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Distribuindo ganhos x custos
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A restauração

• O sistema político que emerge da Constituição de 88

• Democracia consensual

• A relativa legitimidade do Pacto democrático e social da CF

• Legitimidade dos competidores e pacto social

• Vetos redistributivos, mas tolerância distributiva e de inclusão.

• A existência e dominância de um centro / centro-direita 
relativamente democrático e quantitativamente significativos na 
sociedade e na instâncias políticas. Centro e centrão

• Crescimento da renda, da economia e da arrecadação permitiu a 
distribuição progressiva de ganhos (ou seja, os mais vulneráveis 
ganharam mais) e minimizou a necessidade de impor perdas.

• A pauta redistributiva não contestada pelo eixo reconhecimento

• A estratégia e o desafio da moderação.
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Economia política do golpe

Da distribuição à redistribuição: o limite da 

“capacidade social ociosa”. 

a)Políticas percebidas como distributivas passam a 

ser vistas como redistributivas; 

b) desaceleração econômica e fiscal faz com que 

se deixe de distribuir ganhos e se comece a 

distribuir custos.

Os custos da política:

• Coalizões redistributivas e agendas incompletas: 

• a)fragmentação partidária crescente; 

• b) elitização do congresso (dados do Emerson 
Urizzi Cervi); 

• c) deserção do centro desde 2012; 

• d)desencontro e inconsistência entre coalizão 
redsitributiva, econômica e costumes (moral); 

• e)busca de proteção contra investigações e/ou 
perseguições;

https://www.facebook.com/ecervi?fref=gc&dti=638519309581748&hc_location=ufi
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Os custos da Política

•o eleitor mediano é mais "progressista" distributivamente do 
que nos temas morais 

•nos setores de maior abertura à diversidade em termos morais e 
de estllos de vida (maiores renda e escolaridade) é onde se 
encontram os nichos de resistência à agenda redistributiva (bolsa 
família, cotas, mais médicos, salário mínimo), 

•portanto é muito difícil estruturar uma coalizão social e política 
que inclua ambos os temas

•a arquitetura de uma coalizão política e social majoritária e que 
ocorra na interseção máxima de redistribuição e reconhecimento

Coalizões inconsistentes
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Frente Parlamentar 
Evangélica

Frente Parlamentar 
Agropecuária

Ano 2003 2015 2008 2011 2015

Deputadxs 57 199 206 191 228

Fonte: Câmara dos Deputados

LACERDA, M. ANAIS ABCP, 2016.



16/08/2019

9

LACERDA, M. ANAIS ABCP, 2016.

Enquadramento negativo e antipolítico
da cobertura; 
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A crise permanente

A crise permanente: política
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A crise permanente: economia

A destruição da política

• Autonomização, politização e, finalmente 
facciosismo do sistema de justiça criminal, 
cujo poder se alimenta do enfraquecimento 
dos demais atores (justamente os eleitos). 
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A destruição da política

• Deserção por parte de atores políticos e econômicos 
centrais em relação ao compromisso com o processo 
democrático como “the only game in town”

• Normalização e legitimação oportunista de atores, 
posições e expressões francamente autoritárias ou 
fascistas

• resultado: um golpe resultante de uma coalizão muito 
heterogênea de veto; não a formação de uma nova 
coalizão golpista sólida, exceto ao compartilharem o 
viés demofóbico, antirredistributivo e corporativo.

A destruição da política ato 2 : polarização 
e contencioso
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A destruição da política ato 2 : 
desconfiança política

Confianza en el Poder Judicial Confianza en los Partidos Políticos:

Confianza en el Congreso: Confianza en el Gobierno

A destruição da política ato 2 : indiferença 
democrática

Participación en gobierno del partido político al que vota:

Apoio à democracia
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La democracia es preferible a
cualquier otra forma de gobierno

44

A la gente como uno, nos da lo
mismo un régimen democrático

que uno no democrático  25
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A obsessão moral

Ansiedade social
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A erosão democrática

Bolsonaro

• Contexto

• Polarização e sectarização X sistema político 
consensual

• A antipolítica

• A deserção e depois destruição do centro 
democrático

• Quando as instituições fracassam, as 
personalidades importam
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Bolsonaro

• Bolsonaro: a visão miliciana de mundo

• A necessidade permanente do Inimigo e do 
combate constante

• Fascínio pela força e pela afirmação de poder 
e pela destruição de qualquer mediação: a 
essência do fascismo e da antipolítica

• Sua antiutopia é o estado de natureza limitado 
pelos senhores da guerra

• Ele tem que ser permanentemente percebido 
como alguém que desafia o status quo

Uma agenda popular?
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Agenda e lealdade
• A sociedade é contra a agenda mas ele não foi 

eleito pela agenda. 

• Ele recusa a agenda. Ele recusa os fatos.

• Isto é consistente com a polarização: 

• alinhamento das identidades sob um único 
critério

• lealdade e rejeição são variáveis independentes; 
as opiniões substantivas são variáveis de ajuste
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Funcional ou Desfuncional

• Aliado desconfortável e indesejado do capital de 
duas maneiras:

• a redução do papel equilibrador e mediador do 
Estado, mais por ser apoiador das posições de força

• Principalmente congestiona a agenda pública, 
impedindo que as políticas públicas, especialmente 
as questões distributivas ganhem centralidade.

• Relação instável. Ele compra tempo e tolerância com 
previdência, desvinculação e desoneração, 
privatização, precarização

O que fazer: reposicionamento e foco

• A agenda social, dos parlamentares e partidária:
• agenda social, movimento social, personalidades e 

lideranças políticas pode e deve ser dispersa, plural e 
inclusiva e até reativa e fragmentada

• Reposicionamento: deslocamento do centro e alinhamento 
à esquerda

• a agenda partidária não pode ser fragmentada nem reativa 
apenas

• Escolher bem os adversários, e manter vários graus de 
cooperação com os outros, sem hostilizar: todos aqueles 
que não são os adversários centrais são possíveis aliados 
em algum, nível, em algum tema e em algum momento.
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Posicionado para o pós bolsonaro

• Estabelecer utopias realistas. É preciso imaginação.
• Firmar-se como o antibolsonaro (que não é só ou 

principalemtne ser contra o Bolsonaro), mas expressar de 
maneira ativa e exemplar uma visão de mundo, prioridades 
e valores afirmativa e em condições de substitui-lo e 
desnudá-lo.

• Dobrar toda aposta do governo com uma alternativa 
ousada, expressão de valores superiores E VIÁVEL. 

• 3 funções: firmar-se como alternativa, desnudar o discurso 
da necessidade técnica e objetiva e reconstruir e construir 
uma coalizão social alternativa. Bolsonaro et caterva É O 
STATUS QUO e isto não pode ser descolado dele.

1) bases sociais e políticas da polarização: a) Mudança social, desequilíbrio de status, 
privação relativa.
b) Enfraquecimento do monopólio das posições de status valorizadas, de seus 
símbolos e dos mecanismos de acesso.

2) Economia política do golpe: Da distribuição à redistribuição: o limite da “capacidade 
social ociosa”. a) Políticas percebidas como distributivas passam a ser vistas como 
redistributivas; b) desaceleração econômica e fiscal faz com que se deixe de 
distribuir ganhos e se comece a distribuir custos.

3) A política: Coalizões redistributivas e agendas incompletas: a)fragmentação 
partidária crescente; b) elitização do congresso (dados do Emerson Urizzi Cervi); c) 
deserção do centro desde 2012; d)desencontro e inconsistência entre coalizão 
redsitributiva, econômica e costumes (moral); d)busca de proteção contra 
investigações/perseguições;

4) Enquadramento negativo e antipolítico da cobertura; 
5) Autonomização, politização e, finalmente facciosismo do sistema de justiça criminal, 

cujo poder se alimenta do enfraquecimento dos demais atores (justamente os 
eleitos). 

6) resultado: um golpe resultante de uma coalizão muito heterogênea de veto; não a 
formação de uma nova coalizão golpista sólida, exceto ao compartilharem o viés 
demofóbico, antirredistributivo e corporativo.

https://www.facebook.com/ecervi?fref=gc&dti=638519309581748&hc_location=ufi

