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EXPRESSO (/EXPRESSO/)

Isadora Rupp 09 de jan de 2023 (atualizado 09/01/2023 às 21h56)

Para analistas políticos ouvidos pelo ‘Nexo’, ataques ao Congresso, ao
Planalto e ao Supremo são uma oportunidade para resgatar a cultura
democrática e frear o avanço da extrema direita no Brasil
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 O PRESIDENTE LULA CRUZA A PRAÇA DOS TRÊS

PODERES, EM BRASÍLIA, UM DIA DEPOIS DA

DEPREDAÇÃO E VANDALISMO AO CONGRESSO,

PLANALTO E STF

O Brasil assiste ao crescimento e à consolidação de
um sentimento antissistema desde junho
(/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-
Jornadas-de-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram)
de 2013, quando as ruas foram tomadas por um
movimento difuso, que questionava, entre outras
coisas, a falta de representatividade política do país.

A ideia de que o establishment estava corroído foi
reforçada pela Operação Lava Jato, numa investida
que, apesar dos métodos controversos e dos alvos
selecionados, atendia a uma demanda de parte da
população pelo fim da impunidade.

Das disputas pelo poder nacional — cujo resultado
não estava previamente definido — e dos atropelos
institucionais, emergiu no Brasil uma extrema
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direita que ganhou popularidade a partir da figura
de Jair Bolsonaro.

Eleito presidente em 2018, o ex-capitão e ex-
deputado governou com um discurso agressivo,
tentando manter sua imagem longe do
establishment, apesar de ter se aliado a ele no
Congresso. Definiu como inimigos o Supremo e o
sistema eleitoral.

Seus apoiadores ficaram cada vez mais radicais. A
derrota nas urnas levou os extremistas a pedir um
golpe, com bloqueios de estradas, acampamentos em
quartéis, incêndio em carros e ônibus, tentativa de
invasão da Polícia Federal, tentativa de atentado a
bomba em Brasília até culminar na invasão e
depredação do Congresso
(/expresso/2023/01/09/Democracia-sob-ataque-
um-hora-a-hora-de-8-de-janeiro?posicao-home-
centro=2) , do Palácio do Planalto e do Supremo no
domingo (8).

Novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva vem
apostado na aproximação com outras forças políticas
a fim de afastar as ameaças antidemocráticas.
Avesso à antipolítica, o petista reuniu na segunda-
feira (9) governadores, prefeitos e ministros do
Supremo para realizar uma caminhada pela praça
dos Três Poderes, onde na véspera bolsonaristas
pediam um golpe de Estado.

FOTO: ADRIANO MACHADO/REUTERS

 BOLSONARISTAS INVADEM PRÉDIOS DOS TRÊS

PODERES EM BRASÍLIA NO DIA 8 DE JANEIRO DE

2023

Para entender como a extrema direita bolsonarista
se alimenta do sentimento antissistema e como os
recentes atos violentos impactam esse discurso, o
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Nexo conversou com dois analistas políticos. São
eles:

Após a invasão e depredação do
Congresso, do Planalto e do
Supremo, como fica o discurso
antissistema? É possível haver um
refluxo entre a população?

ISABELA KALIL Nos últimos dez anos, o discurso
antissistema foi se alterando. Em 2013, havia uma
crítica ao sistema, principalmente ao sistema
político. Com o tempo, foi apropriado de diversas
maneiras e por diferentes vertentes políticas,
inclusive pela extrema direita. A partir de 2018,
Bolsonaro dá um novo sentido para isso. Ele
inaugurou o momento da antipolítica, da
antidemocracia. São coisas diferentes de ser
antissistema.

Entre eleitores mais moderados fica evidente a
possibilidade de repúdio, porque foi um ataque
terrorista. Por outro lado, existe um discurso entre
eleitores radicalizados, em uma narrativa que tem
circulado muito, de que as cenas de violência e
depredação teriam sido feitas por infiltrados. Para a
base mais radicalizada e fiel, é possível continuar
apoiando essa agenda, mesmo repudiando os atos.
Na linha: “os patriotas não fariam isso”. Podemos ter
os dois movimentos ao mesmo tempo.

MIGUEL LAGO Ainda é cedo para saber. Tenho
minhas dúvidas. Por um lado, esses
posicionamentos estão tão colocados e a sociedade
tão dividida, que é difícil avaliar quanto isso
realmente foi visto de maneira negativa, para valer,
em quem votou no Bolsonaro. O grosso das menções
dos monitoramentos de redes sociais foram

Isabela Kalil, antropóloga,
coordenadora do Observatório da
Extrema Direita e do curso de sociologia
e política da FespSP (Fundação Escola
de Sociologia e Política de São Paulo)

Miguel Lago, cientista político,
diretor-executivo do Ieps (Instituto de
Estudos para Políticas de Saúde), e co-
autor do livro “Linguagem da
destruição. A democracia brasileira em
crise”.
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negativos. Mas uma coisa é você não apoiar um
movimento violento. Outra coisa é deixar de apoiar
um movimento político porque houve um ato grave
de violência. Tenho dúvida quanto a uma mudança
de posição de quem se identifica com essa ideologia
de extrema direita. Existe o discurso de uma
minoria, que é lamentável, de justificar e normalizar
a violência na política.

Há uma diferença importante entre 2013 e 2023. Em
2013, havia potência [na ocasião manifestantes
chegaram a subir no teto do Congresso], no máximo
jogaram uma pedra no Palácio do Itamaraty. Não
tem comparação com as invasões de 8 de janeiro,
que era força acima de qualquer coisa. A pergunta
que muitas vezes se faz para as pessoas é: você
aprova ou desaprova o que aconteceu? A maioria,
90%, vai responder que desaprova, são os que os
monitoramentos de redes sociais
(https://www.metropoles.com/brasil/levantamento-
mostra-que-90-das-redes-sociais-reprova-atos-
terroristas) mostraram. Agora, se mudar a pergunta
para: o que aconteceu é suficiente para você nunca
mais, em nenhuma circunstância, votar em
Bolsonaro? São perguntas bem diferentes, com
respostas bem diferentes.

Entre deputados, senadores,
governadores e comentaristas
políticos que se sustentam nesse
sentimento algo pode mudar depois
de 8 de janeiro?

ISABELA KALIL É uma oportunidade política para que
a gente consiga recuperar e construir uma cultura
mais democrática. Fica evidente a necessidade de
que, de uma certa maneira, até as eleições de 2022,
tínhamos partido versus partido, candidato versus
candidato. Agora, a partir dessa invasão, fica
evidente que estamos falando de uma coisa muito
mais grave, que é a necessidade de não ter tolerância
com a extrema direita, do risco do crescimento e da
permanência da extrema direita no Brasil, e o
quanto a classe política precisa se unir em torno
dessa cultura democrática. Todo mundo sai
perdendo.

https://www.metropoles.com/brasil/levantamento-mostra-que-90-das-redes-sociais-reprova-atos-terroristas


10/01/23, 10:05 Como fica o discurso antissistema após a invasão dos Poderes | Nexo Jornal

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2023/01/09/Como-fica-o-discurso-antissistema-após-a-invasão-dos-Poderes?posicao-centro=1 5/6

Não é um ataque contra um político específico,
contra o Congresso apenas. É um ataque contra a
democracia, contra o Brasil. O que aconteceu é uma
oportunidade para que o país passe a defender
valores democráticos independentemente de
posições políticas.

MIGUEL LAGO Não acho que o apelo antissistema se
enfraqueça. O que se enfraquece talvez seja a
popularidade de certas instituições, como as Forças
Armadas, e de certas pessoas dentro desse eleitorado
antissistema. Eles vão ter que se moderar, porque
criou-se uma dificuldade extra para esses
personagens. Por um lado, não podem condenar
completamente e nem aderir demais. Vão ter que
sair pela tangente.

Eles podem perder a legitimidade de falar sobre
antissistema. Bolsonaro acho difícil, mas com outras
figuras é provável que isso ocorra. Se pensar no que
aconteceu com figuras como Joice Hasselmann
[deputada federal do PSDB, foi apoiadora de Jair
Bolsonaro, rompeu e não foi eleita em 2022
(https://oglobo.globo.com/politica/eleicoes-
2022/noticia/2022/10/joice-hasselmann-perde-um-
milhao-votos-em-2022-e-nao-se-reelege-
deputada.ghtml) ] e Wilson Witzel [deixou a carreira
de magistrado, se elegeu governador do estado,
rompeu com Bolsonaro e sofreu impeachment
(/expresso/2020/09/23/O-impeachment-de-
Witzel.-E-o-colapso-da-política-do-Rio) ]. Claro que
foi uma política coordenada pelo bolsonarismo de
limar esses nomes. Mas é muito possível enxergar
certas pessoas que antes eram líderes desses
movimentos antissistema e passaram a ser vistos
como “corrompidos” pelo sistema.

VEJA TAMBÉM
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