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RESUMO: O paper se propõe analisar a dialética da construção da cidadania democrátia, 

entre uma lógica de poder explícita de destituição de direitos e conquistas sociais dos últimos 

trinta anos e uma dinâmica democratizante de resistências e lutas coletivas que pretende 

restituir a política nos espaços públicos. Para tal fim, toma-se como pano de fundo as 

condições abertas pelas crises política e econômica devastadoras dos últimos quatro anos, 

entre as quais merecem destaque especial a emergência de um clima ideológico de 

ressentimento, intolerância e ódio político que envolveu a sociedade e nutriu uma onda 

conservadora ascendente que gerou um verdadeiro terremoto no cenário político brasileiro. 

Essa onda, que mobilizou amplos setores das classes médias e altas nas ruas, foi moldada por 

discursos que combinaram elementos de anti-política partidária, combate à corrupção, 

anticomunismo-antipetismo-antiesquerdas e patriotismo simbólico, com uma pauta moral 

reacionária nos costumes e na educação, a mão dura" na luta contra a criminalidade, a volta 

dos militares na política e uma agenda ultraliberal na economia que perpassa o conjunto das 

políticas públicas. Sem ela - e certamente sem todos os episódios, circunstâncias e estratégias 

decisivas da campanha eleitoral ao longo de 2018 -, não poderia ser compreendida a vitória do 

candidato presidencial de extrema direita, o capitão reformado Jair Bolsonaro, um antigo 

personagem do baixo clero político conhecido por sua exaltação da ditadura militar e da 

tortura, declarações depreciativas sobre afrodescendentes, indígenas, mulheres, população 

LBGT, discursos anti-direitos humanos e contra os movimentos sociais, militarização extrema 

da segurança pública e de flexibilização da fiscalização ambiental; em suma, uma trajetória de 

inegável pulsão autoritária e antidemocrática. 

	  


