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1. RESUMO 

Vivemos um dos momentos mais críticos da história recente do Brasil: o 

afastamento de Dilma Roussef de seu mandato presidencial. Contudo, trata-se de 

mais um exemplo da instabilidade político-democrática que marca o Brasil 

República. Este trabalho, de vertente qualitativa, desenvolve-se por meio pesquisa 

bibliográfica e documental e objetiva analisar sob uma ótica cultural-antropológica o 

impeachment de Roussef, discutindo se o ethos brasileiro é fator influenciador de 

uma história política tão instável.  

Palavras-chave: Dilma Roussef. Golpes de Estado. Impeachment. Brasil República.  

 

2 INTRODUÇÃO 

  Desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a história 

brasileira é marcada por golpes ou intervenções políticas. Desta forma, o atual 

processo de impeachment sofrido por Dilma Roussef, aberto em 2 de dezembro de 

2015 pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é apenas 

mais um exemplo da instabilidade política do Brasil (JINKINGS, DORIA E CLETO, 

2016).  

 Por sua vez, nosso país é conhecido por seu “jeitinho”, por sua malandragem 

e pela confusão entre os âmbitos público e privado, o que explicaria, de certo modo, 

a corrupção tão arraigada no meio político (cf. DA MATTA, 2004).  

 Considerando, sob uma ótica socioantropológica, que o ethos brasileiros é 

caracterizado por tamanha dificuldade em levar as normas sociais e jurídicas a sério, 

impossibilitando a plena vivência democrática (HOLANDA, 1982), esta pesquisa 

objetiva investigar se tais questões culturais são determinantes para a história 

política extremamente instável do Brasil, exemplificada atualmente pelo processo de 

impeachment de Roussef.  

 

3 OBJETIVOS 

 
 O objetivo primário desta pesquisa é contribuir para os estudos da sociedade 

brasileira, por meio da investigação de possíveis relacionamentos entre a cultura de 



nosso país e a instabilidade política que marca nossa História, com ênfase no 

impedimento de Dilma Roussef.   

 Quanto ao objetivo secundário, trata-se de averiguar outros fatores relevantes 

para o impeachment em questão.  

4 METODOLOGIA 

 Uma vez que esta pesquisa busca analisar possíveis relações culturais com a 

história política do nosso país, é essencial a utilização de materiais bibliográficos e 

documentais. 

 Os materiais bibliográficos (cf. DEMO, 2010) correspondem à fundamentação 

teórica deste trabalho, provinda da Antropologia Cultural e da História do Brasil 

República. Quanto à pesquisa documental, devido à extrema atualidade do 

afastamento de Roussef, a utilização de revistas, jornais e blogs não é apenas 

inevitável, mas também indispensável.  

 

5  A CULTURA DO JEITINHO E A INSTABILIDADE DEMOCRÁTICA 

 Por mais que seja o foco das atenções nacionais e internacionais na 

atualidade, o processo de impeachment de Dilma Roussef é apenas mais um 

exemplo da instabilidade política brasileira: se observarmos o pós-Guerra, apenas 

três presidentes eleitos conseguiram concluir seu mandato: Juscelino Kubitschek 

(1956-1961), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003–2010). Deste modo, tem-se que, pelo menos no Brasil, o golpe e o 

autoritarismo são a regra, não a exceção (JINKINGS, DORIA E CLETO, 2016).  

A própria República foi implementada de modo drástico, por um golpe de 

Deodoro da Fonseca sobre D. Pedro II. E mesmo depois de ser o primeiro 

presidente do Brasil, da Fonseca efetuou outra intervenção, fechando a Assembleia 

Constituinte em 1931 (CORREIA, 1939). Desde então, uma série de golpes encerrou 

o mandato de uma quantidade relevante de presidentes brasileiros: casos de Getúlio 

Vargas, Jânio Quadros e, nos dias de hoje, Dilma Roussef (JINKINGS, DORIA E 

CLETO, 2016). O caso de Dilma é apenas o mais recente da conturbada história dos 

mandatos presidenciais no Brasil e é fruto de uma relação complexa de fatores. 

Contudo, por que é tão frágil a ideia de democracia no Brasil?  



Da Matta (2004) sugere que o povo brasileiro oscila entre um rígido sistema 

burocrático-legal herdado de nossa herança lusitana (HOLANDA, 1982) e momentos 

caracterizados pela utilização de relacionamentos pessoais a fim de neutralizar esse 

mesmo sistema normativo. Dessa ambiguidade, desenvolve-se um sistema social 

dividido entre duas unidades essenciais: “o indivíduo (o sujeito das leis universais e 

igualitárias que modernizam a sociedade) e a pessoa (o sujeito das relações sociais 

que conduzem as dimensões hierarquizadas do sistema)” (DA MATTA, 2004, p.45). 

Cria-se, deste modo, um elo negativo entre indivíduo e Estado, contornado por meio 

do jeitinho, da malandragem, que seriam um estilo original de ser do brasileiro, um 

povo com reconhecida dificuldade de separação entre o público e o privado. A 

malandragem e o jeitinho seriam, pois, modos de harmonizar o pessoal e o 

institucional, manifestando-se nos mais diferentes atos, como o drible de um jogador 

de futebol, ou o samba tão famoso internacionalmente. Ou ainda por meio da 

corrupção e autoritarismo de nossos políticos. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 De fato, há aspectos culturais que merecem ser levados em consideração 

para a análise de golpes políticos no Brasil, com destaque para o “jeitinho” e o 

patriarcalismo típico nas relações de Casa Grande e Senzala e que permanece nas 

relações sociais ainda hoje (cf. FREYRE, 2005). Contudo, ainda resta detalhar esses 

processos, assim como sua relação específica com o caso de Dilma Roussef.  
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