de não ser 
dirigido por ninguém, de se alto regular com 
uma lógica de respeito recíproco. É comum 
usarmos termos errados para rotular alguns 
movimentos, às vezes dar um nome que chame 
atenção logo, e os que depredam as coisas não 
são manifestantes e sim baderneiros, ladrões 
que destrói as coisas, jogando fora um dos 
maiores direito já conquistado até hoje, o 
direito a patrimônio que inclusive é direito 
protegido pelos Direitos Humanos. É importante 
lembrar, que o Anarquismo na história do Brasil, 
das greves operaria em 1905 e 1906, São Paulo 
em 1917, em 1919 que foi o momento com 
maior número de greves, foram conquistas 
históricas dos trabalhadores em São Paulo, e 
foram justamente os movimentos Anarquistas 
que conquistaram isso, por tanto, o 
manifestante que depreda as coisas jamais seria 
Anarquista.  

A concepção de direita clássica que 
encontramos na Europa, uma visão de direita de 
qual é o papel do Estado, de cultura no Brasil 
esses valores chegam topicalizados. Veja bem, 
Se o comunismo na maior parte das vezes não 
deu certo, o partido comunista muitas vezes foi 
inexpressivo, dava a entender que era mais forte 
do que realmente era como em 1964, uma série 
dessas ideias dessas concepções, tendo em vista 
que direita positivista castilhista lá de Rio 
Grande do Sul, com Getúlio Vargas quando toma 
o poder em 1930, tinham uma concepção muito
próxima do socialismo no Brasil, houve uma 
tropicalização do positivismo, o Marxismo chega 
tropicalizado ao Brasil e o positivismo Contista 
Frances chega também tropicalizado, essa união 
e mistura desses valores no Brasil criou um 
coquetel infernal, de uma sociedade que não 
deixa claro o que é direita, centro e esquerda, 
que não deixa claro as diferenças de concepção 
de Estado, e que tem ódio da diversidade e da
diferença, ou seja, a esquerda tem ódio de
conviver com o seu opositor e não entende que
democracia é conviver com a diferença,
respeitar a diferença, de igual forma a direita
tem ódio da diferença do opositor, por isso a

de Estado e que tem ódio da diversidade e da 
diferença, ou seja, a esquerda tem ódio de 
conviver com o seu opositor e não  entende que 
democracia é conviver com a diferença, 
respeitar a diferença, de igual forma a direita 
tem ódio da diferença do opositor, por isso a 
esquerda quis dar varias vezes golpe de Estado 
e direita também quis dar vários golpes de 
Estado. Você não precisa odiar esse ou aquele 
partido, essa ou aquela pessoa por ter 
concepções diferentes das suas, pode 
simplesmente conviver com todos eles, a final, 
democracia é isso, apesar de ser recente no 
Brasil estamos aprendendo o que é uma 
sociedade democrática, porém, política é 
justamente a arte do convencimento inclusive 
do convencimento do outro, nas sociedades 
democráticas são assim, você muda de posição 
convencido do argumento do outro, muitas 
vezes no Brasil mudar de posição não é bem 
visto porque quando você muda de posição 
pelo convencimento e não pelo suborno, pela 
propina, pela corrupção e pelo benefício 
material, mas sim pelo convencimento político, 
isso é democracia e nós não temos isso.  

Fazendo uma leitura no calor da hora, será 
que existe a chance de assistirmos um debate 
real na televisão, debate da presidência, ao 
parlamento e os governos estaduais, debates 
que não gire única e exclusivamente sobre 
acusações, um debate político hoje, é sempre 
um partido acusando o outro, um candidato 
acusando a forma de governo do outro partido, 
percebe que não conseguimos identificar com 
clareza as propostas de cada candidato. 

Curioso também é que se construiu uma 
ideia que a presidente Dilma era uma gestora 
brilhante uma doutora em economia, e era 
falso ela tinha falsificado o currículo, na 
verdade ela era bacharel em economia, ela 
sequer tinha defendido a dissertação de 
mestrado quanto mais à tese de doutorado, era 
falso o currículo, em qualquer país isso acabaria 
com a carreira política de qualquer um, mas no 
nosso caso passo em branco se torno algo 
irrelevante, além de se construir a concepção 
de grande gestora e faxineira, criou-se uma 
terceira concepção, na qual ela romperia com 
seu criador Luís Inácio Lula da Silva,

Q
u

em
 C

o
n

tr
o

la
 o

 C
o

n
tr

o
la

d
o

r 
   

   
 |

 C
o

n
te

xt
u

al
iz

aç
ão

 d
a 

p
o

lít
ic

a 
n

o
 B

ra
si

l e
 o

s 
p

ro
te

st
o

s 
d

e
 ju

n
h

o
 d

e
 2

0
1

3
.

10 

23



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mas a criatura não tem vida própria, criatura 
que não tem vida própria não rompe com seu 
criador, não existe na política alguém que queira 
comandar sozinho sem condições pra tal, pois o 
partido é dominado pelo criador e não pela 
criatura da relação Dilma e Lula. Chegamos em 
2014, nunca na história do Brasil um presidente 
influência tanto no mandato do seu sucessor 
como Lula, nunca ocorreu isso, quando 
chegamos em 2014 descobrimos que a gestora 
não era boa gestora, que não era faxineira e que 
a criatura não se revolta contra seu criador. 

 Crise na elite política e 
Intelectual

Atualmente questões fundamentais não 
fazem mais parte do debate, eles os candidatos 
não falam sobre política externa, política 
econômica, a própria mídia jornais parece não 
perceber isso, esse debate não acontece. 

No caso do jornalismo da imprensa nota-se 
a pobreza da imprensa contemporânea, hoje 
você lê um jornal com letras enormes e bastante 
imagem, parece revista Caras só foto e legenda, 
então a imprensa piorou e piorou muito 
principalmente no espaço de discussão política, 
não só pelos jornalistas que muitas vezes fazem 
perguntas absurdas, onde você acha que ele 
está brincando, mas na verdade não está bem 
preparada, pior ainda é saber que esse 
fenômeno é Brasileiro, não é mundial ou 
ocidental ao menos, falar que o jornal tem 
pouco espaço por causa da internet não é 
verdade na Inglaterra, não é verdade na 
Espanha, não é verdade em Portugal, mas é 
verdade no Brasil, a gente tem 
fundamentalmente só três jornais.  Quando 
você retroage em 1945 a 1964, nós tínhamos 
aproximadamente 14 jornais diários em São 
Paulo, com uma tiragem enorme, você pode até 
pensar que naquela época não tinha internet, 
mas nos outros países hoje tem televisão, tem 
internet e a tiragem de jornal é gigantesca mas 
no Brasil não.  

De igual forma os discursos políticos 
pioraram bastante também, acompanhando 
atualmente os debates no parlamento e para 
presidência da República você nota isso, mesmo 

sobre a vigência do AI-5 os debates que tinham 
no senado, como os do Paulo Brossard em 1975 
a 1978, os debates daquela época tinha não só 
intensidade, mas uma profundidade altíssima, 
em plena vigência do AI-5 o senador Paulo 
Brossard fazia seu discurso sem medo de 
cassação, hoje assistindo a TV Senado você 
acaba ficando irritado com os senadores, e 
muitos não tem propriedade  sobre Direito, ou 
seja, a elite política piorou muito, e a elite 
intelectual caminho no mesmo sentido. Nas 
eleições de 2014 a cena mais bizarra foi no 
debate entre os candidatos à presidência da 
república, em que dois candidatos criticam 
duramente o irmão um do outro, casos de 
família.

Não temos hoje intelectuais participando 
da conjuntura política do país, nos anos 30 você 
tem intelectual que "faz política”, poeta político 
e hoje isso não acontece, a política se torno 
algo tão nojento que não é lugar para os 
intelectuais, não se discute na escola, muito 
pouco na faculdade e assim vai se formando 
pessoas que não se interessam e não entendem 
política. Veja só, qual grande escritor nós temos 
hoje que tenha menos de cinquenta anos, 
quem é aquele escritor com manos de 
cinquenta anos que a gente sabe que é ótimo, 
que ao ler seus livros sabemos que se aprende 
muito e escrevendo expondo as ideias é um 
gênio, simplesmente nenhum com menos de 
cinquenta anos, o caso é crítico nunca na 
história do Brasil da literatura brasileira 
vivemos um momento tão ruim e pobre como 
hoje. No passado surgiam os clássicos e hoje 
isso não acontece mais, em miúdos, tanto a 
elite política como a intelectual está 
absolutamente defasada, realidade que é 
diferente nos outros países, os Estado Unidos 
continua tendo uma elite intelectual e política, 
a Europa ocidental o tem, onde os valores de 
direita, esquerda e manifestação estão não só 
mais concretas, mas como bem fundadas, 
vivemos uma anomalia atualmente no Brasil, a 

crise institucional e política é maior que a atual 
crise econômica. 

É preciso ter um projeto estrutural, pensar 
o Brasil, ter um projeto nacional, saber o que
seremos daqui uma ou duas décadas, a gente 
sequer sabe o que seremos ano que vem. 
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Criado em 1991, o equipamento usado no 
Brasil desde 1996 é do modelo DRE(Direct 
Record Electronic). A urna conta os votos 
eletronicamente, o que torna a apuração rápida, 
mas não permite verificação pelo eleitor nem 
recontagem dos sufrágios, por não haver versão 
impressa do voto. A Índia desistiu desse sistema, 
e com isso o Brasil é o único país a usar esse 
modelo. 

Um mesário fecha a urna e são impressas 
cinco vias do boletim de urna, documento com 
os votos recebidos pelos candidatos. Uma das 
cópias é fixada na porta da seção eleitoral. O 
Cartão de memória, com informações do 
boletim, é retirada da urna e encaminhada ao 
cartório eleitoral. Lá, os dados eletrônicos 
criptografados de cada seção são enviados ao 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por meio de 
uma rede virtual privada da Justiça Eleitoral. O 
TRE confere a autenticidade dos dados recebidos 
e faz a contagem geral de votos no estado. Em 
seguida, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
computa os dados enviados pelos TREs e publica 
a contagem em tempo real na internet.  

A maioria dos países que usam urna 
eletrônica adotou o modelo que emite 
comprovante de papel, conhecido como 2ª 
geração. Isso permite ao eleitor checar os 
candidatos escolhidos antes de confirmar o voto. 
O papel fica na seção eleitoral. É o modelo de 
países como, EUA, Bélgica e Venezuela.   

As urnas de 3ª geração têm tela sensível ao 
toque, impressora e um gravador e leitor de 
chips. Cada voto é registrado em uma cédula de 
papel, que contém um chip de radiofrequência. O 
leitor óptico verifica se o dado gravado no chip 
coincide com o do voto impresso. Em casa 
positivo, o eleitor insere a cédula em uma urna 
comum. Argentina, Equador e Israel escolheram 
esse modelo. 

 uriosidades nada lisonjeiras sobre o Brasil 

 A URNA ELETRÔNICA PELO MUNDO  
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A Estônia foi o primeiro país a criar um 
sistema de votação pela internet. O governo 
testou o sistema nas eleições regionais de 2005 
e, dois anos depois, o modelo foi usado nas 
eleições nacionais parlamentares. Em 2011, 25% 
dos votos para o Parlamento Europeu foram 
online. Cada cidadão possui um cartão de 
identidade dotado de microchip que dá acesso 
ao site de votação. Isso permite a um estoniano 
votar de qualquer lugar do mundo. 

Justiça Eleitoral ou ditadura eleitoral 

Um sistema eletrônico de votação que não 

permite conferência do resultado, nem pra 

quem desconfia da urna consegue provar que 

teve fraude, e nem quem defende a urna 

eletrônica consegue provar que não existe 

fraude. O problema da urna não é só técnico, 

mas também e principalmente jurídico, é o 

problema de acumulo de poderes da autoridade 

eleitoral brasileira, que tem a função 

administrativa do processo eleitoral, normativa 

de regular o processo eleitoral e judiciária 

julgando qualquer pendência do processo 

eleitoral. O princípio da tripartição dos poderes 

que foi desenvolvida depois da revolução 

francesa, ainda não chegou ao processo eleitoral 

brasileiro, a história nos mostra que onde existe 

acumulo de poderes, existe abuso de poderes e 

falta de transparência, ou seja, impõe o modelo 

com campanha de marketing, que a urna é 

inviolável e não permite auditoria. Se você 

constata mal funcionamento da urna ou fraude, 

você entra com recurso contra a justiça eleitoral 
porque quem é o administrador e responsável 
pela urna é a justiça eleitoral, e quem julga esse 
processo é também a justiça eleitoral porque a 
final, é também Juíza, sendo que a justiça 
eleitoral acaba julgando um processo em que 
ela mesma é a parte no processo.  

Em Alagoas um candidato descobriu que 
ouve mal funcionamento das urnas, ingressou 
com processo na justiça eleitoral e foi cobrado 
2 milhões desse candidato que descobriu o erro 
analisando os arquivos, entregou a 
documentação provando sua alegação e foi 
cobrado 2 milhões do candidato para ser feita 
auditória, como não tinha os dois milhões não 
pagou, qual candidato tem dois milhões para 
pagar depois das eleições pergunto, e foi 
condenado por "litigância de má fé"., porque 
denunciou e não pagou as custas da auditória, e 
mesmo com as provas a  auditória não foi feita, 
esse é o resultado do acumulo de poder que a 
autoridade eleitoral tem.  Uma armadilha 
semântica e institucional que tornou 
absolutamente inescrutável à sociedade o 
resultado de uma eleição no Brasil. 

Comparando o trâmite do caso de Alagoas 
em 2006 com o caso muito parecido ocorrido 
com as urnas eletrônicas usadas no Estado 
americano de Ohio, os pontos em comum entre 
as eleições de 2006 no Estado de Alagoas e no 
Estado americano de Ohio são as seguintes: 
ocorrência de eleições estaduais no final de 
2006, foi usado urnas eletrônicas fabricadas 
pela mesma empresa americana Diebold. Logo 
após as eleições foram detectadas 
incongruências nos dados de controle (logs e 
resultados), havendo casos de urnas com 
diferença na quantidade de votos; os 
candidatos derrotados acionam a administração 
eleitoral para que as contradições fossem 
esclarecidas por meio de perícias sobre as urnas 
eletrônicas utilizadas. 

O Resultado Final em Alagoas e Ohio é 
surpreendente, a concentração de poderes 
eleitorais no Brasil resultou em efeitos bastante 
diferentes. Existem muitas diferenças entre 
Alagoas e Ohio, principalmente culturais e 
estruturais relativas aos problemas encontrados 
nas urnas, administração do Processo Eleitoral 
aquele a quem cabe comprar,
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aquele a quem cabe comprar, preparar e 
distribuir as urnas eletrônicas em Ohio é feita 
por entidades eleitorais próprias do executivo 
municipal, em Alagoas pela Justiça Eleitoral, a 
regulamentação do Processo Eleitoral aquele a 
quem cabe à supervisão do processo e definição 
das regras para fiscalização, em Ohio é feita pelo 
Secretário de Estado (executivo estadual), em 
Alagoas pela Justiça Eleitoral. O Poder Judiciário 
no Processo Eleitoral, aquele a quem cabe 
decidir o contencioso, inclusive àqueles contra o 
administrador em Ohio pela Justiça comum, em 
Alagoas pela Justiça Eleitoral, inclusive nos casos 
em que é a ré no papel de administradora. 
Denunciadas as incongruências nos dados de 
controles das urnas, em Ohio o administrador 
estadual abriu uma sindicância, em Alagoas a 
Justiça/Administração Eleitoral negou a 
ocorrência de problemas na apuração dos votos 
e decretou que se deve desconsiderar a 
quantidade de votos registrados nos arquivos, a 
perícia técnica sobre as Urnas em Ohio o 
administrador estadual bancou a perícia, em 
Alagoas a Justiça/Administração Eleitoral cobrou 
R$ 2 milhões do candidato denunciante para 
poder iniciar uma perícia e depois o multou por 
não aceitar pagar.  

 É evidente que a principal diferença entre o 
processo eleitoral nos Estados de Ohio e de 
Alagoas, é a surpreendente concentração de 
poderes que existe no caso brasileiro que 
resulta no imobilismo, no autoritarismo e na 
falta de transparência eleitoral. Afetados pela 
concentração de poderes eleitorais no Brasil, 
resultam bastante diferentes os caminhos 
trilhados pelo processo sobre as urnas 
eletrônicas de Ohio e de Alagoas. 

Apesar de na época ser muito jovem, com 
muita pesquisa foi possível checar todas as 
informações sobre esse caso, e os resultados 
são inacreditáveis. Resultado da 
sindicância/perícia em Ohio, a perícia concluiu 
pelo mau funcionamento das urnas Diebold, que 
em alguns casos provocava perda parcial de 
votos, em Alagoas a perícia não foi realizada, o 
denunciante foi condenado por litigância de má 
fé e o caso foi arquivado. 

As consequências dos processos em Ohio o 

Estado acionou a empresa Diebold, fabricante 

das urnas, na Justiça comum a Diebold já 

reconheceu publicamente a existência de erros 

de programação em seus equipamentos, em 

Alagoas a Justiça/Administração Eleitoral 

comprou 6(seis) mil novas urnas da Diebold 

para substituir as usadas em 2006. 

A prestação de contas parcial divulgada 
pela Justiça Eleitoral mostra que a presidente-
candidata Dilma Rousseff gastou em 2014 56,2 
milhões de reais, 39% a mais do que os 40,4 
milhões de reais desembolsados até agora pela 
campanha do tucano Aécio Neves. O resultado 
das urnas no primeiro turno indicou que cada 
voto de Dilma custou 1,30 reais. Para o tucano, 
1,16 reais. Esses valores, contudo, ainda 
aumenta quando os dois candidatos informam 
o valor final da arrecadação das campanhas.
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Campanha de Dilma no primeiro turno gastou 

39% mais que a de Aécio.  

 PETUSCOS x TUCANEIROS 
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Introdução 

Os meios de comunicação industriais se 
beneficiam de uma singular depravação das leis 
democráticas. Efetivamente, se a televisão e, 
por osmose, a imprensa, não gozam a priori, da 
liberdade de anunciar notícias falsas, nossa 
legislação lhes concede por outro lado o poder 
exorbitante de mentir por omissão, censurando 
e vetando aqueles que não lhes convêm ou 
possam prejudicar seus interesses. O “quarto 
poder” - e ainda é adequado chamá-lo assim - é 
portanto, a única de nossas instituições capaz 
de funcionar fora de qualquer controle 
democrático eficaz, já que toda crítica 
independente dirigida contra ele, toda solução 
alternativa, permanecem desconhecidas do 
grande público simplesmente porque não têm 
nenhuma chance de serem amplamente 
difundidas e, consequentemente, de atingirem 
este público. 

Breve Contextualização 

A mídia se tornou central para a 
experiência humana. Seu controle sobre o fluxo 
de palavras e imagens em escala global – e 
sobre processos sociais, políticos e culturais – 
só aumenta, como também aumentam as 
reações de indivíduos, comunidades e governos  
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contra sua influência, e governos por trás de sua 
influência.  Por isso, ela tem de ser estudada. 
Mais que isso: esse conhecimento deve se 
difundir na sociedade, criando uma massa de 
cidadãos “alfabetizados em mídia”, que só assim 
poderiam desafiar seus pressupostos éticos e 
funcionais. 

Todas as iniciativas do poder para censurar 
as informações mostraram-se ineficientes a 
longo prazo. Onde há coerção há resistência. 
Quando o Estado, ou os grupos econômicos, 
tornam-se conscientes da ineficiência desses 
métodos coercivos, desenvolvem novas formas 
de censura, mais sofisticadas e eficientes, que 
garantam efetivamente o sigilo desejado. E uma 
forma eficiente consiste em estimular mais e 
mais informações na selva louca de notícias, 
artigos, boatos, notinhas, fofocas, mentiras, 
meias verdades e desmentidos na imprensa, 
essa articulação se dá principalmente, quando 
uma bomba sobre corrupção, dossiês da polícia 
federal, compra de votos e apoio parlamentar, 
empresas lucrando valores exorbitantes dos 
caixas públicos, ou qualquer outro tema está 
prestes a estourar, surge uma articulação tanto 
da mídia como dos partidos envolvidos para não 
chegar os fatos ao conhecimento público, caso 
já esteja nas revistas e jornais, martelar outras 
notícias para cair no esquecimento das massas, 
uma espécie de brincadeira que com frequência 
acontece. 

Por dentro de tudo

A obsessão ideológica de que o sujeito bem 
informado deve estar "por dentro de tudo" que 
circula na mídia inspira a análise de dois 
fenômenos cujas características parecem ser 
muito semelhantes à censura. Primeiro: 
desinformação — pois a metástase de versões, 
opiniões, análises, contradições e interpretações 
superficiais frequentemente se contradizem e 
anulam a tomada de posição individual 
fundamentada acerca de qualquer assunto. Essa 
dispersão aleatória de informação, ao invés de 
oferecer referências sólidas para embasar o 
conhecimento, estaria criando labirintos 
indevassáveis. 

“Sabe-se pouco ou quase nada de muito ou 
quase tudo”. Conhecemos mil pontas de 
iceberg e ficamos satisfeitos com a 
racionalização que fazemos a partir desses 
fragmentos. 

O excesso de informação pode estar 
causando, por outro lado, um relativismo 
absoluto, ou, como escreveu o filósofo Gilles 
Deleuze, “uma moral volúvel”, o que levaria ao 
segundo fenômeno: sentimento de impotência, 
ou apatia — pois o excesso de informações 
inviabiliza a hierarquia de valores do receptor, 
impossibilitando-o de avaliar o que é de fato 
fundamental e o que é supérfluo. Futilidades 
circulam ao lado de grandes questões da 
política com idênticos formatos, espaços 
editoriais e repercussão. A notícia importante 
desaparece encolhida sob a multiplicação 
infinita de fofocas, notinhas sobre celebridades, 
rusguinhas teatrais entre políticos, declarações 
oficiais, etc. 

“A nova censura entranha-se na esfera 

individual da hierarquia de valores do 

receptor”. Da mesma forma, seu protesto se 

dissolverá no oceano de informações da mídia, 

uma denúncia social, lançada nesse maremoto, 

esvai-se como uma gota e é esquecida para 

que, amanhã, o mesmo espaço editorial noticie 

fofocas, notinhas sobre celebridades e varias 

notícias sofisticadas e eficientes para sobrepor-

se ao que realmente é relevante. A censura do 

poder torna-se, portanto, contraproducente, 

pois serviria como uma “anti-referência 

axiológica”, traria ao assunto censurado uma 

visibilidade inconveniente. A nova censura não 

oferece resistência. Pelo contrário, agrega, 

inclui, hipertrofia, quer mais e mais, até 

encobrir a informação indesejável sob um mar 

de futilidades agradáveis, rotuladas de 

informação. No discurso sobre a mídia e os 

protestos de 2013, Olavo de Carvalho 

argumenta “o perfeito idiota brasileiro é aquele 

que quer remediar um problema que ele não 

sabe qual é, com um remédio que ele não sabe 

para que serve, receitado por um médico que 

ele não tem a menor ideia de quem seja; 
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e ainda está convicto e orgulhoso de fazer a sua 
parte para salvar o país”. Se a antiga censura 
dava um tapa na cara, a nova de certa forma 
oferece doces. 

 A imprensa tem uma história de ser agente 
de oposição política e questionamento radical, 
assim como de ser um instrumento de governo 
e agente de repressão. A mídia, porém, não 
reflete sobre si mesma; os veículos evitam ao 
máximo indagações sobre o “como somos 
feitos”. Se ela é tão central, como abrir mão de 
que ela própria seja uma plataforma de debate 
sobre os seus mecanismos pergunto, a mídia é 
intensidade e não reflexiva sobre a sua própria 
prática. É necessário ter iniciativas acadêmicas 
de estudos e debate público sobre ética na 
mídia. Será interessante observar como a 
imprensa, irá responder a uma interrogação 
informada e persistente sobre a sua prática.  

Era muito comum no passado o jornalista 
fazer uso da polícia para esquentar uma 
matéria. O jornalista chegava à autoridade, dava 
a dica de um crime, a autoridade investigava, 
prendia e devolvia a exclusividade da publicação 
ao jornalista que havia dado a dica. Isso é 
comum e, antes de mais nada, legítimo, porque 
se tratava de uma notícia-crime. Hoje em dia 
acontece justamente o contrário: a polícia tanto 
Militar quanto a Federal usa um jornalista para 
esquentar informações falsas que, por serem 
noticiadas sem checagem, proporcionam a 
instauração de um inquérito. O jornalista publica 
o que recebe, e tal notícia acaba sendo anexada
a um inquérito como verdade. Ou vira peça 
inicial do inquérito, crime contra qualquer 
sociedade democrática. Quando a reportagem 
de um jornalista é agregada ao inquérito com 
informações dessa natureza,  emprega-se outro 
truque: ao anexar o texto da reportagem nesse 
inquérito, você o “vitamina” com altas doses de 
informações que não tem ao menos laudo 
pericial.  Ninguém vai checar a reportagem 
desse ou daquele jornal que gerou o inquérito, e 
no caso das reportagens como da Revista Veja, 
Jornal Folha de S. Paulo e Estadão, que publicam 
as reportagens mais polemicas, pode até ter 
interesse político por de trás  das notícias sobre 
esse ou aquele partido, interesse para não dizer 
alavanque.  

A cidadania no século XXI requer um grau 
de conhecimento que até agora poucos de nós 
o têm, que requer do indivíduo que saiba ler os
produtos da mídia e que seja capaz de 
questionar suas estratégias. Houve um tempo 
em que a mídia impressa colocou esse desafio: 
foi considerado suficiente que as populações 
pudessem ler, e os avanços na leitura, ou seja, 
um questionamento crítico do que se lê, 
sempre foram considerados uma ameaça para 
os poderes estabelecidos. A facilidade com que 
consumimos a mídia atualmente, pela atração 
de suas imagens e simplicidade de suas formas 
narrativas, poderia sugerir que a alfabetização 
não é mais uma questão, e sim, que a 
alfabetização em mídia é mais necessária do 
que nunca, precisamente porque ela é 
fundamental para a construção de identidade e 
reputações, ou como diria Romeu Tuma Junior 
em seu livro,  ao invés de construir pode 
também destruir, fenômeno chamado por 
Tuma Junior de “assassinato de reputações”. 

Liberdade de imprensa o 
outro lado da moeda 

Eu tenho acompanhado a ameaça a 
liberdade de imprensa, um pecado que incorre 
o governo de forma reiterada, de maneira
sistemática e de maneira metódica. Não é a 
mais recente iniciativa mas se deu  em 
dezembro de 2009, lendo o plano nacional de 
direitos humanos. Um decreto como é sabido, é 
estabelecido um norte, como disse o Ministro 
Paulo Vannuchi – “não quer dizer que a gente 
vai fazer isso já, é uma proposta, uma ideia, um 
projeto, que depois vai ser transformada em 
lei”.  

 O Plano Nacional de Direitos Humanos fala 
especialmente, sobre a liberdade de imprensa 
com a proposta de criar um ranking das 
empresas das comunicações que respeitão ou 
não o Plano Nacional de Direitos Humanos, com 
base no respeito ou não dos direitos humanos, 
poder-se ia cassar a licença de um jornalista, 
não só isso, com base na avaliação de respeito 
ou não aos direitos humanos, uma empresa de 
comunicação poderia perder a sua concessão, 
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não só isso, criar-se ia um comitê pra avaliar o 
que estaria sendo publicado pelos meios de 
comunicação, onde a grande questão não 
resolvida do projeto por óbvio é quem comporia 
a comissão. É importante lembrar que foi revisto 
algumas coisas no decreto, e Vannuchi disse que 
se demitiria se mexesse em alguma letra do 
decreto, mexeram numas trezentas e ele não se 
demitiu, isso prova que o esquerdista, antes de 
mais nada, antes de qualquer convicção ele tem 
apego na realidade pelo cargo.   

O inconformismo com a liberdade de 
impressa é de tempos atrás, em 2004 tentaram 
expulsar o repórter Larry Rother 
correspondente do The New York 
Times ameaçado de expulsão do Brasil em maio 
de 2004, pois tinha publicado um texto falando 
que o presidente do Brasil, nas suas reuniões na 
residência presidencial em que a “bebida corre 
livremente onde o presidente sempre aparece 
nas fotos da mídia com drink na mão”.  É 
compreensível que tenha se sentido ofendido 
pela reportagem do The New York Times sobre 
seu gosto por bebidas alcoólicas, mas daí a 
determinar a expulsão do país de Larry Rother, 
correspondente do jornal mais importante do 
mundo, era um flagrante exagero e uma 
escandalosa arbitrariedade. “Impedido de 
consumar sua vontade, Lula tentou tirar 
proveito político do episódio se comportando 
como vítima. A Presidência da República fora 
ultrajada por um irresponsável jornalista 
estrangeiro. Mas, generoso e obediente à lei, o 
presidente desculpara o malfeitor depois que 
ele divulgou uma nota dizendo que não tivera a 
intenção de ofendê-lo”.  

Vamos pegar como exemplo, um presidente 
que talvez nunca pudesse ser tomado com 
grande exemplo de civilidade democrática, o ex-
presidente dos Estados Unidos George H.W. 
Bush, a imprensa americana e até estrangeira, 
sempre criticou energicamente o ex-presidente, 
ocorreria em algum momento expulsar do país 
um jornalista porque fez uma crítica pessoal ao 
ex-presidente pergunto, não obstante, foi 
tomada a iniciativa de cassar o visto do repórter 
Larry Rother, só com muita briga voltaram a trás 
no pedido de cassação do visto do repórter.  

São ameaças de ordem Legal, mas não a 
única,

única, existem três ordens de ameaças à 
liberdade de imprensa, ameaça legal, ameaça 
econômica e ameaça politica.  

A tentativa de expulsar o repórter foi em 
maio de 2004, em agosto do mesmo ano foi 
enviado à proposta de criação do conselho 
nacional de jornalismo, passando pela 
lavanderia moral da federação nacional de 
jornalista, os jornalistas da federação vem 
todos de assessoria de imprensa estatais, nós 
estamos falando de instrumentalização. A 
federação apresentou a proposta do conselho 
nacional de jornalismo, que propõe cassação de 
licença de jornalista e cassação de concessão 
das empresas, a mesma proposta que apareceu 
no suposto projeto de Direitos Humanos 
Nacional, foi apresentado pelo sindicato da 
federação do jornalismo, o mesmo projeto de 
Lei com nomes diferentes.  

Fez-se a CONFECOM, que fala do controle 
social dos meios de comunicação e prega a 
revisão de todas as concessões dos canais de 
televisão. Pode-se pensar que essa virulência 
contra a liberdade de imprensa é de Chávez 
contra empresas de cuba, mas no Brasil o 
discurso é muito mais suave ou camuflado 
melhor dizendo, uma coisa é não ser chavista 
porque não pode e outra é não ser chavista 
porque não quer, e no momento não pode. 

Se as concessões devem ser revistas, isso 
deve acontecer fora do ambiente da revanche. 
A armação é metódica na área econômica, as 
estatais passaram e administração, a financiar 
os veículos de comunicação que são favoráveis 
ao governo, como blogueiros de aluguel por 
exemplo. O dinheiro público passou para os 
meios de comunicação que defendem o 
governo, não se pode dizer que sempre foi 
assim, mas olhar para trás e "repetir" o que já 
foi feito é uma “canalhice aplicada”.  

As coisas não param por aí, existe perto de 
140 propostas no congresso para regular a 
publicidade de televisão, regular nesse caso é 
impedir, a grande líder desse debate é a ANVISA 
(Agencia Nacional de Saúde), sendo uma das 
propostas para proibir a publicidade de 
alimentos não nutritivos durante o dia, 
permitindo a publicidade dessa natureza 
somente das 21 horas às 6 horas da manhã, 
quando você pesquisa a lista de coisas que
entra nessa descrição de alimentos não
nutritivos,
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quando você pesquisa a lista de coisas que entra 
nessa descrição de alimentos não nutritivos, 
encontramos por exemplo, água como alimento 
não nutritivo, dessa forma a empresa privada 
para de anunciar em vista do risco que o 
produto representa, esse é só uma das 140 
propostas no congresso nacional. Resumindo a 
publicidade ficaria restrito aos produtos 
saudáveis da Caixa Econômica Federal, Banco do 
Brasil, dos produtos saudáveis da Petrobrás, ou 
seja, são propostas para regular todas as áreas 
econômicas.   

Ora à medida que se reduz o universo 
anunciante privado, a imprensa se torna refém 
das empresas públicas e refém da política. São 
ameaças extremamente organizadas em nome 
de bem superiores, como Plano Nacional de 
Direitos Humanos ou não nutritivos, se os 
direitos humanos nacional é um bem superior, 
você pode “violar” aquele direito que em tese 
fere os direitos humanos, isto ameaça a 
liberdade de expressão, porque como já dito, o 
projeto visa restringir a liberdade de expressão 
principalmente daqueles que criticam o 
governo, voltamos no que já fora explanado no 
começo desse trabalho, uma questão ampla 
difusa e complicada, de um coquetel infernal 
que além de não deixar claro as concepções 
sobre política, a direita e esquerda tem ódio 
daquilo que se opõe e critica seu governo, é 
uma interlocução entre corda e pescoço, dando 
ao outro a prerrogativa de puxar a corda quando 
preciso.  
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